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VERSLAG UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR
IN NAAM VAN DE REGENTENRAAD

INTERNATIONALE OMGEVING

De bescheiden versnelling - van
0,8 pct. in 1991 tot 1,5 pct. in 1992 - van
het economische groeitempo in het geheel
van de economieën van de landen die lid zijn
van de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling was niet krachtig ge-
noeg om de reeds lang uitgestelde verwach-
ting van een wereldwijde economische ople-
ving in te lossen. Ondanks de bemoedigende
wending werd, vooral in Europa, de econo-
mische ontwikkeling tijdens het afgelopen jaar
als tegenvallend aangezien.

In feite beperkte de activiteitstoename
zich bijna uitsluitend tot de Verenigde Staten,
waar zij overigens pas in het vierde kwartaal
duidelijk zichtbaar werd. De japanse econo-
mie, die tegen de vorige conjunctuurverzwak-
kingen doorgaans vrij behoorlijk beschut was
gebleven, zag haar expansietempo aanmerke-
lijk verlangzamen. In de Gemeenschap als ge-
heel is de economische groei nog vertraagd.
Inzonderheid tijdens de tweede jaarhelft doof-
de de stimulerende uitwerking van het here-
nigingsproces in Duitsland uit, wat een weer-
slag had op de activiteit in verscheidene lid-
staten die van dat land economisch sterk af-
hankelijk zijn. Het Verenigd Koninkrijk kon tot
dusver niet uit zijn recessiedal opklimmen.
De tekenen van herstel blijven dus nog
schaars, en wekken onvermijdelijk een indruk
van broosheid.

Het was uiteraard onvermijdbaar dat, in
het verloop van de economische cyclus, na
de groeiversnelling tijdens de tweede helft van
het voorgaande decennium de tendens zou
omslaan. Die ommekeer was des te abrupter
omdat het ineenstorten van de vraag uit de
Oosteuropese landen onverwachte proporties
aannam. De huidige context verschilt noch-
tans van de twee voorgaande conjuncturele

laagtepunten waarmee men als vanzelf de
vergelijking maakt. De groeivertragingen om-
streeks het midden van de jaren zeventig en,
later, aan het begin van de jaren tachtig wer-
den, zo niet veroorzaakt, dan toch verscherpt
door een externe gebeurtenis waarop de in-
dustrielanden weinig greep hadden. Ditmaal
was de prijsstijging van de energieprodukten,
ten gevolge van de Golfoorlog, van korte duur
en beïnvloedde zij het verloop van de con-
junctuurcyclus slechts in geringe mate. De
oorzaken van de huidige futloosheid van de
wereldeconomie moeten elders worden ge-
zocht. Zij lijken grotendeels het gevolg van
bepaalde specifieke ontwikkelingen tijdens de
voorgaande expansieperiode.

Zo is in de belangrijkste Angelsaksische
landen, in japan en in verscheidene Scandi-
navische landen de neiging van de gezinnen
en de bedrijven om hun hoge schuldgreed
terug te schroeven, een deflatoire invloed blij-
ven uitoefenen. De schuld die in de loop van
de jaren tachtig werd opgestapeld, had de
economische activiteit mede geschraagd. Zij
had nochtans ook de vorm aangenomen van
- soms buitensporige - leningen die waren
aangegaan voor het verwerven van financiële
activa of vastgoed. Toen de prijzen en koersen
van die vermogensbestanddelen aan het begin
van het huidige decennium fors daalden,
zaten de debiteuren opgezadeld met activa
waarvan de marktwaarde en het verwachte
rendement niet langer in verhouding stonden
tot de financiële lasten die ze op zich hadden
genomen om die activa aan te schaffen. De
economische subjecten die geen schulden
hadden aangegaan, voelden zich verarmd
door de waardevermindering van hun vermo-
gen. Teneinde die scheeftrekkingen weg te
werken, voerden de gezinnen hun spaarquote
op en verlaagden de bedriweo hun schuld-
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graad, wat de consumptie afremde en uitstel
van investeringen veroorzaakte.

De verslechtering van de financiële situa-
tie van de particuliere sector is voor de kre-
dietinstellingen vanzelfsprekend niet zonder
gevolgen gebleven. Tijdens de jaren tachtig
was de forse stijging van de schuldgraad van
bedrijven en gezinnen gepaard gegaan met de
ontwikkeling van nieuwe produkten die de
rechtstreekse financieringen tussen economi-
sche subjecten vergemakkelijken. Daardoor
zagen de kredietinstellingen hun relatieve aan-
deel op de financiële markten achteruitgaan.
Maar dank zij de snelle expansie van die
markten was het hen toch gelukt hun activi-
teitsvolume op te voeren. Tal van instellingen
waren daar echter slechts in geslaagd door
meer risicodragende operaties te verrichten of
door zich, naar aanleiding van het openbre-
ken en de deregulering van de markten, toe-
gang te verschaffen tot nieuwe segmenten
waarmee ze veel minder vertrouwd waren.
De soms bruuske correcties van de waarde
van talrijke financiële activa troffen dus een
reeds kwetsbaar geworden banksector.

De moeilijkheden waarmee sommige in-
dividuele kredietinstellingen, en zelfs groepen
van financiële instellingen, bijvoorbeeld de
spaarkassen in de Verenigde Staten, werden
geconfronteerd, hebben de noodzaak om de
regels inzake het bedrijfseconomische toezicht
te verstrengen, ongetwijfeld nog versterkt. Die
noodzaak deed zich overigens reeds gevoelen
onder druk van andere ontwikkelingen, inzon-
derheid de liberalisering van het internationale
kapitaalverkeer en het vrije verkeer, binnen de
Europese Gemeenschap, voor de financiële
diensten. Om al die redenen wordt het vast-
leggen - op internationaal niveau - van
strikte . en eenvormige solvabiliteitscriteria
thans nog nauwelijks omstreden. Niettemin
legt het de financiële instellingen vrij strenge
verplichtingen op, al vallen de inspanningen
om ze na te komen in sommige landen
zwaarder uit dan in andere. In heel wat ge-
vallen worden de kredietinstellingen ertoe ge-
noopt in hun kredietverstrekking selectiever
tewerk te gaan en hun rentemarges te ver-
ruimen. Die gedragslijn heeft, in combinatie
met die van een particuliere sector die zelf

zijn schuldgraad probeerde te beperken, de
economische activiteit gedrukt.

De problemen waaraan de sector van de
financiële dienstverlening het hoofd heeft
moeten bieden, hebben hem ook gedwongen
ingrijpend te herstructureren. Anders dan tij-
dens de voorgaande recessies, is die sector
dus niet gespaard gebleven van de teloorgang
van arbeidsplaatsen, die door elke verzwak-
king van de economische activiteit onafwend-
baar teweeg wordt gebracht. Dat feit belicht
een ander belangrijk verschil met de twee
vorige conjunctuuromslagen. Omstreeks het
midden van de jaren zeventig en aan het
begin van de jaren tachtig hadden veelvul-
dige personeelsafdankingen plaatsgehad, vaak
zelfs meer dan nu. Daarbij werden echter
vooral bepaalde groepen uit de beroepsbevol-
king getroffen, zoals de oudere of minder
geschoolde arbeidskrachten, en sommige
industriële sectoren die tot zware sanerings-
inspanningen waren genoopt. Recentelijk
daarentegen heeft de werkloosheid ook toe-
geslagen bij werknemers die zich ertegen be-
schut hadden kunnen wanen, gelet op hun
opleidingsniveau of op de aard zelf van
hun functie in soms zeer gespecialiseerde
bedrijven. Het verlies van banen greep steeds
verder om zich heen en daardoor nam het
- latente - gevoel van onzekerheid in
sterke mate toe. Bij het vaststellen van de
asymmetrische ontwikkeling van de arbeids-
markt gedurende de jongste twee conjunc-
tuurfasen kwam daar, vooral in Europa, nog
een zekere ontmoediging bij. Het vrij forse
herstel dat tijdens de tweede helft van het
vorige decennium tot uiting was gekomen,
leidde tot een slechts zeer geleidelijke verla-
ging van de werkloosheidsgraad, in vergelij-
king met de veel snellere stijging ten gevolge
van de recente activiteitsvertraging.

Naast die individuele factoren van on-
zekerheid waren er ook tal van meer collee-
tieve redenen. Het aanvankelijk door de po-
litieke omwenteling in Oost-Europa opgewek-
te enthousiasme is fel getemperd door de
enorme economische moeilijkheden waarmee
de verschillende Staten uit dat gebied worden
geconfronteerd. De problemen van het voor-
malige Oost-Duitsland, dat a priori nochtans
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op stevige steun kon rekenen voor een har-
monieuze overgang naar een markteconomie,
geven een duidelijk idee van de enorme op-
gave die verscheidene andere, minder gepri-
vilegieerde landen uit die regio nog te wach-
ten staat.

De conjuncturele ommezwaai wakkerde
eveneens bepaalde protectionistische reacties
aan. Dat leidde tot een verharding van de
standpunten, en bijgevolg tot een vertraging
van de gesprekken in het kader van de
Uruguay-ronde, die een nieuwakkoord over
de wereldhandel beoogt. Het is nochtans
noodzakelijk dat spoedig een compromis
wordt gesloten om de economische subjecten
enigszins gerust te stellen omtrent de vooruit-
zichten met betrekking tot een expansie van
de internationale handel.

In Europa heeft de ontnuchtering wegens
de Deense afkeuring van het verdrag van
Maastricht twijfels doen rijzen over de moge-
lijkheid om snel een Monetaire Unie tot stand
te brengen. Dat scepticisme is uitgemond in
de meest ernstige crisis waarmee het Europees
Monetair Stelsel sinds zijn oprichting te ma-
ken heeft gehad. Op dit laatste aspect, en de
ernstige gevolgen ervan, wordt hierna terug-
gekomen.

De oorzaken van de stagnatie van de
wereldeconomie in 1992 blijken dus talrijk
en onderling sterk verweven. De activiteitsver-
traging heeft verscheidene landen ertoe ge-
bracht hun economische beleidsvoering om
te buigen. Inzonderheid in de Verenigde Sta-
ten en japan hebben de monetaire autoritei-
ten, die hun beleid in 1991 reeds aanzienlijk
hadden versoepeld, hun korte rentetarieven
nog meer verlaagd: in japan zijn ze tot onder
de 4 pct. gezakt en in de Verenigde Staten
naderen ze de 3 pct.

Het beroep op de traditionele instru-
menten van de economische politiek is even-
wel op enge grenzen gestuit. In de begro-
tingssfeer hebben de meeste industrielanden
vrij spel gegeven aan de stabilisatormecha-
nismen die, bij een conjuncturele neergang,
automatisch een aanzwelling van een aantal
overheidsuitgaven en een inkrimping van de

belastingontvangsten teweegbrengen. Sommi-
ge onder hen hebben die mechanismen via
discretionaire maatregelen zelfs versterkt, zo-
dat de waaier van budgettaire instrumenten
reeds ruim is aangesproken. Bij de grote
industriële volkshuishoudingen lijkt enkel ja-
pan nog over enige manoeuvreerruimte te
beschikken. Dat land is een van de weinige
OESO-Iedén met nog een begrotingssurplus,
dat daarenboven samengaat met een aan-
zienlijk en stijgend lopend overschot. De ja-
panse overheid heeft in augustus 1992 in-
derdaad een belangrijk programma van over-
heidsinvesteringen uitgewerkt, dat echter
maar in december werd goedgekeurd en
waarvan de effecten bijgevolg pas in 1993
voelbaar zullen zijn.

Het overheidstekort voor de gezamenlijke
OESO-landen is blijven oplopen; in 1992 be-
reikte het 3,8 pct., terwijl het in 1989 nog
maar 1 pct. beliep. Die versnelde verslechte-
ring was een niet onbelangrijke factor van on-
zekerheid, want de economische subjecten
zijn er thans van overtuigd dat de sanering
van de overheidsfinanciën niet eindeloos kan
worden verdaagd en dat ze, binnen afzienbare
tijd, een inkrimping van de overheidsuitgaven
en een verzwaring van de fiscale druk zal
vereisen.

Bepaalde specifieke kenmerken van de
huidige conjunctuurvertraging hebben ook de
mogelijkheden tot toepassing van monetaire
herstelmaatregelen gehinderd. Het is duidelijk
dat de stimulerende effecten van een rente-
verlaging zich veel trager doen gevoelen wan-
neer de kredietnemers spontaan geneigd zijn
hun schulden te verminderen en de krediet-
gevers zich bij de kredietverlening terughou-
dender gaan opstellen. In verscheidene landen
hebben de relatieve rigiditeit van de lange-
termijnrente en de zwakte van de beurskoer-
sen - die ongunstig is voor de aandelen-
emissies - ertoe geleid dat de daling van de
korte rente op verre na niet een overeenkom-
stige verlichting van de financieringsvoorwaar-
den voor de bedrijven met zich bracht. De
ontoereikendheid van de particuliere investe-
ringen door overheidsuitgaven trachten te on-
dervangen, kan er in zo'n situetie alleen maar
toe leiden dat de economische subjecten on-
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vermijdelijk gaan inzien dat de overheid zelf
in een positie terecht dreigt te komen - voor
zover dat nog niet het geval is - waarin de
verslechtering van haar financiële situatie haar
zal dwingen haar eigen schuldfinanciering te-
rug te schroeven.

AI die beperkingen zetten de autoriteiten
ertoe aan selectiever te gaan optreden. Zo is
de nieuwe regering in de Verenigde Staten
van plan de overheidsuitgaven te herschikken,
specifiek met de bedoeling de investeringen
en het onderzoek aan te moedigen. Het Eu-
ropese groei-initiatief waartoe de Europese
Raad op de Top van Edinburgh besliste, ligt
in dezelfde lijn. Dat plan is onder meer be-
doeld om de financiering van trans-Europese
infrastructuurwerken te vergemakkelijken,
dank zij de oprichting van een Europees In-
vesteringsfonds en het instellen van nieuwe
tijdelijke leningmechanismen. Het opzet van
dergelijke projecten is, met een beperkte
weerslag op de overheidsbegroting, een maxi-
maal hefboomeffect te bereiken door de prio-
riteiten te verleggen naar de uitgavencatego-
rieën met het hoogste economische of sociale
rendement.

Naast die verschillende beslissingen, die
een vernieuwing en een vermeerdering van
het fysieke kapitaal beogen, zijn er, inzonder-

heid in Europa, nog andere maatregelen ver-
eist, die tot een betere aanwending van het
menselijke kapitaal moeten leiden. Wat de
werkloosheid betreft, mogen de reacties niet
beperkt blijven tot het eenvoudigweg verstrek-
ken van een gewaarborgde financiële steun.
Er is nood aan een actief beleid om de werk-
lozen meer arbeidskansen te bieden en om
de flexibiliteit van de arbeidsmarkt te bevor-
deren. Die inspanningen zullen overigens
moeten worden ondersteund door maatrege-
len ter verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs en de opleiding, die vanzelfspre-
kend slechts ten volle vruchten zullen afwer-
pen als daadwerkelijk nieuwe arbeidsplaatsen
worden gecreëerd.

Op kortere termijn mag worden gehoopt
dat een afzwakking van de inflatoire spannin-
gen in Duitsland, middels een beheersing van
het overheidstekort en een verlichting van de
loondruk, de monetaire overheid van dat land
in de mogelijkheid zal stellen het eind 7992
reeds ietwat omgebogen monetaire beleid
verder te versoepelen. Gelet op de nauwe
banden die tussen de belangrijkste EG-valuta's
bestaan, zou een dergelijke ontwikkeling in
elk geval heilzaam zijn, vermits iedere daling
van de Duitse rente vrij snel op de geldmark-
ten van de meeste andere Europese landen
zou moeten overslaan.

CRISIS IN HET EUROPEES MONETAIR STELSEL

Zoals uit wat voorafgaat overduidelijk
blijkt, zijn de recente problemen vaak nog
vergroot door elementen die het vertrouwen
van de economische subjecten hebben doen
wankelen en een domper hebben gezet op
hun verwachtingen. In de loop van 7992
deed zich wellicht geen enkele situatie voor
waarin die psychologische factoren sterker
speelden dan ten tijde van de gebeurtenissen
die de EMS-crisis uitlokten. Het zou nochtans
verkeerd zijn de analyse tot die ene dimensie
terug te brengen, want aan de onrust op de
valutamarkten liggen veel diepgaander oorza-
ken ten grondslag.

Vijf lange jaren van stabiliteit binnen het
EMS-wisselkoersarrangement hadden uiteinde-
lijk misschien uit het oog doen verliezen dat
de economische voorwaarden die vereist zijn
om een dergelijke koersvastheid te waarbor-
gen, almaar minder waren vervuld. In weerwil
van een geleidelijke convergentie was het ver-
loop van de binnenlandse prijzen en kosten
in de respectieve lid-staten op verre na nog
niet gelijkgeschakeld. Die jaarlijkse afwijkin-
gen, al waren ze kleiner geworden, bleven
zich uiteraard ophopen, bovenop die van de
voorgaande jaren. Hoewel de omvang van die
jaarlijkse afwijkingen allengs verkleinde, werd
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de bestaande kloof tussen de concurrentie-
posities van de verschillende landen geleidelijk
dieper.

In een eerste fase konden die ontwrich-
tingen nochtans op de achtergrond blijven.
In de tijdelijke daling van de koers van de
mark, na de Duitse hereniging, zagen som-
migen misschien een teken van intrinsieke
zwakte, wat er, van de weeromstuit, kan toe
geleid hebben dat de stevigheid van de valu-
ta's van andere lid-staten werd overschat.

Deze laatste hadden bij een dergelijke
paradox inderdaad wezenlijke voordelen. De
versteviging van hun wisselkoers matigde de
druk die van hoge rentetarieven uitging; het
stelde hen zelfs in staat, via een verlaging van
de kostprijs van hun aankopen in het buiten-
land, een bron van prijsstabiliteit tot eigen
nut in te pikken. Voor vele werd het EMS
aldus heel wat aantrekkelijker. De formele
verbintenis om de regels van het stelsel in
acht te nemen, werd meteen een stuk een-
voudiger en kwam tot uiting in kordate ver-
klaringen van de politieke autoriteiten en in
een sterk vertrouwen in een harmonieuze
overgang naar de Economische en Mone-
taire Unie binnen de door het verdrag van
Maastricht gestelde termijnen. De financiële
markten kwamen zelf onder de indruk van
die gegevens, wat tot een supplementaire
hausse van de koersen van de traditioneel
zwakke EMS-munten leidde en het spontane
verstevigingsproces van het wisselkoersmecha-
nisme nog meer in de hand werkte. De ge-
draging van die markten kon de indruk wek-
ken dat de vastheid van de pariteiten op kre-
diet was verleend, een krediet dat des te gul-
ler was verstrekt omdat de financiering ervan
door de liberalisering van het kapitaalverkeer
mogelijk was gemaakt.

De positie van Duitsland was daarentegen
minder comfortabel. Dat land, dat in zijn
strijd tegen prijsstijgingen de appreciatie van
zijn munt vaak als een bevoorrecht middel
had kunnen gebruiken, kon dat instrument
niet langer inschakelen om een interne inflatie
af te remmen, die door de loondruk en de
vergroting van het overheidstekort op gang
was gebracht.

Onder invloed van de conjuncturele
ommekeer begon dat betrekkelijke evenwicht
te wankelen. Binnen de EG verliep die om-
mekeer niet synchroon. In de landen die aan-
vankelijk het meest getroffen waren, gingen
stemmen op om alle Europese partners aan
te sporen in gezamenlijk overleg de aanzet
tot een renteverlaging te geven. Om de zopas
vermelde redenen botste men daarbij echter
op de vastberadenheid van de Duitse mone-
taire overheid. Voor sommige ging de disci-
pline zwaarder wegen en werd de bereidheid
om alle werkingsregels van het: EMS te aan-
vaarden, minder vanzelfsprekend.

In die context was een incident vol-
doende om op ieder ogenblik aanleiding te
zijn tot een ontnuchterende klap. Die toe-
vallige gebeurtenis was de Deense afwijzing
van het verdrag van Maastricht. Plots rezen
heel wat twijfels, die zeker niet werden weg-
genomen door de zeer hevige discussies die
de nipte goedkeuring van dat verdrag door
Frankrijk voorafgingen. Precies de dag van
het Franse referendum fungeerde als de ka-
talysator die alle speculatieve druk kristalli-
seerde.

Het verloop van de dollarkoers heeft de
druk binnen het stelsel alleen maar ver-
zwaard. Tijdens het eerste halijaar had die
valuta slechts relatief beperkte en nogal on-
regelmatige schommelingen vertoond. Vanaf
het midden van het jaar ging de dollar vis-à-
vis de mark en, bij uitbreiding, tegenover
de stevigste EMS-valuta's duidelijk verzwak-
ken. Zoals het vrijwel traditie is geworden,
was die wisselkoerswijziging niet even groot
ten opzichte van de zwakste munten, die
aldus onder supplementaire druk kwamen te
staan.

De naakte opsomming van de episodes
in de valutacrisis spreekt voor zich: drie gol-
ven van herschikkingen tussen medio scptem-
ber en eind november; de - althans tijde-
lijke - uittreding van het pond sterling en
de Italiaanse lire uit het wisselkoersmechanis-
me ; het laten varen, door Zweden, Noorwe-
gen en Finland, van hun wisselkoersdoelstel-
ling, te weten de koppeling \Yan hun valuta's
aan de ecu.
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Het is weliswaar gemakkelijk om, ach-
teraf, steunend op de zekerheid die men dank
zij de kennis van het verloop van de gebeur-
tenissen verkregen heeft, de aaneenschakeling
van de feiten die naar de EMS-crisis hebben
gevoerd, te ontrafelen. Het is echter veel de-
licater er lering uit te trekken en remedies
voor te stellen.

Een eerste vaststelling die moet worden
gemaakt, is dat een langdurige stabiliteit van
de pariteiten binnen het wisselkoersmechanis-
me op zich geen bewijs is dat het stelsel goed
functioneert. Het gebruik van de schomme-
lingsmarges, de interventies op de valuta-
markt, de rente-aanpassingen en de herschik-
kingen vormen een onlosmakelijk geheel van
actiemiddelen, ook al kan het laatstgenoemde
instrument niet op gelijke voet worden ge-
steld met de overige drie, die meer geregeld
worden gehanteerd. Wanneer een te intensief
gebruik van de drie meest gangbare instru-
menten, of nog, een tijdelijke euforie van de
markten het opduiken van fundamentele
evenwichtsverstoringen gaan versluieren, is het
verkieslijk onverwijld de valuta's te herschik-
ken, veeleer dan zich aan een onhoudbare
positie vast te klampen. AI blijft het wellicht
een utopie te hopen dat herschikkingen op
systematische wijze los van crisissituaties zul-
len kunnen worden uitgevoerd, toch zal een
pariteitswijziging meer kansen op welslagen
bieden naarmate de overheid de afwikkeling
van die operatie beter in de hand heeft weten
te houden.

Meer fundamenteel blijkt zeer duidelijk
dat de stevigheid van een valuta op twee es-
sentiële voorwaarden stoelt en dat geen van
beide afzonderlijk als toereikend kan worden
beschouwd. De verbintenis om een pariteit te
verdedigen, is ongeloofwaardig als ze niet op
een stevige macro-economische fundering be-
rust. Iedere aanzienlijke verslechtering van de
economische prestaties ten opzichte van de
partners dient zonder dralen te worden ver-
holpen. Het gaat hier om een resultaat dat

absoluut moet worden bereikt. In het tegen-
overgestelde geval - en die vaststelling is
zonder twijfel nog meer ontgoochelend -
blijken de meest overtuigende economische
prestaties niet te volstaan indien de markt een
- reële of vermeende - barst denkt te ont-
waren in de consensus van de autoriteiten
om hun valuta te verdedigen. Eenheid van
visie, die alle politieke tegenstellingen over-
stijgt en die wordt gewaarborgd door een in-
stitutionele structuur die de sleutels van het
monetaire beleid aan een autonoom orgaan
toevertrouwt, is een supplementaire garantie
voor succes.

Ideaal zou zijn dat een nationale consen-
sus omtrent het budgettaire en monetaire be-
leid dat vereist is om de stabiliteit van de
wisselkoers veilig te stellen, ook in de landen
van de Gemeenschap zou worden doorge-
trokken en via wederzijdse steun concreet ge-
stalte zou krijgen. Als zulke steun op wel-
doordachte wijze wordt verleend, zal aan de
markten het bewijs worden geleverd dat ook
zij zich in hun verwachtingen kunnen vergis-
sen, wat het EMS-wisselkoersmechanisme al-
leen maar kan verstevigen.

Er rest dan nog een belangrijke lering.
De eerder nooit geziene omvang van het ka-
pitaalverkeer, dat door de liberalisering van
de markten vrij spel kreeg, heeft de reeds
problematische coëxistentie van stabiele wis-
selkoersen en autonome monetaire-beleids-
voering nog bemoeilijkt. De overgang naar de
EMU zal normaliter dat dilemma doorbreken,
maar inmiddels zullen de moeilijkheden des
te groter blijven omdat het naderen van de
datums die voor de verwezenlijking van die
Unie zijn vastgelegd, speculatieve druk zou
kunnen aanmoedigen. Dit laatste zou een
doorslaggevend argument moeten zijn om de
wijze waarop dat integratieproces dient te ver-
lopen niet opnieuw ter discussie te stellen en
om, voor de valuta's die een snelle toetreding
tot een dergelijke Unie aankunnen, de ge-
plande termijn niet te verlengen.
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ECONOMISCHE ACTIVITEIT IN BELGIE

In 1991, toen de meeste industrielanden
door een conjunctuurvertraging werden ge-
troffen, kon België nog in hoge mate profijt
trekken van de voortgezette groei in Duits-
land, zijn belangrijkste handelspartner. Die
troef is sedertdien weggevallen. De omme-
zwaai van de Duitse eonjunctuur heeft de ex-
pansie van de uitvoer van goederen en dien-
sten fors vertraagd: 0,6 pct. in 1992, tegen
3,1 pct. het voorgaande jaar.

In tegenstelling tot de buitenlandse vraag
bleven de binnenlandse bestedingen even snel
groeien als in 1991. Inzonderheid de verlaging
van de rente voor hypothecaire kredieten
- die nog werd versterkt door speciale pro-
moties van verscheidene financiële instellin-
gen - stimuleerde de vraag naar woonge-
bouwen, die met bijna 10 pct. steeg. De
weerslag van die rentedaling liet zich des te
sneller gevoelen omdat de schuldgraad van
de Belgische gezinnen in vergelijking met de
overige industrielanden zeer laag blijft en om-
dat zich, anders dan in het buitenland, tijdens
de voorgaande periode van economische op-
gang geen speculatiegolf op de vastgoedmarkt
had voorgedaan. De zeer gezonde vermogens-
situatie van de gezinnen schraagde tevens de
particuliere consumptie, zonder ze evenwel te
doen versnellen: zij nam in 1992 met
2,2 pct. toe, tegen 2,5 pct. het voorgaande
jaar. In een economisch onzeker klimaat heb-
ben de particulieren er niet naar gestreefd de
geringere groei van hun beschikbare inkomen
te compenseren door een verlaging van hun
spaarquote, terwijl de bedrijfsinvesteringen
met 2 pct. zijn teruggelopen, wat niet belet
dat ze zich in procenten van het BBP op
hetzelfde niveau als dat van de andere EG-
landen hebben gehandhaafd.

Aangezien de verhoging van de activiteit
veeleer op de vraag van de ingezetenen dan
op die van de rest van de wereld stoelde, is
de invoer meer gestegen dan de uitvoer. Die
divergerende ontwikkeling woog uiteraard op
de groei van het bruto binnenlands produkt.
Die is geslonken van 1,9 tot O,B pct. en heeft

niet volstaan om de werkgelegenheid te hand-
haven. Om deze laatste te stabiliseren, lijkt
in feite een groeitempo van iets meer dan
2 pct. noodzakelijk. En dan nog lijkt dat per-
centage enkel te gelden voor de recente pe-
riode, waarin de deeltijdse arbeid uitbreiding
nam en de matiging van de loonkosten mis-
schien heeft kunnen voorkomen dat een ver-
zwaring van de relatieve kosten van de factor
arbeid ten opzichte van die van de factor
kapitaal aanleiding zou geven tot voor de
werkgelegenheid ongunstige diepte-investerin-
gen, zoals het in grotere mate het geval was
tijdens het conjunctuurdal aan het begin van
de jaren tachtig.

In 1992 trad dus een onderbreking op
in de sedert 19B5 gestage uitbreiding van de
werkgelegenheid en klom de werkloosheids-
graad - gedefinieerd volgens de geharmoni-
seerde Europese normen - opnieuw van 7,5
naar B,2 pct. van de beroepsbevolking.

Die vooral conjunctuurgebonden ver-
slechtering trof weliswaar de hele EG, waar
de gemiddelde werkloosheidsgraad van B,B
tot 9,5 pct. is opgelopen. Het is ook zo dat
de teloorgang van 19.000 arbeidsplaatsen in
1992 volgde op de creatie, in de loop van
de zeven voorgaande jaren, van 233.000 jobs,
wat overeenstemt met ruim 150.000 voltijd-
banen. De stijging van de werkloosheid heeft
niettemin een nog niet volledig geheelde
wonde opnieuwopengereten. Zij kan ook de
inspanningen bemoeilijken die nog moeten
worden geleverd om de structurele gebreken
van de arbeidsmarkt te verhelpen. Inzonder-
heid het aantal langdurig werklozen zou op-
nieuw snel kunnen toenemen.

Rekening houdend met de nauwe bin-
ding tussen activiteit en werkgelegenheid, is
de manoeuvreerruimte des te smaller deer:
de overheid niet over de vereiste financiële
middelen beschikt om de weerslag van de
conjunctuurvertraging op de vraag te verzach-
ten. Wat ze daarentegen wèl kan, is de
stroefheid van de arbeidsmarkt aanpakken.
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Het recentelijk opzetten van een structuur
die voortaan voor alle werklozen van minder
dan 46 jaar die meer dan 9 maanden werk-
loos zijn, in een individueel begeleidingsplan
voorziet, moet in dat kader worden bekeken.
Daarnaast zijn meerdere regelingen getroffen
teneinde bepaalde misbruiken van milde stel-
sels van vervangingsinkomens verder in te
perken. Bovendien gaat de leeftijdsdrempel
voor het brugpensioen geleidelijk worden op-
getrokken en zijn de uitkeringen aan werk-
nemers die onvrijwillig deeltijds werken en
aan de personen in loopbaan- of werkloos-
heidsonderbreking teruggeschroefd.

Wat essentiëler is, om het gevaar voor
een opflakkering van de werkloosheid af te
wenden, komt het er in de allereerste plaats
op aan het concurrentievermogen - een es-
sentiële voorwaarde om in een kleine, zeer
open economie de werkgelegenheid te be-
schermen - te vrijwaren. Door het bestaan
van veralgemeende indexeringsmaatregelen, is
het verloop van de consumptieprijzen een van
de factoren die het behoud van dat concur-
rentievermogen rechtstreeks mede zullen be-
palen. In dat vlak is ontegensprekelijk succes
geboekt. Met een jaarlijkse stijging die in
1992 teruggelopen is van 3,2 tot 2,4 pct., is
België niet alleen ruimschoots onder het ge-
middelde van de Gemeenschap gebleven,
maar ook onder dat van zijn drie belangrijkste
buurlanden en handelspartners.

De lagere inflatiegraad werd natuurlijk
vergemakkelijkt door de prijsdaling van de
ingevoerde goederen en diensten, ten gevolge
van de appreciatie van de frank. Zonder deze
laatste zouden de invoerkosten niet met
1,5 pct. zijn gedaald, zoals in werkelijkheid
het geval was, maar integendeel met onge-
veer 0,5 pct. in de hoogte zijn gegaan. In
de mate dat de exporteurs hun in deviezen
uitgedrukte prijzen onveranderd moesten la-
ten, bracht die versteviging van de frank
eveneens een daling van de in franken uit-
gedrukte prijzen van de geëxporteerde pro-
dukten teweeg. Na verloop van tijd zullen
de prijsconcessies die op de buitenlandse
markten zijn toegestaan, door een kosten-
verlaging worden gecompenseerd. Het spel
van de indexeringsmechanismen zal er im-

mers voor zorgen dat de prijsdalingen bij
de invoer, ingevolge de appreciatie van de
frank, op het geheel van de binnenlandse
kosten doorwerken. Voor zover deze laatste
blijk geven van voldoende flexibiliteit, zou
de kostenverlaging volledig moeten worden
doorgespeeld, zodat de initiële weerslag van
de stijging van de wisselkoers op de renda-
biliteit van de ondernemingen wordt geneu-
traliseerd. Dat proces verloopt echter niet
noodzakelijk op identieke wijze in alle be-
drijfstakken. Volgens bepaalde aanwijzingen,
die echter zorgvuldig dienen te worden na-
getrokken, lijkt het erop dat het prijs- en
kostenverloop voor de bedrijven die aan een
felle internationale concurrentie blootstaan
de jongste jaren minder gunstig zou zijn
geweest dan voor de bedrijven die er beter
tegen beschut zijn. Dat kan voor de Belgi-
sche economie het marktaandelenverlies heb-
ben vergroot. Dat verlies is voor een deel
onontkoombaar wanneer een reeks, met na-
me Aziatische landen geleidelijk hun inter-
nationale handelontwikkelen. Het lijkt
nochtans groter te zijn geweest dan bij het
merendeel van de Europese partners.

De binnenlandse kosten bestaan voorna-
melijk uit lonen, waarvan het verloop ook in
1992 een van de hoofdbekommeringen bleef.
Op basis van het criterium dat door de wet
van 6 januari 1989 - de zogenaamde wet
voor het behoud van 's lands concurrentie-
vermogen - in aanmerking is genomen,
blijkt dat de stijging van de in gemeertschep-
pelijke munt uitgedrukte loonkosten over de
periode 1987 tot 1992 in België groter was
dan bij de groep van zijn zeven belangrijkste
handelspartners, al bleef de afwijking tegen-
over de subgroep van de vijf Europese landen
beperkt.

Beschouwt men enkel het jaar 1992, dan
blijkt dat die kosten in ongeveer dezelfde ma-
te als bij de partners zijn opgelopen. De ver-
slechtering in 1990 en 1991 is dus uiteraard
niet ongedaan gemaakt. In die beide jaren
was het tempo van de conventionele aanpas-
singen van de bezoldigingen niet versneld,
maar de verhogingen van de salarissen of van
andere geldelijke voordelen, overeengekomen
via rechtstreekse onderhandelingen tussen
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werkgevers en werknemers, lijken daarentegen
aanzienlijker te zijn geweest dan gewoonlijk.
Het zou ongetwijfeld zeer nuttig zijn na te
trekken in hoeverre die hypothese gegrond is
en, zo ja, nauwkeuriger te bepalen hoe die
niet conventionele verhoging van de reële Io-
nen verdeeld werd tussen de sectoren die op
het buitenland zijn afgestemd, en de sectoren
die meer voor de binnenlandse markt produ-
ceren.

Die moeilijkheid om het verloop van de
loonkosten precies te meten, is niet nieuw.
Zij is een illustratie van de problemen die
rijzen bij het verzamelen van statistische ge-
gevens en bij internationale vergelijkingen.
Het zou fout zijn de paritaire procedure voor
de evaluatie van de loonkosten door de Cen-
trale Raad voor het Bedrijfsleven als weinig
zinvol af te doen, onder het voorwendsel dat
een technische analyse die, terecht, refereert
aan precieze indicatoren schijnbaar tot steriele
twisten zou voeren. Het komt de sociale ge-
sprekspartners toe de manoeuvreerruimte
waarover zij effectief beschikken, nauwgezet
en zonder vooroordeel in te schatten. Boven-
dien mag de analyse zich niet tot de lonen
beperken. Zij moet ook de nodige aandacht
besteden aan het kostenverloop van de direct
of indirect ingevoerde goederen en diensten
en aan het verloop van de financiële kosten.

In december hebben de sociale gespreks-
partners voor 1993 en 1994 daadwerkelijk
een centraal akkoord ondertekend, dat aan-
leiding zou moeten geven tot een vrij be-
scheiden stijging van de loonkosten. Het blijft
evenwel noodzakelijk dat ook de onderhan-
delingen op sectoraal en ondernemingsvlak
van diezelfde gematigdheiddoordrongen zou-
den zijn. Die voorwaarde is des te dwingender
omdat de in 1991 vastgestelde verslechtering
haar oorsprong blijkbaar vooral in het onder-
nemingsvlak vond.

Het spreekt vanzelf dat de discussies rond
de loononderhandelingen moeizamer dreigen
te verlopen als een zwak activiteitspeil de ge-
zamenlijke inkomensstijging afremt. Dit laat-
ste is zowel bij de vennootschappen als bij
de gezinnen het geval geweest. Eerstgenoem-
de zagen hun beschikbare inkomen slechts in

geringe mate stijgen : in procenten van het
BBP bleef het voor het derde opeenvolgende
jaar slinken. Voor laatstgenoemde zat een
zelfde verhoging van de loonsom als het voor-
gaande jaar er niet meer in, zodat de groei
van hun beschikbare inkomen afzwakte. Niet-
temin trokken de particulieren hun spaarquo-
te nog lichtjes op, waardoor ze erin slaagden
het tendentiële groeitempo van hun vermo-
gen in stand te houden.

Daarentegen was in de samenstelling van
dat vermogen de jongste twee jaren een dui-
delijke verschuiving op gang gekomen. Die
hield in 1992 aan. Het vastklinken van de
nationale munt aan de stevigste EMS-valuta's
en de verlaging van het tarief van de roerende
voorheffing maakten de activa in franken
opnieuwaantrekkelijker. Oe portefeuille-
herschikkingen die daaruit resulteerden,
oefenden een positieve invloed uit, niet alleen
op de betalingsbalans, zoals verderop zal blij-
ken, maar tevens op de activiteit van alle Bel-
gische financiële instellingen, die in het aan-
trekken en herbeleggen van middelen uiter-
aard een veel grotere rol spelen wenneer het
om franken gaat dan wanneer het deviezen
betreft.

Oe verrwmmg van de potentiële markt
van die instellingen ging nochtans gepaard
met een forse vernauwing van de marges. Oe
naderende inwerkingtreding van de eenge-
maakte markt heeft de concurrentie voor het
aantrekken van spaargelden aangescherpt, zo-
wel vanwege kleine instellingen of Belgische
dochtermaatschappijen van buitenlandse ban-
ken, die hun marktaandeel willen vergroten,
als vanwege de grote nationale kredietinstel-
lingen, die hun marktaandeel wensen te
handhaven. Het effect van die factoren viel
samen met dat van andere ontwikkelingen,
die eveneens een negatieve weerslag hadden
op de rendabiliteit van de financiële instellin-
gen, met name de verlaging van de roerende
voorheffing en het actiever beheren van de
overheidsschuld.

Die instellingen moeten derhalve het
hoofd bieden aan de uitdaging die uitgaat van
de talrijke en ingrijpende structurele verande-
ringen in de omgeving waarin ze tunetioneren.
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Op zeldzame uitzonderingen na, die beperkt
blijven tot de op sommige buitenlandse mark-
ten uitgeoefende activiteiten, werden de Bel-
gische instellingen weliswaar niet getroffen
door veelvuldige wanbetalingen vanwege hun
debiteuren of door forse waardeverminderin-
gen van beurs- of vastgoedactiva. Wel staan ze
bloot aan de concurrentie die, ingevolge de

vrijheid van financiële dienstverlening in de he-
le Gemeenschap, alleen maar scherper kan
worden. De Belgische financiële sector be-
schikt echter over troeven die hij met des te
meer kansen op succes zal kunnen uitspelen
omdat hij de voorgaande jaren beter dan an-
dere landen zijn soliditeit heeft weten te vrij-
waren.

SANERING VAN DE OVERHEIDSFINANCIEN

Aangezien de overheid een hoofdrol
speelt in het economische leven van het land,
ondergaat zij onvermijdelijk de volle weerslag
van een activiteitsvertraging. Dat de overheids-
financiën in België, net als elders, gevoelig
zijn voor het conjunctuurverloop is uiteraard
niet nieuw. In 1992 heeft dat feit echter bij-
zonder sterk gespeeld. Wellicht werd het ook
als enigszins frustrerend ervaren tijdens een
begrotingsjaar waarin nochtans inspanningen
werden geleverd om de verslechtering goed
te maken die in de loop van het voorgaande
jaar - in een gunstiger economisch kli-
maat - was opgetreden.

Het effect van de in 1992 genomen
maatregelen werd zo goed als integraal te-
nietgedaan door de fiscale minderontvangsten
en de vermeerdering van de werkloosheids-
uitkeringen, die het gevolg waren van de con-
junctuuromslag. Indien de economie even
snel als gemiddeld tijdens de zeven voorgaan-
de jaren was blijven groeien, zouden de ver-
hoging van de indirecte fiscaliteit en van de
sociale bijdragen, waartoe in de loop van het
jaar werd besloten, alsmede verscheidene
maatregelen om de uitgaven, ongerekend de
rentelasten, terug te schroeven, in feite het
begrotingssurplus, exclusief rentelasten, ten
belope van meer dan 1pct. van het BBP heb-
ben vergroot.

De rente-uitgaven, van hun kant, gingen
in 1992 nog met 0,6 pct. in de hoogte. Tij-
dens de eerste helft van het jaar - een pe-
riode waarin de financieringsbehoefte van de

Staat het grootst is - lag de korte rente bo-
ven haar gemiddelde peil van 1991. In af-
wachting van een algemene renteverlaging,
die er vanaf het derde kwartaalook kwam,
gaf de Schatkist aan het begin van het jaar
niettemin de voorkeur aan financiering door
uitgifte van schatkistcertificaten. Ze is dus het
aandeel van de lange termijn in haar totale
schuld niet in dezelfde mate blijven opvoeren
als in 1991, toen zij op die manier een ge-
deelte van de rente-uitkeringen naar het daar-
opvolgende jaar had kunnen verschuiven. Re-
kening houdend met deze laatste categorie
van uitgaven, is het begrotingstekort lichtjes
opgelopen: van 6,7 pct. in 1991 tot 6,9 pct.
in 1992.

Het effect van de overheidsmaatregelen
werd ook nog door een andere factor ver-
troebeld. Stetistische aanpassingen hadden tot
gevolg dat de initiële waarde van sommige
parameters waaraan de situatie van de over-
heidsfinanciën wordt getoetst, veranderd
werd. Die aanpassingen behelsden enerzijds
een opwaartse herziening, door het Nationaal
Instituut voor de Statistiek, van het overheids-
tekort en anderzijds een vermindering van het
BBP, omdat de vroegere nationale omschrij-
ving ervan vervangen werd door een op Eu-
ropees vlak geharmoniseerde definitie; vol-
gens deze laatste valt het BBP in feite lager
uit. Die dubbele wijziging veroorzaakte een
verhoging met bijna 3 pct. van de verhouding
tussen de overheidsschuld en het BBP en een
stijging, ten belope van 0,4 pct. van het BBP,
van het begrotingstekort voor 1991. Uitereerei
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werd hierdoor, met een gelijk percentage, het
basiscijfer opgetrokken dat in aanmerking
moet worden genomen zowel om de begro-
tingsresultaten van 1992 te evalueren als om
te bepalen hoe de saneringsinspanningen van-
af nu tot in 1996 moeten worden gespreid
in het kader van het onlangs door de regering
goedgekeurde meerjarenplan. Voor de uitvoe-
ring van dat plan, dat verderop meer in detail
wordt besproken, zou het logisch zijn de
weerslag van die statistische aanpassing gelijk-
matig over de jaren 1992 tot en met 1995
te verdelen.

In ongeveer dezelfde omstandigheden als
die welke voor de gezamenlijke EG-landen het
overheidstekort met 0,8 pct. hebben doen
toenemen, is de overheid er weliswaar in ge-
slaagd de stijging van haar tekort tot 0,2 pct.
te beperken. Dat kan echter geen reden tot
zelfvoldaanheid zijn. In betere tijden werden
aan diezelfde overheid successen toegeschre-
ven die voor een stuk te danken waren aan
een meevallende economische groei, welke
overigens onvoldoende werd benut voor een
diepgaande sanering van de overheidsfinan-
ciën. Zo ook kan één enkel conjunctureel
zwak jaar niet verklaren waarom het begro-
tingstekort zich nog steeds op het peil van
1988 bevindt.

De redenen om in te grijpen, zijn veel-
vuldig en hun aantal lijkt zelfs op onrustwek-
kende wijze toe te nemen.

Vooreerst is het ondenkbaar dat de over-
heid gedurende een al te lange periode vrede
zou nemen met een automatisch accumula-
tieproces van de overheidsschuld via een aan-
zwelling van de rentelasten. Van de drie hef-
bomen die op dat mechanisme inwerken, na-
melijk het rentepeil, het tempo van de eco-
nomische groei en het begrotingssurplus ex-
clusief rentelasten, kan de overheid enkel de
laatste volledig autonoom manoeuvreren.
Door het respecteren van een zeer strikte
doelstelling inzake de wisselkoers kan men
weliswaar tot de laagst mogelijke rentetarie-
ven komen, en het vrijwaren van het concur-
rentievermogen stelt de economie in staat
rechtstreeks profijt te trekken van de minste
opleving van de buitenlandse vraag. Maar en-

kei als zij het verloop van het begrotingssaldo
exclusief rentelasten in de hand houdt, zal
de overheid echt vat krijgen op de loop der
gebeurtenissen.

Voorts is het van cruciaal belang dat
wordt voldaan aan de criteria die vereist zijn
om deel te kunnen uitmaken van de groep
van landen die, van bij de aanvang, volwaar-
dige leden van de EMU zullen kunnen wor-
den. België voldoet ruimschoots aan de mees-
te van die criteria, maar de dubbele doelstel-
ling inzake de overheidstinenciën is nog niet
bereikt. Tegen 1996 moet het tekort tot 3 pct.
van het BBP zijn teruggeschroefd en moet het
uitstaande bedrag van de overheidsschuld
dichter bij 60 pct. van het BBP komen te lig-
gen. Beide verplichtingen hebben nochtans
niet een even dwingend karakter. Het terug-
dringen van het tekort is een absolute vereiste.
Het zou echter een illusie zijn te hopen
dat de overheidsschuld die - volgens de
geharmoniseerde definitie die haar verge-
lijkbaar maakt met de overheidsschuld in
de andere landen van de Gemeenschap -
eind 1992 121 pct. van het BBP beliep,
in vier jaar tijds kan worden gehalveerd;
de communautaire partners zijn zich daar-
van bewust, maar het is van belang det ter
zake een geloofwaardige aanzet zou worden
gegeven.

Naast de noodzaak om het « sneeuw-
bal »-effect weg te werken en te voldoen aan
de criteria in verband met de deelname aan
de EMU, moet eveneens rekening worden ge-
houden met de recentelijk gebleken vereiste
om de nodige financiële ruimte te creëren
voor de financiering van uitgaven die welis-
waar geen onmiddellijk karakter hebben,
maar op termijn toch onontkoombaar zijn.
Door de geleidelijke vergrijzing van de bevol-
king zal het sociale-zekerheidsstelsel onder
een druk komen te staan, waarnaast het op-
lossen van de huidige moeilijkheden wellicht
een gemakkelijke opgave lijkt. Ook voor de
noden met betrekking tot de infrastructuur
van het land, waaraan wegens vroegere be-
slissingen tot afremming van de overheidsin-
vesteringen niet steeds tegemoet is gekomen,
zal de vereiste financiering moeten worden
gevonden.
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Het overheidstekort moet dringend wor-
den teruggedrongen. Met die noodzakelijk-
heid voor ogen zouden in België elk beleid
ter aanzwengeling van de vraag via het be-
grotingsinstrument en elke verdaging van de
saneringsinspanning onzinnig zijn. Het zoge-
naamde convergentieplan dat in de loop van
1992 door de regering uitgewerkt en 'sedert-
dien door de EG-Ministerraad goedgekeurd is,
moet in die geest worden benaderd.

Met dit ambitieuze plan heeft de regering
zich een doel gesteld en drie gedragsregels
uitgestippeld om het te bereiken. Bovendien
heeft zij structurele maatregelen getroffen
waarvan de weerslag over verscheidene jaren
gespreid is.

De doelstelling om het overheidstekort
tot 3 pct. van het BBP terug te schroeven,
wordt niet enkelopgelegd door de eisen in
verband met de EMU, maar evenzeer door
de specifiek Belgische noden waarnaar zopas
is verwezen. De jaarlijkse verkleining van het
tekort, waartoe de regering zich aldus heeft
verbonden, is ongeveer identiek aan het ge-
middelde resultaat van de tien voorgaande
jaren; het gaat om een weliswaar gestage,
maar toch haalbare inspanning. Door haar
gezamenlijke tekort tot 3 pct. terug te drin-
gen, zal de overheid het « sneeuwbal »-effect
niet alleen tot staan kunnen brengen, maar
het zelfs kunnen omkeren, zodat het mogelijk
zou moeten worden de rentelasten te vervan-
gen door andere uitgaven die rechtstreeks in
de collectieve behoeften van alle burgers
voorzien.

Door het uitzetten van bakens voor de
gezamenlijke activiteit van de nationale over-
heid en de sociale zekerheid leggen de drie
gedragsregels de basis voor een algehele aan-
pak van het probleem van de overheidsfinan-
ciën.

De eerste van die normen bepaalt dat de
sociale zekerheid in evenwicht moet blijven
zonder dat de subsidies vanwege de Schatkist
in nominale termen worden verhoogd. Indien
de stijging van de bijdragen gelijke tred houdt
met de groei van het BBP, impliceert de even-
wichtsdoelstelling dat de toename van het uit-

gavenvolume beperkt blijft tot 1,6 pct. per
jaar. In het licht van de tussen 1982 en 1990
opgetekende gemiddelde jaarlijkse stijging
met minder dan 1pct., zou die limiet zeer
gemakkelijk haalbaar kunnen lijken. In feite
is ze zeer strikt, aangezien ze neerkomt op
een opschorting van de mechanismen die tij-
dens de jongste twee jaren een verhoging van
de sociale uitgaven met telkens bijna 5 pct.
hebben veroorzaakt.

De overige twee regels betreffen de na-
tionale overheid. Die moet er tegelijkertijd
voor zorgen dat de fiscale ontvangsten in het-
zelfde tempo groeien als het bruto nationaal
produkt en dat haar uitgaven, ongerekend
rentelasten, in reële termen ongewijzigd blij-
ven. Deze laatste norm staat nochtans niet
gelijk met een ongenuanceerde uitgavenstop
op het huidige peil. De plafonnering van de
subsidies aan de sociale zekerheid, alsmede
een strengere inperking van een aantal lasten,
inzonderheid de subsidies aan sommige over-
heidsbedrijven en de begroting van landsver-
dediging, moeten de middelen vrij kunnen
maken die vereist zijn om onmisbaar geachte
uitgaven te blijven uitbreiden.

Ten slotte zijn reeds een aantal structurele
maatregelen genomen om het regeringsplan
uit te voeren. Naast het terugdringen van de
zopas vermelde specifieke uitgaven, zijn er ver-
schillende schikkingen getroffen om de over-
drachten in het vlak van de werkloosheidsuit-
keringen en van de terugbetalingen inzake de
gezondheidszorg in de hand te houden. Wat
de ontvangsten betreft, zal de indexering van
de belastingschalen gedurende enkele jaren
worden opgeschort en zou de verkoop van
activa in het bezit van de overheid over vier
jaar 60 miljard moeten opbrengen.

Conform de aanbevelingen van de Hoge
Raad voor Financiën stelt het convergentie-
plan de gemeenschappen en gewesten tot
streefdoel hun schuldgraad op middellange
termijn te stabiliseren. Die entiteiten hebben
ermee ingestemd zich naar een dergelijke be-
grotingspolitiek te schikken. Dat houdt in dat
zij tussen 1993 en 1996 ten belope van zo'n
0,6 pct. van het BBP bij zullen dragen tot het
verkleinen van het overheidstekort. De sup-
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plementaire middelen die hun zouden wor-
den toegewezen, mogen niet zodanig worden
aangewend dat zij de collectieve saneringsin-
spanning zouden tegen werken. Daar moet
op worden toegezien door in voorkomend ge-
val gebruik te maken van de mechanismen
waarin de financieringswet voorziet.

Het plan van de overheid blijkt coherent.
Het is evenwel zeer stringent; er is derhalve
geen plaats voor uitvluchten. Uit de ramingen
van de Bank blijkt dat de doelstelling zal wor-
den bereikt voor zover het overschot exclusief
rentelasten de komende vier jaar telkens met
gemiddeld 0,5 pct. van het BBP toeneemt,
wat neerkomt op ongeveer het dubbele van
het tijdens de vijf voorgaande jaren opgete-
kende gemiddelde.

De overheid - zowel de nationale over-
heid als de gemeenschappen en gewesten -
moet uiteraard de discipline naleven die ze
zichzelf heeft opgelegd, wat waarschijnlijk

MONETAIR EN VALUTABELEID

Het monetaire beleid bleef gekenmerkt
door dezelfde krachtlijnen, maar in zijn con-
crete uitvoering wist het zich evenwel snel
aan de veranderende internationale omgeving
aan te passen. Celet op het uiterst open
karakter van de Belgische economie, wordt
het sinds lang op een wisselkoersdoelstelling
afgestemd. In juni 1990 werd die doelstelling
gepreciseerd door de verbintenis van de over-
heid om de frank stevig te binden aan de
EMS-valuta's die als ankers van stabiliteit wor-
den beschouwd, in casu de Duitse mark. In
1992 werd de opdracht vlekkeloos vervuld.

Wanneer de finale bestedingen direct of
indirect zowat 40 pct. invoer bevatten en als
er talrijke - formele of informele - mecha-
nismen bestaan die de inkomens aan de prij-
zen koppelen, moet noodgedwongen voor
een wisselkoersdoelstelling worden gekozen.
Die keuze past overigens volkomen in het ka-

supplementaire maatregelen zal vergen. Ook
zullen wellicht, om elke ontsporing te voor-
komen, de procedures moeten worden ver-
fijnd op basis waarvan het mogelijk wordt
iedere afwijking ten opzichte van de uitge-
stippelde weg zo vlug mogelijk aan het licht
te brengen teneinde ze onverwijld te kunnen
corrigeren. De in dat vlak door het conver-
gentieplan aan de Hoge Raadvoor Financiën
toevertrouwde opdracht is van kapitaal be-
lang.

Elke verbetering van de internationale
omgeving, ten slotte, of die nu de vorm aan-
neemt van een versnelling van de economi-
sche groei of van een verlaging van de rente-
tarieven, moet te baat worden genomen om
de sanering te bespoedigen, geenszins om
ze te vertragen. De ervaring van de jongste
jaren toont genoegzaam aan dat iedere
vermindering van de inzet na zeer korte
tijd verdubbelde inspanningen noodzakelijk
maakt.

der van een deelname aan de Europese con-
structie. Bij volledig vrij kapitaalverkeer sluit
een dergelijk oogmerk weliswaar het autono-
me nastreven van interne doeleinden uit
- bijvoorbeeld normen voor de groei van de
nationale geldhoeveelheid - aangezien de
rentepolitiek van de centrale bank volledig op
het valutabeleid gericht moet zijn. Des-
ondanks blijft het daarbij mogelijk op prijs-
stabiliteit te mikken, voor zover de wissel-
koersdoeistelling voldoende ambitieus is. Pre-
cies wegens die doelstelling stemt de Bank
haar huidige beleid in grote mate af op de
Duitse monetaire politiek, die van prijsstabi-
liteit haar belangrijkste streven heeft gemaakt
en die beter bij machte is om zich op prag- .
matische wijze normen voor de groei van een
monetair aggregaat ten doel te stellen.

Het valutabeleid is weliswaar ambitieus
maar het berust ook op stevi§€ fundamenten.
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Dank zij de discipline waarvan de jongste ja-
ren inzake de prijzen en de kosten blijk is
gegeven, was het mogelijk een economische
groeiprestatie neer te zetten die ietwat boven
het gemiddelde van die van de EG-landen lag,
en tevens sedert 1985 jaar na jaar nettovor-
deringen van de Belgisch-Luxemburgse econo-
mie op de rest van de wereld te accumuleren.

Het surplus van het lopende verkeer van
de BLEU met het buitenland bleef in 1992
omvangrijk: meer dan 2 pct. van het BBP
van de Unie. Het groeitempo van de tijdens
het voorgaande jaar nog zeer levendige vraag
vanuit Duitsland vertraagde aanmerkelijk.
Voornamelijk daarom ging het volume van de
buitenlandse handel achteruit. Dat werd ech-
ter goedgemaakt door een verbetering van de
ruilvoet voor het goederenverkeer. Ook het
surplus bij de diensten en de inkomens hand-
haafde zich op ongeveer hetzelfde niveau als
het voorgaande jaar. Het toenemende econo-
mische belang van de tertiaire sector blijkt
reeds verscheidene jaren uit het feit dat het

.dienstenverkeer met het buitenland zich snel-
ler ontwikkelt dan de in- en uitvoer van goe-
deren. Bovendien vertoonde de positieve bij-
drage van de diensten tot de balans van het
lopende verkeer een stijgende tendens, dank
zij de groei van de functioneringskasten van
de in de BLEU gevestigde Europese instel/in-
gen en, meer recentelijk, de verruiming van
de financiële of beheerdiensten verstrekt door
onder meer coördinatiecentra en verzekerings-
maatschappijen. De inkomsten uit kapitaal,
ontvangen uit de rest van de wereld, komen,
van hun kant, het lopende surplus aandikken
in verhouding tot de lopende overschotten uit
het verleden, die aanleiding hebben gegeven
tot de vorming van nettovorderingen op het
buitenland. Tot die inkomsten behoren de op-
brengsten van de deviezenreserves van de
Bank, waarvan het volume kan worden op-
gevoerd door een uitwisseling van goud tegen
deviezen. In het tweede kwartaal van 1992
verrichtte de Bank een dergelijke operatie,
teneinde het aandeel van de goudactiva in de
reserves terug te brengen tot een niveau dat
overeenstemt met de verhouding bij onze
buurlanden. Overeenkomstig de wet van
23 december 1988 is de op het goud verwe-
zenlijkte meerwaarde geblokkeerd op een re-

kening « onbeschikbare reserve» op het pas-
sief van de balans van de Bank. De operatie
gaf dus geen aanleiding tot enige « monetaire
financiering» van de overheid.

De nettovorderingen van de BLEU op het
buitenland zijn de resultante van tal van ex-
terne tegoeden en verplichtingen. Tot 1989
was de vorming, door de ingezetenen van de
privé-sector, van externe tegoeden op lange
termijn, vooral in de vorm van in vreemde
valuta's luidende obligaties, groter dan de
som van het lopende overschot en de netto-
aankopen, door niet-ingezetenen, van finan-
ciële lange-termijnactiva in de BLEU: het sal-
do van de « basisbalans » - de som van het
lopende verkeer en het langlopende particu-
liere kapitaalverkeer - was negatief. Dat te-
kort diende te worden gefinancierd door
nettotoevoer van kortlopend particulier kapi-
taal. Die werd op gang gebracht door een
renteverschil ten opzichte van de beleggingen
in Duitse marken, een verschil waarvan de
omvang soms getuigde van een gebrek aan
vertrouwen in de stabiliteit van de pariteiten .
Daarenboven diende de Bank af en toe op
de valutamarkt te interveniëren middels uit
haar reserves afkomstige of door de Staat ge-
leende deviezen. Naarmate de prestaties van
de Belgische economie verbeterden, verklein-
den echter de korte-renteverschil/en die nodig
waren om op de valutamarkt een spontaan
evenwicht tot stand te brengen. Het groeien-
de vertrouwen in de frank en de verlaging
van het tarief van de roerende voorheffing
brachten in 1990 een spectaculaire omme-
zwaai in het saldo van het effectenverkeer
teweeg. Sedertdien vertoont dat verkeer een
overschot, dat nog in de hand wordt gewerkt
door de expansie van de markt voor de line-
aire obligaties van de Belgische Staat. Dat
heeft er, samen met het lopende overschot,
voor gezorgd dat de basisbalans een aanzien-
lijk surplus vertoonde.

In die omstandigheden kon het in juni
1990 aangekondigde valutabeleid moeiteloos
worden voortgezet. Wat meer is, die publieke
verbintenis van de overheid versterkte het ver-
trouwen van de marktpartijen in de frank. De
wisselkoers van de frank kon zich voortdurend
zeer dicht in de buurt van de spilkoers van
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de Duitse mark handhaven en het korte-rente-
verschil tegenover de beleggingen in deze
laatste munt kon zeer gauw worden wegge-
werkt. Tegenover het surplus op de basis-
balans stonden een netto-uitvoer van kortlo-
pend particulier kapitaal en, voor veel kleinere
bedragen, terugbetalingen op de deviezen-
schuld van de overheid en een accumulatie
van deviezenreserves. In dat opzicht geleken
de eerste acht maanden van 1992 op de twee
vorige jaren. Opdat de netto-uitvoer van kort-
lopend particulier kapitaal zou aanhouden,
teneinde het groeiende surplus op de basis-
balans te neutraliseren, heeft de Bank zelfs
gedoogd dat het reeds in 1991 ontstane, iet-
wat negatieve renteverschil ten opzichte van
de korte-termijnbeleggingen in Duitse marken
vanaf april lichtjes vergrootte. Zij was er zich
echter terdege van bewust dat de markten,
ondanks een tijdelijke opflakkering van de in-
flatie in Duitsland, nauwelijks geloofden in
een waardevermindering van de Duitse mark
en dat bij ontstentenis van dergelijke verwach-
tingen de reactie van het kapitaalverkeer op
rente-ecarts zeer hevig kon zijn. Zij gaf dan
ook blijk van voorzichtigheid en dulde slechts
beperkte afwijkingen. Het beïnvloeden van de
rentetarieven berustte gedurende die periode
op het sturen van de geldmarktliquiditeit. Tij-
dens de zomer sloot de Bank zich bovendien
aan bij de renteverhogingen door de Bundes-
bank.

Die voorzichtigheid werd door de mark-
ten geïnterpreteerd als een teken dat het va-
lutabeleid vastberaden wordt gevoerd. De ge-
loofwaardigheid van dat beleid kreeg bevesti-
ging toen de EMS-crisis uitbrak. Anders dan
tijdens de periodes van spanning in de loop
van de jaren tachtig, behoorde de frank, sa-
men met de Duitse mark en de Nederlandse
gulden, tot de sterke valuta's. Bovenop het
overschot op de basisbalans kwam een aan-
zienlijke nettotoevoer van kortlopend particu-
lier kapitaal. Het ware riskant geweest die toe-
voer middels een unilaterale renteverlaging te
hebben willen tegenwerken, want het gevaar
is niet denkbeeldig dat de geloofwaardigheid
van het wisselkoersbeleid op middellange ter-
mijn daardoor in het gedrang zou komen. De
Bank werd er derhalve toe gebracht voor om-
vangrijke bedragen deel te nemen aan de

steunaankopen van andere valuta's tegen hun
limietkoersen.

De « balans van de officiële betalingen»
de som van de basisbalans en van het

kortlopende kapitaalverkeer van de particulie-
re sector - sloot in 1992 met een surplus
van 255 miljard, deels aangewend om de
deviezenschuld van de overheid te vermin-
deren en deels terug te vinden in een aan-
groei van de deviezenreserves. Wegens over-
wegingen met betrekking tot de vervalda-
genkalender bleven de terugbetalingen op
de deviezenschuld van de overheid tot
100 miljard beperkt. De overheid bevindt
zich voortaan in een situatie die lijnrecht
staat tegenover die van de jaren 1978-1989,
toen de Staat de deviezen leende die nodig
waren voor de steuninterventies ten voordele
van de frank, waartoe de Bank zich genoopt
zag. Het aandeel van de vreemde valuta's in
de overheidsschuld zal in 1993 ongetwijfeld
verder slinken, te meer daar de in franken
luidende obligaties momenteel een uitste-
kende internationale faam genieten; getuige
daarvan is de recente toekenning, door een
van de meest gerenomeerde rating-bureaus,
van de beste notering aan de in nationale
munt luidende Belgische staatsobligaties.

Door op de markt meer effecten in Bel-
gische franken te emitteren, teneinde bij de
Bank de vreemde valuta's aan te kopen die
nodig zijn voor de terugbetaling van in die
valuta's luidende schulden, heeft de Schatkist
meegewerkt aan het neutraliseren van de
weerslag, op de geldmarkt, van de interventies
op de valutamarkt. Bij ontstentenis van der-
gelijke « sterilisatie »-maatregelen hadden de
financiële instellingen de overvloedige liquidi-
teiten in Belgische franken die hen door de
massale deviezenaankopen door de Bank wer-
den toegespeeld, kunnen aanwenden voor de
terugbetaling van hun schulden tegenover de
Bank of om hun eindedagdeposito's op te
voeren. Ingevolge de inning van inkomsten
op de deviezenreserves, was aan de actiefzijde
van de balans van de Bank reeds een ver-
dringingseffect van de vorderingen in franken
door tegoeden in deviezen aan de gang, aan-
gezien de chartale geldomloop stagneert en
er geen verplichte monetaire reserves bestaan.
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Om die ontwikkeling af te remmen, waren
de Minister van Financiën en de Bank nog
vóór de valutacrisis overeengekomen dat de
Staat zijn aandeel in de opbrengst van de
deviezenreserves voor de terugbetaling van
deviezenschulden zou aanwenden. Door de
interventies kreeg het probleem een veel gro-
tere dimensie. Hun weerslag op de liquiditeit
in Belgische franken diende te worden geneu-
traliseerd, opdat de Bank haar greep op de
rentetarieven volledig zou behouden. Daartoe
was het nodig dat de financiële instellingen
« en Banque» werden gehouden en dat de
mogelijkheid bleef bestaan om dagelijks op
de geldmarkt in te grijpen via de hernieuwing
van in franken luidende vorderingen op die
instellingen. Omdat de terugbetalingen op de
deviezenschulden van de overheid niet vol-
stonden om het effect van de interventies op
de valutamarkt te compenseren, heeft de
Bank liquiditeiten aan de geldmarkt onttrok-
ken door middel van valutaswaps: zo werd
een bedrag van 135 miljard vreemde valuta's
tijdelijk in de markt geplaatst. Zij verlaagde
ook het uitstaande bedrag van haar vorderin-
gen in franken met een relatief lange looptijd,
die minder belangrijk zijn voor het sturen van
de geldmarkt, te weten het gemobiliseerde
handelspapier en de via aanbesteding verstrek-
te kredieten.

Die sterilisatie van de liquiditeitstoevoer
ingevolge de interventies heeft de Bank niet
verhinderd haar rentebeleid reeds medio sep-
tember te versoepelen. Net als in Duitsland
en Nederland is de geldmarktrente snel met
meer dan 1 pct. gezakt, waardoor de lichte
stijging van de eerste acht maanden van 1992
werd teruggedraaid. Eind 1992 en begin 1993
vonden nieuwe verlagingen plaats. Per 25 ja-
nuari 1993 stond het tarief voor de krediet-
toewijzingen van de Bank op 8,40 pct., dat
is 0,90 pct. lager dan aan het begin van
1992; het tarief voor de eindedagfaciliteiten
werd in dezelfde mate verlaagd. De disconto-
voet en het tarief voor de voorschotten in
rekening-courant boven plafond, die een meer
symbolische betekenis hebben, werden in
meerdere stappen respectievelijk van 8,50 tot

7,50 pct. en van 11,50 tot 10 pct. verlaagd.
De lange rente van haar kant bleef onder die
op korte termijn, net als in Duitsland, waar
dat een uiting is van het vertrouwen van
de markten in de beheersing van de inflatie.
De ecart ten opzichte van het rendement
voor langlopende beleggingen in Duitse
marken, die om verschillende redenen -
waaronder de mindere bekendheid van de
obligaties in franken - was blijven bestaan,
ging fors krimpen nadat de frank met het be-
kende succes de valutacrisis had doorstaan;
in december is hij tot minder dan 0,50 pct.
geslonken.

Rentetarieven die tot de laagste in Europa
behoren, zijn de vrucht van de geloofwaar-
digheid van de valutapolitiek, die zich ten
tijde van de EMS-crisis op overtuigende wijze
heeft gemanifesteerd. Dat vertrouwen berust
op de gezonde toestand van de Belgische
economie, inzonderheid op de concurrentie-
kracht van haar ondernemingen, alsmede op
een monetair beleid dat omtrent de absolute
prioriteit van de wisselkoersdoelstelling nooit
de minste twijfel heeft laten rijzenen waar-
over een ruime consensus bestaat. Het zal
wellicht nog worden versterkt door de wijzi-
gingen in de organieke wet van de Bank, die
de regering aan het Parlement heeft voorge-
legd, daarbij anticiperend op de voorschriften
van het verdrag betreffende de Europese Unie.
Volgens dat ontwerp zal de autonomie van
de Bank worden bevestigd door de afschaffing
van het thans aan de Minister van Financiën
en aan de Regeringscommissaris toegekende
recht om zich te verzetten tegen de uitvoering
van beslissingen of operaties van de Bank in-
zake het monetaire en valutabeleid ; de fi-
nancieringsfaciliteiten ten behoeve van de
Staat en het Rentenfonds, die bij de hervor-
ming van januari 1991 ref!ds fors waren be-
knot, zullen worden afgeschaft. Meer funda-
menteel vereist het in stand houden van de
geloofwaardigheid van de valutapolitiek een
kostenverloop dat de concurrentiepositie van
de bedrijven niet in gevaar brengt alsook een
beheer van de overheidsfinanciën dat de
markten in hun verwachtingen niet teleurstelt.

MONETAIR EN VALUTABELEID
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. VOORUITZICHTEN EN UITDAGINGEN

In 1993 zal de Belgische economie wor-
den geconfronteerd met drie ernstige proble-
men. Uit het buitenland heeft ze nauwelijks
impulsen te verwachten, want in de meeste
andere landen en inzonderheid in de Euro-
pese Gemeenschap zou de groei uiterst traag
blijven. Zij zal haar positie op zeer zwak
groeiende wereldmarkten moeten handhaven,
terwijl bepaalde gegevens er lijken op te wij-
zen dat zij reeds is gehandicapt door een
stijging van de loonkosten die, onder invloed
van buiten de collectieve arbeidsovereenkom-
sten bedongen aanpassingen, in 1990 en
1991 sneller verliep dan bij de belangrijkste
handelspartners. En uiteindelijk is er nog de
blijvende noodzaak om de overheidsfinanciën
diepgaand te saneren.

Het verloop van de conjunctuurcyclus is
een gegeven waarop een klein land als België
des te minder greep heeft omdat de zorgelijke
staat van zijn overheidsfinanciën maatregelen
tot aanzwengeling van de vraag uitsluit. Het
is daarentegen mogelijk en beslist noodzake-
lijk de structuur van de Belgische economie
te verstevigen en het concurrentievermogen
van de ondernemingen veilig te stellen. Ener-
zijds zal de activiteitsvertraging de concurren-
tie op de verschillende markten onvermijdelijk
op de spits drijven, wat de prijzen zal drukken
en de vennootschappen uiterst kwetsbaar zal
maken voor iedere verzwaring van de pro-
duktiekosten, bepaaldelijk van de loonkosten.
Anderzijds lijken alle voortekens te bevestigen
dat het herstel in de Verenigde Staten op gang
zal komen. Dat land is voor de Belgische eco-
nomie echter geen belangrijk afnemer." er
zullen dus verscheidene maanden voorbij
moeten gaan opdat die groeiherneming eerst
op de belangrijkste lid-staten van de Gemeen-
schap en, wat later, op België zou kunnen
overslaan. Het land kan enkel hopen dat pro-
ces te versnellen door een versterking van zijn
concurrentievermogen.

Deze laatste voorwaarde blijkt aldus pri-
mordiaalom de werkgelegenheid te waarbor-
gen. Een uitbreiding van het overheidsperso-

neel, of nog, een financiële tussenkomst van
de autoriteiten om een specifiek kader te
scheppen waarin nieuwe arbeidsplaatsen ge-
creëerd kunnen worden, zouden onmiddellijk
tegen de beperkte budgettaire ruimte aanbot-
sen en de noodzaak om de concurrentie-
kracht te verdedigen allerminst opheffen. Het
bevorderen van de werkgelegenheid moet in
de eerste plaats het resultaat zijn van een
matiging van de inkomens. Oe overige ar-
beidskosten mogen enkel worden verlaagd
mits dat geen weerslag heeft op de overheids-
financiën. In de mate van het mogelijke zou
ook een betere verdeling van het beschikbare
arbeidsvolume daar moeten toe bijdragen.
Het is hoe dan ook noodzakelijk dat de in-
spanningen die de sociale gesprekspartners
hebben geleverd om tot het recente nationale
centrale akkoord te komen, door de sectoren
en de individuele ondernemingen worden
voortgezet.

Oe overheid, van haar kant, moet zich
toespitsen op het terugdringen van het tekort.
Dat is een wellicht ondankbare, doch cruciale
doelstelling." het bereiken ervan zal immers
bepalend zijn voor de omstandigheden waarin
de Belgische economie zich in de toekomst
verder zalontwikkelen.

Het convergentieplan van de regering
geeft duidelijk de te volgen weg aan en laat
er niet de minste twijfelover bestaan dat de
inspanningen evenwichtig moeten zijn en over
zowel de ontvangsten als de uitgaven verdeeld
moeten worden. Wat de ontvangsten betreft,
kunnen maatregelen om de fiscale ontvang-
sten structureel op te voeren, worden aange-
vuld met de verkoop van activa en participa-
ties van de overheid. Oe uitgaven, van hun
kant, zijn bezwaard met hoge rentelasten, die
te maken hebben met de geaccumuleerde
schuld, en die in procenten van het BBP twee-.
maal zoveel bedragen als in de rest van de
Gemeenschap. Daarom moeten de overige
uitgaven verder worden teruggedrongen. Voor
het financiële evenwicht van de sociale zeker-
heid is het noodzakelijk de uitgaven van die

VOORUITZICHTEN EN UITDAGINGEN 23



VERSLAG UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR IN NAAM VAN DE REGENTENRAAD

sector te beheersen, zonder de essentie van
een stelsel dat in België de basis van de so-
ciaal-economische consensus vormt, in gevaar
te brengen.

De zware opdracht die alle deelnemers
aan het economische leven te wachten staat,
mag niet uit het oog doen verliezen dat het
land ook over reële troeven beschikt. Inzon-
derheid het ambitieuze valutabeleid heeft het
mogelijk gemaakt de kostenstijgingen voor al-
le ondernemingen te beperken en tot de
laagst mogelijke rentetarieven te komen. Die

doelstelling kon worden bereikt in een noch-
tans zeer onrustige internationale omgeving,
maar toch blijft zij in hoge mate afhankelijk
van het behoud van het concurrentievermo-
gen van de economie en van de volgehouden
sanering van de overheidsfinanciën. Het be-
haalde succes is dus ontegensprekelijk een sti-
mulans, maar tegelijkertijd een aansporing tot
een rigoureus economisch beleid.

Brussel, 27 januari 7993
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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 1992 het verloop van verschillende belangrijke economische gegevensover
België te kunnen beschrijven, dienden ramingen te worden verricht; het voor 1992 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.

De jongste officiële nationale rekeningen van het Nationaal Instituut voor de Statistiek
(NIS) voor de periode 1980-1991 zijn opgesteld op grond van de definities van het Europees
Stelsel van Economische Rekeningen (ESER).Het gebruik van geharmoniseerde begrippen moet
het onder meer mogelijk maken op een voor alle EG-landen vergelijkbare statistische basis na
te gaan in hoeverre de in het Verdrag van Maastricht vastgelegde convergentiecriteria worden
nageleefd. De in het Verslag gehanteerde gegevenszijn derhalve eveneens met de ESER-definities
in overeenstemming gebracht. Deze methodologische verandering heeft weinig of geen invloed
op de jaarlijkse schommelingen van de verschillende rubrieken van de nationale rekeningen.
Het niet langer in rekening brengen van bepaalde toewijzingen die volgens de vroegere me-
thodologie in de berekening van het bruto binnenlands produkt (BBP) en het bruto nationaal
produkt (BNP) een rol speelden, deed daarentegen wel het peil van beide aggregaten met
ongeveer 2,5 pct. afnemen, wat voor 1991 neerkomt op een teruggang met zowat fro 175 mil-
jard.

In het Verslag worden sommige economische grootheden traditioneel in procenten van het
BNP weergegeven. Ook in dit Verslag is dat het geval. Om uit te maken of de hand wordt
gehouden aan de begrotingsdiscipline wordt in het Verdrag van Maastricht uitgegaan van het
begrotingstekort en de overheidsschuld uitgedrukt in procenten van het BBP. In het hoofdstuk
met betrekking tot de overheidsfinanciën werd dan ook het BBP als uitgangspunt voor de
berekening van de percentages gebruikt. In België ligt het BBP hoger dan het BNP, maar de
jongste twee jaar is dat verschil sterk verkleind; in 1992 bedroeg het nog slechts zowat
fro 25 miljard.

Vanuit hetzelfde streven om zich aan te passen aan de methodologie die moet worden
gebruikt voor de toepassing van de in het Verdrag van Maastricht vastgelegde convergentiecri-
teria, maar ook teneinde de vergelijking met de in verscheidene andere landen gehanteerde
begrippen mogelijk te maken, heeft men in dit Verslag voor de eerste maal het begrip « ge-
harmoniseerde» schuld gebruikt in plaats van het concept « overheidsschuld », dat tot dusver
werd gehanteerd. De belangrijkste verschilpunten tussen die twee begrippen worden vermeld
in deel 4.3 betreffende de overheidsfinanciën.
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Sedert 1977 publiceert de Bank iedere maand twee indexcijfers van de gemiddelde koers
van de Belgische frank. Het ene is gewogen met coëfficiënten gebaseerd op de structuur van
de BLEU-uitvoer, het andere met coëfficiënten gebaseerd op de structuur van de invoer. Bij
die berekeningen zijn individueel alleen die valuta's in aanmerking genomen waarvoor de Bank
indicatieve koersen publiceert of die afkomstig zijn van landen waarvan de handel met de
BLEU ten minste O,S pct. van ofwel de invoer ofwel de uitvoer van de Unie vertegenwoordigt.
Wegens het grote aandeel van produkten zoals koper en diamant in de BLEU-invoer, worden
bij de berekening van de indexcijfers van de gewogen gemiddelde koers van de Belgische
frank de valuta's van Zaïre, India en Israël in aanmerking genomen. Die valuta's vertonen
evenwel soms zeer forse schommelingen zonder dat deze enige invloed hebben op de prijzen
in Belgischefranken van de uit die landen ingevoerde of naar die landen uitgevoerde produkten.
In 1992 liet een van die munteenheden, nI. de zaïre, koersschommelingen van ongekende
omvang zien: de Belgische frank vermeerderde immers met zowat 4.250 pct. in waarde tegen-
over die valuta. Die ontwikkelingen leidden tot een herziening van de korf van valuta's die
voor de berekening van de gewogen gemiddelde koersen in aanmerking worden genomen en
tot de verwijdering uit die korf van de drie vermelde munteenheden, en dat niet alleen in
1992, maar ook in de voorgaande jaren teneinde de samenhang van de statistische reeksen
niet in het gedrang te brengen.

Conventionele tekens

het gegeven bestaat niet of heeft geen zin

nihil of te verwaarlozen

n. niet beschikbaar

pct.

p.m.

procent

Duitsland

pro memorie

raming van de Bank

de gegevens tot en met het jaar 1990 betreffen het westelijke deel van Duits-
land, nadien hebben ze betrekking op het eengemaakte Duitsland

de gegevens tot en met het jaar 1991 betreffen het westelijke deel van Duits-
land, nadien hebben ze betrekking op het eengemaakte Duitsland. De veran-
deringspercentages voor 1992 werden berekend op basis van vergelijkbare ge-
gevens voor het voorgaande jaar

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

Duitsland 0

Duitsland 00
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1. INTERNATIONALE OMGEVING

1.1 GROEI, WERKGELEGENHEID EN
PRIJZEN

Na een zeer zwakke groei In 1991, ver-
toonde de economie in de industrielanden tij-
dens het verslagjaar nauwelijks enig herstel :
voor het hele OESO-gebied klom het expan-
sietempo van het BBP van 0,8 tot 1,5 pct.
Dat lichte activiteitsherstel was echter ontoe-
reikend om een verslechtering van de werk-
loosheid te voorkomen. Het stijgingstempo
van de kosten en de prijzen bleef daarentegen
teruglopen.

Oorsprong van de groei

De vraag vanuit de rest van de wereld
naar goederen en diensten van de OESO-

TABEL 1 - BESTEDINGEN

landen heeft in 1992 de groei niet gestimu-
leerd. Inzonderheid de invoer van de OPEC-
landen steeg nog nauwelijks en die van de
Aziatische nieuwe industrielanden nam min-
der krachtig toe dan tijdens de voorgaande
jaren. Aangezien de OESO-landen terzelfder
tijd hun invoer opnieuwopdreven, leverde
het saldo van het goederen- en dienstenver-
keer geen enkele bijdrage tot de groei binnen
de zone.

Het belangrijkste kenmerk van het afge-
lopen jaar was opnieuw de weinig dynamische
binnenlandse vraag, waarvan de expansie ach-
terbleef bij de trendwaarde. Hierbij moet een
onderscheid worden gemaakt tussen twee
groepen van landen die zich nog steeds in
een verschillende fase van de conjunctuur-
cyclus bevonden.

(procentuele bijdragen aan -de verandering van het BBP tegen vaste prijzen)

BBP Binnenlandse
vraag Waarvan:

1991 1992

Uitvoersaldo

Particuliere Privé-investeringen
consumptie

1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992

Verenigde Staten . . . . . . . . . . . . . . . . . -1,2 1,8 0,6 -0,4 -1,8 2,2 -0,4 1,4 -1,6 0,9

Japan ........................... 4,4 1,8 1,4 0,6 2,9 1,2 1,5 1,2 0,8 -0,8

Duitsland 0 3,7 1,4 0,6 -1,0 3,1 2,1 2,1 0,8 0,9 0,7......................
Frankrijk ......................... 1,2 1,9 0,1 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 -0,6 -0,4

Verenigd Koninkrijk ............... -2,2 -1,0 1,1 -1,0 -3,4 0,1 -1,4 -0,2 -2,3 -0,0

Italië ............................ 1,4 1,2 -1,0 -0,8 2,4 1,9 1,8 1,3 0,0 0,4

Nederland ............ '.' ......... 2,1 1,4 0,3 0,4 1,7 1,0 1,9 1,0 -0,3 0,1

België . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 0,8 0,3 -1,0 1,6 1,8 1,7 1,5 -0,3 0,2

Overige EG-Ianden ................ 2,1 1,5 -0,1 0,1 2,3 1,6 1,7 1,6 0,3 -0,4

Totaal EG ....................... 1,5 1,1 0,4 -0,4 1,3 1,5 1,1 0,9 -0,2 0,2

EVA' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,5 1,0 1,4 -1,4 -1,3 0,4 -0,3 -2,2 -1,2

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

Totaal OESO ..................... 0,8 1,5 0,9 -0,1 1,4 0,6 1,0 -1,0 0,3

Bronnen: OESO, NBB.

1 Finland, Ijsland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland en Liechtenstein.

1 Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Turkije.
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In de eerste groep, waarvan de Vere-
nigde Staten, diverse andere niet-Europese
landen en het Verenigd Koninkrijk deel uit-
maken, is de in 1989 of 1990 ingezette
conjunctuurvertraging uitgemond in een re-
cessie, waarvan het dieptepunt in sommige
gevallen pas in de eerste helft van 1992
werd bereikt. Tegen de verwachtingen van
vele waarnemers in, volgde daarop geen
krachtig herstel: beschouwt men 1992 als ge-
heel, dan was het accres van de binnenlandse
vraag erg zwak en in het Verenigd Koninkrijk
zelfs bijna nihil.

In de tweede groep, waartoe Japan,
Duitsland en de meeste landen van continen-
taal Europa behoren en waar de groei door-
gaans pas in 1991 was beginnen te verzwak-
ken, verscherpte de conjunctuurverslapping
tijdens het verslagjaar nog.

In Duitsland vond die verzwakking haar
oorsprong in het uitdoven van het stimuleren-
de effect van het eenmakingsproces, dat ge-
schraagd werd door een sterk expansief be-
grotingsbeleid. De tragere groei van de ge-
zinsbestedingen in combinatie met een verlies
van marktaandelen bij de uitvoer verklaren
waarom de toename van de activiteit in 1992
zeer bescheiden was en in de loop van het
jaar, althans in het voormalige West-Duits-
land, nog verder is verzwakt.

In de overige landen van continentaal Eu-
ropa, waar de buitenlandse vraag sterk afhan-
kelijk is van de uitvoer naar Duitsland, lagen
zowel die uitvoer als de binnenlandse beste-
dingen aan de groeivertraging van 1992 ten
grondslag. De activiteit kon er ook niet wor-
den aangezwengeld door anticyclische begro-
tingsmaatregelen, vermits zowel de door het
Verdrag van Maastricht opgelegde convergen-
tiecriteria als interne economische redenen
een meerjarensanering van de overheidsfinan-
ciën noodzakelijk maakten.

In sommige landen, waaronder de Ver-
enigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Ja-
pan, kon de ernst van de conjuncturele in-
zinking of de traagheid van het herstel ten
dele worden toegeschreven aan de verhoogde
spaarneiging van de privé-sector naar aanlei-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

ding van de verzwaring van zijn schuld en de
achteruitgang van de activaprijzen.

De lange expansieperiode van de jaren
tachtig was er immers gepaard gegaan met
een van land tot land verschillende verhoging
van de schuldratio en de schuldenlast van zo-
wel gezinnen als bedrijven alsook, in sommige
gevallen, met forse stijgingen van de aande-
lenkoersen of de vastgoedprijzen. Die meer-
waarden overtroffen in ruime mate het niveau
dat men gewoonlijk tijdens een opgaande fase
van de conjunctuurcyclus waarneemt, wat
wellicht kan worden verklaard door de slecht
beheerste effecten van de financiële liberali-
sering, vooral daar waar de vroegere regle-
mentering een segmentatie van de financiële
markten in stand hield.

Toen de activiteit begon te verflauwen,
deed zich een in vele gevallen bruuske om-
mekeer in het prijsverloop van de activa voor.
Samen met de vertraging van de inkomens-
stijgingen bracht die waardevermindering van
de activa aan het licht dat de aan het einde
van het voorgaande decennium bereikte
schuldniveaus buitensporig waren. Dat be-
wustwordingsproces lokte corrigerende acties
uit: de gezinnen voerden hun spaarquote op
en de ondernemingen verminderden hun
schuldgraad. Die ingrepen verscherpten op
hun beurt de afremming van de verbruiksuit-
gaven - vooral in het Verenigd Koninkrijk -
en van de investeringsuitgaven - inzonder-
heid in Japan. Hun weerslag op de schuldratio
en schuldenlast was reeds in 1991 voelbaar
en werd tijdens het verslagjaar nog sterker. In
de Verenigde Staten zou het aanpassingspro-
ces evenwel bijna ten einde lopen.

De aan gang zijnde structurele hervormin-
gen in de landen van Oost- en Centraal-Euro-
pa alsmede de ineenstorting van het handels-
verkeer tussen de landen van de vroegere
COMECON leidden daar bijna overal tot een
verdere activiteitsinkrimping.

In Hongarije, waar de hervorming van de
economische structuren reeds veel eerder ge-
leidelijk op gang was gekomen, zou de terug-
gang nochtans nagenoeg tot staan zijn ge-
bracht. In de meeste andere landen uit die
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regio zou de produktie verder zijn blijven te-
ruglopen, zij het in een trager tempo dan
tijdens het voorgaande jaar. Deachteruitgang
zou nog vrij scherp zijn geweest in Roemenië
en in Bulgarije, waar de hervormingen meer
recentelijk en in moeilijker omstandigheden
waren aangevat; in Polen en in de Federatie
van de Tsjechische en de Slowaakse Repu-
blieken zou de produktieverzwakking daaren-
tegen veel geringer zijn uitgevallen.

De situatie in de ex-USSR ligt het moei-
lijkst. De meeste Onafhankelijke Staten die na
het uiteenvallen van de Unie zijn ontstaan,
zijn niet ver genoeg gegaan bij de stabilisatie
van hun economieën en hebben de structu-
rele hervormingen vereist voor de overgang
naar een markteconomie slechts gedeeltelijk
doorgevoerd. Er is tussen de nieuwe Staten
overigens nog geen enkel nieuw en stabiel
handelssysteem opgezet en hun handelsver-
keer zou fors zijn geslonken. AI bij al zou de
produktiedaling in het Gemenebest van On-
afhankelijke Staten (GOS) zeer aanzienlijk zijn
geweest en zelfs nog sterker zijn uitgevallen
dan het voorgaande jaar.

GRAFIEK 1 - WERKLOOSHEIDSGRAAD

(procenten van de beroepsbevolking)
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In de Europese Gemeenschap is de toe-
stand duidelijk verslechterd. In de meeste lan-
den moest het personeelsbestand worden af-
gebouwd en in de overige bleef de banen-
groei meestal zeer beperkt. Ondanks een lich-
te teruggang van de beroepsbevolking is de
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werkloosheid dan ook fors opgelopen. Het
werkgelegenheidsvolume ging sterk achteruit
in Duitsland, onder meer wegens de herstruc-
turering van het produktie-apparaat in de oos-
telijke Länder; de weerslag daarvan op het
aantal werklozen werd evenwel getemperd
door de forse inkrimping van de beroepsbe-
volking, voornamelijk ten gevolge van de tal-
rijke vervroegde pensioneringen die met die
herstructurering gepaard gingen. De grootste
stijging van de werkloosheid werd echter in
het Verenigd Koninkrijk opgetekend, zodat de
sedert het conjuncturele hoogtepunt van 1989
aan de gang zijnde beweging nog verscherpte.

Ondanks de economische groeivertraging
nam de japanse werkloosheidsgraad vrijwel
niet toe; zodoende bleef hij de laagsteonder
de belangrijke OESO-landen. De activiteit
bleef er voldoende expansief om een toename
met 1,1 pct. van het werkgelegenheidsvolume
mogelijk te maken en de werkloosheid te sta-
biliseren. Dit alles greep plaats in de context
van een zeer soepele arbeidsmarkt, waar het
verloop van vooral de vrouwelijke beroepsbe-
volking de neiging heeft zich aan de arbeids-
marktvoorwaarden aan te passen. Zo is de
beroepsbevolking in 1992 met slechts 1,2 pct.
toegenomen - nauwelijks meer dus dan de
werkgelegenheid -, terwijl zij het voorgaan-
de jaar met 1,9 pct. was gestegen.

Afgaande op partiële indicatoren, zou de
conjuncturele inzinking van de arbeidsmarkt
in de industrielanden een steeds ruimer spec-
trum van activiteiten en van categorieën van
arbeidskrachten treffen. In tegenstelling tot de
voorgaande fases van conjunctuurvertraging
zou het recente verlies aan arbeidsplaatsen
niet alleen de arbeiders in de verwerkende
nijverheid hebben getroffen, maar zich ook
hebben doen gevoelen bij de bedienden en
in de sector van de verhandelbare diensten.

Kosten en prijzen

Het indexcijfer van de dollarnoteringen
voor energieprodukten is in de loop van het
verslagjaar, en vooral in het tweede kwartaal,
ietwat omhooggegaan. In december lag het

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

iets boven het zeer lage peil van december
1991. Als jaargemiddelde bleef de stijging be-
perkt tot minder dan 1 pct. Wat de prijzen
van de overige grondstoffen betreft, hield de
aan het einde van 1990 ingezette neerwaartse
beweging over het geheel genomen aan. Het
algemene prijsindexcijfer van de grondstoffen
en basisprodukten, uitgedrukt in dollars en
berekend als jaargemiddelde, is enigszins te-
ruggelopen.

De in nationale valuta uitgedrukte invoer-
prijzen van de industrielanden zijn voor het
tweede opeenvolgende jaar gedaald. Voor het
hele OESO-gebied beliep de teruggang in
1992 0,8 pct. Bijna alle landen hebben daar-
van profijt getrokken, maar de scherpste prijs-
daling deed zich voor in japan, met name
wegens de stijging van de gewogen gemiddel-
de wisselkoers van de yen.

Die vermindering van de invoerprijzen
ging gepaard met een geringere toename van
de arbeidskosten ten gevolge van zowel een
vertraging van het stijgingstempo van de be-
zoldigingen per loontrekkende als grotere pro-
duktiviteitswinsten. Voor het geheel van de
OESO gingen de loonkosten per eenheid pro-
dukt in 1992 aldus met 2,6 pct. omhoog,
tegen een klim met 4,2 pct. in 1991.

De mildering van de druk van de loon-
kosten per eenheid produkt was bijzonder
duidelijk in de Verenigde Staten, dank zij een
forse produktiviteitsverbetering, en in de
meeste landen van de EG, Duitsland uitge-
zonderd, ten gevolge van een nieuwe afrem-
ming van de loonsverhogingen. In japan, waar
de produktiviteitswinsten gering waren, nam
het groeitempo van de loonkosten per een-
heid produkt daarentegen enigszins toe. Voor
Duitsland wijzen de beschikbare statistieken
ook op een versnelling van de toename van
de loonkosten per eenheid produkt. Tot 1991
hebben de statistieken echter betrekking op
het vroegere West-Duitsland, terwijl zij voor
1992 het hele land betreffen. Toch mag wor-
den aangenomen dat het stijgingstempo van
die kosten, ondanks een fors toegenomen pro-
duktiviteit, in 1992 is opgelopen en hoger lag
dan in het geheel van de overige industrie-
landen.

8 INTERNATIONALE OMGEVING
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TABEL 2 - LOONKOSTEN IN DE BEDRIJVEN

(veranderingspercentages t.o. v. het voorgaande jaar, in nationale valuta)

Bezoldiging per loontrekkende Produktiviteit Loonkosten per eenheid produkt

1990 1991 1992 1990 1991 1992 1990 1991 1992

OESO ....................... 5,6 5,3 4,6 1,0 1,1 1,9 4,6 4,2 2,6

Verenigde Staten . . . . . . . . . . . . . . 4,5 4,1 3,7 -0,7 2,3 5,2 4,1 1,4

Japan ........................ 5,0 4,6 3,0 3,1 '2,6 0,6 1,8 1,9 2,4

Duitsland 0 3,9 5,8 8,9 2,2 2,1 3,3 1,7 3,6 5,4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige EG-landen ............ 7,4 7,2 5,9 1,0 1,1 1,8 6,4 6,0 4,1

Bronnen: OESO, NBB.

Neemt men enkel het vroegere West-
Duitsland in aanmerking, dan gingen de con-
sumptieprijzen in 1992 gemiddeld nog fors
omhoog: 4 pct. tegen 3,5 pct. in 1991. Er

werd wel een vertraging opgetekend in de
loop van het jaar, toen het effect van de ver-
hoging van de indirecte belastingen uitdoofde.
In de overige OESO-landen werkte het geza-

GRAFIEK 2 - CONSUMPTIEPRIJZEN

(veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)
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menlijke effect van de gedaalde invoerprijzen
en van de vertraagde toename van de loon-
kosten een vermindering van de inflatie in de
hand. Van het ene jaareinde tot het andere
is de stijging van de consumptieprijzen op
jaarbasis teruggelopen van 4,9 tot 3,6 pct. in
de EG-landen exclusief Duitsland, van 2,6 tot
0,9 pct. in Japan en van 3,1 tot 3 pct. in de
Verenigde Staten.

1.2 BAlANS VAN HET LOPENDE
VERKEER

Industrielanden

In 1992 sloot de lopende rekening van
het geheel van de OESO-landen opnieuw met
een gering tekort, maar binnen het gebied zelf
zwollen de onevenwichtigheden aan: het
Amerikaanse deficit stak weer de kop op, het
Japanse surplus groeide verder aan en het

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

lopende tekort van de EG nam nog iets in
omvang toe.

Dat de lopende rekening van de Verenig-
de Staten in 1991 vrijwel in evenwicht was,
hing voor een groot deel samen met de stor-
tingen van sommige geallieerde landen ter fi-
nanciering van de kosten van de Golfoorlog.
Naast het wegvallen van die uitzonderlijke
ontvangsten liep in 1992 ook het tekort in
het goederenverkeer verder op. Dat grotere
deficit weerspiegelde uitsluitend volumeont-
wikkelingen, want net als in alle andere in-
dustrielanden verbeterde de ruilvoet. Dank zij
de depreciatie van de dollar in de loop van
1990 en 1991 ging het internationale concur-
rentievermogen van de Verenigde Staten er
weliswaar op vooruit, maar de weerslag hier-
van op het handelssaldowerd ruimschoots ge-
compenseerd door de invloed van een bin-
nenlandse vraag die krachtiger groeide dan
elders, waardoor het invoervolume veel ster-
ker toenam dan het uitvoervolume. Het saldo
van de Amerikaanse lopende rekening werd.

(miljarden VS-dollars)

TABEL 3 - LOPENDE REKENING VAN -s WERELDS BELANGRIJKSTE REGIO'S

1988 1992

Verenigde Staten ...................... -126,7 -101,1 -90,4 -3,7 -56,1

Japan ................................ 79,6 57,2 35,8 72,9 118,9

EG .................................. 13,7 3,2 -16,8 -58,7 -70,4

waarvan : Duitsland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,6 57,4 47,1 -19,8 -25,8

Frankrijk .................... -4,7 -5,6 -14,9 -6,6 1,0

Italië ....................... -5,7 -10,8 -14,7 - 21,1 -22,9

Verenigd Koninkrijk . . . . . . . . . . -28,8 -35,5 -30,2 -11,1 -22,3

Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 8,0 10,4 9,6 9,9

BLEU ...................... 3,6 3,6 3,6 4,9 5,0

EVA ................................. 1,2 -1,8 -0,4 4,7 10,8

Totaal OESO ......................... -53,7 -79,7 -112,5 -19,9 -31,5

Oosteuropese landen ................. . 12,0 5,0 -15,0 -6,0 -10,0

Aziatische nieuwe industrielanden ...... . 28,0 24,0 14,0 10,0 10,0

OPEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -15,0 -1,0 18,0 -48,0 -31,0

Overige ontwikkelingslanden . . . . . . . . . . . . -26,0 -35,0 -31,0 -44,0 -47,0

Bronnen: OESO. NBB.

1989 1990 1991 p.m.
Procenten

van het BBP
in 1992

-0,9

3,2

-1,0

-1,4

0,1

-1,9

-2,1

3,1

2,3

1,1

-0,2

n.

n.

n.

n.
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derhalve opnieuw duidelijk negatief. Zowel in
miljarden dollars als in procenten van het BBP
bleef het niettemin veel lager dan in 1990
- d.w.z. vlak voor het uitbreken van de Golf-
oorlog - en a fortiori dan de jaren daarvoor.

De aanwas van.het Japanselopende over-
schot was niet alleen het gevolg van de ver-
mindering van het deficit bij de overheids-
overdrachten - de tegenhanger van de be-
weging die in de Verenigde Staten werd op-
getekend -, maar ook en vooral van een ver-
dere verruiming van het handelssurplus. De
dekkingsgraad in volume van de invoer door
de uitvoer is nauwelijks toegenomen, maar
wegens de daling van de in yens uitgedrukte
invoerprijzen ging de ruilvoet van Japan er
zeer sterk op vooruit.

Tijdens het verslagjaar verbeterde ook in
Duitsland de ruilvoet, zij het in mindere mate
dan in Japan. Het effect daarvan op de han-
delsbalans werd echter ten dele geneutrali-
seerd door de teruggang van het concurren-
tievermogen ten gevolge van de verhoging van
de loonkosten per eenheid produkt in natio-
nale valuta tijdens de afgelopen twee jaar, en
van de waardevermeerdering van de mark. De
verbètering van het Duitse handelssurplus
bleef dan ook zeer beperkt. Aangezien het
tekort in het dienstenverkeer echter fors aan-
groeide, bleef het saldo van de Duitse lopen-
de rekening negatief. De vergroting van het
lopende tekort in Italië en het Verenigd Ko-
ninkrijk kan eveneens aan een achteruitgang
van het concurrentievermogen worden toege-
schreven. In laatstgenoemd land werd de toe-
name van het tekort nog verergerd door het
wegvallen van de officiële overdrachten die
het, net als de Verenigde Staten, in 1991 had
ontvangen.

De achteruitgang in die drie grote Euro-
pese economieën volstaat ruimschoots om de
verslechtering van het lopende saldo in de EG
te verklaren. Het lopende verkeer in Frankrijk
daarentegen, dat tijdens de voorgaande vijf
jaar een tekort vertoonde, sloot in 1992 met
een klein overschot. Frankrijk is dan ook een
van de landen waarvan het concurrentiever-
mogen de jongste jaren het sterkst is verbe-
terd.

Overige landen

Het tekort in het lopende verkeer van de
landen van Oost- en Centraal-Europa nam in
1992 nog toe onder de gezamenlijke invloed
van een verzwaring van hun rentelasten en
een verslechtering van hun handelsbalans. De
uitvoer van die landen naar de markt van de
ex-COMEÇON bleef immers slinken, zij het
in een trager tempo dan het voorgaande jaar.
Dat verlies werd evenwel ten dele goedge-
maakt, als men althans de voormalige Sovjet-
Unie buiten beschouwing laat, doordat het
aandeel van deze landen in de invoer van de
OESO-zone opnieuw groter werd, in het bij-
zonder dat van de Oosteuropese landen waar
het hervormingsproces het verst is gevorderd.

De teruggang van het overschot in het
lopende verkeer van de Aziatische nieuwe in-
dustrielanden zette zich in 1992 niet voort.
Samen met hun economische expansie ver-
traagde ook het groeitempo van hun invoer.
Die vertraging was sterker bij de invoer dan
bij de uitvoer, die bleef profiteren van de
krachtige groei van de Chinese economie.

In tegenstelling tot het voorgaande jaar
werd de lopende rekening van de OPEC-
landen niet beïnvloed door de overdrachten
ter financiering van de Golfoorlog, zodat hun
deficit afnam.

1.3 BEGROTINGSBELEID, MONETAIR
BELEID EN FINANCIELE
ONTWIKKELINGEN

Begrotingsbeleid

In de meeste industrielanden zwol het
overheidstekort in 1992 aan, wat betekende
dat de in 1990 ingezette tendens aanhield;
in Japan liep het overschot terug. Die ver-
slechtering kan voor twee derde worden ver-
klaard door het conjunctuurverloop.

In de Verenigde Staten, waar een con-
junctuurherstel op gang kwam, deed zich on-
danks een vermindering van de rentelasten

INTERNATIONALE OMGEVING 11
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TABEL 4 - NETTO FINANCIERINGSVERMOGEN OF -BEHOEFTE VAN DE OVERHEID

(procenten van het BBP)

1987 1988 1989 1990 1991 1992

Verenigde Staten ........................ -2,5 -2,0 -1,5 -2,5 -3,4 -4,7
Japan ................................... 0,5 1,5 2,5 3,0 2,4 1,3

Duitsland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1,9 -2,2 0,2 -2,0 -3,2 -3,2
Frankrijk ................................ -1,9 -1,7 -1,1 -1,4 -2,2 -2,8
Italië ................................... -11,0 -10,7 -9,8 -10,9 -10,2 -11,1
Verenigd Koninkrijk ...................... -1,3 1,0 0,9 -1,3 -2,8 -6,6
Nederland .............................. -6,5 -5,1 -5,1 -5,3 -2,6 -3,8
België . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -7,5 -6,8 -6,7 -5,8 -6,7 -6,9
Overige EG-landen 1 ...................... -3,4 -3,6 -3,5 -4,7 -5,2 -4,9

EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4,0 -3,5 -2,6 -3,9 -4,5 -5,3

EVA' ................................... 1,0 1,2 2,1 1,6 -2,3 -5,6

Overige OESO-landen 3 ................... -2,5 -1,2 -1,5 -2,4 -4,9 -5,5

OESO .................................. -2,3 -1,7 -1,0 -1,8 -2,7 -3,8

Bronnen: OESO, NBB.
1 Denemarken, Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Luxemburg.

2 Oostenrijk, Finland, Noorwegen en Zweden. Voor de overige EVA-landen; waaronder Zwitserland; zijn onvoldoende gegevens beschikbaar.

3 Canada en Australië.

een stijging van het totale tekort voor. De
invloed op dat deficit van de terugval van de
defensie-uitgaven en van het stopzetten van
de betalingen voor de in moeilijkheden ver-
kerende spaar- en kredietinstellingen werd
ruimschoots tenietgedaan door de toename
van de uitgaven voor gezondheidszorg en de
fiscale minderontvangsten op kapitaalwinsten.

Van alle grote Europese landen liet het
Verenigd Koninkrijk de sterkste verslechtering
van de overheidsfinanciën optekenen: deze
achteruitgang was niet alleen het gevolg van
conjuncturele invloeden, maar ook van een
verlichting van de belastingdruk.

In Duitsland daarentegen was het begro-
tingsbeleid op sanering gericht nadat het de-
ficit in 1990 en 1991 was opgevoerd om de
hereniging te financleren. In de meesteandere
landen van de Gemeenschapdie nog niet aan
het in het Verdrag van Maastricht vastgelegde
criterium inzake de overheidsfinanciën vol-
doen, werd een soortgelijk beleid gevoerd,
Die restrictieve beleidsmaatregelenwaren ech-
ter vaak ontoereikend om het effect van de
groeivertraging en de verzwaring van de ren-
telasten ongedaan te maken,

Monetair beleid en wisselkoersen

De verslechtering van de overheidsfinan-
ciën in de Verenigde Staten heeft de mone-
taire autoriteiten er niet van weerhouden de
korte rente verder te verlagen, Aangezien de
inflatoire spanningen gestadig afnamen en het
herstel maar traag op gang kwam, streefde de
Federal Reserve er in de eerste plaats naar
de activiteit te schragen. De rente op drie-
maands beleggingen in eurodollars werd aldus
teruggebracht tot 3,6 pct. in december, tegen
4,6 pct. eind 1991 en een piek van 10,4 pct.
in maart 1989.

De economische en financiële achter-
grond waartegen het Japansemonetaire beleid
werd gevoerd, vertoonde veel gelijkenis met
die in de Verenigde Staten. De met een ge-
ringe inflatie samengaande verzwakking van
de activiteit zette de autoriteiten er immers
toe aan de korte rente verder te versoepelen.
De rente op driemaands euroyendeposito's
liep aldus terug van 6,1 pct. in december
1991 tot 3,7 pct. in december 1992.

In Duitsland waren de looneisen aange-
wakkerd door de stevige vraag, die gestimu-
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GRAFIEK 3 - RENTETARIEVEN OP KORTE TERMIJN EN WISSELKOERSEN

RENTE OP DRIEMAANDS DEPOSITO'S IN EUROVALUTA'S
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leerd werd door het oplopende begrotingste-
kort als gevolg van het eenmakingsproces. In
het licht van de inflatoire spanningen bestond
het beleid van de Bundesbank erin de rente
op de geldmarkt op een hoog peil te houden.
Tijdens de eerste acht maanden van het ver-
slagjaar werd deze politiek gehandhaafd en
zelfs nog verstrakt. De geldmarktrente begon
pas half september te dalen, na de eerste
herschikkingen van de wisselkoersen binnen
het Europees Monetair Stelsel. Van het ene
jaareinde tot het andere daalde de rente op
driemaands beleggingen in euromarken aldus
van 9,7 tot 9 pct.

De brede kloof tussen de rente op kort-
lopende beleggingen in marken enerzijds en
in dollars anderzijds bestendigde de zwakte
van de dollarkoers op de valutamarkt. De ge-
wogen gemiddelde wisselkoers van de dollar
bleef schommelingen vertonen, maar deze
waren minder uitgesproken dan het voorgaan-
de jaar: na in het eerste kwartaal licht te zijn
gestegen, gleed de dollarkoers totin augustus
geleidelijk af. Nadien veerde hij op onder in-
vloed. van de spanningen op de Europese va-
lutamarkten en de daarmee samenhangende
daling van de Duitse rente. Ook de publikatie
van iets meer hoopgevende indicatoren in ver-
band met het herstel in de Verenigde Staten
droeg aan deze appreciatie bij. In december
lag de dollarkoers 4 pct. hoger dan een jaar
eerder, maar nog 2,4 pct. lager dan in juni
1991.

De yen bleef daarentegen in waarde ver-
meerderen, ofschoon de rente op kortlopende
beleggingen in yens vrijwel gelijk was aan die
op vergelijkbare beleggingen in dollars. De
verklaring ligt wellicht bij factoren die reeds
het voorgaande jaar speelden, en meer in het
bijzonder bij de stijging van het overschot op
de Japanse lopende rekening.

Net als de zwakte van de dollarkoers kan
de stevigheid van de gewogen gemiddelde
koers van de mark, tot in "augustus althans,
worden verklaard door het zeer grote rente-
verschil in het voordeel van deze laatste va-
luta. De waardevermeerdering die zich sinds-
dien in weerwil van een kleine inkrimping van
die ecart heeft voorgedaan, hangt daarentegen
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vooral samen met de verzwakking van ver-
scheidene andere Europese valuta's.

Begin 1992 had het EMS-wisselkoersme-
chanisme vijf jaar van relatieve stabiliteit ach-
ter de rug. De laatste algemene herschikking
had begin januari 1987 plaatsgevondenen de
aanpassingvan de spilkoers van de Italiaanse
lire in januari 1990 was niets meer dan een
aanvullende technische operatie bij de ver-
nauwing van de schommelingsmargesvan de-
ze valuta van 6 tot 2,25 pct. Bovendien had-
den zich nog twee andere valuta's bij het
wisselkoersmechanisme aangesloten met fluc-
tuatiemarges van 6 pct. : de peseta in juni
1989 en het pond sterling in oktober 1990.

Tijdens de eerste helft van het verslagjaar
heeft deze tendens zich voortgezet: er heer-
ste een betrekkelijke rust en op 6 april trad
nog een valuta, de escudo, tot het wissel-
koersmechanisme toe, eveneens met schom-
melingsmargesvan 6 pct. aan weerszijden van
de spilkoersen. Van de valuta's die smalle
schommelingsmarges in acht nemen, bevon-
den de Duitse mark, de gulden en de Belgi-
sche frank zich tijdens deze periode vrijwel
constant in het bovenste gedeelte van de
band.

Het tweede halfjaar was daarentegen bij-
zonder bewogen. Het negatieve resultaat van
het op 2 juni in Denemarken gehouden refe-
rendum over het Verdrag van Maastricht, als-
mede de onrust gewekt door de opiniepeilin-
gen die aan het Fransereferendum op 20 sep-
tember voorafgingen en de nipte uitslag van
de volksraadplegingzelf, deden immers de on-
zekerheid omtrent het project van de Econo-
mische en Monetaire Unie toenemen. Tot dan
toe hadden de markten meer aandacht be-
steed aan het debat over de vele positieve
gevolgen van de convergentie dan aan de
middelen om deze te realiseren. Door de po-
litieke gebeurtenissen tijdens de zomer werd
het accent echter verlegd naar de moeilijkhe-
den bij de verwezenlijking ervan, vooral in
periodes gekenmerkt door een asynchroon
conjunctuurverloop. Reeds aan het begin van
de zomer leidde dat dan ook tot aankopen
van marken en andere sterke EMS-valuta's.
Die aankopen werden nog opgedreven door
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GRAFIEK 4 - POSITIE VAN DE VALUTA'S BINNEN HET WISSELKOERSMECHANISME VAN HET EMS EN RENTEVERSCHil T.O.V.
DE EURO·DUITSE MARK (3 MAANDEN)
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de aanhoudende zwakte van de dollar en de
turbulenties op de valutamarkten van de
Noordeuropese landen.

In juli en augustus verstevigde de positie
van de harde kern gevormd door de mark,
de gulden en de Belgische frank nog dermate
dat de bovenzijde van de schommelingsmarge
werd bereikt, terwijl alle andere valuta's die
smalle schommelingsmarges in acht nemen,
terrein moesten prijsgeven. Vanaf eind augus-
tus bereikte de lire trouwens haar bodem-
koers. De drie valuta's met brede schomme-
lingsmarges verzwakten van hun kant steeds
meer ten opzichte van de valuta's die tot de
smalle EMS-band behoren. Het pond sterling
bevond zich daarbij vrijwelononderbroken op
de onderste interventielimiet.

Vanaf september nam de crisis een bij-
zonder scherpe wending. Ondanks een actief
en gezamenlijk beroep op de drie traditionele
instrumenten waarin het akkoord van Bazel-
Nyborg van september 1987 voorziet, nI. in-
tramarginale wisselkoersschommelingen,rente-
aanpassingenen interventies, bleken meerdere
herschikkingen onvermijdelijk. Op 14 septem-
ber werd de Italiaanse lire met 3,5 pct. ge-
devalueerd, terwijl de overige valuta's die aan
het wisselkoersmechanisme deelnamen met
3,5 pct. werden gerevalueerd. De spilkoers
van de peseta van zijn kant werd op 17 sep-
tember met 5 en op 23 november met 6 pct.
verminderd. Op 23 november werd ook de
escudo met 6 pct. gedevalueerd. Daarbij
kwam nog dat de Britse autoriteiten op de
avond van 16 september besloten de deelna-
me van het pond sterling aan het wisselkoers-
mechanisme op te schorten en dat de Itali-
aanse autoriteiten de daaropvolgende morgen
beslisten hun interventieverplichtingen tijdelijk
niet meer na te komen.

De gulden en de Belgische frank deelden
de stevigheid van de Duitse mark. Gedurende
vrijwel de hele turbulente periode bleven de
koersen van deze valuta's trouwens een agio
vertonen tegenover de mark, terwijl de ren-
tetarieven nauwelijks onderlinge verschillen te
zien gaven. Alleen gedurende een korte pe-
riode in september en tijdens de eerste twee
weken van oktober lag de Belgischekorte ren-
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te iets hoger dan de Duitse en dat binnen
een marge die vrijwel steeds 0,1 à 0,3 pro-
centpunt bedroeg.

De Franse frank daarentegen was meer-
maals het voorwerp van speculatieve aanval-
len, wat de centrale banken van Frankrijk en
Duitsland noopte tot grootschalige en gecoör-
dineerde steuninterventies. De Banque de
France vergrootte tevens het korte-rentever-
schil ten opzichte van de beleggingen in mar-
ken. Op het hoogtepunt van de crisis, begin
oktober, bereikte het renteverschil met zowat
350 basispunten een piek. Dank zij de fun-
damentals van de Franse economie, die tot
de beste van de industrielanden behoren, kon
de speculatie echter worden bedwongen. De
frank keerde in oktober terug naar een mid-
denpositie in de smalle band en de rente-
ecart in zijn voordeel werd geleidelijk terug-
gebracht tot een niveau dat nauwelijks hoger
was dan vóór de valutacrisis.

Ook de Deense kroon en het Ierse pond
konden niet alleen binnen hun schommelings-
grenzen worden gehandhaafd, maar zelfs tot
het midden van de smalle band opklimmen
dank zij interventies, een verhoging van de
rente en, in het geval van Ierland, het instellen
van deviezencontroles die echter reeds vóór
het einde van het jaar werden opgeheven.
Hoewel die rentebeweging kon worden om-
gebogen, werd het renteverschil in het voor-
deel van de beleggingen in deze valuta's na
afloop van de crisis niet volledig uitgewist.

Vanaf eind november waren de Franse
frank, de Deense kroon en het Ierse pond
opnieuw het mikpunt van speculaties à la
baisse. Door een vergroting van het korte-
renteverschil ten opzichte van de Duitse mark,
alsmede door interventies op de valutamark-
ten konden die echter een halt worden toe-
geroepen.

De situatie lag uiteraard totaal anders
voor de valuta's waarvan de deelname aan
het wisselkoersmechanismevan het EMSvanaf
17 september werd opgeschort. De reeds aan
het begin van het jaar zeer hoge rentetarieven
voor de lire werden door de Banca d'Italia
nog verder opgedreven. Toen de aanvallen op
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die valuta een hoogtepunt bereikten, bedroeg
de rente bijna 19 pct. Zodra de lire echter
het EMS-wisselkoersmechanismehad verlaten,
konden de monetaire autoriteiten de aanzet
geven tot een vermindering van de korte ren-
te, die geleidelijk zakte tot op het peil van
begin juli. De rente voor beleggingen in pon-
den sterling liet een gelijksoortige ontwikkeling
zien, maar hier bedroeg het verschil ten op-
zichte van de mark bijna nooit meer dan
1,5 procentpunt en werd het negatief na de
beslissing om de munt te laten zweven.

De rentetarieven voor de overige twee
valuta's die met brede schommelingsmarges
tot het EMS waren toegetreden, nI. de peseta
en de escudo, werden vooral tijdens de eerste
helft van oktober opgetrokken. Vervolgens
werden zij teruggebracht tot een lager peil,
dat in november evenwel nog steeds in be-
langrijke mate dat van de Duitse rente over-
trof. De Spaanseen Portugese centrale ban-
ken maakten trouwens niet alleen gebruik van
traditionele instrumenten, maar namen ook
maatregelen om de kapitaalbewegingen in te
dijken. Zo wijzigde de Banco de Esparia op
23 september het bestaande stelsel van ver-
plichte reservesen legde zij alle kredietinstel-
lingen op een niet-rentedragend deposito bij
haar aan te houden ten belope van de totale
vermeerdering van hun deviezenpositie. De
Banco de Portugal besliste 's anderendaagsde
bestaande plafonds voor leningen op de euro-
escudomarkt te verlagen. AI deze restricties
werden echter nog vóór het einde van het
jaar opgeheven.

Sommige unilateraal aan de ecu gekop-
pelde valuta's van niet-EG-Ianden werden ge-
durende de tweede helft van het afgelopen
jaar eveneens het slachtoffer van een intense
speculatie à la baisse. Daardoor diende de
koppeling van de Finse mark aan de ecu met
een schommelingsmarge van 3 pct. op 8 sep-
tember 1992 te worden opgeschort. De
Zweedse kroon stond in september ook onder
krachtige neerwaartse druk, maar deze kon
tijdelijk worden bedwongen door massale in-
terventies op de valutamarkten en door een
verhoging zonder precedent van de door de
centrale bank aan de financiële instellingen
aangerekende daggeldrente. In weerwil van

deze inspanningen diende de binding van de
Zweedse kroon aan de ecu met een schom-
melingsmargevan 1,5 pct. vanaf 19 november
1992 eveneenste worden opgegeven. Op zijn
beurt besliste Noorwegen op 10 december de
koppeling van de kroon aan de ecu met een
schommelingsmarge van 2,25 pct. op te hef-
fen en zijn valuta te laten zweven.

Rentetarieven op lange termijn en
aandelenkoersen

De bewegingen van de lange rente waren
niet zo uitgesproken en meer gelijklopend dan
die van de korte rente.. Vrijwel overal liet zij
een lichte daling zien, zodat de tijdens het
voo!.gaande jaar ingezette tendens aanhield.

" ...... "

In de -landen waar de korte rente ver-
minderde, en met name in de Verenigde Sta-
ten en Japan, ging de lange rente in dezelfde
richting, zij het in een trager tempo, zodat
de rendementscurve er nog steiler werd.

In Duitsland, waar de geldmarktrente op-
waarts gericht was, ging de lange rente niet
omhoog, waarmee de markten blijk gaven van
hun vertrouwen in het vermogen van de, au-
toriteiten om de prijsstijging in te tomen. Het
reële rentepeil, dat bij benadering kan worden
uitgedrukt als het verschil tussen de nominale
rente en de huidige inflatie, bleef er nochtans
hoog, althans als rekening wordt gehouden
met de conjuncturele situatie van de Duitse
economie. Dat gold nog meer voor de overige
Europese landen die deel uitmaken van het
EMS-wisselkoersmechanisme,vermits de lange
rente er nog iets boven het Duitse niveau
bleef, terwijl de inflatie er soms geringer uit-
viel. In de Verenigde Staten daarentegen daal-
de de reële rente in de loop van het jaar tot
een peil dat overeenstemt met het gemiddelde
niveau opgetekend over een langere periode.
In Japan veranderde zij nauwelijks. Aan het
einde van het jaar bevond de reële rente zich
in de beschouwde drie grote economieën op
vrijwel hetzelfde peil, nI. zowat 3,5 pct.

De neerwaartse tendens van de lange
rente had vrijwel geen weerslag op de aan-
delenkoersen. In de Verenigde Staten gingen
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GRAFIEK 5 - BRUTORENDEMENT OP LANGE TERMIJN EN INFLATIE
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ze erop vooruit, maar op de meeste Europese
aandelenmarkten tekenden zich koersdalingen
af. In Japan zakten de koersen het meest,
althans tot in augustus. Toen kondigden de

monetaire autoriteiten de uitvoering aan van
een plan om de economie nieuw leven in te
blazen en het vertrouwen op de financiële
markten te herstellen.
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1.4 EUROPESE INTEGRATIE

Afschaffing van de douanegrenzen in de
Europese Gemeenschap

De Europese markt zonder binnengrenzen
kon zo goed als volledig worden voltooid vóór
1 januari 1993, de datum vooropgesteld in
de EuropeseAkte. In de loop van het voorbije
jaar zijn de laatste restricties op het vrije ver-
keer van goederen, diensten, personen 'en ka-
pitaal immers vrijwel allemaalopgeheven.

Zo heeft de Raad onder meer ingestemd
met de voorschriften die verzekeringsmaat-
schappijen en vervoerbedrijven toestaan hun
diensten in de hele Gemeenschap aan te bie-
den en met de regels die de toegang tot de
overheidsbestellingen vrijmaken. Hij heeft ook
een gemeenschappelijk standpunt ingenomen
omtrent de richtlijn betreffende de dienstver-
lening op het gebied van beleggingen in ef-
fecten.

Er is tevens veel vooruitgang geboekt in
het vlak van de harmonisatie van de indirecte
belastingen. Begin 1993 werd een nieuw sys-
teem van BTW-inning ingevoerd. Het gaat om
een voorlopig systeem, waarvan het basisprin-
cipe is dat als de belaste goederen het voor-
werp van een transactie tussen twee Lid-
Staten van de Gemeenschap uitmaken, de
BTW moet worden geïnd bij de aankoop in
het land van bestemming. De invoerder blijft
derhalve BTW-plichtig, zelfs al wordt deze be-
lasting niet langer geheven bij het overschrij-
den van de douanegrens; net als vroeger is
de uitvoerder van de belasting vrijgesteld. De
particulieren van hun kant zullen hun aanko-
pen in om het even welke EG-Lid-Staat kun-
nen doen zonder dat dit enige formaliteit ver-
eist en op voorwaarde dat ze de BTW in het
land van oorsprong betalen.

Niettegenstaande deze fiscale regelingen
in iedere Lid-Staat van toepassing zijn, zullen
de grenscontroles tussen de staten niet overal
worden afgeschaft. Het Verenigd Koninkrijk,
Denemarken en Ierland hebben reeds aange-
kondigd dat zij de controles om andere dan
fiscale redenen zullen handhaven.

Economische en Monetaire Unie:
implicaties en inwerkingtreding

De totstandkoming van een grote interne
markt waarbinnen het kapitaalverkeer onge-
hinderd verloopt en de financiële dienstverle-
ning volledig vrij is, heeft uiteraard gevolgen
voor de monetaire-beleidsvoering. Een volle-
dig vrij kapitaalverkeer en het handhaven van
de stabiliteit binnen het wisselkoersmechanis-
me van het Europees Monetair Stelsel gaan
niet samen met een autonoom nationaal mo-
netair beleid. Dat is een van de redenen
waarom de landen van de Europese Gemeen-
schap het project van een Economische en
Monetaire Unie hebben uitgewerkt, dat een
integraal deel vormt van het ontwerp van
«Verdrag betreffende de Europese Unie».
Dat laatste maakte het voorwerp uit van een
op 9 en 10 december 1991 te Maastricht ge-
sloten politiek akkoord tussen de Staatshoof-
den en Regeringsleiders, dat op 7 februari
1992 in dezelfde stad is ondertekend. Afge-
zien van Denemarken en het Verenigd Ko-
ninkrijk hebben alle landen het Verdrag goed-
gekeurd. Op de Europese Raad van 11 en
12 december te Edinburgh hebben de Staats-
hoofden en Regeringsleiders een besluit uit-
gevaardigd waarin, overeenkomstig het aan
het Verdrag gehechte protocol betreff~nde
Denemarken, wordt bepaald dat dat land de
ene munt niet zal aannemen en niet gebon-
den zal zijn door de regels betreffende het
economische beleid, die uitsluitend van toe-
passingzijn op de Lid-Staten die aan de derde
fase van de Economische en Monetaire Unie
deelnemen.

Het Verdrag legt met name de karakte-
ristieken van de tweede en de derde fase van
de Economische en Monetaire Unie, de over-
gangsprocedures en bepaalde termijnen vast.
De tweede fase gaat op 1 januari 1994 in.
Op die datum zal de bepaling die monetaire
financiering van de begrotingstekorten ver-
biedt, in werking treden en moeten de nog
resterende beperkingen op het kapitaalverkeer
tussen Lid-Staten onderling en tussen Lid-
Staten en derde landen opgeheven zijn; de
derogaties die sommige landen op die datum
nog genieten, kunnen wel worden verlengd
tot 31 december 1995. Terzelfder tijd dienen
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in de betrokken landen de pregramma's ter
bevordering van de economische en monetai-
re convergentie te zijn goedgekeurd. Tijdens
deze fase zal het Europees Monetair Instituut
in de plaats treden van het Comité van Pre-
sidenten van de centrale banken en van het
EFMS.

Uiterlijk op 31 december 1996 zal een
beoordeling plaatsvinden om uit te maken of
een meerderheid van Lid-Staten voldoet aan
de voorwaarden voor de overgang naar de
derde fase. Is dat het geval, dan stelt de Raad
de datum van inwerkingtreding van die fase
vast. Als eind 1997 op basis van deze pro-
cedure de datum voor het ingaan van de der-
de fase niet is vastgesteld, begint deze op
1 januari 1999 voor de Lid-Staten die er op
dat ogenblik klaar voor zijn, terwijl de overige
Lid-Staten een tijdelijke derogatie wordt toe-
gestaan.Bij de overgang naar die eindfase zuI-
len de wisselkoerspariteiten van de valuta's
van de landen die geen derogatie genieten
onderling onherroepelijk worden vastgelegden
zullen de maatregelen worden genomen die
nodig zijn om de ecu snel als ene munteen-
heid in te voeren.

Convergentiecriteria

Tot de elementen waarmee de Gemeen-
schap in haar besluitvorming met betrekking
tot de overgang naar de eindfase rekening zal
houden, behoren de onafhankelijkheid van de
centrale banken - waarop zal worden terug-
gekomen in deel 6.1 betreffende het mone-
taire en wisselkoersbeleid in België - en vier
economische convergentiecriteria :

- het eerste betreft de aan het indexcijfer
van de consumptieprijzen gemeten inflatie.
Het bepaalt dat het inflatiepercentage van een
Lid-Staat tijdens het jaar dat aan de beoor-
deling voorafgaat niet meer dan 1,5 procent-
punt hoger mag liggen dan het inflatiepeil van
de - ten hoogste drie - landen die op het
gebied van prijsstabiliteit de beste resultaten
boeken;

- het tweede criterium heeft betrekking op
de toestand van de overheidsfinanciën. Het is
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een tweeledig criterium: enerzijds mag het
overheidstekort niet meer dan 3 pct. van het
BBP belopen of, indien zulks wel het geval
is, moet het afnemen en die referentiewaarde
dicht benaderen, en 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 te benaderen;

- het derde criterium heeft betrekking op de
wisselkoersstabiliteit. Een Lid-Staat moet ge-
durende ten minste twee jaar de smalle
schommelingsmargesvan het EMS-wisselkoers-
mechanisme in acht hebben genomen, zonder
dat daarbij ernstige spanningen optraden en,
meer bepaald, zonder zijn valuta te hebben
gedevalueerd;

- het vierde criterium betreft het nominale
lange-renteverloop, dat geacht wordt de duur-
zaamheid van de door een Lid-Staat bereikte
convergentie en van zijn deelneming aan het
wisselkoersmechanisme tot uitdrukking te
brengen. Het houdt in dat tijdens de periode
van één jaar die aan de beoordeling vooraf-
gaat, de gemiddelde nominale rente op lange
termijn in een Lid-Staat hooguit twee procent-
punten hoger mag liggen dan in de - ten
hoogste drie - landen met de laagste infla-
tiecijfers.

Te oordelen naar die criteria hebben de
landen van de Gemeenschapsinds de aanvang
van de jaren tachtig op het gebied van de
convergentie reeds een lange weg afgelegd,
maar het eindpunt is zeker nog niet bereikt.

1981 tot 1991 : vooruitgang naar een
grotere eonvergentie binnen de
Gemeenschap

Aan het begin van de jaren tachtig be-
stonden er grote discrepanties tussen de eco-
nomieën van de EG-landen, die zeer verschil-
lend op de olieschokken hadden gereageerd.

Dat gold zeker voor de inflatie, die bo-
vendien overal een hoog peil bereikte. In
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GRAFIEK 6 - CONVERGENTIECRITERIA: INFLATIE 1
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I Jaarlijkse veranderingspercentages van de consumptieprijzen.

1981 bedroeg de laagste inflatiegraad, nl. die
van Duitsland en Nederland, zowat 6,5 pct.

In de meeste landen van de Gemeenschap
overtrof hij echter 10 pct. Uitschieters waren
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GRAFIEK 7 - CONVERGENTlECRITERIA : WISSELKOERSEN 1
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I Spilkoersen tegenover de Duitse mark.

2 Laatste algemene herschikking binnen het EMS.

3 Brede schommelingsmarges tot 5 januari 1990.

4 Brede schommelingsmarges.

Ierland en Griekenland met inflatiecijfers van
respectievelijk 20 en 25 pct.

Terzelfder tijd werden de valutamarkten
door grote instabiliteit gekenmerkt en vonden
er talrijke herschikkingen plaats van de valu-
ta's die aan het wisselkoersmechanisme van
het Europees Monetair Stelsel deelnamen.

De inflatieverschillen en de wisselkoers-
schommelingen leidden tot zeer grote rente-
ecarts tussen de Europese valuta's. In 1981
bedroeg de lange rente in Duitsland gemid-
deld 10,S pct. Op de Benelux-landen na, lag
de lange rente nergens lager dan 15 pct.; in
Denemarken en Italië kwam zij zelfs boven
de 19 pct. uit.

Met de overheidsfinanciën was het nau-
welijks beter gesteld. In 1981 zouden amper
drie landen - Frankrijk, het Verenigd Ko-
ninkrijk en Luxemburg - hebben voldaan
aan het criterium dat stelt dat het overheids-
tekort tot 3 pct. van het BBP moet beperkt
blijven. In vier landen, te weten België, Italië,
Griekenland en Portugal, lag dit deficit zelfs
hoger dan 10 pct. De overheidsschuld van
haar kant lag vrijwel overal onder de drempel
van 60 pct. van het BBP, maar in bijna alle
landen van de Gemeenschap nam zij snel in
omvang toe.

In de loop van de jaren tachtig is de
convergentie tussen de Europese volkshuis-
houdingen, zoals zij door de vorenvermelde
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criteria is gedefinieerd, er echter sterk op
vooru itgegaan.

Dat was in de eerste plaats het geval voor
de inflatie: zowel het gemiddelde peil als de
onderlinge verschillen liepen terug. De groot-
ste vooruitgang ter zake werd geboekt in de
landen die reeds van bij .de oprichting met

smalle schommelingsmarges aan het wissel-
koersmechanisme van het EMS deelnamen.
De inflatie in Duitsland, Nederland, België en
Luxemburg, die aan het begin van het de-
cennium reeds het best onder controle was,
liep nadien nog verder terug. In Ierland, De-
nemarken en Frankrijk deed zich echter een
nog grotere verbetering voor. De inflatiegraad

GRAFIEK 8 - CONVERGENTIECRITERIA : OVERHEIDSFINANCIEN
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Bron: OESO, behalve voor België (NBB), Luxemburg en Portugal (EGI.

1 Netto financieringsbehoefte van de overheid in procenten van het BBP.

1 Geharmoniseerde overheidsschuld in procenten van het BBP.
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GRAFIEK 9 - CONVERGENTIECRITERIA: RENTETARIEVEN 1
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1 Rendement van langlopende obligaties van de overheidssector op de secundaire markt.

is er tussen 1981 en 1991 immers terugge-
lopen van respectievelijk 20,3, 11,7 en

13,4 pct tot 3,1, 2,4 en 3,2 pct Eind 1991
voldeden die zeven landen aan het eerste
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convergentiecriterium. In de overige landen
van de Gemeenschap nam de inflatie even-
eens af, maar zij bleef er vrij hoog. Dat was
vooral zo in Portugal en in Griekenland, waar
zi] in 1991 respectievelijk nog 13,2 en
20,7 pct. bereikte.

De grotere convergentie op inflatiegebied
leidde eveneens tot stabielere wisselkoersen,
in het bijzonder voor de valuta's die reeds
van bij de oprichting aan het wisselkoersme-
chanisme van het Europees Monetair Stelsel
deelnamen. Zo zijn de muntherschikkingen
gaandeweg zeldzamer geworden. Tussen 1987
en 1991 vond geen enkele echte herschikking
meer plaats. Mocht men derhalve aan het ein-
de van de beschouwde periode het in het
Verdrag betreffende de Europese Unie vast-
gestelde convergentiecriterium inzake wissel-
koersstabiliteit hebben geëvalueerd, dan zou-
den er acht EG-valuta's aan hebben voldaan :
de mark, de gulden, de Belgische en de
Luxemburgse frank, de Fransefrank, de Deen-
se kroon, het Ierse pond en de lire. Die va-
luta's hadden op dat ogenblik immers ten
minste twee jaar met smalle schommelings-
marges aan het wisselkoersmechanisme deel-
genomen zonder dat daarbij ernstige spannin-
gen waren opgetreden en, vooral, zonder dat
zij waren gedevalueerd.

Net als de naar elkaar toe groeiende in-
flatiecijfers werkte deze grotere wisselkoerssta-
biliteit de renteconvergentie in de hand; eind
1991 waren er echter nog vier landen van de
Gemeenschap, te weten Griekenland, Portu-
gal, Spanje en Italië, waar de renteverschillen
te ver verwijderd lagen van de norm.

Wat de overheidsfinanciën betreft, is de
vooruitgang minder duidelijk. Tussen 1981 en
1991 is het overheidstekort in procenten van
het BBP in de meeste landen van de Ge-
meenschap teruggelopen, maar dit was onvol-
doende om de schuld-BBP-ratio te drukken.
Tijdens de beschouwde periode kon die ratio
alleen in het Verenigd Koninkrijk en in
Luxemburg aanzienlijk worden verminderd; in
alle overige landen is hij toegenomen. In 1991
hadden alle landen, behalve het Verenigd Ko-
ninkrijk, Frankrijk, Denemarken en Luxem-
burg, hetzij een overheidstekort hoger dan

3 pct., hetzij een overheidsschuld van ruim
boven de 60 pct., hetzij beide. Zij voldeden
derhalve niet aan het tweede convergentiecri-
terium van het Verdrag betreffende de Euro-
pese Unie in zijn striktste toepassingsvorm.

1992 : bezorgdheid omtrent het
convergentieproces

1992 is geen bijzonder gunstig jaar ge-
weest voor het convergentieproces van de
economieën van de Europese Gemeenschap,
wat ten dele toe te schrijven was aan de con-
junctuurverflauwing, die zich maand na
maand scherper aftekende.

Wel liepen de inflatieverschillen opnieuw
enigszins terug. Deze ontwikkeling voltrok
zich tegen een achtergrond van vertragende
prijsstijgingen. De toestand van de overheids-
financiën ging er daarentegen aanzienlijk op
achteruit. In verscheidene landen ging het
overheidstekort opnieuwomhoog, meestal ten
gevolge van de verslechtering van de econo-
mische activiteit. In het Verenigd Koninkrijk
was de zeer forse toename van het tekort
- nI. van 2,8 pct. in 1991 tot 6,6 pct. in
1992 - echter eveneens het gevolg van een
expansiever begrotingsbeleid. In de meeste
landen van de Gemeenschap bereikte de
schuld in procenten van het BBP nieuwe top-
pen. Het is evenwel vooral in het vlak van
de wisselkoersen dat zich de grootste schok
voordeed. Na ruim vijf jaar van stabiliteit
werd het wisselkoersmechanisme in de twee-
de helft van het voorbije jaar zwaar op de
proef gesteld: de deelname van de lire en
van het pond sterling aan dat mechanisme
diende te worden opgeschort en de spilkoer-
sen.van de peseta en de escudo werden neer-
waarts bijgesteld. De ontwikkeling van de
lange-renteverschillen bleef niet ongevoelig
voor de spanningen op de valutamarkten.
Reedsaan het einde van augustus 1992, toen
die spanningen voelbaar werden, gingen de
rentetarieven opnieuw uiteenlopen.

Positie van de verschillende landen

Maakt men voor het jaar 1992 een tabel
op waaruit de positie van de verschillende
Lid-Staten van de Europese Gemeenschap op
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het gebied van de convergentiecriteria blijkt,
dan stelt men grote verschillen vast: de eco-
nomieën van enkele landen voldoen volledig
of bijna volledig aan alle criteria, terwijl an-
dere er ver van verwijderd blijven. Die stand
van zaken is uiteraard niet definitief en de
beoordeling die de overgang naar de derde
fase van de EMU voorafgaat, zal waarschijnlijk
niet vóór de vervaldatum van eind 1996
plaatsvinden. Bovendien zal die evaluatie niet
beperkt blijven tot het zonder meer vergelij-
ken van de statistische gegevens met de ver-
eiste drempels. Als de referentiewaarden wor-
den overschreden, zal er ook een kwalitatief
beoordelingselement meespelen, dat niet al-
leen berust op de bereikte niveaus, maar ook
op de in de loop van de voorgaande jaren
geboekte vooruitgang en de economische con-
text waarin deze plaatsvond; bij de beoorde-
ling zal tevens rekening worden gehouden met
de toestand en de ontwikkeling van de lo-
pende rekening van de betalingsbalans, als-
mede met het verloop van de loonkosten en
andere prijsindexcijfers.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

In 1992 waren er slechts twee landen,
nI. Frankrijk en Luxemburg, die volledig aan
de vier convergentiecriteria voldeden. Dene-
marken kwam heel dicht in de buurt: het
uitstaande bedrag van de schuld bedroeg er
62,2 pct. van het BBP, d.i. iets meer dan het
plafond van 60 pct.

België, Ierland, Nederland en Duitsland
beantwoordden aan drie van de vier conver-
gentiecriteria, maar geen van die landen vol-
deed aan het tweeledige criterium betreffende
de overheidsfinanciën. In het geval van Ierland
is de overheidsschuld de jongste jaren wel
zeer sterk verminderd.

Het Verenigd Koninkrijk nam als enige
een tussenpositie in : het voldeed aan het in-
flatie- en het rentecriterium, maar niet aan
de overige twee wegens de forse toename van
het overheidstekort en het statuut van het
pond sterling, dat slechts met brede marges
aan het EMS-wisselkoersmechanismedeelnam
en het in september zelfs verliet.

TABEL 5 - CONVERGENTIEBEELD IN 1992 : SITUATIE IN DE VERSCHILLENDE LANDEN

Frankrijk 2,8

Luxemburg 3,1

Denemarken . . . . . . . . . . . . . 2,1

België 2,4

Ierland. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1

Nederland . . . . . . . . . . . . . . . 3,8

Duitsland 4,0

Verenigd Koninkrijk 3,8

Italië 5,1

Spanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,1

Griekenland 15,9

EG 4,3

Convergentiecriterium .. . . . 4,0

Inflatie I Overheidsfinanciën Rentetarief" Wisselkoers." Aantal criteria
waaraan is

voldaan
Tekort 2 Schuld 3

2,8 50,1 8,6 4

-2,0 S,'! 7,9 4

2,6 62,2 9,0 3

6,9 121,0 8,7 3

. ~,5' 98,1 9,1 3

3,8 78,3 8,1 3

3,2 44,0 8,0 3

6,6 41,9 9,1 Neen 2

11,1 108,4 11,9 Neen 0

4,7 48,4 12,1 Neen 0

5,4 66,7 13,2 Neen 0

13,2 84,3 Neen 0

5,3 62,3 9,66

3,0 60,0 10,7

1 Stijgingstempo van de consumptieprijzen, in procenten. Bron: EG.

2 Netto te financieren saldo van de overheid in procenten van het BBP. Bran: OESO, behalve voor België (NBB), Portugal, Luxemburg en de EG (EG).

3 Geharmoniseerde overheidsschuld in procenten van het BBP. Bron: OESO, behalve voor België (NBB), Portugal, Luxemburg en de EG (EG).

4 Gemiddelde van de rendementspercentages op lange termijn. Bran: OESO, behalve voor België, Frankrijk, Ierland en Portugal (nationale statistieken).

5 Situatie per 31 december 1992.

6 Exclusief Griekenland.
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De overige landen, te weten Italië, Span-
je, Portugal en Griekenland, voldeden aan
geen enkel van de vier convergentiecriteria.

Convergentieprogramma's

Teneinde het convergentieproces te on-
dersteunen en te stimuleren, moeten de Lid-
Staten die nog niet aan de voorwaarden vol-
doen om tot de derde fase van de Economi-
sche en Monetaire Unie over te gaan, vóór
het ingaan van de tweede fase van de Unie
per 1 januari 1994 programma's indienen
waarin ze hun doelstellingen en de gepaste
strategieën om die te bereiken, toelichten.

Eind 1992 hadden Italië, Portugal, Ier-
land, Duitsland, Spanje, Nederland en België
een convergentieplan aan de Gemeenschaps-
instanties voorgelegd. De inhoud van die plan-
nen weerspiegelt uiteraard de noodwendige
aanpassingeneigen aan de verschillende eco-
nomieën. Zo zijn de plannen van Duitsland,
Nederland en België gericht op het halen van
de norm inzake het overheidstekort, terwijl
Spanje en Portugal hun inspanningen vooral
op het beteugelen van de inflatie afstemmen.
Ook de uitvoeringsstrategieënen de te nemen
maatregelen zijn zeer uiteenlopend. Zo va-
rieert hun tijdshorizon van 1993 tot 1996.

De door de landen opgestelde conver-
gentieplannen moeten in het Monetair Comité
worden besproken en door de Raad van Mi-
nisters van Economie en Financiën (ECOFIN-
Raad) worden goedgekeurd; als dat eenmaal
is gebeurd, moet ook de toepassing ervan
door die organen worden opgevolgd.

Alle ingediende plannen zijn reeds goed-
gekeurd. Bovendien heeft de Raad van Mi-
nisters in mei reeds een eerste maal de uit-
voering van het Italiaanse plan onderzocht.

Coördinatie van het economische beleid
van de EG en de EVA

Het economische integratieproces van de
landen van de Europese Gemeenschap en die
van de Europese Vrijhandelsassociatie, dat in

1990 begon, heeft zich tijdens het verslagjaar
niet zonder moeilijkheden voortgezet. Op
2 mei 1992 vond de ondertekening plaats van
het politieke akkoord van het voorgaande jaar
tussen de EG en de EVA betreffende de op-
richting van een Europese Economische Ruim-
te (EER),waarin een vrij verkeer van goede-
ren, diensten, kapitaal en personen mogelijk
wordt. Het treedt in werking zodra het door
de negentien landen die het hebben onder-
tekend, is bekrachtigd. Sommige landen heb-
ben dat reeds gedaan, maar de toetreding van
Zwitserland tot de EERis in een op 6 decem-
ber aldaar gehouden referendum verworpen.

Daarbij kwam dat de wending die som-
mige EVA-landen eerder aan hun wisselkoers-
beleid hadden gegeven en waarmee zij een
grotere toenadering tot het Europa van de
Twaalf nastreefden, niet houdbaar bleek toen
zich in het tweede halfjaar turbulenties op de
valutamarkten voordeden. Zo zagen de mo-
netaire autoriteiten van de Noordeuropese
landen waarvan de valuta aan de ecu was
gekoppeld, zich verplicht die koppeling op te
schorten. Deze opschorting vond plaats in
september voor de Finse mark, in november
voor de Zweedse kroon en in december voor
de Noorse kroon.

De lijst van de landen die een officieel
toetredingsverzoek bij de EG hebben inge-
diend, en waarop reeds Zweden en Oostenrijk
voorkwamen, is daarentegen langer geworden,
aangezien ook Finland, Zwitserland en Noor-
wegen respectievelijk op 18 maart, 26 mei en
25 november van het afgelopen jaar het EG-
lidmaatschap hebben aangevraagd.

1.5 INTERNATIONALE SAMENWERKING

Het bewerkstelligen van een bevredigen-
de en niet-inflatoire groei vereist een inten-
sievere economische samenwerking die veel
verder reikt dan de integratie van de West-
europese economieën. Zoals na de bijeen-
komsten van de Groep van Zeven meermaals
is beklemtoond, moet die samenwerking ook
resulteren in de ondersteuning van het in
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Oost-Europa en Azië aan de gang zijnde over-
gangsproces naar een markteconomie, in de
voortzetting van de inspanningen om op we-
reldvlak een vrij handelsverkeer tot stand te
brengen en in de bijstand aan de ontwikke-
lingslanden.

Samenwerking met de landen van
Oost-Europa en Azië die zich in een
overgangsfase bevinden

Teneinde op termijn een vrijhandelszone
op te richten die zich over het hele Europese
continent uitstrekt, hebben onderhandelingen
plaatsgevonden over een hele reeks akkoorden
tussen de Europese Gemeenschap en de lan-
den van Oost- en Centraal-Europa die in een
overgangsfaseverkeren. Zo zijn in 1992 com-
merciële interimakkoorden met Hongarije, de
Federatie van de Tsjechische en de Slowaakse
Republieken en Polen in werking getreden en
zouden er binnenkort soortgelijke akkoorden
met Roemenië en Bulgarije worden onderte-
kend. Zij zijn de voorbode van zogenoemde
Europese associatie-akkoorden en voorzien in
met name het vrije verkeer van goederen. Zij
bevatten ook bepalingen betreffende concur-
rentie en vrij betalingsverkeer. Met Albanië
alsook met de Baltische Republieken en Slo-
venië heeft de Gemeenschap afspraken ge-
maakt op handelsgebied en inzake economi-
sche samenwerking. De EG is ten slotte ook
besprekingen begonnen met de RussischeFe-
deratie om met deze republiek een vorm van
samenwerking en partnership tot stand te
brengen die ook voor andere nieuwe Onaf-
hankelijke Staten openstaat.

De EG is de landen van Centraal- en
Oost-Europa overigens veelzijdige financiële
en materiële hulp blijven verstrekken. Zo zette
de Europese Investeringsbank haar kredietver-
lening met Gemeenschapswaarborg aan be-
paalde landen van Oost- en Centraal-Europa
voort. Het PHARE-programma voor hulp bij
de wederopbouw van Oost- en Centraal-Euro-
pa werd uitgebreid tot de Baltische Republ~e-
ken, terwijl de steunverlening aan het Geme-
nebest van Onafhankelijke Staten (GOS) vele
vormen heeft aangenomen, zoals onder meer
humanitaire hulp en·technische bijstand in het
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kader van het TACIS-programma. De leden
van de Groep van vierentwintig OESO-landen
hebben samen met de EG een programma op
touw gezet om aan diverse Staten leningen
op middellange termijn te verstrekken. Som-
mige tranches daarvan zijn reeds toegekend.

Van haar kant heeft de Europese Bank
voor Wederopbouwen Ontwikkeling (EBWO)
in 1992 haar goedkeuring gehecht aan kre-
dieten voor de financiering van privatiserings-
en herstructureringsprogramma's. Het ging om
een bedrag van in totaal 1,6 miljard ecu.

Het Internationaal Monetair Fonds heeft
zijn beleid van financiering van aanpassings-
programma's en zijn opdrachten in het vlak
van de technische bijstand voortgezet, inzon-
derheid ten behoeve van de vijftien republie-
ken van de voormalige Sovjet-Unie, die IMF-
leden zijn geworden. De nieuwe Onafhanke-
lijke Staten van de voormalige Sovjet-Unie
hebben bij hun omschakeling naar een markt-
economie trouwens op de bijzondere steun
van hun belangrijkste partners kunnen reke-
nen.

Blijvend streven naar vrijhandel op
wereldvlak

De Verenigde Staten, Canada en Mexico
hebben in augustus een verdrag ondertekend
tot oprichting van een Noordamerikaanse Vrij-
handelsassociatie, waardoor een markt van
360 miljoen consumenten ontstaat. Het is de
bedoeling tegen begin 1994, wanneer dat ver-
drag in werking treedt, de douanerechten tus-
sen de drie bewuste landen met de helft te
verminderen. Binnen een periode van 15 jaar
moeten alle tarieven afgeschaft zijn.

De achtste onderhandelingsronde in het
kader van de Algemene Overeenkomst inzake
Douanetarieven en Handel (GATT), beter be-
kend als de Uruguay-ronde, die in 1986 was
gestart en waarvan de afronding aanvankelijk
voor 1990 was voorzien, is voortgezet. Op
vele punten leidden de gesprekken vrijwel tot
een akkoord. Er konden bepaalde algemene
principes worden vastgelegd, zoals onder
meer de verlaging met 30 pct. van de tarieven
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van alle invoerrechten en het afbouwen van
de niet-tarifaire belemmeringen, die de jong-
ste jaren aan belang hadden gewonnen. De
onderhandelingen werden overigens verruimd
tot het dienstenverkeer en tot de problematiek
van de anti-dumpingreglementering; er wer-
den voorstellen geformuleerd tot oprichting
van een instantie waar de geschillen tussen
de GATT-landen snel en doeltreffend zouden
kunnen worden beslecht.

Aan het einde van het verslagjaar liepen
de onderhandelingen echter vast op een be-
langrijk meningsverschil tussen de Verenigde
Staten en de EG inzake de liberalisering van
de markten voor landbouwprodukten. De
voorstellen van de onderhandelaars voorzagen
onder meer voor de komende zes jaar ineen
vermindering met 36 pct. van de invoerrech-
ten en van de uitvoersubsidies van de EG
alsook in een verlaging met 21 pct. van het
volume van de gesubsidieerde uitvoer. Hoe-
wel die onderhandelingspunten in de lijn van
het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbe-
leid van de EG liggen, lokten zij, samen met
de eis om de produktie van oliehoudende
zaden nog verder terug te schroeven, in en-
kele landen van de Gemeenschap hevig verzet
uit.

Bijstandsverlening aan de
ontwikkelingslanden

De internationale gemeenschapheeft zich
ingespannen om de ontwikkelingshulp te
handhaven en de strategie tot schuldverlich-
ting, die berust op een geval-per-gevalbena-
dering, voort te zetten. Zij richtte haar in-
spanningen vooral op landen in Afrika waar
de economische groei zeer zwak is gebleven,
en op Latijns-Amerika.

Zo heeft de Club van Parijs - de groep
van de belangrijkste officiële crediteuren van
die landen - een aantal maatregelen getrof-
fen om de schuldenlast van de armste landen
te verlichten. De schuldpositie van de meeste
ontwikkelingslanden met een middelgroot in-

komen, uitgedrukt in procenten van hun uit-
voer van goederen en diensten, is trouwens
minder onrustwekkend geworden.

Samen met andere internationale organi-
saties heeft het IMF zijn hulpverlening aan de
lage-inkomenslanden nog opgevoerd. Elf van
die landen werden opgenomen in de lijst van
landen die gebruik kunnen maken van de ge-
wone en van de uitgebreide structurele aan-
passingsfaciIiteit.

Internationaal Monetair Fonds

Behalve de vijftien republieken van de
ex-USSR, zijn in 1992 ook Zwitserland, de
Marshall-eilanden, Micronesië en San Marino
tot het IMF toegetreden. Momenteel telt het
Fonds honderd vierenzeventig leden, met an-
dere woorden bijna alle landen van de we-
reld. Naar aanleiding van de toetreding van
deze nieuwe leden is de Raad van Gouver-
neurs van het Fonds uitgebreid van twee-
entwintig tot vierentwintig leden. In de con-
stituency waarvan België zowel bij het IMF
als bij de Wereldbank deel uitmaakt, werden
Kazachstan en Wit-Rusland opgenomen.

De negende quotaherziening, waartoe in
1990 was besloten, is tijdens het verslagjaar
in werking getreden. Zij behelst een gezamen-
lijke quotaverhoging met 50 pct., wat het to-
tale bedrag van die quota, eveneens rekening
houdend met de toetreding van negentien
nieuwe leden, op 146 miljard SDR brengt. Te-
vens zijn ook de grenzen waarbinnen de mid-
delen van het Fonds kunnen worden aange-
sproken gewijzigd, zodat ieder lid in absolute
cijfers ten minste dezelfde toegang behoudt
als in het kader van de achtste herziening.

Terzelfder tijd met de negende herziening
is ook het derde amendement op de statuten
van het Fondsvan kracht geworden. Krachtens
dat amendement kan de leden die hun finan-
ciële verplichtingen tegenover het Fonds niet
nakomen, hun stemrecht - en alle eraan ver-
bonden rechten - worden ontnomen.
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2. BESTEDINGEN, PRODUKTIE EN WERKGELEGENHEID

2.1 BESTEDINGEN

In 1992 gaf de buitenlandse component
van de vraag aanleiding tot een vertraging van
de BBP-groei, die daalde van 1,9 pct. in 1991
tot 0,8 pct. De gunstige gevolgenvan de Duit-
se eenmaking voor de Belgische leveringen
aan dat land zijn sinds medio 1991 geleidelijk
afgevlakt, terwijl het verwachte conjuncturele
herstel bij de andere handelspartners uitbleef
of teleurstelde. De uitvoer van goederen en
diensten, die in 1991 nog met zowat 3 pct.
was opgelopen, nam in 1992 derhalve met
slechts 0,6 pct. toe: die groeiverzwakking
komt nagenoegvolledig voor rekening van de
minder stevige vraag vanuit Duitsland.

Dank zij de bestedingen van de particu-
lieren was de expansie van de binnenlandse
vraag daarentegen van dezelfde orde van

grootte als in 1991. Het groeitempo van de
particuliere consumptie bleef vrij aanzienlijk,
ook al werd het peil van de voorgaande jaren
niet bereikt, en de bestedingen voor woon-
gebouwen, die in 1991 iets waren afgenomen,
veerden krachtig op. De bedrijfsinvesteringen
daarentegen, waarvan de explosieve groei in
1991 was stilgevallen, lieten een teruggang
zien. De overheidsuitgaven, van hun kant,
bleven nagenoeg ongewijzigd. AI met al zou
de binnenlandse vraag in 1992 met zowat
1,8 pct. zijn toegenomen, tegen 1,6 pct. in
1991.

De particuliere consumptie, het hoofdbe-
standdeel van de binnenlandse vraag, bleef
tijdens het afgelopen jaar vrij dynamisch en
steeg nog met 2,2 pct., terwijl de sinds 1987
jaarlijks opgetekende toename rond 3 pct.
schommelde. Het verloop van de particuliere
consumptie wordt hoofdzakelijk bepaald door

(veranderingspercentages t.o. v. het voorgaande ;aar)

GRAFIEK 10 - VERLOOP VAN DE BINNENLANDSE EN BUITENLANDSE VRAAG TEGEN PRIJZEN VAN 1985
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dat van het beschikbare inkomen van de ge-
zinnen. De kortstondige verschillen die zich
tussen deze beide variabelen kunnen voor-
doen, verdwijnen doorgaans snel. Na de steile
klim van de spaarquote van de particulieren
in 1991 - die door een opeenvolging van
uitzonderlijke factoren (Golfcrisis, uitgestelde
effecten van de belastinghervorming) kan wor-
den verklaard - werd dan ook verwacht dat
hun consumptie tijdens het verslagjaar sterker
zou toenemen dan hun inkomen. Andere fac-
toren lieten zich echter gelden, waardoor de-
ze verwachtingen niet werden bewaarheid.
Enerzijds resulteerde de stijging van het be-
schikbare inkomen voor een groot deel uit
een krachtige toename van het inkomen uit
vermogen, dat ongetwijfeld in grotere mate
wordt gespaard dan het arbeidsinkomen. An-
derzijds is het conjunctuurklimaat verder ver-
slechterd en werden heel wat gezinnen, we-
gens de onzekerheid omtrent hun toekomstige
inkomensverloop als gevolg van de ongunstige
situatie op de arbeidsmarkt, er blijkbaar toe
aangezet hun aankopen af te remmen. De

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

spaarquote van de particulieren nam aldus an-
dermaal toe en bereikte het hoge niveau van
het begin van de jaren tachtig.

Schommelingen in de particuliere con-
sumptie houden doorgaans verband met het
verloop van het goederenverbruik, meer be-
paald van duurzame verbruiksgoederen, zoals
personenwagens. De wijzigingen in de indi-
recte belastingen, die vooral deze categorie
van goederen troffen, hadden een niet te ver-
waarlozen invloed op het in de loop van het
jaar opgetekende patroon van het geheel van
de consumptieve bestedingen. Zo was de stij-
ging ervan bijzonder sterk in het eerste half-
jaar: enerzijds namen de aankopen van duur-
zame goederen toe na de herschikking van
de BTW-tarieven op 1 april, die neerkwam op
een verlaging van de tarieven voor goederen
waarvan de vraag bijzonder prijsgevoelig is;
anderzijds hebben sommige particulieren de
aankoop van een personenwagen vervroegd
na de aankondiging dat vanaf 1 juni een be-
lasting op de inverkeerstelling zou worden in-

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

TABEL 6 - BBP EN BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

Particuliere consumptie 1 .•.••••••.••••••••••••••••.•

Overheidsuitgaven .
Overheidsconsumptie .
Overheidsinvesteringen .

Woongebouwen 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven .

p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal' J .

Voorraadwijziging 14 ••••••.••••••••••.••••••••••••.•

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 .

1989 1991 1992 r1990

3,2

-0,1
0,2

-8,2

19,1

15,4

13,1

3,5 2,5 2,2

0,1
0,1

-0,5

9,0

-2,0

0,1

0,1

1,8

0,6

1,2

1,1

-1,0

1,1
1,1
1,3

8,5

9,2

8,4

-0,1

4,0

4,1

4,1

4,2

-0,1

-0,6

3,4

1,1
0,9
8,3

-0,9

-0,3

0,3

-0,3

1,6

3,1

2,3

4,6

7,3

5,9

8,8

-1,3

0,4

3,8

2,1

0,3

1,9 0,8

Bronnen: NIS, NBB.

'1 Gegevens exclusief statistische aanpassingen. Deze laatste zijn in een afzonderlijke rubriek ondergebracht.

2 Met inbegrip van de registratierechten.

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

4 Bijdrage tot de BBP-groei.
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gevoerd. Daarna is het goederenverbruik
evenwel aanzienlijk verzwakt en over het hele
jaar kwam de groei niet boven de 1,5 pct.
uit, terwijl die in 1991 nog bijna 3 pct. had
belopen. Het dienstenverbruik, dat minder
aan schommelingen onderhevig is, bleef ge-
durende het hele jaar vrij aanzienlijk, waarbij
vooral de bestedingen voor geneeskundige
verzorging een forse toename lieten zien.

Na een bescheiden teruggang in 1991,
namen de bestedingen voor woongebouwen
in het afgelopen jaar opnieuw met 9 pct. toe.
De vraag was aan het einde van 1991 reeds
krachtig opgeveerd en trok aan het begin van
het verslagjaar nog verder aan, toen de con-
currentieslag tussen de financiële instellingen
naar aanleiding van het Bouwsalon een ver-
laging van de rente voor hypothecaire kredie-
ten teweegbracht. Vanaf het midden van het
jaar is de vraag echter duidelijk verzwakt. We-
gens de tijd die nodig is om bouwwerken te
voltooien, had het kortstondige herstel van de
vraag tussen eind 1991 en medio 1992 vooral
een weerslag op de activiteit in het verslag-
jaar. De gunstige weersomstandigheden aan
het begin van het jaar hebben die activiteit
overigens bevorderd. Het aantal gebouwde
woningen bedroeg aldus meer dan
45.000 eenheden. De transacties op de se-
cundaire markt, waarvan alleen de aktekosten
en de registratierechten in de nationale reke-
ningen als investeringen worden beschouwd,
zijn dank zij de rentedaling eveneens toege-
nomen. Er zij overigens op gewezen dat de
vastgoedmarkt in België tijdens de jongste ja-
ren minder door speculatiegolven werd ge-
troffen dan in vele andere industrielanden.

De brutovorming van vast kapitaal door
de ondernemingen daarentegen liep tijdens
het verslagjaar met zowat 2 pct. terug.

De verwerkende nijverheid, die aan het
einde van de jaren tachtig tot forse uitbrei-
dingsinvesteringen was overgegaan, schroefde
haar investeringen in 1992 met 5 pct. terug.
Wordt de automobielindustrie, waar nog be-
langrijke projecten werden gerealiseerd, bui-
ten beschouwing gelaten, dan bedroeg de ver-
mindering zelfs bijna 10 pct. Dat lusteloze in-
vesteringsverloop is toe te schrijven aan de

zwakke vraag, die een vermindering van de
bezettingsgraad van het produktievermogen
tot gevolg had en uitbreidingsinvesteringen
bijgevolg minder noodzakelijk maakte, alsook
aan de verslechtering van de winstvooruitzich-
ten.

De investeringen van de in verhandelbare
diensten gespecialiseerde bedrijven, andere
dan overheidsbedrijven, handhaafden zich op
vrijwel hetzelfde peil als in 1991. Het in 1989
ingezette herstel van de investeringen van de
overheidsbedrijven, die vooral in de vervoer-
en verkeerssector actief zijn, en van de be-
drijven uit de tak « elektriciteit, gas, water»
hield in 1992 aan.

Anders dan in 1990 en 1991 namen de
totale overheidsuitgaven in het verslagjaaram-
per toe. De consumptie vertoonde nauwelijks
enige wijziging en de investeringen lieten
tegenover 1991 een lichte teruggang opteke-
nen. Het vrijwel stabiliseren van de overheids-
consumptie was de resultante van een inkrim-
ping van het personeelsbestanden een daling
van de aankopen van goederen en diensten,
enerzijds, en van een in het kader van de
sociale programmatie toegekende verhoging
van de bezoldigingen en de pensioenen ,van
het overheidspersoneel, anderzijds.

De totale finale bestedingen, waartoe zo-
wel de binnenlandse vraag als de uitvoer van
goederen en diensten behoren, vertoonden in
1992 een groei met slechts 1,2 pct., tegen
nog 2,3 pct. in 1991. Die vertraging kwam
tot uiting in de invoer van goederen en dien-
sten, waarvan de expansie terugliep van 2,7
tot 1,7 pct. De bijdrage van de netto-uitvoer
tot de groei, die in 1991 nog lichtjes positief
was, viel bijgevolg negatief uit en beliep
-1 pct.

2.2 TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE
VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN

Uitzonderlijke factoren hebben geduren-
de het eerste kwartaal van 1992 nog voor
een vrij krachtige BBP-groei gezorgd, Zo wek-
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ten de milde weersomstandigheden aan het
begin van het jaar, het grotere aantal werk-
dagen dan het jaar voordien en de vergelijking
met de meest futloze periode van 1991, nI.
die van de Golfoorlog, de indruk van een nog
bevredigende conjunctuur. In het tweede
kwartaal is de groei op jaarbasis echter terug-
gevallen tot minder dan 1 pct. en in het derde
kwartaal zou hij zelfs negatief zijn geweest.

Ijdele hoop betreffende een internationale
economische herleving en teleurstellende eco-
nomische resultaten drukten het vertrouwen
van de ondernemers. Het hele jaar lang bleef
dat vertrouwen afbrokkelen, zoals tot uiting
komt in de synthetische curve van de Bank,
die eind 1992 tot op haar laagste niveau se-
dert 1981 was gezakt.

Net als in 1991 is de toegevoegde waarde
in de industrie ietwat afgenomen. Het zijn

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

evenwel de verhandelbare diensten die het
zwaarst door de activiteitsverflauwing werden
getroffen. De expansie van de activiteit in de
bouwsector van haar kant verzwakte welis-
waar in vergelijking met het voorgaande jaar,
maar bleef toch vrij krachtig. In de weinig
conjunctuurgevoelige takken « landbouw, bos-
bouwen visserij» en «niet-verhandelbare
diensten» versnelde de stijging van de toege-
voegde waarde enigszins.

De nieuwe forse toename van de toege-
voegde waarde in de landbouw, de bosbouw
en de visserij komt integraal voor rekening
van de plantaardige produktie. De sedert en-
kele jaren waargenomen uitbreiding van de
fruit- en groenteteelt alsook het zachte voor-
jaarsweer gaven zelfs aanleiding tot een over-
produktie van sommige variëteiten. Zo brach-
ten onder meer de producenten van tomaten
en appelen een gedeelte van hun oogst niet

GRAFIEK 11 - BBP TEGEN PRIJZEN VAN 1985 EN SYNTHETISCHE CONJUNCTUURINDICATOREN I
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Bronnen: NIS, NBB.

1 Gewogen gemiddelde van de syntheüsche indicatoren in de verwerkende nijverheid, de bouwnijverheid en de handel. Voor nadere bijzonderheden zij
verwezen naar het artikel « Vernieuwing van de synthetische conjunctuurcurve », Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXV" jaargang, deel Il, nrs. 2-3,
augustus-september 1990, blz. 53-64.
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(veranderingspercenlages t.o.v. het voorgaande jaar)

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

1987 1988 1989 1990 1991 1992 r p.m.
Procenten

van het BBP
van 1991

Landbouw, bosbouw en visserij ......................... -7,5 6,0 1,2 -4,0 6,3 7,3 2,1

Industrie ............................................. U 4,9 5,3 3,5 -0,2 -0,2 26,2

waarvan : Verwerkende nijverheid ..................... 0,3 5,0 6,1 3,1 -0,6 -0,5 22,1
Elektriciteit, gas en water ................... 7,2 6,1 OA 3,5 3,0 1,2 3,2

Bouwnijverheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 11,8 7,5 6,6 3,1 2A 5,9

Verhandelbare diensten' ............................... 4,0 5,3 4,3 2,2 3,6 lA 49,2

Niet-verhandelbare diensten ............................ -0,3 -0,1 1,3 1,4 0,4 0,9 11,9

BBP> ................................................ 2,0 5,0 3,8 3A 1,9 0,8

Bronnen: NIS, NBB.

1 Diensten die niet door de overheid worden verstrekt.

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

op de markt teneinde de prijzen te onder-
steunen. De dierlijke produktie daarentegen
bleef nagenoegongewijzigd. Die stagnatiever-
hult uiteenlopende ontwikkelingen. De pro-
duktie van rundvlees was in 1991 fors geste-
gen ten gevolge van een tijdelijk gebrekkige
controle van de invoer van kalveren uit Oost-
Europa in de EG. In 1992 zakte de produktie
opnieuw tot op een normaler peil. Daartegen-
over staat dat de produktie van varkensvlees,
die in 1991 aanmerkelijk was gestegenna de
varkenspest van 1990, nog lichtjes omhoog-
ging.

In de verwerkende nijverheid liet de toe-
gevoegde waarde een lichte daling zien: zij
verminderde met 0,5 pct. De teruggang was
vrij algemeen. Uit de opsplitsing van de be-
zettingsgraad van het produktievermogen al
naar gelang de betrokken bedrijfstakken op
de binnenlandse of op de buitenlandse markt
gericht zijn, blijkt dat de eerste beter weer-
stand geboden hebben aan de verslapping van
de activiteit dan de tweede.

De dynamische activiteit in de bouwsec-
tor werkte door in de ermee verbonden in-
dustriële bedrijfstakken: zo steeg de toege-
voegde waarde in de sector van de bouwma-
terialen en de metaalprodukten aanzienlijk.
Bovendien verwierf de tak «transportmate-

rieel ander dan de automobielbouw » grote
bestellingen voor de aanleg van de Kanaal-
tunnel. In de voedingsnijverheid, die weinig
gevoelig is voor conjunctuurschommelingen,
liep de produktie ietwat terug.

Het waren de veeleer op de uitvoer af-
gestemde bedrijfstakken die het meest door
de futloze conjunctuur werden getroffen. Ver-
scheidene van die takken, bijvoorbeeld de
staalnijverheid, sommige takken van de me-
taalverwerkende nijverheid (met name de me-
taalbekleding en de gieterijen), de textielnij-
verheid en de tak van de niet-metaalhouden-
de minerale produkten moesten bovendien
het hoofd bieden aan de toenemende con-
currentie vanuit Centraal- en Oost-Europa, die
tot uiting kwam in een zware neerwaartse
druk op de prijzen. Die moeilijkheden werden
in sommige gevallen nog verscherpt door uit-
zonderlijke gebeurtenissen: in de ijzer- en
staalnijverheid werd de produktie door sociale
onrust en grote onderhoudswerken afgeremd;
in de automobielbouw ondervond zij hinder
van het feit dat sommige modellen niet langer
werden vervaardigd, terwijl de produktie van
nieuwe modellen ter vervanging van de oude
slechts geleidelijk op gang kwam; bovendien
werd de aanvoer van bepaalde Belgische on-
dernemingen belemmerd door stakingen in
het wegvervoer in Frankrijk.
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GRAFIEK 12 - BEZETTINGSGRAAD VAN HET PRODUKTIEVERMOGEN IN DE VERWERKENDE NIJVERHEID 1
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Bron: NBB.

1 Glijdend gemiddelde over vier kwartalen van de resultaten van de driemaandelijkse enquête naar het produktievermogen.

Ook de chemische industrie, en inzon-
.derheid de basischemie, kreeg te kampen met
een verscherpte concurrentie, o.m. vanuit
Oost-Europa. De produktie is er in 1992
nochtans fors op vooruitgegaan, dank zij het
in gebruik nemen van de aanzienlijke produk-
tiecapaciteit die gedurende de voorgaande ja-
ren is geïnstalleerd.

In de tak « elektriciteit, gas,water» werd
precies het tegenovergesteldeverloop van het
voorgaande jaar opgetekend. Wegens het
zachte weer nam de vraag naar laagspannings-
elektriciteit nauwelijks toe; de gasdistributie
ten behoeve van particulieren liep zelfs terug,
ondanks een stijging van het aantal aanslui-
tingen op het gasnet. De produktie van hoog-
spanningselektriciteit en de gasleveringenaan
de industrie stegen daarentegen aanmerkelijk.
Wat die gasleveringenbetreft, werd de nega-

tieve weerslag van de terugval van de indus-
triële produktie ruimschoots goedgemaakt
door de uitbreiding van het marktaandeel van
die energiebron.

De opgang van de activiteit in de bouw-
sector was uitsluitend toe te schrijven aan de
opleving in de woningbouw. In de sector van
de niet-woongebouwen daarentegen stond de
activiteit tijdens het hele verslagjaar op een
laag pitje: het ten einde lopen van de sedert
de tweede helft van de jaren tachtig aan de
gang zijnde investeringscyclus was daar niet
vreemd aan.

Bij de verhandelbare diensten ondergin-
gen haast alle bedrijfstakken de weerslag van
de groeivertraging in 1992. In de groot- en
de kleinhandel was de veel zwakkere stijging
van de particuliere consumptie van goederen
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. voelbaar. In de horeca-sectoren bij de overige
diensten aan de gezinnen zette de tijdens het
voorgaande jaar opgedoken activiteitsinkrim-
ping zich voort.

Wegens de teruggang van de industriële
activiteit bleef de stijging van de toegevoegde
waarde in de tak « vervoer en verkeer» zeer
bescheiden. Het internationale transport werd
bovendien gehinderd door stakingsacties in
Frankrijk. De opgang van de toegevoegde
waarde in de tak « distributie van petroleum-
produkten » viel veel geringer uit dan in
1991, wat toe te schrijven was aan de weers-
omstandigheden en het minder gunstige ver-
loop van de relatieve aardolieprijzen.

De stijging van de toegevoegde waarde
in de niet-verhandelbare diensten vloeide
voort uit de rechtstreeksten lastevan de over-
heid komende lonen en pensioenen, die in
het kader van de sociale programmatie wer-
den geherwaardeerd.

2.3 ARBEIDSMARKT

Werkgelegenheidsverloop

In 1992 was de economische groei dui-
delijk ontoereikend om de werkgelegenheid

TABEL 8 - WERKGELEGENHEID PER BEDRIJFSTAK

(veranderingen in duizendtallen, per 30 juni)

op peil te houden. Voor het eerst sedert 1984
liep het aantal werkzame personen terug. Tus-
sen juni 1991 en juni 1992 verminderde de
werkgelegenheid met ongeveer 20.000 eenhe-
den of 0,5 pct., terwijl tijdens de voorgaande
twaalf maanden nog een bescheiden groei met
5.000 eenheden werd opgetekend.

In tegenstelling tot wat zich in 1991 had
voorgedaan, werd de aanzienlijke verminde-
ring van het aantal arbeidsplaatsen in de in-
dustrie tijdens het verslagjaar niet meer op-
gevangen door de personeelsaanwas in de
bouwnijverheid en de verhandelbare diensten.
In totaal gingen in de bedrijven zowat 12.000
banen verloren.

De teruggang van het aantal in de indus-
trie werkzame personen is niet nieuw en
houdt verband met de ingrijpende herstruc-
tureringen in die sector, inzonderheid in de
metaalverwerkende nijverheid. Op 1989 en
1990 na! is de werkgelegenheid in de indus-
trie sedert 1975 onafgebroken teruggelopen.
In 1992 vertegenwoordigde zij nog slechts
20 pct. van de totale werkgelegenheid, tegen
bijna een derde in 1974. In totaal gingen
450.000 arbeidsplaatsen teloor. In de bouw-
nijverheid nam de werkgelegenheid in 1992
in zeer beperkte mate toe, na vier opeenvol-
gende jaren van een gemiddelde groei met
10.000 eenheden. In de verhandelbare dien-

Bedrijven ·············· .

Landbouw
Industrie .

Bouwnijverheid .

Verhandelbare diensten .

Overheid ··················· .
Personeel in gewone overheidsdienst .

Speciale werkgelegenheidsprogramma's .

Grensarbeid (saldo) .

Totaal .

1988 1989 1990 1991 1992 r

48 18 -12
-1 -2 -2

-13 -20
10 7 2
39 26 9
4 -13 --7

4 -9 -8
-4 2

2 -1 -1
54 5 -19

51
-2

-13
8

58
3

60
-1

12
13
37
-2
-4

22

53 58

Bronnen: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, NBB.
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sten - waar traditioneel velearbeidsplaatsen
worden gecreëerd - is de toename van het
personeelsbestand in 1992 aanmerkelijk ver-
traagd : zo zou onder meer in het bank- en
verzekeringswezen de indienstneming van ex-
tra arbeidskrachten volledig zijn stilgevallen,
na meerdere jaren van personeelsuitbreiding.
De trage maar aanhoudende inkrimping van
het aantal landbouwers, ten slotte, zette zich
voort.

De afslanking van het personeelsbestand
in de bedrijven verhulde uiteenlopende ont-
wikkelingen bij zelfstandigen en loontrekken-
den. Het aantal zelfstandigen ging in 1992
nog met circa 4.000 eenheden in de hoogte,
nauwelijks de helft van de gemiddelde jaar-
lijkse stijging tijdens de voorgaande vier jaar.
Het aantal loontrekkenden daarentegen slonk
met bijna 16.000 eenheden.

In tegenstelling tot het voorgaande jaar
week het in volledige arbeidsjaren uitgedrukte
verloop van het arbeidsvolume in de bedrijven
- een begrip waardoor de weerslag van de
deeltijdarbeid en van de tijdelijke werkloos-
heid kan worden uitgeschakeld en dat dus
nauwkeuriger de wijzigingen in het activiteits-
verloop weergeeft - in 1992 nauwelijks af
van het verloop van het aantal werkzame per-
sonen. In 1991 was de verflauwing van de
economische activiteit nog niet tot uiting ge-
komen in een inkrimping van de personeels-
sterkte, doch veeleer in een krachtige toena-
me van het aantal tijdelijk werklozen en van
het aantal deeltijds werkenden, hetgeen in
een daling van het aantal volledige arbeidsja-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

ren resulteerde. Tal van ondernemingen had-
den in 1991 immers een beroep gedaan op
het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Dat
stelsel biedt de bedrijven de gelegenheid zich
op een soepele wijze aan de activiteitsschom-
melingen aan te passen - ongeacht of deze
laatste conjunctuur- of klimaatgebonden
zijn - door de prestaties van hun personeel
tijdelijk terug te schroeven zonder daarom het
personeelsbestand definitief te moeten wijzi-
gen. Maar in 1992 besloten heel wat onder-
nemingen wegens het uitblijven van het con-
junctuurherstel uiteindelijk wel hun perso-
neelssterkte definitief in te krimpen. Het aan-
tal personen dat om economische redenen tij-
delijk werkloos was, nam hierdoor veel min-
der snel toe. De tijdelijke werkloosheid om
klimatologische redenen van haar kant (die
vooral in de bouwnijverheid voorkomt) is ver-
minderd, dank zij de zachte weersomstandig-
heden aan het begin van het verslagjaar. AI
bij al handhaafde het aantal tijdelijk werklozen
zich op ongeveer 52.000 eenheden. De deel-
tijdarbeid daarentegen is blijven toenemen, zij
het in een trager tempo dan tijdens de voor-
afgaande twee jaren van krachtige groei. Zo
liepen de deeltijdse loopbaanonderbrekingen
opnieuw met 5.000 eenheden op. Het aantal
onvrijwillig deeltijds werkenden, die een deel-
tijdse betrekking aanvaardden om aan de
werkloosheid te ontsnappen, is tijdens de
tweede helft van het verslagjaar echter fors
geslonken. De regeringsmaatregelen die dat
systeem zowel voor de werknemer als voor
de werkgever financieel minder aantrekkelijk
maken, waren aan die ontwikkeling wellicht
niet vreemd.

(jaarlijkse veranderingspercentages)

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

Toegevoegde waarde .

Aantal tewerkgestelde personen .

Aantal volledige arbeidsjaren .

Toegevoegde waarde per tewerkgestelde persoon .

Toegevoegde waarde per volledig arbeidsjaar .

1988 1989 1990 1991 1992 r

2,8 2,4 0,9

1,3 0,6 -0,3

0,9 -0,3 -0,6

1,5 1,8 1,2

1,9 2,6 1,5

5,9 4,9

1,9

2,1

3,0

2,8

1,7

2,0

4,2

Bronnen: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, NIS, RIZIV, NBB.
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In 1992 is het door de overheid tewerk-
gestelde personeel verder afgenomen, doch
minder snel dan in 1991. In dat jaar werd
de forse inkrimping van het personeel in ge-
wone overheidsdienst, die voornamelijk voort-
vloeide uit een vermindering van het aantal
personen werkzaam in het leger, immers nog
kracht bijgezet door een teruggang van het
aantal personen actief in het kader van spe-
ciale werkgelegenheidsprogramma's. In 1992
daarentegen betrof de daling enkel personen
in gewone overheidsdienst.

Beroepsbevolking

Tegenover die vermindering van het aan-
tal banen stond de aanhoudende expansie van
de vraag naar arbeidsplaatsen, die tot uiting
komt in de beroepsbevolking. De aanwas van
deze laatste zakte weliswaar terug tot onge-
veer 25.000 eenheden, maar bleef krachtig.
Het verloop van de beroepsbevolking is af-
hankelijk van demografische ontwikkelingen
die het aantal personen op arbeidsleeftijd be-
palen, en van een samenspel van omstandig-

TABEL 10 - VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ARBEIDSPLAATSEN

(veranderingen in duizendtallen, per 30 juni)

heden die de activiteitsgraad beïnvloeden,
met name sociaal-culturele factoren en het
succes van programma's die tijdelijke of ver-
vroegde uittreding uit het beroepsleven mo-
gelijk maken.

Net als tijdens de voorgaande twee jaar
onderging de bevolking op arbeidsleeftijd nau-
welijks wijzigingen, aangezien het positieve
migratiesaldo de negatieve invloed van de de-
mografische factoren neutraliseerde. De aan-
was van de beroepsbevolking was derhalve
eens te meer toe te schrijven aan de verhoging
van de activiteitsgraad, ook al is die de jongste
twee jaar om verschillende redenen vertraagd.

Zo steeg de structurele participatiegraad
van de bevolking op arbeidsleeftijd opnieuw
in een trager tempo dan het voorgaande jaar:
zijn bijdrage tot de toename van de beroeps-
bevolking kan op 20.000 eenheden worden
geraamd, tegen 37.000 in 1991 en 55.000
in 1990. Het is niet uitgesloten dat de con-
junctuurverzwakking niet-actieven heeft ont-
moedigd om zich op de arbeidsmarkt aan te
bieden.

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 (EG) .

1988 1991 1992 r1989 1990

12 18 35 31 25

-2
-3 -7

7

-7
8

-5
7

11

26

-16
-7
-9

20

43

-23
-8

-15

35
55

-21
-7

-14

30
37
-7

4
-10

24

20

4
2
3

53 58 54 5 -19

-40

-55

-40

-66

-19

-26

26

-4
45

32

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

1 Mannen en vrouwen tussen 15 en 64 jaar.
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Reeds in 1991 begon het succes van de
maatregelen die een tijdelijke of vervroegde
uittreding uit de arbeidsmarkt mogelijk ma-
ken, te tanen. In 1992 werd die tendens nog
duidelijker: voor het eerst sedert het bestaan
van die uittredingsstelselsliep het aantal per-
sonen dat er gebruik van maakt, terug. Eerst
en vooral waren er minder uittredingen uit
het beroepsleven: het aantal volledige loop-
baanonderbrekingen nam op jaarbasis nog
met 4.000 eenheden toe, maar dat van de
bruggepensioneerden ging met ruim
6.000 eenheden achteruit. Laatstgenoemde
ontwikkeling was het gevolg van het stopzet-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

ten van het brugrustpensioenstelselen, in min-
dere mate, van het wegens de strengere toe-
latingsvoorwaarden slinkende succes van het
conventionele brugpensioen. Bovendien is de
sedert 1990 vertraagde stijging van het aantal
personen die aan de uittredingsstelselsuit de
werkloosheid deelnemen, in 1992 in een da-
ling omgeslagen. Deze laatste kwam integraal
voor rekening van de teruggang, met
4.000 eenheden, van het aantal personen die
wegens sociale of gezinsomstandigheden een
tijdelijke werkloosheidsonderbreking aanvroe-
gen. Vooral in de tweede helft van het jaar
liep het aantal personen in dat stelsel fors

GRAFIEK 13 - DETERMINANTEN VAN HET VERLOOP VAN DE VRAAG NAAR ARBEIDSPLAATSEN

BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD
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Bevolking van 20 tot 59 jaar, jaarlijkse verandering in duizendtallen

Bevolking van 15 tot 64 jaar, jaarlijkse verandering in duizendtallen

- Beroepsbevolking, jaarlijkse verandering in duizendtallen (rechterschaal)

- Activiteitsgraad, procenten van de bevolking op arbeidsleeftijd (15 tot 64jaar)(linkerschaal)

Bronnen: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, NIS, NBB.
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terug wegens de verlaging en de verkorting
in de tijd van de financiële tegemoetkoming.

Neemt men de jongste tien jaar in aan-
merking, dan blijkt dat het verloop van de
vraag naar arbeidsplaatsen meer werd beïn-
vloed door wijzigingen in de activiteitsgraden
dan door demografische bewegingen. Om-
streeks het midden van de jaren tachtig daalde
de beroepsbevolking, ondanks de forse uit-
breiding van de bevolking op arbeidsleeftijd.
De verlaging van de mannelijke participatie-
graad, in hoofdzaak toe te schrijven aan het
succesvan de uittredingsstelsels,overtrof toen
in ruime mate de structurele verhoging van
de vrouwelijke activiteitsgraad. Van 1986 tot
1992, daarentegen, is de beroepsbevolking
met bijna 130.000 eenheden aangedikt, ter-
wijl de bevolking op arbeidsleeftijd nagenoeg
stabiel bleef.

Verscheidene factoren hebben tot de om-
mekeer in het beloop van de beroepsgeschikte
bevolking bijgedragen. De fors toegenomen
uitstroom van 65-jarigen in de periode
1984-1986, een gevolg van de geboortengolf
na de EersteWereldoorlog, beperkte in eerste
instantie de aanwas van de bevolking op ar-
beidsleeftijd. Vanaf 1987 werd die tendens
versterkt door de afnemende instroom van
15-jarigen. Sedert 1990 werd de negatieve
weerslag van de demografische factoren op
de bevolking op arbeidsleeftijd echter geneu-
traliseerd door het positieve effect van het
migratiesaldo.

Gelet op de duidelijke teruggang van de
participatiegraad, zowel bij de bevolkings-
groep tussen 15 en 19 jaar als bij die tussen
60 en 64 jaar, kan men zich afvragen in hoe-
verre de gangbare definitie van de bevolking
op arbeidsleeftijd, zijnde de bevolking van 15
tot 64 jaar, nog met de werkelijkheid strookt.
Definieert men de beroepsgeschiktebevolking
als de groep tussen 20 en 59 jaar, dan blijkt
dat de demografische ontwikkeling tijdens de
afgelopen vijf jaar niet zonder invloed is ge-
bleven, aangezien die groep met gemiddeld
17.000 eenheden per jaar is uitgebreid.

De omvangrijke aanwas van de beroeps-
bevolking tijdens de jongste jaren is groten-

deels toe te schrijven aan de ommezwaai, in
1988, in het verloop van de mannelijke ac-
tiviteitsgraad uitgedrukt in procenten van de
bevolking van 15 tot 64 jaar: de trage terug-
gang ervan ruimde de plaats voor een lichte
verhoging. Die ontwikkeling kan worden ver-
klaard door het - althans tot in 1990 -
gunstige conjunctuurverloop, door de stabili-
satie van het aantal uittredingen uit het be-
roepsleven en door de vergroting, binnen de
bevolking op arbeidsleeftijd, van het aandeel
van de groep tussen 30 en 45 jaar, die precies
de hoogste activiteitsgraad heeft.

Werkloosheid

De uitbreiding van de beroepsbevolking
met 25.000 eenheden en de inkrimping van
de werkgelegenheid met ongeveer 20.000 een-
heden hebben de in de loop van 1991 inge-
zette stijging van de werkloosheid doen ver-
snellen. Het aantal bij de RVA ingeschreven
werklozen liep tussen juni 1991 en juni 1992
met 45.000 eenheden op; tijdens de voor-
gaande twaalf maanden beliep die toename
slechts 26.000 eenheden. De werkloosheid
bleef ook gedurende het tweede halfjaar van
1992 verergeren, zodat het aantal bij de RVA
ingeschreven werklozen tussen eind 1991 en
eind 1992 met 56.000 eenheden vermeer-
derde.

Volgens de geharmoniseerde gegevens
van de EG, die gebaseerd zijn op enquêtes
die de effectieve beschikbaarheid van de
werklozen peilen en derhalve een beter beeld
geven van het aantal werkzoekenden dan de
zuiver administratieve, door de RVAverstrekte
gegevens, is het aantal werkzoekenden tijdens
het tweede halfjaar van 1991 beginnen te stij-
gen: volgens die bron bedroeg de toename
32.000 eenheden in 1992, tegen een daling
met 4.000 eenheden het jaar voordien. De
werkloosheidsgraad klom bijgevolg gemiddeld
van 7,5 pct. van de burgerlijke beroepsbevol-
king in 1991 tot 8,2 pct. in 1992.

In de meeste EG-landen werd een soort-
gelijke ontwikkeling vastgesteld: de gemiddel-
de werkloosheidsgraad is er toegenomen van
8,8 pct. in 1991 tot 9,5 pct. ,'n 1992. Tijdens
het verslagjaar bleef de Belgische werkloos-
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GRAFIEK 14 - WERKLOOSHEIDSGRAAD INBELGIE EN IN DE EG

(procenten van de burgerlijke beroepsbevolking)
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heidsgraad opnieuwonder het EG-gemiddel-
de, maar die situatie verhult een vrij scherp
contrast tussen de vrouwelijke en de manne-
lijke beroepsbevolking. Zo lag de mannelijke
werkloosheidsgraad (5,5 pct.) ruim 2 procent-
punten onder het EG-gemiddelde (8,1 pct.),
terwijl de vrouwelijke werkloosheidsgraad
(12,2 pct.) boven het EG-gemiddelde bleef
(11,6 pct.).

Aan de hand van de geharmoniseerde sta-
tistieken van de EG is het niet mogelijk het
werkloosheidsverloop in detail te analyseren.
Die gegevens verstrekken immers geen infor-
matie per categorie van werklozen (leeftijd,
inactiviteitsduur en beroepsactiviteit). Voor
een grondiger onderzoek is men dus op RVA-
gegevens aangewezen. Onderzoekt men de
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seizoengezuiverde werkloosheidscijfers volgens
de inactiviteitsduur, dan blijkt hoe de con-
junctuurvertraging geleidelijk in het aantal
langdurig werklozen tot uiting is gekomen.
Een striktere toepassing van de wettelijke be-
palingen waardoor die werklozen in bepaalde
gevallen kunnen worden uitgesloten, heeft de
aangroei van die categorie weliswaar wat af-
geremd, maar het gevaar dat een nieuwe har-
de kern van structurele werkloosheid ontstaat,
is niet denkbeeldig.

De toename, in 1992, van het aantal per-
sonen die een uitkering ontvangen in het ka-
der van de werkloosheidsverzekering in ruime
zin, is volledig terug te voeren tot de ver-
meerdering van het aantal uitkeringsgerechtig-
de volledig werklozen. Het aantaloverige
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(duizendtallen, seizoengezuiverde maandgegevens)

GRAFIEK 15 - WERKZOEKENDEN ZONDER BAAN: OPSPLITSING NAAR INACTIVITEITSDUUR 1
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1 Bij gebrek aan beschikbare gegevens is in deze opsplitsing geen rekening gehouden met de « verplicht ingeschreven werkzoekenden» andere dan de
« jongeren die hun wachttijd vervullen», noch met de « vrij ingeschreven werkzoekenden ». '

rechthebbenden heeft zich tijdens het verslag-
jaar voor het eerst gestabiliseerd, nI. op on-
geveer 550.000 eenheden.

Die stabilisatie kan ongetwijfeld worden
toegeschreven aan de tijdens het verslagjaar
genomen maatregelen, waarvan de meeste
reeds in werking zijn getreden. Daarbij kun-
nen als belangrijkste worden vermeld :

een efficiëntere controle op de beschik-
baarheid van de werklozen;

het vastleggen van een tijdschema om de
leeftijd van het brugpensioen geleidelijk op
te trekken van 55 tot 58 jaar. De eerste
fase, d.w.z. het optrekken tot 56 jaar, is
vanaf 1 januari 1992 van kracht;

een deelname van de werkgevers in de
financieringskosten van de tijdelijke werk-
loosheid;

een striktere reglementering van de abnor-
maal langdurige werkloosheid;

een vermindering van de vergoeding die
wordt uitgekeerd aan personen die van het
stelsel van loopbaan- of werkloosheidson-
derbreking gebruik maken.

Sedert 1 juni 1992 moet de werkgever
ook een bijdrage betalen voor iedere onvrij-
willig deeltijds werkende, terwijl deze laatste
in combinatie met zijn deeltijdbaan nog
slechts een beperkt aantal dagen per maand
werkloosheidsuitkeringen mag genieten.
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TABEL 11 - RECHTHEBBENDEN OP DE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING IN RUIME ZIN

(jaargemiddelden, duizendtallen)

1989

Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 364

Andere rechthebbenden 497

Conventionele brugpensioenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Tijdelijk werklozen 39

Deeltijds werklozen 1 ••••••••••••••••••••••••••••• 173

Loopbaanonderbrekingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Niet-werkzoekenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Werklozen in beroepsopleiding 12

1990 1991 1992 r

348 369 411

528 554 550

141 141 139

38 52 52

179 178 170

46 49 58

113 122 119

12 12 12

Bronnen: RVA, NBB.

1 Het aantal bij de RVA ingeschreven deeltijds' werklozen ligt ruim 50.000 eenheden hoger. In de tabel wordt enkel rekening gehouden met de groep
deeltijds werklozen die effectief recht hebben op een aanvullende werkloosheidsuitkering. Hun aandeel bedroeg in 1991 ongeveer 78 pct.

Die reeks maatregelen zal vanaf 1993
worden aangevuld met een individueel bege-
leidingsplan voor alle werklozen van minder
dan 46 jaar die langer dan 9 maanden werk-
loos zijn. De bedoeling van dat plan, dat

in tegenstelling tot de eerder getroffen
maatregelen - past in een actief beleid ge-
richt op het wegwerken van de rigiditeiten op
de arbeidsmarkt, bestaat erin het aanbod van
geschoolde arbeidskrachten te vergroten.
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3. PRIJZEN EN KOSTEN

3.1 PRIJZEN

Het stijgingstempo van de consumptie-
prijzen, dat was teruggelopen van 3,5 pct. in
1990 tot 3,2 pct. in 1991, is in 1992 nog
forser vertraagd, nI. tot 2,4 pct.

Het recente verloop van de consumptie-
prijzen werd beïnvloed door de maatregelen
die België, net als andere Europese landen,
heeft genomen teneinde de indirecte fiscaliteit
binnen de Gemeenschap te harmoniseren.
Die harmonisatie, waarover reeds in juni 1991
een politiek akkoord was bereikt, kreeg in ok-
tober 1992 gestalte in de vorm van acht richt-
lijnen met betrekking tot de overgangsregeling
van de indirecte fiscaliteit tijdens de periode
gaande van januari 1993 tot eind 1996. De
communautaire teksten behelzen de invoering
van een normaal BTW-tarief gelijk aan of ho-
ger dan 15 pct. Voor een beperkt aantal goe-
deren en diensten waarvan een exhaustieve
lijst is opgesteld, kunnen echter een of twee
verlaagde tarieven van minimaaiSpct. wor-
den gehanteerd. De landen die per 1 januari.
1991 een nul- of voorkeurtarief toepasten op

een of meerdere produkten die op die lijst
voorkomen, of die een tarief van minder dan
15 pct. hanteerden voor de horeca, kinder-
kleding en -schoeisel en woningbouw kregen
tevens de toestemming om die stelsels te
handhaven. Wat de accijnsrechten betreft,
werden alleen minimumrichttarieven vastge-
legd waarvan de Lid-Staten kunnen afwijken
orn aan interne budgettaire vereisten te vol-
doen.

In België leidde de omzetting van de Eu-
ropese richtlijnen in de nationale reglemente-
ring tot de vervanging, op 1 april 1992, van
het BTW-stelsel met vijf tarieven door een
nieuw systeem met een normaal tarief van
19,5 pct. en een verlaagd tarief van 6 pct.
voor de levensnoodzakelijke goederen. Voorts
is een tussentarief van 12 pct. ingevoerd, dat
op een beperkt aantal produkten van toepas-
sing is (tabak, steenkool, sociale woningbouw).
Daarnaastwerden de accijnsrechten op brand-
stoffen aan het begin van de maand april
opgetrokken. Per 1 september 1992 werden
de accijnzen op alle benzinesoorten nogmaals
verhoogd.

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

TABEL 12 - ONTWIKKELING VAN DE BELANGRIJKSTE CATEGORIEEN VAN HET INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN
EN WEERSLAG VAN DE IN 1992 AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN IN DE INDIRECTE FISCALITEIT

Algemeen Energie- Indexcijfer levens- Overige Diensten Huur
indexcijfer produkten exclusief middelen produkten

energie-
produkten

Wegingscoëfficiënten ................... 100 9,330 90,670 18,985 30,345 34,165 7,175

1989 ................................. 3,11 6,53 2,77 3,13 2,52 2,56 3,70

1990 ................................. 3,45 6,80 3,11 3,70 2,59 3,20 3,20

1991 ................................. 3,21 2,65 3,28 1,98 2,96 4,41 3,01

1992 Vastgestelde wijzigingen ....... (a) 2,43 -1,07 2,81 -0,12 2,36 4,17 5,88

Wijzigingen bij onveranderde
BTW-tarieven en accijns-
rechten ..................... (b) 2,31 -3,99 3,00 0,14 3,10 3,87 5,88

Weerslag van de wijzigingen
in de indirecte fiscaliteit ... (a - b) 0,12 2,92 -0,19 -0,26 -0,74 0,30

Bronnen: MEZ, NBB.
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De vrees bestond dat de beduidende wij-
zigingen in de BTW-tarieven voor sommige
produkten in het geval van tariefverhogingen
aanleiding zouden geven tot meer dan even-
redige prijsstijgingen, terwijl, omgekeerd, de
tariefverlagingen niet allemaal integraal tot ui-
ting zouden komen in prijsdalingen. Afgaande
op het prijsverloop tijdens de maanden on-
middellijk na de BTW- en accijnshervorming,
ziet het er nochtans naar uit dat die vrees zo
goed als ongegrond was.

De weerslag van de hervorming van de
indirecte fiscaliteit bleef in feite voornamelijk
beperkt tot de zuiver mechanische effecten
die, als geheel genomen, te verwaarlozen wa-
ren vermits ze het algemene indexcijfer met
slechts ongeveer 0,1 punt hebben doen stij-
gen, ook al werden sommige categorieën van
goederen en diensten er in vrij belangrijke
mate door getroffen. Zo had de verzwaring

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

van de indirecte belastingen op diensten en
vooral op energieprodukten een uitwerking
die voor de respectieve categorieën op D,3D
en 2,92 punten wordt geraamd. Dat effect
werd grotendeels geneutraliseerd door de ver-
laging van de BTW die op de overige cate-
gorieën van produkten wordt geheven. Die
vermindering was bijzonder ingrijpend voor
de produkten andere dan energiedragers en
levensmiddelen, zoals luxeartikelen, wagens
en elektrische huishoudapparaten. Bij de
levensmiddelen gold de BTW-verlaging alleen
voor margarine en alcoholhoudende dranken.

Een van de gevolgen van de Wijzigingen
in de indirecte fiscaliteit was uiteindelijk dat
de gunstige invloed van de depreciatie van
de dollar en van de lage noteringen voor ruwe
aardolie op de prijzen voor energieprodukten
nauwelijks tot uiting is gekomen. De op
1 april en 1 september 1992 van kracht ge-

GRAFIEK 16 - CONSUMPTIEPRIJZEN: NIET-ENERGETISCHE BESTANDDELEN

(veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)
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worden accijnsverhogingen werden immers
slechts in zeer beperkte mate door een ver-
laging van het gemiddelde BTW-tarief voor
energieprodukten geneutraliseerd.

In tegenstelling tot de meer gelijklopende
ontwikkelingen van de voorgaande jaren trad
in 1991 een verschil op tussen de verande-
ringspercentagesvan de overige vier grote be-
standdelen van het indexcijfer van de con-
sumptieprijzen. Dat verschil is in 1992 gelei-
delijk toegenomen. De afwijkingen tegenover
het gemiddelde verloop waren het meest uit-
gesproken voor de huurgelden (in opwaartse
zin) en voor de levensmiddelen (in neerwaart-
se zin). Voor produkten andere dan levens-
middelen en energieprodukten en, in mindere
mate, voor diensten vertraagde de prijsverho-
ging veeleer.

Ten gevolge van een prijsopstoot in janu-
ari en februari 1992 werd het stijgingstempo
van de huurgelden, dat reeds in de loop van
1991 sterk was versneld, naar een niveau van
ongeveer 6 pct. getild. Krachtens de wet van
22 december 1989 op de bescherming van
de gezinswoning waren de in de loop van
1990 vervallende contracten immers met een
jaar verlengd en was over dat jaar uitsluitend
de indexering van de huurgelden toegestaan.
Na het verstrijken van die termijn en in af-
wachting van het definitieve stelsel, dat pas
op 28 februari 1991 in werking trad, werd
de opschorting van de contractuele vrijheid

TABEl 13 - DEFLATOREN

(veranderingspercenlages t.o. v. hel voorgaande jaar)

verlengd tot de eerste twee maanden van
1991. Begin 1992 werden bijgevolg heel wat
contracten waarvan de huurgelden in 1990
en 1991 alleen maar waren geïndexeerd,
tegen aanmerkelijk hogere prijzen vernieuwd.

De prijsdalingen voor sommige levens-
middelengróndstoffen alsmede de gunstige
weersomstandigheden lagen ten grondslag aan
de vrijwel algemene vertraging van de prijs-
stijging voor voedingsmiddelen. Voor veel pro-
dukten - met name verse groenten en fruit
en, in mindere mate, vis, koffie en eetbare
oliën en vetten - is het prijspeil flink onder
dat van 1991 gezakt. Alles bij elkaar is het
veranderingspercentage van de prijzen voor
levensmiddelen teruggelopen van 1,8 pct. in
december 1991 tot -1,5 pct. in december
1992, via een dieptepunt van -1,9 pct. in
augustus.

De prijsverhogingen voor produkten an-
dere dan levensmiddelen en energiedragers
vertoonden tijdens het eerste halfjaar van
1992 een forse vertraging. Die beweging werd
tijdelijk versterkt door de weerslag van de ver-
laging van de BTW-tarieven voor produkten
zoals wagens, elektrische huishoudtoestellen,
hifi-apparatuur en schoonheidsprodukten, die
nauwelijks werd gecompenseerd door de ver-
hoging van 6 tot 12 pct. van de aanslagvoet
voor onderhouds- en tabaksprodukten. In het
tweede halfjaar handhaafde het inflatiecijfer
van deze categorie zich op 2,3 pct.

Binnenlandse bestedingen .

Uitvoer van goederen en diensten .

Totaal van de finale bestedingen .

Invoer van goederen en diensten .

Statistische aanpassingen .

BBP

p.m. Ruilvoet .

1989 1990 1991 1992 r

3,6

7,1

5,0

6,6

0,2

4,7
0,5

3,4

-1,7
1,2

-1,2
-0,2

2,7
-0,5

3,3

-0,5

1,6

-0,2

-0,3

2,7
-0,2

1,5

-1,5

-0,3

3,8

1,3

Bronnen: NIS, NBB.
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De neerwaartse tendens van het prijsstij-
gingstempo bij de diensten, van haar kant,
was minder uitgesproken en werd tijdelijk on-
derbroken door het optrekken van sommige
BTW-tarieven; met name in de horeca deed
de verhoging van de aanslagvoet van 17 tot
19,5 pct. zich sterk gevoelen.

De vertraging van de inflatie tijdens het
verslagjaar kwam tot uiting in het verloop van
de deflator van de binnenlandse bestedingen,
die eveneens minder sterk toenam dan in
1991. De deflator van de uitvoerprijzen van
zijn kant liep lichtjes terug, zij het in mindere
mate dan die van de invoerprijzen, zodat de
ruilvoet verbeterde en de deflator van het BBP
sneller steeg dan die van de binnenlandse be-
stedingen.

3.2 PRIJZEN EN KOSTEN IN DE SECTOR
VAN DE BEDRIJVEN

De lichte vermindering van de uitvoer-
prijzen en de beperkte stijging van de ver-
koopprijzen op de binnenlandse markt leid-
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den opnieuw tot een zeer geringe toename
- nI. met zowat 1 pct. van de verkoop-
prijzen per eenheid van de bedrijven.

De stijging van de eenheidskosten bleef
beperkt dank zij de prijsdaling met 1,5 pct.
voor ingevoerde goederen en diensten. Die
teruggang was het gevolg van de appreciatie
van de Belgische frank: bij een ongewijzigde
gewogen gemiddelde koers van de frank ten
opzichte van 1991 zouden de ingevoerde
goederen en diensten in 1992 immers zowat
0,5 pct. duurder zijn geworden. De vermin-
dering van de invoerprijzen heeft op haar
beurt, vooral via de indexeringen, een mati-
gend effect gesorteerd op de loonkosten, die
het belangrijkste bestanddeel van de binnen-
landse kosten uitmaken. De loonkosten per
eenheid produkt klommen met 4,5 pct., tegen
4,7 pct. in 1991. Na in 1991 iets te zijn af-
genomen, gingen de indirecte belastingen min
subsidies daarentegen tijdens het verslagjaar
fors in de hoogte. Wegens de aard van de
opgetrokken belastingen oefende de verhoging
van de indirecte fiscaliteit weliswaar weinig
invloed uit op het verloop van het indexcijfer
van de consumptieprijzen, maar de weerslag

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

TABEL 14 - VORMING VAN DE EENHEIDSPRIJZEN IN DE SECTOR VAN DE BEDRIJVEN' 2

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 bedrijven per verkochte een-
heid .

1989 1990

5,4

3,5

7,1

4,8

6,6

3,6

8,4
1,7
6,7

9,7

0,6

3,3

-1,7

1,1

-1,2

3,1

2,0
4,3

-0,2

-2,6

1991 1992 r

1,0 1,1

2,9 2,1

-0,5 -0,2

1,2 1,5

-0,2 -1,5

3,2 4,8

-0,7 8,7
4,7 4,5
0,9 3,0

-0,6 -2,2

Bronnen: NIS, NBB.

1 Privé- en overheidsbedrijven.

2 De determinanten van de prijs- en kostenvorming zijn becijferd zonder rekening te houden met de eventuele weerslag van de statistische aanpassingen
die de drie invalshoeken van de nationale rekeningen met elkaar in overeenstemming brengen. Die aanpassingen zijn daarentegen welopgenomen in de
deflatoren van de verkoopprijzen, de kosten en het bruto exploitatieoverschot per verkochte eenheid, zonder dat zij expliciet als determinant in de tabel
worden opgenomen.

3 De kosten van binnenlandse oorsprong en de bestanddelen ervan zijn per eenheid produkt uitgedrukt, d.w.z. dat zij allemaal gedeeld zijn door de
toegevoegde waarde van de bedrijven tegen vaste prijzen.
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TABEL 15 - LOONKOSTEN IN DE BEDRIJVEN 1

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

Bezoldiging per werknemer voor een volledig arbeidsjaar

Verhoging ten gevolge van:

Sociale-zekerheidsbijdragen van de werkgevers .
Indexeringen .
CAO-loonstijgingen .
Wage drift .
Overige factoren 2 •••••••••••••.••••.•••••••••••••••.

Produktiviteit per werknemer voor een volledig arbeidsjaar ...

Loonkosten per eenheid produkt 3 •••••.•.•••••.•.•.•.•••••

1989 1990 1991 1992 r

7,6 6,3

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

4,1 6,8

0,2
2,6
2,0
0,5

-1,3

3,4
2,0
0,5
0,8

2,4 2,4

1,7 4,3

Bronnen: NIS. NBB.

1 Privé- en overheidsbedrijven. 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.

2 Hoofdzakelijk niet-CAO-loonstijgingen, discrepantie tussen de geraamde en de werkelijke loonindexeringen en vergissingen en weglatingen.

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

op andere prijzen en op het geheel van de
binnenlandse kosten van de bedrijven was
aanmerkelijk groter.

Aangezien de eenheidskostenal bij al iets
sterker zijn toegenomen dan de verkoopprij-
zen per eenheid, is het bruto exploitatieover-
schot van de vennootschappen, eveneens per
verkochte eenheid, teruggelopen. Het aandeel
van het bruto exploitatieoverschot in de toe-
gevoegdewaarde van de bedrijven is in 1992
bijgevolg verder verminderd.

De tragere stijging van de loonkosten per
eenheid produkt, die zich in weerwil van een
afgenomen produktiviteitswinst voordeed, re-
sulteerde uit een geringere verhoging van de
loonkosten per werknemer in de bedrijfssec-
tor: in volledige arbeidsjaren uitgedrukt, liep
zij terug van 7,6 pct. in 1991 tot 6,3 pct.

De tragere loonstijging had zowel met
een minder snelle toename van de consump-
tieprijzen - waaraan de lonen via indexe-
ringsmechanismen zijn gekoppeld - als met
een beperktere verhoging van de reële lonen
te maken.

De indexeringen zouden in 1992 ten be-
lope van gemiddeld 2,6 procentpunten tot de

loonstijging hebben bijgedragen. Dat cijfer ligt
iets hoger dan de inflatiegraad, hetgeen kan
worden toegeschrevenaan de vertraging waar-
mee de bezoldigingen aan het verloop van
het indexcijfer van de consumptieprijzen wor-
den aangepast.De lonen worden immers wet-
telijk geïndexeerd op basis van een glijdend
viermaands gemiddelde van het indexcijfer
van de consumptieprijzen en niet op basis
van het maandelijkse verloop van dat index-
cijfer. De loonaanpassingendie voortvloeiden
uit het Centraal Akkoord en de daaropvolgen-
de sectorale en/of bedrijfsovereenkomsten
voor de periode 1991-1992, gaven net als in
1991 aanleiding tot een toename van de Io-
nen die binnen een marge van 2 à 2,5 pct.
bleef. Daarbovenop zouden in 1991, net als
in 1990, de door de bedrijven buiten CAO
toegekende financiële voordelen een vrij forse
stijging van de reële lonen hebben teweegge-
bracht; in 1992 zouden die niet-CAO-Ioon-
stijgingen onder invloed van het conjunctuur-
klimaat zijn verminderd. De sociale-zeker-
heidsbijdragen van de werkgevers, ten slotte,
werden verhoogd door maatregelen waartoe
in het kader van de begrotingscontrole van
april werd besloten en zouden daardoor, net
als in 1991, ten belope van 0,2 pct. tot het
accres van de loonkosten per tewerkgestelde
persoon hebben bijgedragen.
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TABEL 16 - lOONKOSTEN PER WERKNEMER IN DE BEDRIJVEN: INTERNATIONALE VERGELIJKING

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

1988 1989 1990 1991 1992 r

In Belgische franken In nationale Wisselkoers In Belgische p.m.
valuta franken Gewichten 1

België' .................... 2,4 5,0 5,6 7,6 4,7 4,7

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

Zeven belangrijkste handels-
partners .................. 5,8 5,1 0,7 6,0 6,1 -1,7 4,2 (100,0)

Duitsland . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 3,1 2,5 5,4 8,9 8,9 (31,0)

Frankrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 4,6 4,4 3,2 4,1 0,3 4,4 (23,3)

Verenigd Koninkrijk ....... 15,6 7,0 1,5 9,7 6,3 -6,3 (11,4)

Nederland ............... 2,8 0,3 3,4 3,9 5,3 0,1 5,4 (10,7)

Italië .................... 5,9 11,3 5,0 7,5 6,3 -5,3 1,0 (8,2)

Verenigde Staten .......... 3,5 10,4 -11,2 6,5 3,7 -6,4 -2,5 (10,4)

Japan .................... 14,6 3,8 -14,9 14,8 3,0 -0,2 2,8 (5,0)

Bron: OESO.

1 Deze op het IMF-model inzake het concurrentievermogen gebaseerde gewichten houden rekening met het aandeel van elk land in de Belgische În- en
uitvoer en met het gewicht van elk van die landen als concurrent van België op derde markten.

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

Op Duitsland en, in mindere mate, Ne-
derland na, verminderde de toename van de
in nationale valuta uitgedrukte loonkosten per
werknemer in 1992 in de zeven referentie-
landen die door de wet van 6 januari 1989
ter vrijwaring van het concurrentievermogen
van het land in aanmerking worden genomen.
Over het geheel beschouwd, was de stijging
bij de belangrijkste handelspartners toch ster-
ker dan in België.

Ook na omzetting in een gemeenschap-
pelijke munteenheid bleef de verhoging van
de loonkosten per werknemer in België min-
der groot dan die welke gemiddeld bij de
Europese partners werd opgetekend. In ver-
gelijking met de zeven handelspartners werd
het in nationale valuta door België behaalde
voordeel meer dan volledig tenietgedaan door
de koersdaling in 1992 van de VS-dollar en,
in mindere mate, van de Japanseyen tegen-
over de frank.

Houdt men rekening met de produktivi-
teitswinst, d.w.z. als de loonkosten niet per

werknemer maar per eenheid produkt worden
berekend, en gaat men bij de vergelijking van
een langere periode uit, dan komt men tot
de bevinding dat de loonkosten per eenheid
produkt tussen 1987 en 1992 iets sneller zijn
toegenomen dan in de buurlanden - die met
bijna zestig procent van het handelsverkeer
zowel de belangrijkste afnemers als de voor-
naamste leveranciers van de BLEU zijn -,
maar veel trager dan in het Verenigd Konink-
rijk en Italië, waar het concurrentievermogen
er de jongste jaren fors op achteruit is gegaan.

Op 9 december 1992 sloten de sociale
gesprekspartners een Centraal Akkoord voor
de periode 1993-1994. Dat akkoord houdt
rekening met de bijzonder moeilijke econo-
mische omstandigheden en met de door de
regering besliste verhoging van de sociale las-
ten van de bedrijven. Dat zou moeten leiden
tot een vrij matige loonkostenstijging voor de
bedrijven doordat die overeenkomst, ener-
zijds, alleen bepaalde tijdelijke voorzieningen
uit het vorige akkoord verlengt en, anderzijds,
sommige overschotten van paritair beheerde
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GRAFIEK 17 - LOONKOSTEN PER EENHEID PRODUKT IN DE BEDRijVEN: INTERNATIONALE VERGELIJKING IN
GEMEENSCHAPPELIJKE MUNT

(1987 ~ 100)

Japan
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Bron: OESO.

Fondsen aanwendtom nieuwe sociale voor-
delen te financieren. In die context van loon-
matiging hebben de sociale gesprekspartners
de werknemers en de werkgevers, op alle ni-
veaus, uitdrukkelijk verzocht het akkoord als

voorbeeld te nemen en bij de onderhande-
lingen over sectorale en bedrijfsakkoorden re-
kening te houden met de weerslag van de
loonkosten op het concurrentievermogen en
de werkgelegenheid.
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4. SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE GROTE BINNENLANDSE
SECTOREN

4.1 ALGEMEEN OVERZICHT

De zwakke conjunctuur beïnvloedde in
aanzienlijke mate de netto financieringsbe-
hoeften of -vermogens van de belangrijkste
economische sectoren.

Zo konden de inspanningen tot begro-
tingssanering tijdens het verslagjaar niet wor-
den belichaamd in een verbetering van de
netto financieringsbehoefte van de overheid,
die integendeel nog enigszins verslechterde,
nI. van 6,7 tot 6,9 pct. van het BNP.

In tegenstelling tot wat men na de forse
stijging van hun spaarquote in 1991 had kun-
nen verwachten, is de consumptieneiging van
de particulieren nog verder afgenomen. De
supplementaire brutobesparingen die aldus
ontstonden, werden voor een groot deel op-
geslorpt door de opverende bestedingen voor
woongebouwen. Het netto financieringsver-
mogen van de particulieren - dat, .op de
kapitaaloverdrachten en de statistischeaanpas-
singen na, overeenstemt met het verschil tus-
sen hun brutobesparingen en hun bruto ka-
pitaalvorming - liet aldus een lichte opgang
zien.

(procenten van het BNP)

GRAFIEK 18 - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE (-) OF -VERMOGEN (+) VAN DE GROTE SECTOREN VAN DE ECONOMIE'
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- Geheel van de drie grote binnenlandse sectoren

Bronnen: NIS, NBB.

1 Exclusief statistische aanpassingen.
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(procenten van het BNP)

GRAFIEK 19 - SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN 1
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Bronnen: NIS, NBB.

1 Exclusief statistische aanpassingen.

De conjunctuur woog verder op de bru-
tobesparingen van de vennootschappen, die
in procenten van het BNP opnieuw teruglie-
pen, zij het in mindere mate dan in 1990 en
1991. In een klimaat van weinig gunstige
vraag- en winstvooruitzichten is het aandeel
van de investeringen van de vennootschappen
in het BNP nog sterker teruggelopen, zodat
hun netto financieringsbehoefte uiteindelijk
ietwat is afgenomen.

AI bij al liet het geheel van de grote sec-
toren van de economie nog steeds een aan-
zienlijk netto financieringsvermogen opteke-
nen, ten belope van ongeveer 1,6 pct. van
het BNP.

- Netto financieringsbehoefte (-) of -vermogén (+)

4.2 VENNOOTSCHAPPEN EN
PARTICULIEREN

4.21 INKOMENS VAN DE
VENNOOTSCHAPPEN

Ten gevolge van de conjunctuurvertraging
zou het bruto exploitatieoverschot van de
vennootschappen in 1992 iets zijn vermin-
derd.

De winstmarge per verkochte eenheid
bleef inkrimpen en de omzetstijging was on-
toereikend om het bruto-overschot bij die
kleinere marge te doen toenemen. De om-
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TABEL 17 - INKOMENS VAN DE VENNOOTSCHAPPEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

1989 1990 1991 1992 r

Veranderingspercenrages t.o.v. her voorgaande jaar

Bruto exploitatieoverschot van de bedrijven 16,9

Bruto exploitatieoverschot per verkochte eenheid. . . . . . . . . . 9.1
Eindverkopen tegen vaste prijzen 6,6

Op de binnenlandse markt 5,8
Bij de uitvoer....................................... 7,3

Aan andere sectoren uitgekeerd netto-inkomen uit vermogen 30,8

Primair bruto-inkomen 14,1

Lopende overdrachten aan andere sectoren. . . . . . . . . . . . . . . . . - 3,1

Beschikbaar inkomen..................................... 18,2

Primair bruto-inkomen .

Beschikbaar inkomen .

1,2 1,8 -1,0

-2,6 -0,6 -2,2

4,0 2,4 1,2
3,8 1.1 2,0
4,1 3,1 0,6

29,4 20,5 -2,9

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

-0,6 -1,9 -14,5

-6,2 -4,5 2,8

Procenten van het BNP

15,8

13,3

14,2

11,8

12,9

10.1

12,3

10,5

Bronnen: NIS, NBB.

zetgroei gaf immers opnieuween verzwakking
te zien, omdat de uitvoer sterk te lijden had
van het einde van de hoogconjunctuur in
Duitsland. Op de binnenlandse markt daar-
entegen namen de verkopen in vrijwel het-
zelfde tempo toe als in 1991, wat in de lijn
ligt van het verloop van de binnenlandse be-
stedingen, dat in deel 2.1 van dit Verslag is
toegelicht.

De vermindering van het bruto exploita-
tieoverschot is wellicht vooral terug te vinden
bij de bedrijven waarvan de produktie voor
het buitenland is bestemd.

De weerslag van de lichte daling van het
bruto exploitatieoverschot op het primaire
bruto-inkomen werd gecompenseerd door het
verloop van het aan de overige sectoren uit-
gekeerde netto-inkomen uit vermogen.

Daarnaast vielen de door de vennoot-
schappen betaalde belastingen duidelijk terug,
in hoofdzaak ten gevolge van uitzonderlijke
factoren, die in detail zullen worden bespro-
ken in deel 4.3, dat gewijd is aan de over-
heidsfinanciën. Het beschikbare inkomen van
de vennootschappen - zijnde de som van

de gereserveerde winsten en de afschrijvin-
gen - is er derhalve met 2,8 pct. op voor-
uitgegaan, na gedurende twee jaar te zijn te-
ruggelopen. Het aandeel ervan in het BNP is
niettemin nog lichtjes verkleind, nI. van 1.0,7
tot 10,5 pct.

4.22 INKOMENS VAN DE
PARTICULIEREN

Het aandeel van het beschikbare inkomen
van de particulieren in het BNP van zijn kant
kwam op 78,5 pct. uit, tegen 78 pct. in 1991.

Op het ondernemersinkomen van de zelf-
standigen na, zijn alle hoofdbestanddelen van
het primaire bruto-inkomen van de particu-
lieren minder sterk toegenomen dan in 1991.

Zowel in de sector van de bedrijven als
bij de overheid is het groeitempo van de Io-
nen en salarissenvertraagd. In beide gevallen
komt die vertraging voor rekening van de min-
der snelle toename van de lonen en salarissen
per tewerkgestelde persoon die voor de be-
drijven in deel 3.2 en voor de overheid in
deel 4.3 van dit Verslag is toegelicht.
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TABEL 18 - INKOMENS VAN DE PARTICULIEREN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN 1

Primair bruto-inkomen .

Lonen en salarissen .

Ondernemersinkomen van zelfstandigen .

Inkomen uit vermogen .

Lopende overdrachten .

waarvan: Van en aan de overheid

Ontvangen overdrachten .
Sociale uitkeringen .
Overige overdrachten .

Betaalde overdrachten .
Sociale-zekerheidsbijdragen .
Directe belastingen .
Overige overdrachten .

Beschikbaar inkomen .

p.m. Tegen vaste prijzen 2 •••••••••••••••••••••••.••••••

Primair bruto-inkomen .

Beschikbaar inkomen .

1989 1990 1991 1992 r

9,0

6,6

11,8

14,5

-DJ
-1,3

4,9
4,5
7,3

3,2

SJ
0,5
1,6

10,2

6,1

84,0

75,1

Veranderingspercentages t.o.v. her voorgaande jaar

7,1 6,9

7,3 6,1

2,9 3,1

9,6 9,8

19,1 -4,4

15,4 -3,2

5,4 8,3

SJ 9,0
4,2 4,4

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

5,8 8,3

2,3 4,8

Procenten van het BNP

5,8

5,2

3,8

8,1

7,8

6,9

6,5
6,1
5,3

6,6
6,6
6,6
4,5

5,6

3,1

85,1

75,8

86,4

78,0

87,2

78,5

De ietwat snellerestijging in 1992 van
het ondernemersinkomen van de zelfstandigen
zou in hoofdzaak terug te vinden zijn bij de
handelaars en de personenvennootschappen.
Het groeitempovan het inkomen van de vrije
beroepen zou zich op het hoge niveau van
de voorgaande jaren hebben gehandhaafd,
terwijl het inkomen van de landbouwers voor
het derde opeenvolgende jaar zou zijn ver-
minderd, vooral ten gevolgevan de daling van
de produktieprijzen.

Het inkomen uit vermogen klom langza-
mer dan in 1991, wat een weerspiegeling is
van het meer contrasterende verloop van de
opbrengsten van de verschillende financiële en
reële activa, die dat inkomen samenstellen.
Wat de rente-inkomens betreft, vertoonde de
korte rente aan het begin van het jaar een
lichte stijging, terwijl de lange rente haar neer-
waartse tendens voortzette. In die omstandig-

Bronnen: NIS, NBB.

1 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.

2 Gedefleerd met de deflator van de particuliere consumptie.

heden gaven de particulieren de voorkeur aan
beleggingenop korte termijn, waarbij de reeds
in 1990 aangevatte herschikking ten voordele
van hoger rentende activa zich voortzette. Al-
les samen droeg die allocatie van de financiële
besparingen van de gezinnen bij tot de toe-
name van de tijdens het verslagjaarontvangen
interesten. Sedert het einde van het derde
kwartaal zou de algemene rentedaling en de
verwachting dat die beweging ging doorzetten
nochtans tot een verschuiving van de beleg-
gingen 'van de particulieren naar activa' op
langere termijn hebben geleid. Daardoor zou
de inning van inkomsten uit kasbons en obli-
gaties naar 1993 zijn verdaagd. Alle looptijden
door elkaar beschouwd, werd in 1992een
lichte vertraging van het accres van de rente-
inkomens opgetekend. Parallel met de forse
verhoging van de huurgelden in 1992 zijn de
inkomens uit vastgoed daarentegen sterk in
de hoogte gegaan. Het verloop van de inko-
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mens uit investeringen in het buitenland droeg
duidelijk de sporen van de reeds in 1990
ingezette desinteresse van de particulieren
voor beleggingen in vreemde valuta's. De ex-
pansie van het inkomen uit vermogen is al
met al vertraagd, maar overtrof toch de groei
van de overige bestanddelen van het primaire
inkomen van de particulieren.

In 1992 zijn de netto lopende overdrach-
ten van de particulieren aan andere sectoren
met 7,8 pct. opgelopen, een minder ongebrui-
kelijk stijgingstempo dan de voorgaande twee
jaar, toen forse schommelingen optraden.

De netto-overdrachten van de particulie-
ren aan de overheid zijn met zowat 7 pct.
vermeerderd. Bij de aan de particulieren be-
taalde overdrachten zijn de sociale uitkeringen
minder snelomhoog gegaandan in 1991, om-
dat de groei van de werkloosheidsuitkeringen
vertraagde onder invloed van wetswijzigingen
betreffende onder meer de deeltijdse werk-
loosheid en de financiële voorwaarden van de
werkloosheidsonderbreking. De aangroei van
de overdrachten in het kader van de ziekte-
en invaliditeitsverzekering - die in 1991 on-
gemeen sterk was geweest - bleef aanzien-
lijk, ook al gaf de invoering van maatregelen
die een betere beheersing van deze uitgaven-
post beogen, aanleiding tot een vertraging er-
van. Bij de overdrachten van de particulieren
aan de overheid namen de sociale-zekerheids-
bijdragen van de loontrekkenden en van de

zelfstandigen minder toe dan in 1991, maar
meer dan hun inkomens, voornamelijk omdat
de persoonlijke bijdragen vanaf 1 juli met
1 procentpunt zijn opgetrokken. De weerslag
van die maatregel op het geheel van de so-
ciale-zekerheidsbijdragen werd evenwel ten
dele geneutraliseerd door de afschaffing van
de forfaitaire inhoudingen op de kinderbijslag
en op de inkomens van alleenstaanden en
kinderloze gezinnen. Ondanks die aanpassing
van de sociale-zekerheidsbijdragen - die in
mindering komen van het belastbare inko-
men - zijn de door de particulieren betaalde
directe belastingen toch sneller gestegen dan
het arbeidsinkomen; dat tempoverschil is in
hoofdzaak toe te schrijven aan het beloop van
de stortingen uit hoofde van de bedrijfsvoor-
heffing, dat in deel 4.3 zal worden besproken.

Per saldo is de groei van het beschikbare
inkomen van de particulieren teruggevallen
van 8,3 pct. in 1991 tot 5,6 pct.; in reële
termen komt dat neer op een verhoging van
de koopkracht met 3,1 pct., tegen 4,8 pct. in
1991.

4.23 F1NANC/ELE REKENING VAN DE
PARTICULIEREN EN DE
VENNOOTSCHAPPEN

De particulieren en de vennootschappen,
waarvoor op basis van de beschikbare statis-
tieken geen afzonderlijke financiële rekenin-

(miljarden (ranken)

TABEL 19 - FINANCIELE REKENING VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

1. Vorming van financiële activa .

2. Nieuwe verplichtingen .

Particulieren .
Vennootschappen en eenmanszaken 1 •••••

3. Netto financieeloverschot (1 - 2) 2

1.478
1.037

180
857
441

1989

Eerste tien maanden

1991 1992

1.163 1.232
617 600
86 102

531 498
546 632

1990 1991

1.052
643
135
508
409

1.339
767
104
662
572

Bron: NBB.

1 Met inbegrip van de verplichtingen die voortvloeien uil de kredietverlening en de participaties van de overheid.

2 Stemt, op de statistische aanpassing na, overeen met het netto financieringsvermogen van de particulieren en de vennootschappen. m.a.w. met het saldo
van hun inkomens, bestedingen en overdrachten.
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(procenten van het BNP)

GRAFIEK 20 - FINANCIELE ACTIVA EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN 1
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- Netto financieel vermogen

Bron: NBB.
1 Exclusief de niet openbaar uitgegeven aandelen.

gen kunnen worden opgesteld, voerden tij-
dens de eerste tien maanden van 1992 hun
vorming van financiële activa op en schroef-
den hun nieuwe verplichtingen enigszins te-
rug. Hun financiële overschot klom bijgevolg
van fr. 546 miljard in 1991 tot fr. 632 miljard.

De financiële activa die de particulieren
en de vennootschappen hebben gevormd, de-
den hun in de loop van de voorgaande jaren
opgebouwde portefeuille bruto-activa verder
aangroeien. Sedert het einde van de jaren ze-
ventig is die portefeuille bijzonder sterk in
omvang toegenomen: in 1992 vertegenwoor-
digde hij 261 pct. van het BNP, tegen slechts
161 pct. in 1980.

Tot in 1987 ging die aanwas gepaard met
een lichte stijging, in procenten van het BNP,

van hun verplichtingen, zodat de steile klim
van het uitstaande bedrag van de bruto-activa
aanleiding gaf tot een expansie van het netto
financiële vermogen. Deze laatste ontwikke-
ling kan in verband worden gebracht met het
gelijktijdige aanzwellen van de overheids-
schuld, die de voornaamste tegenhanger
vormt van de netto door de particulieren en
de vennootschappen ter beschikking van de
geld- en kapitaalmarkt gestelde middelen.

In de loop van de twee daaropvolgende
jaren zijn de financiële verplichtingen vrij snel
opgelopen, nI. van 131 pct. van het BNP in
1987 tot 158 pct. in 1989. Het aantrekken
van de conjunctuur aan het einde van de
jaren tachtig en de daarmee gepaard gaande
investeringsgolf hebben de vennootschappen
er mogelijk toe gebracht additionele schulden
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aan te gaan. Die factor alleen kan evenwel
niet verklaren waarom er in de jaren 1988
en 1989 een gelijktijdige en even sterke toe-
name van de vorderingen en de schulden van
de particulieren en de vennootschappen werd
opgetekend, waardoor hun netto financiële
vermogen in procenten van het BNP zich toen
tijdelijk stabiliseerde. Dat verschijnsel, dat in
tal van andere industrielanden trouwens nog
opvallender was, hangt wellicht samen met de
vermenigvuldiging van louter financiële ope-
raties die losstaan van de reële economie.

Het accres van het netto financiële ver-
mogen van de particulieren en de vennoot-
schappen kwam in 1991 en 1992 weer op
kruissnelheid. Sinds enige tijd weerspiegelt het
zowel de stijging van de overheidsschuld in
procenten van het BNP als de accumulatie
van nettovorderingen op het buitenland. Die
vorderingen, die de andere tegenhanger van
het netto financiële vermogen van de privé-
sector vormen, zijn het resultaat van de lo-
pende overschotten die de Belgische econo-
mie reeds verscheidene jaren laat optekenen.

Financiële activa

Sedert 1990 getuigen de beleggingskeu-
zen van de particulieren en de vennootschap-
pen van een duidelijke voorkeur voor activa
in Belgischefranken, al waren de beleggingen
in vreemde valuta's tijdens de eerste tien
maanden van 1992 iets meer in trek dan de
voorgaande twee jaar, toen zij zeer beperkt
waren gebleven. De structuur ervan is enigs-
zins gewijzigd. Anders dan in 1991, toen die
beleggingen nog evenwichtig over de korte en
de lange termijn waren gespreid, hadden de
particulieren en de vennootschappen tijdens
het verslagjaar uitsluitend belangstelling voor
activa voor ten hoogste een jaar, aangezien
ze hun portefeuille langlopende effecten in
vreemde valuta's afbouwden.

Die onmiskenbare voorkeur voor de korte
termijn bij beleggingen in vreemde valuta's is
in hoofdzaak toe te schrijven aan de rente-
structuur in de meeste industrielanden. Met
als zeer belangrijke uitzonderingen de Ver-
enigde Staten en, in mindere mate, Japan is

de geldmarktrente in 1992 doorgaans hoger
gebleven dan de rente op de kapitaalmarkt.
Die omgekeerde rentestructuur vergrootte ge-
durende het grootste deel van het jaar de
aantrekkelijkheid van beleggingen op korte
termijn, wat niet uitsluit dat de tijdens de
laatste maanden van 1992 opgetekende scher-
pe daling van de lange rente aan het einde
van de beschouwde periode opnieuw tot ef-
fectenaankopen kan hebben geleid.

De particulieren en de vennootschappen
hebben hun portefeuille beleggingen in Bel-
gische franken niet op dezelfde wijze herschikt
als hun activa in vreemde valuta's: ze ver-
deelden hun beleggingen in Belgische franken
evenwichtig over de korte en de lange termijn.
De vorming van activa voor minder dan een
jaar werd vooral afgeremd door de houding
van de particulieren en de vennootschappen,
die de gewone spaardeposito's de rug bleven
toekeren. Door de verlaging van de roerende
voorheffing in maart 1990 is het voordeel dat
de vrijstelling van roerende voorheffing voor
dat soort van beleggingen biedt, des te meer
verkleind omdat ze niet is gepaard gegaan
met een ingrijpende herziening van het maxi-
male rentetarief dat op de gewone spaarde-
posito's van toepassing is.

De particulieren en de vennootschappen
bleven daarentegen een opmerkelijk grote be-
langstelling vertonen voor kortlopende beleg-
gingen in Belgische franken waarop renteta-
rieven van toepassing zijn die veel nauwer bij
de geldmarktrente aansluiten. De hoogrenten-
de spaardeposito's, de termijndeposito's en de
schatkistcertificaten samen klommen tijdens de
eerste tien maanden van 1992 met
fr. 461 miljard, tegen fro419 miljard in 1991.

Terwijl de aanwas van de kortlopende ac-
tiva toe te schrijven was aan de beleggingen
waarvoor de meest gunstige rentevoorwaarden
golden, deed zich bij de vorming van langlo-
pende activa precies het omgekeerde voor.
De particulieren bleven kasbonsverkiezen bo-
ven overheidsobligaties, niettegenstaande het
hogere rendement dat deze laatste boden. Die
voorkeur was wel minder uitgesproken dan
tijdens het voorgaande jaar wegens de her-
nieuwde belangstelling voor uitzettingen via
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(miljarden franken)

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

Activa in franken .

Activa voor ten hoogste een jaar .
Gewone spaardeposito's .
Hoogrentende spaardeposito's', termijndeposito's

en schatkistcertificaten .
Overige3 ••••••••••.••••.•••.•.•••••••••••••

Vastrentende activa voor meer dan een jaar .
Kasbons .
Obligaties uitgegeven door de overheid .
Overige ' .

Aandelen .

Activa in vreemde valuta's .

Activa voor ten hoogste een jaar .

Obligaties .

Aandelen .

Overige activa 5 •••••••••••••••••••••••••••••••••

Totaal .

1989

763
622
190

242
189
86

1
53
32
56

352
109
166
78

362

1.478

Eerste tien maanden

1990 1991 1991 1992

981
358

-258

996
467
-88

770

330
-159

745
373

-165

517
100
643
358
192
93

-19

6

70
-45
-19

65

420
136

525
257
157
110

4

85
51
29

6

419
71

434
239
120
75

5

461
77

379
185
129
65
-7
189
255
-46
-19

94
68
17

9

300258 298

1.052 1.339 1.163 1.232

Bron: NBB.

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

2 Spaardeposito's waarop de roerende voorheffing van toepassing is.
3 Biljetten, muntstukken, zichtdeposito's. kasbons voor ten hoogste een jaar en diversen.
4 Overige obligaties en deposito's voor meer dan een jaar.

5 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 wijzigingen 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.

instellingen voor collectieve belegging, die de
best renderende beleggingen uitkiezen waar-
voor een liquide secundaire markt bestaat, zo-
als bijvoorbeeld de lineaire obligaties. In het
segment van de klassiekestaatsleningen,daar-
entegen, bereikten de intekeningen van de
particulieren niet meer het peil van het voor-
gaande jaar.

Die tegengesteldeverdeling van de direc-
te bsleggingen in franken van de particulieren
kan worden verklaard door de wat ongebrui-
kelijke rentestructuren die de Belgische markt
in 1992 kenmerkten. De ommezwaai in de
rendementscurve ten voordele van kortlopen-
de beleggingendeed zich enkel voor bij activa
waarvan de rente zeer nauwaansluit bij de
marktrente, zoals staatsleningen,grote termijn-

deposito's, hoogrentende deposito's en schat-
kistcertificaten. Bij deze activa ging de voor-
keur van de beleggers inderdaad uit naar ac-
tiva voor minder dan een jaar. Voor de kas-
bons en de gewone spaardeposito's - de be-
leggingsinstrumentendie in de portefeuille van
de particulieren nog steeds het best vertegen-
woordigd zijn - bleef daarentegen een meer
klassieke rendementscurve gelden. Zo was het
renteverschil tussen eerstgenoemde en laatst-
genoemde niet alleen positief, maar handhaaf-
de het zich gedurende het grootste gedeelte
van het jaar zelfs op een historisch hoog peil,
wat het succes van de kasbons verklaart.

Die asymmetrie in de beleggingskeuzen
kan op een zekere segmentatie van beide
markten duiden. Tijdens de jaren tachtig is
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GRAFIEK 21 - BELANGRIJKSTE CREDITRENTETARIEVEN
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Bron: NBB.

t Fictieve brutorente. inclusief getrouwheidspremie, van de deposito's op gewone spaar- en depositoboekjes. Die rente is berekend op basis van de nettorente
om een vergelijking mogelijk te maken met het brutorendement van activa die niet van roerende voorheffing zijn vrijgesteld.
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het relatieve aandeel van de biljetten en
muntstukken, de zichtdeposito's, de gewone
spaardeposito's en de kasbons samen in het
geheel van de vastrentende activa in Belgische
franken inderdaad zeer stabiel gebleven, ook
al hebben zich binnen die categorieën van
activa verschuivingen voorgedaan, die samen-
hingen met de wisselende voorkeur voor de
korte of de lange termijn en de structurele
teruggang van de kasmiddelen. In de loop van
de jongste drie jaar is evenwel een geleidelijke
vermenging van de markten tot stand geko-
men onder invloed van onder meer de ver-
laging van de roerende voorheffing en de ver-
scherpte concurrentiestrijd tussen de finan-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

ciële instellingen bij het aantrekken van par-
ticuliere spaargelden.Als gevolg daarvan is het
aandeel van financiële produkten andere dan
obligaties en hoogrentende effecten en depo-
sito's in het totaal van de in franken luidende
activa geslonken van 65 pct. in 1989 tot
55 pct. eind oktober 1992.

De overstap van het ene naar het andere
marktsegment werd in de hand gewerkt door
de ontwikkeling van de instellingen voor col-
lectieve belegging: die bieden niet alleen een
fiscaal voordeel, maar stellen de kleine beleg-
ger ook in staat indirect activa te verwerven
op markten die moeilijk toegankelijk zijn we-

(procenten van het totale uitstaande bedrag per einde periode)

GRAFIEK 22 - STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUillE VASTRENTENDE ACTIVA IN FRANKEN VAN DE PARTICULIEREN EN DE
VENNOOTSCHAPPEN
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Bron: NBB.
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TABEL 21 - IN 1992 GELDENDE RENTETARIEVEN VOOR BEPAALDE, OP DE PARTICULIEREN AFGESTEMDE
BELEGGINGSINSTRUMENTEN 1

1. Algemeen toegepaste rente .

2. Gemiddelde van de door sommige kredietinstellingen
geboden rentetarieven 2 ••..••••..•••••..•••••...••.•.•

3. Verschil (2 - 1) .

Spaardeposito's Kasbons
voor een jaar

Kasbons
voor vijf jaar S

5,833 8,16 8,18

8 004, " 8,37

0,21

8,45

0,272,17

Bron: NBB.

1 Gemiddelde van de gegevens per einde kwartaal.

2 Via enquêtes verkregen rentetarieven.
3 Fictieve brutorente, inclusief getrouwheidsprerni€, van de deposito's op gewone spaar- en depositoboekjes. Die rente is berekend op basis van de nettorente

om een vergelijking mogelijk te maken met het brutorendement van activa die niet van roerende voorheffing zijn vrijgesteld.

4 Rente op hoogrentende spaardeposito's waarop de roerende voorheffing van toepassing is.

5 Met inbegrip van achtergestelde obligaties en kasbons.

gens de vereiste minimumbedragen. Meer re-
centelijk zijn verscheidene financiële instellin-
gen evenwel beleggingsinstrumentenaan gaan
bieden die voor de particulieren rechtstreeks
toegankelijk zijn en die een rente opbrengen
die zeer dicht bij de marktrente ligt. De de-
reguleringsbeweging betrof vooral de kortlo-
pende activa met, in 1990, het ontstaan van
de hoogrentende spaardeposito's. Geleidelijk
is ze zich echter gaan uitbreiden tot de activa
op langere termijn. Zo zijn sommige financiële
instellingen de rente op hun kasbons meer op
de kapitaalmarktrente gaan afstemmen, onder
meer door de uitgifte van achtergestelde kas-
bons.

Verplichtingen van de particulieren

Het totale uitstaande bedrag van de ver-
plichtingen van de particulieren is in de eerste
tien maanden van 1992 met fr. 102 miljard
omhooggegaan, d.i. zowat fro 16 miljard meer
dan in 1991. Die expansie was het gevolg
van een uiteenlopende ontwikkeling van de
hypothecaire kredieten, die forser stegen, en
het verbruikskrediet, dat trager toenam.

Het consumentenkrediet klom tijdens de
eerste tien maanden van 1992 immers met
slechts fro 22 miljard, tegen fro 28 miljard het
voorgaande jaar. Die kredietvorm werd gelijk-
tijdig gestimuleerd door de aankopen naar
aanleiding van het tweejaarlijkse autosalon in

januari 1992, door de verlaging, op 1 april,
van het BTW-tarief op autovoertuigen van 25
tot 19,5 pct. en door de afschaffing, op die-
zelfde datum, van de 8 pct. belopende weel-
debelasting. Vooral aan het begin van het
tweede kwartaal werden veel personenwagens
gekocht, want in juni werd een belasting op
de inverkeerstelling van voertuigen ingevoerd,
waardoor de toename van het uitstaande be-
drag van de leningen op afbetaling vanaf het
derde kwartaal werd getemperd.

De sedert 1990 vastgestelde teruggang
van de nieuwe hypothecaire verplichtingen
werd in 1992 plots onderbroken. Het uit-
staande bedrag van de kredieten voor de aan-
schaf, de bouw of de verbouwing van een
woning liep tijdens de eerste tien maanden
van 1992 immers met fro 80 miljard op, tegen
fro 57 miljard in de overeenstemmende perio-
de van 1991.

De reeds In december 1991 voelbare
ontspanning van de rente kwam in januari
1992 tot uiting in een verlaging met 0,50 pct.
van de basisrente voor hypotheekleningen. De
deregulering van de financiële voorwaarden
verbonden aan de bankdiensten aan de par-
ticulieren leidde er tevens toe dat op de markt
van de hypothecaire kredieten een zelfde con-
currentiedruk ging spelen als bij de creditren-
tetarieven. Ter gelegenheid van het bouwsalon
« Batibouw» in maart boden verscheidene
kredietinstellingen bijzonder interessante ren-
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GRAFIEK 23 - HYPOTHECAIRE KREDIETEN
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Bronnen: NBB, Belgische Vereniging voor Onroerend Krediet.

I Via enquêtes verkregen rentetarieven.

tevoorwaarden voor hypotheekleningen. Die
promotiecampagnes, die in het merendeel van
de gevallen aanvankelijk alleen voor de duur
van het salon waren gepland, werden over
het algemeen verlengd. De meeste kredietin-
stellingen wilden het hypothecaire krediet ge-
bruiken als lokmiddel om cliënten aan zich
te binden. Zij stelden hun offertes dan ook
van beperkende voorwaarden afhankelijk, zo-
dat enkel de trouwe cliënten of die welke
aanvaardden dat te worden, gemakkelijk toe-
gang tot dat krediet kregen.

In september zetten de meeste kredietin-
stellingen een punt achter hun speciaal « Ba-
tibouw »-aanbod, maar bleven hun trouwe
cliënteel toch voordelige tarieven bieden. In
de herfst werd de basisrente voor hypothe-
caire kredieten overigens nog tweemaal met
0,50 pct. verlaagd, zodat zij aan het einde
van het jaar 9,50 pct. bedroeg.

Die diverse renteverlagingen betekenden
een stimulans voor de vastgoedmarkt. Zij com-
penseerden ruimschoots de negatieve effecten
van de verhoging, in april 1992, van de BTW
op bouwwerken van 17 tot 19,5 pct.; de
werkzaamheden aan gebouwen van meer dan
20 jaar en de bouw van sociale woningen blij-
ven van hun kant belast tegen respectievelijk
6 en 12 pct.

De markt van het hypothecaire krediet
zou grondig gewijzigd kunnen worden door
de wet van 4 augustus 1992, die op 1 januari
1993 van kracht werd. Vanaf die datum wordt
de kredietnemers immers de keuze geboden
tussen hypothecaire leningen met vaste of met
variabele rentetarieven; deze laatste soort valt
over het algemeen minder duur uit, want de
kredietnemer neemt een deel van het rente-
risico op zich. Door die maatregel loopt België
beter in de pas met de rest van Europa: er
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worden veel gediversifieerder methoden van
rentebepaling mogelijk dan het huidige sys-
teem van vaste rentetarieven, waarbij even-
tueel een vijfjaarlijkse of, sedert 20 februari
1992, driejaarlijkse herziening mogelijk is. In
het nieuwe systeem krijgen de kredietinstel-
lingen meer bewegingsvrijheid, ook al werden
bepaalde remmen ingebouwd: de rente kan
slechts binnen zekere, vooraf vastgestelde
maximale marges schommelen, bij de herzie-
ning van de tarieven moet een interval van
ten minste een jaar in acht worden genomen
en de wijzigingen van de hypotheekrente
moeten evenredig zijn aan die van een refe-
rentie-index die het verloop van de marktren-
te weergeeft.

den van 1992 ietwat teruggelopen: de nieu-
we verplichtingen bedroegen fr. 498 miljard,
tegen fr. 531 miljard het voorgaande.jaar.

Die teruggang was bijzonder uitgesproken
voor de nieuwe verplichtingen in de vorm van
openbare aandelenuitgiften. Het beroep van
de niet-financiële vennootschappen op de ka-
pitaalmarkt "- een traditioneel weinig ge-
bruikte financieringswijze - werd wellicht
ontmoedigd door de tanende belangstelling
van de beleggers voor risicodragend kapitaal
ten gevolge van het hoge peil van de lange
rente en het aanhoudend sombere beurskli-
maat. Deze laatste factor schrok vermoedelijk
ook de kredietnemers af, aangezien een koers-
daling de financiering via aandelenemissies
minder interessant maakt.

Verplichtingen van de vennootschappen
en de eenmanszaken Van de door de wet van 22 juli 1991

geschapen mogelijkheid om een beroep te
doen op de uitgifte van kortlopende effecten
in de vorm van thesauriebewijzen is nog maar
weinig gebruik gemaakt. Het uitstaande be-
drag per einde oktober - fr. 8 miljard -

Het in 1991 fors tóegenomen beroep van
de vennootschappen en de eenmanszakenop
externe financiering is in de eerste tien maan-

(miljarden (ranken)

TABEL 22 - NIEUWE VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN EN DE EENMANSZAKEN

Effecten .

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

Obligaties .

Thesauriebewijzen .

Kredieten 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Investeringskredieten .

Overige kredieten ' .

Overige' .

waarvan: Kredietverlening en participatles van de overheid

Kredietverlening en participaties van de rest van
de wereld .

Totaal

1989 1990 1991

88 -11 37
93 16 37

-5 -27

449 237 264
156 169 119
293 68 145

320 281 362
29 21 43

270 236 285

857 508 662

Eerste tien maanden

1991 1992

29 15
35 7

-6
8

245 208
111 120
133 88

257 275
33 19

206 242

531 498

Bron: NBB.

1 Openbare uitgiften, met inbegrip van de uitoefening van warrants.

'1 Verstrekt door de ingezeten kredietinstellingen.

3 Verplichtingen tegenover de overheid en de rest van de wereld (andere dan de openbaar uitgegeven aandelen en de obligaties).
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blijft ver achter bij het volume van de uitgiften
van orderbriefjes op korte termijn, die buiten
het wettelijke kader plaatsvinden en als dus-
danig niet onder dezelfde administratieve for-
maliteiten vallen als de thesauriebewijzen.

Het tragere stijgingstempo van de bij de
ingezeten kredietinstellingen aangegane ver-
plichtingen vloeit voort uit de uiteenlopende
ontwikkeling van, enerzijds, het beroep op in-
vesteringskredieten - dat is toegenomen -
en, anderzijds, de financiering door middel
van andere kredieten - die aanzienlijk is af-
genomen in weerwil van de tijdelijke belang-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

stelling in het tweede kwartaal voor voorschot-
ten in Belgische franken.

De groei van de investeringskredieten,die
krachtiger uitviel dan in 1991, kan niet wor-
den verklaard door een in 1992 opgetreden
herstel van de brutovorming van vast kapitaal
door de bedrijven. De band tussen investe-
ringsuitgaven en investeringskredieten is in de
loop van de jongste jaren wellicht verslapt,
inzonderheid ten gevolge van de rol van de
coördinatiecentra bij de financiering van de
investeringen van de niet-financiële vennoot-
schappen.

(procenten)

GRAFIEK 24 - FINANCIERING VAN DE INVESTERINGEN DOOR DE COORDINATIECENTRA
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Bron: NBB.

1 Eerste negen maanden.
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Die centra, die momenteel een groot deel
van de investeringen in de verwerkende nij-
verheid financieren, nemen' slechts een mi-
niem gedeelte - 10 à 20 pct. naargelangvan
de beschouwde jaren - van de door de kre-
dietinstellingen toegekende investeringskredie-
ten op. Het geringe beroep van de coördina-
tiecentra op die financieringswijze is tekenend
voor de aparte financieringsstructuur van die
instellingen in vergelijking met andere ven-
nootschappen.

Aangezien de coördinatiecentra als finan-
ciële beheerders voor multinationale groepen
optreden, leidde de ontwikkeling van hun ac-
tiviteit tot een aanzienlijke toename van het
grensoverschrijdende kapitaalverkeer. In 1991
en 1992 waren de coördinatiecentra netto-
importeurs van buitenlands kapitaal, wat zou
kunnen verklaren waarom de kredietverlening
en de participaties van de rest van de wereld
de jongste jaren geleidelijk de leningen van
de ingezeten kredietinstellingen als belangrijk-
ste financieringskanaai van de vennootschap-
pen hebben verdrongen.

Die kredietverlening en participaties
klommen in de loop van de eerste tien maan-
den van het jaar met fr. 242 miljard, tegen
fr. 206 miljard het voorgaande jaar.

4.3 OVERHEIDSFINANCIEN

4.31 KRACHTLIJNEN VAN HET
BEGROTINGSBELEID OP
MIDDELLANGE TERMIJN

De toename in 1991 van het tekort van
de gezamenlijke overheid heeft nogmaalsaan-
getoond hoe noodzakelijk het is het budget-
taire saneringsprocesvoort te zetten en te ver-
sterken. De regering heeft een reeks maatre-
gelen getroffen om de netto financieringsbe-
hoefte in 1992 en 1993 te beperken. Daar-
naast heeft zij lange-termijndoelstellingen vast-
gelegd: tegen 1996 wil zij het tekort terug-
brengen tot een niveau waarbij het gevaar
voor een « sneeuwbaleffect» definitief is ge-
weken en de omvang van de rentelasten der-

mate is teruggedrongen dat opnieuwenige
manoeuvreerruimte voor het budgettaire be-
leid ontstaat, teneinde aldus onder andere aan
de geleidelijke vergrijzing van de bevolking
het hoofd te kunnen bieden. Door de verwe-
zenlijking van die doelstellingen zou België
tevens tot de Europese landen behoren waar-
van de economieën bij de start van de derde
fase van de,EMU een toereikend geacht con-
vergentiepeil hebben bereikt. Die doelstellin-
gen staan vermeld in het door de ECOFIN-
Raad goedgekeurde convergentieplan; de
middelen die zullen worden aangewend om
ze te realiseren, zijn opgenomen in het meer-
jarenprogramma 1993-1996 waartoe bij de
goedkeuring van de begroting voor 1993 is
besloten.

Het in juni door de regering voorgestelde
convergentieplan gaat uit van een economi-
sche groei op middellange termijn van
2,5 pct., wat enigszins minder optimistisch is
dan de hypothesen die in de convergentie-
plannen van de meeste andere Lid-Staten
worden gehanteerd. De hypothese inzake de
ontwikkeling van de impliciete rente op de
overheidsschuld, nI. een daling met 0,1 pro-
centpunt per jaar, lijkt eveneens zeer voor-
zichtig. Het convergentieplan steunt evenwel
op een evaluatie van de netto financierings-
behoefte van de overheid in 1992 die om
twee redenen opwaarts moet worden bijge-
steld. In de eerste plaats werd het saldo van
1991 met 0,4 punt opgetrokken omdat uit de
onlangs door het NIS gepubliceerde statistie-
ken blijkt dat de overheidsfinanciën zich min-
der gunstig hebben ontwikkeld dan geraamd
en omdat de methodologie van de nationale
rekeningen werd aangepast aan die van het
Europees Stelsel van Economische Rekenin-
gen (ESER).Daarnaast leidde de conjunctuur-
vertraging in 1992, net als in de overige
landen trouwens, tot een toename van het
tekort.

De regering heeft zich tot doel gesteld
de netto financieringsbehoefte van de geza-
menlijke overheid tegen 1996 terug te dringen
tot 3 pct. van het BBP. De daartoe in het
plan vooropgestelde jaarlijkse stappen zullen
wellicht moeten worden aangepast om er ge-
leidelijk de supplementaire inspanningen in te
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integreren die door de vermelde statistische
veranderingen zijn vereist; de doelstelling
voor 1993 zou wellicht met 0,3 punt kunnen
worden verhoogd, die voor 1994 met
0,2 punt en die voor 1995 met 0,1 punt. Om
het uiteindelijke doel te bereiken, is een ge-
zamenlijke inspanning van alle subsectoren
van de overheid noodzakelijk.

Tegen die achtergrond heeft de nationale
regering drie normen vastgelegd die van toe-
passingzijn op materies waarvoor zij bevoegd
is. Ten eerste dienen de belastingontvangsten
in hetzelfde tempo als het BNP te stijgen. Ten
tweede moet de groei van het geheel van de
primaire uitgaven van de nationale overheid
beperkt blijven tot het inflatiecijfer, d.w.z. dat
er in reële termen geen toename mag optre-
den. Doordat de regering heeft beslist om
sommige uitgaven - meer bepaald die voor
landsverdediging en de overdrachten aan de
sociale zekerheid en aan sommige overheids-
bedrijven - in nominale termen te bevrie-
zen, zullen de overige primaire uitgaven elk
jaar met 1,9 pct. in volume mogen toenemen.

Voor de sociale zekerheid, ten slotte, is
het jaarlijkse financiële evenwicht als norm ge-
steld. Die norm gaat gepaard met een stabi-
lisatie, in nominale termen, van de overdrach-
ten van de nationale overheid. Teneinde het
evenwicht onder deze voorwaarde te berei-
ken, mogen de sociale-zekerheidsuitgaven
- rekening houdend met de voormelde uit-
gangspunten inzake BBP-groei en een zelfde
ontwikkeling van de sociale-zekerheidsbijdra-
gen - per jaar met niet meer dan 1,6 pct.
in volume stijgen, trager dus dan de BBP-
groei.

In de lijn van de aanbevelingen van de
Hoge Raad voor Financiën zullen de gemeen-
schappen en de gewesten maatregelen moe-
ten treffen die erop gericht zijn hun respec-
tieve schuldquotes vanaf het jaar 2000 con-
stant te houden. Volgens dat scenario zou de
reële toename van hun totale uitgaven exclu-
sief rentelasten tot 0,9 pct. per jaar moeten
worden beperkt.

De sanering die wordt verkregen door de
uit de naleving van de normen en de aanbe-
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velingen resulterende verbetering van het pri-
maire overschot, zal worden versterkt door
een inkrimping van de rentelasten ten gevolge
van zowel de geleidelijke vermindering van
het deficit, en derhalve van de schuld in pro-
centen van het BBP, als de verwachte daling
van de impliciete rente.

Naast de normen die de krachtlijnen van
het begrotingsbeleid voor de komende jaren
bepalen, heeft de regering een pakket con-
crete maatregelen getroffen voor 1992 en
1993 - die hierna uitvoeriger worden be-
handeld - alsook verscheidene andere be-
slissingen genomen waarvan het effect op de
overheidsrekeningen zich tot in 1996 zal laten
gevoelen.

Wat de rekeningen van de nationale over-
heid betreft, bestaat de voornaamste maatre-
gel met een meerjareneffect in de opschorting,
voor minimaal twee en maximaal vier jaar,
van de indexering van de schalen inzake de
personenbelasting, behalve voor het niet-
belastbare minimum en de verhoging ervan
voor kinderen ten laste. Oe regering heeft te-
vens beslist over een periode van vier jaar
voor een totaal bedrag van fr. 60 miljard ac-
tiva te verkopen.

Om het financiële evenwicht in de sociale
zekerheid te herstellen, zijn structurele maat-
regelen vereist om de groei van de uitgaven
in het vlak van de gezondheidszorg, de werk-
loosheid en de brugpensioenen in toom te
houden.

Wat de gezondheidszorg betreft, hebben
de geplande maatregelen tot doel zowel de
verzekeringsinstellingen als de gezondheids-
werkers en de patiënten meer verantwoorde-
lijkheid te geven.

In de werkloosheidssector werd beslist om
elke werkloze jonger dan 46 jaar die reeds
negen maanden werkloos is, een begeleidings-
plan voor te stellen; door een betere beroeps-
opleiding wil men het aanbod van geschoolde
werknemers verruimen. Er zal scherper wor-
den gecontroleerd of de werklozen werkelijk
beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en bij
ontslagneming of werkweigering zullen zwaar-
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Cleresanctiesworden getroffen. Om het aantal
bruggepensioneerden te beperken, zal de
brugpensioenleeftijd geleidelijk worden opge-
trokken van 55 tot 58 jaar - behalve voor
sommige categorieën van werknemers - en
zal bezoldigde arbeid voor nieuwe brugge-
pensioneerden worden verboden.

Er kan een overzicht worden gegeven van
het verwachte effect dat de door de regering
besliste maatregelen zou sorteren op de re-
keningen van de nationale overheid en van
de sociale zekerheid in 1992 en 1993. AI bij
al zouden die maatregelen, die nog niet alle-
maal ten uitvoer zijn gebracht, de netto fi-
nancieringsbehoefte in 1992 met fro 94 mil-
jard (of 1,3 procentpunt van het BBP) en in
1993 met fro 214 miljard (of 3 procentpunten
van het BBP) doen afnemen. In 1993, wan-
neer het structurele effect van bepaalde maat-
regelen zich over het hele jaar zal doen ge-
voelen, zou meer dan de helft van het totale
maatregelenpakket betrekking hebben op de
sociale-zekerheidsbijdragen en de fiscale af-
houdingen, voornamelijk in de vorm van in-
directe belastingen en beperking van de fiscale

uitgaven in verband met de vennootschaps-
belasting. De maatregelen betreffende de ove-
rige overheidsontvangsten en de uitgaven ex-
clusief rentelasten zouden elk goed zijn voor
zowat 20 pct. van de saneringsinspanning.De
overblijvende 9 pct. zou worden verkregen
dank zij regelingen ter verlichting van de ren-
telasten.

Uitgaande van de door de Bank opge-
stelde raming van de overheidsrekeningen in
1992 zou het gestelde doel - een vermin-
dering van de netto financieringsbehoefte tot
3 pct. in 1996 - kunnen worden gehaald op
voorwaarde dat het surplus exclusief rentelas-
ten van de gezamenlijke overheid jaarlijks met
gemiddeld zowat O,S pct. toeneemt. Dat be-
tekent dat de inspanningen moeten worden
opgevoerd in vergelijking met de jongste vijf
jaar, gedurende dewelke dat saldo met slechts
0,2 pct. per jaar is verbeterd. Overigens kan
worden onderstreept dat in dit scenario op
middellange termijn vrij snel een automatisch
mechanisme van vermindering van de rente-
lasten en van de in procenten van het BBP
uitgedrukte schuld in werking treedt.

(miljarden (ranken)

TABEL 23 - SYNTHESE VAN DE WEERSLAG VAN DE DOOR DE REGERING BESLISTE MAATREGELEN

Nationale overheid Sociale zekerheid Totaal

1992

Fiscale en parafiscale ontvangsten .

Personenbelasting .

Vennootschapsbelasting .

Indirecte belastingen .

Sociale-zekerheidsbijdragen .

32,1

-2,1

14,8

19,4

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten ..

Uitgaven exclusief rentelasten 1 •.•.•.••.•••

Totaal exclusief rentelasten .

6,6

7,8

46,5

17,0Rentelasten .

Totaal 63,5

1993 1992 1993 1992 1993

67,1

5,2

29,4

32,6

14,1 46,5 46,2

-2,1

14,8

19,4

14,1

113,6

5,2

29,4

32,6

46,5

37,2

44,5

14,1 46,5

34,1 7,2 3,1

31,6

81,2

13,8

16,512,9 8,7

30,0114,1

19,0

133,1

76,5

17,0

195,3

19,0

30,0 81,2 93,5 214,3

Bronnen: « Begroting 1993 en meerjarenprogramma 1993-1996», NBB.

1 Bezuinigingsmaatregelen waarvan de nieuwe uitgaven, hoofdzakelijk die met betrekking tût de algemene herziening van de weddeschalen van de ambtenaren
en die betreffende de nieuwe sociale noden, werden afgetrokken.
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4.32 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN
NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE
IN 1992

Ontvangsten

Tijdens het verslagjaar stegen de totale
ontvangsten sneller dan het BBP. Die ontvang-
sten, die sinds 1990 om en bij 47 pct. van
het BBP bedragen, bereikten een niveau dat
vergelijkbaar is met dat aan het begin van de
jaren tachtig, toen de netto financieringsbe-
hoefte meer dan 10 pct. van het BBP be-
droeg. De verbetering van deze laatste vloeide
dus uitsluitend voort uit de vermindering van
de uitgaven.

De verschillende ontvangstencategorieën
vertoonden in 1992 wel een uiteenlopende
ontwikkeling. Zo is het aandeel van de so-
ciale-zekerheidsbijdragen en dat van de indi-
recte belastingen in het BBP toegenomen. De
directe belastingen daarentegen zetten hun te-
ruggang, die in de tweede helft van de jaren
tachtig begon, voort en bereikten aldus het
laagste niveau sinds 1975. Zij liggen nu op
vrijwel hetzelfde peil als de sociale-zeker-
heidsbijdragen. De overige, minder belangrijke
ontvangstencategorieën bleven stabiel.

De verlaging van de directe belastingen
vloeide voort uit die van de vennootschaps-
belasting. Zij kan verrassend lijken, rekening
houdend met de tijdens de controle van de
begroting voor 1992 genomen maatregelen.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

De belangrijkste beslissingen betroffen de op-
schorting van de investeringsaftrek, de belas-
tingheffing op de opnemingen van bepaalde
reserves en de beperking van het degressieve
afschrijvingspercentage.

De daling in procenten van het BBP van
de door de vennootschappen betaalde directe
belastingen moet evenwel in verband worden
gebracht met de negatieve weerslag van de
vertraging van de economische activiteit op
de winsten.

Eenandere belangrijke factor oefende een
invloed in dezelfde richting uit, nI. de afschaf-
fing van de roerende voorheffing op dividen-
den die door dochterondernemingen aan hun
moedermaatschappijen worden uitgekeerd.
Die afschaffing resulteert uit de omzetting in
het Belgische recht, in oktober 1991, van een
Europese richtlijn. Aangezien het slechts de
afschaffing van een voorheffing betreft, sor-
teert deze maatregel geen effect op de in
totaal door de vennootschappen verschuldigde
belasting, behalve in het geval van dividenden
die aan buitenlandse vennootschappen wor-
den betaald. De afschaffing van die voorhef-
fing had daarentegen wel invloed op het tijds-
patroon van de ontvangsten: zij bracht een
tijdelijk verlies van fiscale ontvangsten teweeg.
De scherpe daling van de opbrengst van die
voorheffing werd in 1992 immers wellicht
slechts in geringe mate geneutraliseerd door
meer voorafbetalingen; op het ogenblik van
de inkohieringen in 1993 en 1994 zou de

TABEL 24 - OVERHEIDSONTVANGSTEN

(procenten van het BBP)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 r

Directe belastingen en bijdragen . . . . . . . . . . . . . . 35,1 33,9 32,2 32,6 32,6 32,7
Directe belastingen ........................ 19,0 18,2 16,9 17,1 16,7 16,5
Sociale-zekerheidsbijdragen ................. 16,2 15,7 15,3 15,5 15,9 16,2

Indirecte belasti ngen ......................... 12,4 12,1 12,2 12,2 12,2 12,4

Kapitaalbelastingen ........................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten ...... 1,3 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5

Totale ontvangsten ........................... 49,2 47,5 45,9 46,6 46,6 47,0

Bronnen: NIS, NBB.
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'Schatkist nog een beduidend saldo te goed
houden.

De relatieve daling van de in 1992 door
de vennootschappen betaalde directe belas-
tingen wordt voorts verklaard door de toena-
me van de door de Schatkist bij de inkohie-
ringen uitgevoerde terugbetalingen, die uiter-

-aard geen betrekking hebben op de resultaten
van 1992 maar wel op die van de voorgaande
jaren. Een deel van die terugbetalingen was
het gevolg van transactiesdie verband houden
met de enige jaren geleden gerealiseerde li-
quidatieboni.

Het is, ten slotte, niet uitgesloten dat be-
paalde maatregelen in 1992 niet hun volle
effect sorteerden, of dat dit zwakker was dan
voorzien. Hoewel de opschorting van de in-
vesteringsaftrek theoretisch additionele ont-
vangsten oplevert, kunnen de in 1992 ver-
richte aftrekken beïnvloed zijn door de over-
drachten van aftrekken, die tijdens de voor-
gaande jaren werden gedaan door vennoot-
schappen waarvan de belastbare grondslag ge-
lijk was aan nul. Tevens is het mogelijk dat
de vennootschappen slechts in geringe mate

overgingen tot de uitkering van hun belasting-
vrije reserves, die door een voordelig belas-
tingtarief was aangemoedigd.

Net als tijdens het voorgaande jaar werd
de opbrengst van de roerende voorheffing op
interesten neerwaarts beïnvloed door het ef-
fect van de begin 1990 doorgevoerde verla-
ging tot 10 pct. van het tarief van de roerende
voorheffing op inkomsten uit nieuwe activa.
Die tariefverlaging blijft een negatieve mecha-
nische invloed op de ontvangsten uitoefenen
naarmate de activa waarop nog een roerende
voorheffing van 25 pct. van toepassing was,
worden vernieuwd. Het positieve effect van
die maatregel op de omvang van de beleg-
gingen in Belgische franken die onder de roe-
rende voorheffing vallen, compenseerde even-
wel grotendeels de negatieve mechanische
weerslag van de verlaging van de voorheffing
met 60 pct. - van 25 tot 10 procentpun-
ten -, zodat de opbrengst van de roerende
voorheffing op interesten slechts 25 pct. lager
lag dan in 1989.

Teneinde het rendement van de perso-
nenbelasting in 1992 te verhogen, werd een

TABEL 25 - TOTALE FISCALE ONTVANGSTEN

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

1987 1988 1989 1990 1991 1992 r 1992 r
--- --- ._-- --- --- ---

l' halfjaar 2' halfjaar
------

Directe belastingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 2,3 0,9 7,4 2,3 3,6 3,8 3,4

Roerende voorheffing en kohieren ...... 6,3 0,6 -10,4 13,7 -39,3 -28,8 -36,4 -23,7

Andere directe belastingen ............ 2,1 2,5 2,7 6,5 8,7 6,4 6,7 6,1

waarvan: Voorafbetalingen .......... 3,1 4,4 7,8 -5,6' -0,8 0,1 7,5 -5,7

Bedrijfsvoorheffing ......... 0,9 2,7 2,1 10,9' 10,6 8,2 6,7 9,7

Indirecte belastingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 4,7 8,9 6,9 4,1 6,2 10,0 2,9

waarvan: BTW .................... 6,8 6,8 7,6 5,8 4,2 3,7 7,9 0,4

Accijnzen . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 2,2 9,2 10,9 6,8 10,7 13,2 8,3

Registratierechten . . . . . . . . . 20,7 12,7 29,3 -0,9 -6,6 7,3 9,4 5,4

Totaal van de fiscale ontvangsten ........ 4,9 3,2 4,1 7,2 3,1 4,7 6,4 3,2

p.m. nominaal BBP ..................... 4,5 6,9 8,6 6,2 4,6 4,6 n. n.

Bronnen: Ministerie van Financiën, NIS, NBB.

I Cijfers beïnvloed door de onderwerping aan de bedrijfsvoorheffing van de werkende vennoten van personenvennootschappen.
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aantal maatregelen getroffen. Zo werd de be-
taling van de bedrijfsvoorheffing over het vier-
de kwartaal vervroegd en de overgang naar
het vennootschapsstatuut fiscaal minder aan-
trekkelijk gemaakt. De verhoging van het tarief
van de sociale-zekerheidsbijdragenmet 1 pro-
centpunt had evenwel een negatieve uitwer-
king op de belastbare grondslag.

Net als vorige jaren - behalve in 1990,
toen uitzonderlijke factoren speelden - lag
het groeitempo van het geheel van de directe
belastingen onder dat van het BBP. In 1991
en 1992 weerspiegelde dit verschil het effect
van eerder door de regering genomen maat-
regelen in het vlak van de roerende voorhef-
fing en van een verschuiving in de tijd van
de inkohieringen van de personen- en ven-
nootschapsbelasting.Tijdens elk van beide ja-
ren is de opbrengst van die belastingcatego-
rieën scherp gedaald, niet alleen ten gevolge
van de vorenvermelde maatregelen, maar ook
omdat de terugbetalingen van belastingen die
verband hielden met de verlichting van de
fiscale druk op de inkomens van 1989, pas
in 1991 werden verricht. Laat men de roe-
rende voorheffing en de inkohieringen buiten
beschouwing, dan lag het groeitempo van de
directe belastingen heel wat hoger en overtrof
het zowel in 1990 en 1991 als in 1992 de
nominale BBP-groei.

Tijdens het verslagjaar lag het snjgings-
tempo van de indirecte belastingen hoger dan
de BBP-groei. De toename van de indirecte
fiscaliteit was het resultaat van verschillende
maatregelen: verhogingen op 1 april en op
1 september van de accijnzen op brandstof-
fen, herschikking van de BTW-tarieven, invoe-
ring van een belasting op de inverkeerstelling
voor nieuwe personenwagens,plezierboten en
vliegtuigen, en heffing van een eenmalige be-
lasting op de bedragen die onder meer in het
kader van levensverzekeringen en pensioen-
fondsen worden geïnd door de ondernemin-
gen die het lange-termijnsparen beheren.

De herschikking van de BTW-tarieven ge-
beurde op grond van de in juni 1991 gesloten
akkoorden omtrent de Europese harmonisatie
van de indirecte belastingen. Sinds april 1992
bestaan er nog slechts drie tarieven : het nor-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

male tarief werd vastgelegd op 19,5 pct. en
vervangt de vroegere tarieven van 17, 19 en
25 pct.; het verlaagde tarief van 6 pct. voor
levensnoodzakelijke produkten bleef behou-
den; ten slotte werd een tarief van 12 pct.
ingevoerd voor sigaretten en tabak, voor so-
ciale woningbouw - waarvoor vroeger een
tarief van respectievelijk 6 en 17 pct. gold -
alsook voor een beperkt aantal produkten
waarop voordien het tarief van 19 pct. van
toepassingwas. Bovendien werd een belasting
op de inverkeerstelling ingevoerd om het ne-
gatieve effect op de ontvangsten te neutrali-
seren van de afschaffing van de weeldebelas-
ting van 8 pct. op luxewagens, hifi-appara-
tuur, videorecorders, radio's en televisietoe-
stellen.

Na tijdens de voorgaande twee jaar te
zijn verminderd, lieten de registratierechten in
1992 opnieuween positieve groei optekenen
wegens de toenemende vraag naar woningen
vanwege de gezinnen.

In vergelijking met dezelfde periode van
het voorgaande jaar stegen de indirecte be-
lastingen met 10 pct. in het eerste halfjaar van
1992 en met slechts 2,9 pct. in het tweede
halfjaar. Die vertraging vindt haar oorsprong
niet in het verslagjaar - de seizoengezuiver-
de en afgevlakte gegevenswijzen veeleer op
een stabilisatie -, maar weerspiegelt de ster-
ke stijging die zich medio 1991 voordeed na
het aantrekken van de woningbouwen, in
mindere mate, van de handel.

AI bij al klommen de totale fiscale ont-
vangsten in 1992 in hetzelfde tempo als het
BBP, zodat aan de in het convergentieplan
vastgelegde norm werd voldaan.

Ten gevolge van de door de regering ge-
nomen maatregelenzijn de sociale-zekerheids-
bijdragen in procenten van het BBP met
0,3 procentpunt toegenomen. Het tarief van
de persoonlijke bijdrage tot het stelsel van de
gezondheidszorg werd op 1 juli met 1 pro-
centpunt verhoogd voor de loontrekkenden en
de zelfstandigen en op 1 oktober voor de ge-
pensioneerden wier pensioen boven een be-
paalde drempel ligt. Het effect van die maat-
regel werd ten dele ongedaan gemaakt door
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de afschaffing van twee vroeger ingevoerde
afhoudingen: die van 375 frank per maand
op de kinderbijslag en die van 675 frank per
maand op de inkomens van alleenstaanden
en kinderloze gezinnen.

Ook sommige tarieven van de werkge-
versbijdrage werden opgetrokken, waaronder,
zij het alleen voor het derde kwartaal, een
verhoging met 0,8 procentpunt ter financie-
ring van de tijdelijke werkloosheid. Er werden
tevens nieuwe bijdragen ingevoerd voor de
vennootschappen, onder meer een forfaitaire
bijdrage van 7.000 frank per jaar bestemd
voor het sociale-zekerheidsstelselvan de zelf-
standigen, en een driemaandelijkse forfaitaire
bijdrage voor elke werknemer die deeltijds is
tewerkgesteld en terzelfder tijd werkloosheids-
uitkeringen geniet.

Ten slotte vielen de overheid supplemen-
taire niet-fiscale en niet-parafiscale ontvang-
sten te beurt naar aanleiding van stortingen
door de Bank aan de Schatkist die verband
houden met de rente-inkomsten uit een ar-
bitrageverrichting van goud tegen vreemde va-
luta's.

Uitgaven exclusief rentelasten

Aan het begin van de jaren tachtig be-
liepen de primaire uitgaven, d.w.z. ongere-
kend de rentelasten, nog zowat 50 pct. van
het BBP. Na een ononderbroken teruggang
tot 41,4 pct. in 1990, namen ze in 1991 toe
tot 42,6 pct., het peil waarop ze zich tijdens
het verslagjaar hebben gestabiliseerd. De ver-
hoging van de primaire uitgaven tegen vaste
prijzen beliep 2,2 pct., hetgeen weliswaar be-
duidend minder was dan de buitengewoon
forse stijging in het voorgaande jaar, maar
meer dan de sinds 1985 opgetekende groei
van gemiddeld 1,2 pct.

Die snellere toename is in hoofdzaak toe
te schrijven aan de sociale-zekerheidsuitgaven,
aangezien het verloop van het geheel van de
overige primaire uitgaven de trendmatige stij-
ging vrij dicht benaderde. De steile klim van
de sociale-zekerheidsuitgaven - met 4,1 pet.
tegen vaste prijzen, of een aanzienlijk grotere

groei dan die van het BBP -, ondanks de
in 1992 genomen bezuinigingsmaatregelen, is
te wijten aan de bijzonder krachtig gebleven
aanwas van de uitgaven voor gezondheids-
zorg, aan de toename van het aantal werk-
zoekenden ten gevolge van de conjunctuur-
verzwakking en, ten slotte, aan de weerslag
van voordien genomen maatregelen met be-
trekking tot. de pensioenen, exclusief die van
het overheidspersoneel.

De uitgaven voor die pensioenen klom-
men in 1992 met 4 pct. in volume, tegen
gemiddeld 2 pct. sedert 1985. Die expansie,
die van dezelfde orde van grootte was als in
1991, kan gedeeltelijk worden verklaard door
het effect - over een vol jaar - van de in
oktober 1991 doorgevoerde herwaardering
met 2 pct., die volgde op een eerste herwaar-
dering met 1 à 3 pct. in oktober 1990.

Ondanks de door de regering getroffen
maatregelen bleef de toename van de uitga-
ven voor gezondheidszorg in 1992 krachtig
en bedroeg zij 6,7 pct. in volume. Tot de
genomen maatregelen behoren onder meer de
toepassingvan een nieuw stelselvan forfaitaire
tegemoetkoming ten gunste van personen die
in rusthuizen verblijven of die thuiszorg ge-
nieten, de wijziging van het stelsel voor' de
prijsbepaling van geneesmiddelen en een be-
tere beheersing van de technische prestaties.

De pensioenen ten laste van de sociale
zekerheid en de gezondheidszorg vertegen-
woordigen samen zowat 62 pct. van de totale
sociale-zekerheidsuitgaven. Het belang van die
beide takken kan worden geïllustreerd door
het feit dat een verhoging met 1 pct. in een
van beide gemiddeld dezelfde budgettaire
weerslag heeft als een aanwas van het aantal
werklozen met zowat 17.000 personen.

De overdrachten aan particulieren in de
vorm van werkloosheidsuitkeringen stegen in
1992 met 3,8 pct. in reële termen. Die toe-
name, die afsteekt bij de lichte daling die
gemiddeld tussen 1985 en 1991 werd opge-
tekend, was evenwel heel wat minder sterk
dan het voorgaande jaar. Deze geringere stij-
ging, die plaatsvond ondanks de grotere aan-
was van het aantal uitkeringsgerechtigde vol-
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TABEL 26 - PRIMAIRE OVERHEIDSUITGAVEN 1

Procenten van het BBP Veranderingspercentages tegen vaste prijzen 2

Gemiddelde 1990 1991 1992 r Gemiddelde 1990 1991 J 1992 r
1985-1991 1985-1991
--- --- --- --- --- --- --- ---

Totaal van de primaire uitgaven ......... 44,4 41,4 42,6 42,6 1,2 1,0 4,4 2,2

Sociale-zekerheidsoverdrachten aan parti-
culieren ........................... 19,2 18,2 18,9 19,3 2,0 2,2 5,1 4,1

waarvan: Pensioenen (exclusief over-
heid) .................. 6,6 6,3 6,4 6,6 2,0 2,2 3,4 4,0

Gezondheidszorg .......... 4,8 4,8 5,2 5,4 5,1 5,0 8,3 6,7

Werkloosheidsuitkeringen ... 2,3 2,0 2,1 2,2 -0,5 -1,2 10,1 3,8

Brugpensioenen en loop-
baanonderbreki ngen ..... 0,8 0,8 0,8 0,8 2,1 5,4 2,2 2,8

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

Overige ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 2,4 2,4 2,4 0,1 2,7 3,5 1,7

Overige primaire uitgaven ............. 25,2 23,2 23,7 23,3 0,7 0,2 3,8 0,6

waarvan: Bezoldigingen ............. 10,1 9,4 9,5 9,5 0,9 2,5 1,9 1,8

Pensioenen (overheid) ..... 1,9 1,8 2,0 2,0 3,9 3,4 8,0 4,5

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

Subsidies aan bedrijven .... 2,7 2,4 2,3 2,3 -1,6 -2,2 2,6 -1,3

Lopende netto-overdrachten
aan het buitenland ...... 1,5 1,4 1,6 1,5 4,8 -5,4 15,8 -2,8

Brutovorming van vast kapi-
taal .................... 1,8 1,6 1,6 1,6 -2,9 0,7 6,2 0,1

p.m. BBP . ............................ 2,6 3,4 1,9 0,8

Bronnen: NIS, NBB.

1 Uitgaven exclusief rentelasten.

2 Met uitzondering van het BBP zijn de gegevens in deze tabel gedefleerd met het indexcijfer van de consumptieprijzen, zodat er enige verschillen kunnen
voorkomen ten opzichte van de gegevens in het hoofdstuk « Bestedingen, produktie en werkgelegenheid »,

] 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; voor de gegevens in procenten van het BBP is die correctie echter niet gebeurd.
Deze wijziging heeft geen invloed op het saldo van de gezamenlijke overheid.

4 Hoofdzakelijk uitkeringen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en uitgaven m.b.t. beroepsziekten, arbeidsongevallen, gewaarborgd inkomen
en bestaanszekerheid.

ledig werklozen, is aan twee factoren toe te
schrijven : een terugloop van het aantal an-
dere rechthebbenden (onder andere de tijde-
lijk werklozen, de deeltijds werklozen en de
niet-werkzoekenden) dat in de voorgaande ja-
ren fors was toegenomen en de getroffen
maatregelen. Deze laatste hadden betrekking
op de stelselsvan deeltijdse werkloosheid, van
werkloosheidsonderbreking en van studieher-
vatting, alsook op de uitsluitingsvoorwaarden
wegens langdurige werkloosheid.

De verhoging van de bezoldigingen met
1,8 pct. tegen vaste prijzen kwam in de buurt
van de toename van het voorafgaande jaar.
Die stabiliteit is het resultaat van een gerin-

gere teruggang van de werkgelegenheid in de
overheidssector enerzijds en van een uit de
sociale programmatie voortvloeiende, kleinere
stijging van de lonen per tewerkgestelde an-
derzijds.

Het groeitempo tegen vaste prijzen van
de pensioenen van het overheidspersoneel,
dat in 1992 op 4,5 pct. uitkwam, is daaren-
tegen teruggelopen in vergelijking met de bui-
tengewone stijging in 1991, waaraan de be-
taling van achterstallen in verband met in
1990 verschuldigde perequaties had bijgedra-
.gen. Net als in de voorgaande jaren is de in
1992 opgetekende stijging van de uitgaven
deels toe te schrijven aan de aangroei, met
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ongeveer 2,5 pct., van het aantal gepensio-
neerden.

De beslissing om de werkingskosten van
de nationale overheid terug te schroeven, on-
der meer in het departement van landsverde-
diging, droeg bij tot de scherpe daling tegen
vaste prijzen van de uitgaven voor de aankoop
van goederen en diensten. Daardoor werd de
forse trendmatige daling van die uitgaven in
procenten van het BBP voortgezet.

Overeenkomstig de wet van 21 maart
1991 tot hervorming van sommige overheids-
bedrijven - de Regie der Luchtwegen, de
NMBS, de Regie der Posterijen en Belga-
com - werden beheerscontracten gesloten of
wordt er nog over onderhandeld. Die con-
tracten regelen onder meer het verloop van
de staatssubsidiester compensatie van de las-
ten die voor de onderneming voortvloeien uit
haar taak van publieke dienstverlening. In dat
kader zal het gezamenlijke bedrag van be-
paalde subsidies aan die bedrijven gedurende
vijf jaar in nominale termen worden bevroren.
Hoewel die blokkering pas vanaf 1993 effect

TABEL 27 - BELANGRIJKSTE DETERMINANTEN VAN DE RENTELASTEN

zal sorteren, daalden de subsidies aan het ge-
heel van de ondernemingen tijdens het ver-
slagjaar reeds met 1,3 pct. tegen vaste prijzen.

Na in 1991 fors te zijn gestegen ten ge-
volge van de verhoging van de Belgische bij-
drage aan de « vierde middelenbron » van de
EuropeseGemeenschappen, lieten de lopende
netto-overdrachten aan het buitenland een te-
ruggang met 2,8 pct. optekenen.

De brutovorming van vast kapitaal, ten
slotte, die na een jarenlange scherpe daling
in 1991 was toegenomen, is onveranderd ge-
bleven.

Rentelasten

De rentelasten van de gezamenlijke over-
heid stegen met fr. 77 miljard ten opzichte
van het voorgaande jaar, of een toename met
0,6 procentpunt van het BBP, waardoor de
daling van 1991 ongedaan werd gemaakt. De
overheidsschuld is weliswaar opgelopen, maar
het globale renteverloop was gunstig. Het ef-

Rente in Belgische franken (pct.) .

Korte rente' .

Impliciete lange rente 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••

Verandering van de schuld in Belgische franken van de Schatkist
(miljarden franken) .

Schuld voor meer dan een jaar .

Schuld voor ten hoogste een jaar .

waarvan: Schatkistcertificaten voor meer dan 3 maanden

Schatkistcertificaten voor 3 maanden .

Schatkistcertificaten voor 1 en 2 maanden .

Speciale certificaten .

Rentelasten van de gezamenlijke overheid

Miljarden franken .

Procenten van het BBP .

1990 1991 1992

9,6

9,5
9,6

9,3
9,4

9,5

452 535 634
356

96

-23
-20

207

-56

549

-14

623
599

-909

-288

623
11

-207

171

705

11,0

711

10,6

788

11,2

Bron: NBB.
1 Gemiddelde rente van de schatkistcertificaten voor 3 maanden van september tol september.
2 Gemiddelde nominale rente van de langlopende leningen in Belgische franken op 31 december van hel voorgaande jaar.
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fect van de daling van de impliciete lange
rente compenseerde immers ruimschoots de
weerslag van de verhoging van de korte rente,
die van toepassing is op een aanzienlijk klei-
ner schuldbedrag. De klim in 1992 van de
rentelasten in procenten van het BBP alsook
de in 1991 opgetekende scherpe daling ervan
waren dus vooral toe te schrijven aan een
verandering in de financieringsstructuur van
het deficit van de jongste twee jaar.

In 1991 was de financieringsstructuur van
het tekort van de Schatkist aanzienlijk gewij-
zigd. Het aandeel van de financiering op meer
dan een jaar in de totale financiering van het
deficit overtrof 100 pct., wat in het vooraf-
gaande jaar niet het geval was geweest. Bin-
nen de kortlopende schuld waren bovendien
de schatkistcertificaten met een looptijd van
minder dan 3 maanden verdwenen ten gevol-
ge van de hervorming van de markt van de
overheidseffecten in januari 1991. Ten slotte
werden in het tweede halfjaar van 1991 op
grote schaal certificaten voor 6 en 12 maan-
den uitgegeven. Die veranderingen in de fi-
nancieringsstructuur van het deficit leidden tot
een niet geringe verlichting van de lasten van
1991 en deden de rentebetalingen naar de
volgende jaren opschuiven.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

In 1992 bleef het aandeel van de lange
termijn in de financiering van het deficit aan-
zienlijk, maar toch kleiner dan in 1991. Bo-
vendien liep het uitstaande bedrag van de
certificaten voor 6 en 12 maanden terug ter-
wijl dat van de certificaten voor 3 maanden
toenam, zodat de rentelasten het uitzonderlijk
lage peil van 1991 overtroffen.

Bovendien werden de rentelasten van
1992 verzwaard door de omzetting, in het
vierde kwartaal, van klassieke leningen in li-
neaire obligaties; eerstgenoemde hadden
reeds aan het begin van het verslagjaar aan-
leiding gegeven tot rentebetalingen. De rente
over de periode tussen de datum van die
betalingen en de omzettingsdatum, een rente
die normaal in 1993 zou worden betaald,
kwam bovenop de lasten van het verslagjaar.

Tijdens de jongste jaren (met uitzondering
van 1989, toen het nominale BBP sterk toe-
nam), lag de reële impliciete rente beduidend
hoger dan het groeitempo van het reële BBP,
een situatie waarin het « sneeuwbaleffect» de
kop kan opsteken en die dit effect daadwer-
kelijk veroorzaakt wanneer het primaire over-
schot geen voldoende hoog niveau bereikt.
Samen met de aanhoudend hoge rentetarie-

(procenten)

TABEL 28 - «SNEEUWBALEFFECT» VAN DE RENTELASTEN OP DE OVERHEIDSSCHULD 1

Verhouding tussen de geharmoniseerde schuld en
het BBP.................................. 115,0

Factoren die het verloop van deze verhouding ver-
klaren:

Verschil tussen de rente en de BBP-groei ....

Impliciete rente 2 ••••••••••••••••••••••••

Nominale BBP-groei .

Reële BBP-groei .

Deflator van het BBP .

Reële impliciete rente (p.rn.) .

Financieringsvermogen exclusief rentelasten

1986 1987 1989 1991 1992 r1988 1990

118,9 119,0 121,0119,6 117,1 116,9

4,5

9,8

5,3

1,5

3,8
6,0

2,1

3,6

8,2

4,6

1,9

2,7

5,5

3,9

4,0

8,6

4,6

0,8

3,8
4,8
4,3

4,4
8,9

4,5

2,0

2,4

1,5

8,4
6,9

5,0

1,8

6,6

3,5

2,6

8,8
6,2

3,4
2,7

-0,1

8,6

8,6

3,8
4,7

3,9

3,9

6,1

5,2

6,5

3,3

Bronnen: NIS, NBB.

1 De berekeningsmethode van het « sneeuwbaleffect » op de overheidsschuld wordt op omstandige wijze uiteengezet in Sludienota nr. 4 van de Bank, Het
« sneeuwbeleiîect n van de rentelasten op de overbeidsscbutd, november 1989.

2 Verhouding tussen de betaalde rentelasten en de schuld op 31 december van het voorgaande jaar.

76 SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE GROTE BINNENLANDSE SECTOREN



ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

ven heeft de conjunctuurverzwakking in 1992
dat gevaar iets dreigender gemaakt dan in de
voorgaande jaren. Aangezien het financierings-
vermogen exclusief rentelasten - dat welis-
waar een trendmatige verbetering laat zien -
nog niet voldoende ruim is om het opduiken
van een dergelijk zichzelf voedend accumula-
tieproces van de overheidsschuld tegen te
gaan, was een nieuwe stijging van de schuld
in procenten van het BBP onvermijdelijk.

De verhouding tussen de « geharmoni-
seerde » schuld en het BBP, die in 1989 en
1990 verminderd was, nam nadien aldus op-
nieuw toe en kwam in 1992 op 121 pct. uit,
d.i. een hoger niveau dan dat van 1988. Het
begrip « geharmoniseerde» schuld verschilt
van het tot dusver door de Bank gehanteerde
concept « overheidsschuld » doordat bepaalde
correcties werden aangebracht om het begrip
in overeenstemming te brengen met de me-
thodologie die moet worden gebruikt voor de
toepassing van de in het Verdrag van Maas-
tricht vastgelegde convergentiecriteria en met
de in verscheidene andere landen gebruikte
begrippen. De belangrijkste verschilpunten ten
opzichte van de brutoschuld betreffen de con-
solidatie van de vorderingen en schulden tus-
sen de verschillende subsectoren van de over-
heid, het buiten beschouwing laten van de
schuld bij het IMF en het niet in aanmerking
nemen van ter financiering van de overheids-
bedrijven aangegane schulden. Aangezien de
scheiding tussen de overheidssector en de
overheidsbedrijven in België tot dusver minder

TABEL 29 - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEJD

(procenten van het BBP)

duidelijk was afgelijnd dan in het buitenland,
hadden de financiële transacties van de over-
heidsbedrijven een grotere weerslag op de
overheidsfinanciën. In de overige landen be-
schikten die bedrijven immers over een rui-
mere autonomie en trokken zij zelf middelen
aan op de kapitaalmarkten. In dat verband
kan worden aangestipt dat het begrotingste-
kort van Duitsland volgens de OESO 2,1 pro-
centpunten hoger zou liggen als rekening
wordt gehouden met de transacties van over-
heidsbedrijven en openbare financiële instel-
lingen, zoals bijvoorbeeld de Treuhandanstalt.

Netto financieringsbehoefte

Na in 1991 met 0,9 procentpunt van het
BBP te zijn gestegen, nam de netto financie-
ringsbehoefte tijdens het verslagjaar met
0,2 procentpunt toe. Teneinde de meer fun-
damentele ontwikkeling van de overheidsfi-
nanciën in 1991 en 1992 af te bakenen,
houdt men beter geen rekening met de zaag-
tandbeweging van de rentelasten tijdens die
twee jaar: in 1992 bereikten die lasten im-
mers nagenoegopnieuw het niveau van 1990.
Hieruit blijkt dat, na een lange ononderbroken
periode van significante verbetering van het
saldo exclusief rentelasten, de overheidsfinan-
ciën in 1991 duidelijk uit de hand waren
gelopen. Die verslechtering was ten dele toe
te schrijven aan het wegvallen van toevallige
elementen die in 1990 een gevleid beeld van
het saldo exclusief rentelasten hadden gege-

1. Ontvangsten .

2. Uitgaven exclusief rentelasten .

3. Netto financieringsvermogen exclusief rentelas-
ten (= 1 - 2) .

4. Rentelasten .

5. Netto financieringsbehoefte (= 3 - 4)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 r

49,2

45,9

47,5 45,9

42,0

46,6 46,6

42,6

47,0

42,644,0 41,4

3,3

10,8

3,5

10,3

-6,8

3,9

10,6

5,2 3,9

10,6

-6,7

4,3

11,2

-6,9

11,0

-5,8-7,5 -6,7

Bronnen: NIS, NBB.
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ven: het ging hier meer bepaald om een ver-
traging bij de inkohieringen en een uitzonder-
lijk forse toename van de opbrengst van de
roerende voorheffing ten gevolge van de in-
ning van over meerdere jaren gekapitaliseerde
interesten. In 1992, daarentegen,ging het net-
to financieringsvermogen exclusief rentelasten
er op vooruit, zodat de afglijding van het
voorgaande jaar gedeeltelijk werd gecompen-
seerd.

Deze verbetering, met 0,4 procentpunt, is
toe te schrijven aan het ontvangstenverloop
en kwam tot stand in weerwil van de vertra-
ging van de economische groei. Vergelijkt men
de werkelijkheid met een situatie waarin de
economische groei gelijk zou zijn geweest aan
het gemiddelde dat sedert het midden van de
jaren tachtig werd opgetekend, dan kan het
negatieve effect van de economische groeiver-
traging op de overheidsfinanciën op zowat
0,8 procentpunt van het BBP worden ge-
raamd. Met andere woorden, indien de BBP-
groei in 1992 2,6 pct. had bedragen, d.i. het
tussen 1985 en 1991 opgetekende gemiddel-
de, dan zou het primaire overschot met zowat
1,2 procentpunt van het BBP zijn toegeno-
men, in hoofdzaak ten gevolge van de sane-
ringsmaatregelen.

Internationale vergelijking

Dank zij de in België getroffen maatre-
gelen ter sanering van de overheidsfinanciën
konden de effecten van de conjunctuurver-
slapping in 1992 gedeeltelijk worden geneu-
traliseerd en bleef de uitbreiding van de netto
financieringsbehoefte beperkt tot 0,2 procent-
punt van het BBP. Die afremming deed zich
niet voor in het geheel van de overige EG-
landen, waar het deficit met 0,8 procentpunt
toenam.

Het verschil tussen het Belgische tekort
en dat van het geheel van de overige EG-
landen, dat sedert het begin van de jaren
tachtig aanzienlijk aan het verminderen was,
nam in 1991 enigszinstoe, maar liep in 1992
opnieuw terug en bereikte een minimumpeil
van 1,7 procentpunt.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

In 1992 vermeerderde het Belgischeover-
schot exclusief rentelasten, dat een van de
hoogste in de EG is, terwijl dat surplus in de
overige landen gemiddeld verdween. Die gun-
stiger ontwikkeling in België kan uitsluitend
worden toegeschrevenaan het verloop van de
uitgaven exclusief rentelasten. Die uitgaven
zijn in 1992 onveranderd gebleven, terwijl zij
in de overige landen met 0,8 procentpunt toe-
namen. Door die ontwikkelingen is het ver-
schil tussen de primaire uitgaven in België en
in de overige EG-landen, dat tijdens de jong-
ste jaren reeds sterk was teruggelopen, nage-
noeg verdwenen.

Tijdens het verslagjaarwas de stijging van
de overheidsontvangsten, uitgedrukt in pro-
centen van het BBP, van dezelfde orde van
grootte in België als in de andere landen. Het
structureel hogere peil van de ontvangsten in
België is toe te schrijven aan de directe be-
lastingen en de sociale-zekerheidsbijdragen.
De indirecte belastingen blijven daarentegen
onder het Europese gemiddelde.

4.33 FINANCIELE REKENINGEN

Netto te financieren saldo per subsector

Het netto te financieren saldo van de
Schatkist, waarin de kredietverlening en de
participaties zijn opgenomen maar niet de de-
budgetteringen en de vooruitfinancieringen en
dat enkel betrekking heeft op de verrichtingen
van de nationale overheid, bedroeg in 1992
fr. 383 miljard, zowat fr. 15 miljard meer dan
het voorgaande jaar. De begrotingsdoelstelling
is aldus met fr. 28 miljard overschreden, voor-
al wegens de scherpe verzwakking van de
economische activiteit tijdens de laatste maan-
den van het verslagjaar,waardoor de ontvang-
sten geringer uitvielen dan verwacht.

Het geheel van de gemeenschappen en
de gewesten liet een netto te financieren saldo
van fr. 62 miljard optekenen, d.i. enkele mil-
jarden minder dan wat in de begrotingen
werd vooropgesteld. Tegenover het voorgaan-
de jaar is het deficit echter toegenomen. In
1991 bedroeg het, weliswaar dank zij de gun-
stige weerslag van eenmalige factoren, slechts
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GRAFIEK 25 - OVERHEIDSFINANCIEN : INTERNATIONALE VERGELIJKING

(procenten van het BBP)
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- België

- Geheel van de overige EG-landen

Bronnen: NIS, EG, NBB.

fr. 34 miljard. Zo had de Schatkist na het af-
sluiten van de rekeningen van de voorgaande

jaren aan de gemeenschappen en de gewesten
middelen overgemaakt die zij voordien voor
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hun rekening had geïnd. Bovendien was de
verschuiving van uitgaven naar het volgende
jaar in 1991 omvangrijker geworden. Beide
elementen oefenden tijdens het verslagjaar
geen enkele invloed meer uit, zodat de finan-
ciële rekeningen van voornoemde entiteiten
in 1992, voor het eerst sinds de gemeen-
schappen en de gewesten over een autonome
thesaurie beschikken, een getrouw beeld van
hun financiële situatie gaven.

Net als in de nationale rekeningen van
de overige landen en overeenkomstig de ge-
harmoniseerde EG-methodologie worden bij
de berekening van de netto financieringsbe-
hoefte in de reële rekeningen (deel 4.32) de
kredietverlening en de participaties buiten be-
schouwing gelaten. In tabel 30 werden de

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

netto te financieren saldi van de nationale
overheid en van de gemeenschappen en de
gewesten daarom verminderd met het bedrag
van de voornoemde transacties.

Zowel de nationale overheid als de ge-
meenschappen en de gewesten financieren
ook aanzienlijke bedragen buiten begroting;
deze worden opgetekend in de rubriek « Ove-
rige». De sterke toename in 1992 van die
verrichtingen bij de nationale overheid was
grotendeels toe te schrijven aan het feit dat
voor zowat fr. 21 miljard rentebetalingen, ver-
schuldigd naar aanleiding van de omruiling
van klassieke leningen tegen lineaire obligaties
(ala's), buiten begroting werden gefinancierd
via de uitgifte van OlO's. In 1991 ging het
bij een gelijksoortige operatie met betrekking

TABEL 30 - NETTO FINANCIEEL TEKORT (-) OF OVERSCHOT VAN DE DIVERSE SUBSECTOREN VAN DE OVERHEID

(miljarden franken)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 r

1. Nationale overheid, gemeenschappen en ge-
westen 1 ................................. -504 -424 -428 -431 -421 -405 -472

1.1 Nationale overheid:
1.11 Netto te fi nancieren saldo van de

Schatkist · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -552 -451 -416 -442 -366 -368 -383

1.12 Budgettaire kredietverlening en par-
ticipaties · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. n. n. n. -18 -13 -16

1.13 Overige> · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. n. n. n. -44 -9 -42

1.14 Totaal tekort (1.11 -1.12 + 1.13) n. n. n. n. -392 -364 -409

1.2 Gemeenschappen en gewesten:
1.21 Officieel netto te fi nancieren saldo 3 -3 21 -18 45 -28 -34 -62

1.22 Budgettaire kredietverlening en par-
ticipaties ....................... . n . n. n. n. -7 -7 -6

1.23 Overige' ....................... . n. n. n. n. -8 -14 -7

1.24 Totaal tekort (1.21 - 1.22 + 1.23) n. n. n. n. -29 -41 -63

2. Lokale overheid .......................... -15 -1 -5 -31 -14 -42 -24

3. Sociale zekerheid 4 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 21 16 47 47 -14 -9

4. Totaal netto fi nancieel tekort (1 + 2 + 3) . ... -489 -404 -417 -415 -388 -461 -505

5. Statistische afwijking . ..................... 18 12 40 8 18 16 20

6. Netto financieringsbehoefte (4 + 5)5 -471 -392 -377 -407 -370 -445 -485

Bronnen: Ministerie van Financiën, NBB.

1 Exclusief de financlering van de kredietverlening en de participaties.

2 Debudgetteringen en vooruitfinancieringen van verrichtingen andere dan die in de vorm van kredietverlening en participaties.

3 Tot eind 1990 verzorgde de Schatkist het thesauriebeheer van de gemeenschappen en de gewesten. Sedert begin 1991 beschikken die entiteiten over een
autonome thesaurie (voor de Duitstalige gemeenschap geldt deze regeling slechts vanaf 1992).

4 De gegevens over de sociale zekerheid hebben betrekking 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. Het begrip financieel saldo is verschillend van het
begrotingssaldo dat in officiële documenten wordt gebruikt.

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.
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tot de omruiling van schatkistbons tegen line-
aire obligaties om een bedrag van fr. 5 mil-
jard. Daarenboven ging de overheid, eveneens
buiten begroting en via de uitgifte van Ol.O's,
over tot de aanzuivering van zowat fr. 4 mil-
jard te veelontvangen vennootschapsbelasting,
die verband hield met liquidatieboni.

AI bij al nam het financiële tekort van
het geheel van de nationale overheid, de ge-
meenschappen en de gewesten met zowat
fro 67 miljard toe tot fr. 472 miljard.

Het financiële tekort van de overige sub-
sectoren is daarentegen afgenomen.

Terwijl in 1991 het deficit van de lokale
overheid fors was gestegentot een bedrag van
fro42 miljard, zou het tijdens het verslagjaar
zijn verminderd tot fr. 24 miljard. Deze ont-
wikkeling moet in hoofdzaak worden toege-
schreven aan de verschuiving in de tijd van
de doorstortingen door de nationale overheid
van belastingen die zij voor rekening van de
lokale overheid int. Zo werd het tekort van
1991 voor bijna fr. 12 miljard negatief beïn-
vloed door de achterstand in de doorstorting
van belastingen aan de gemeenten; dit bedrag
werd begin 1992 ontvangen, maar aan het
einde van het verslagjaar vond een nieuwe
verschuiving van vergelijkbare omvang plaats.
Daarenboven had de vervroeging van de in-
kohieringen met betrekking tot het aanslagjaar
1992 een positieve weerslag op het financiële
saldo van de lokale overheid.

Worden die eerder toevallige bewegingen
buiten beschouwing gelaten, dan is het tekort
van deze laatste in feite lichtjes gestegen: het
effect van desociale programmatie en de aan-
trekkende investeringen neutraliseerde immers
ruimschoots de toename van de belastingen
en van de middelen die door de voogdij-over-
heden ter beschikking werden gesteld.

De sector van de sociale zekerheid zou
voor het tweede opeenvolgende jaar een te-
kort hebben vertoond, dat evenwel enkele
miljarden lager zou zijn uitgevallen dan in
1991. Hoewel de overdrachten van de sociale
zekerheid aan de particulieren opnieuw snel-
ler toenamen dan de bijdragen van werk-

nemers en werkgevers, kon de weerslag hier-
van worden beperkt doordat de Staat zijn bij-
drage aan het sociale-zekerheidsstelselvan de
werknemers met fro 21 miljard optrok. De tak-
ken « gezondheidszorg» en « werkloosheid»
worden evenwel nog steeds met structurele
tekorten geconfronteerd, ondanks de maatre-
gelen die tijdens de jongste jaren zijn getrof-
fen.

Het financiële tekort van de gezamenlijke
overheid - het enige begrip dat, gelet op de
mogelijke verschuivingen tussen de verschil-
lende subsectoren. de toestand van de over-
heidsfinanciën correct weergeeft - zou eind
1992 op fr.SOS miljard zijn uitgekomen, of
fr. 44 miljard meer dan in 1991. Die stijging
is vergelijkbaar met de toename in de reële
rekeningen, waar de netto financieringsbe-
hoefte op fro485 miljard werd geraamd.

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 -
beliep het financieringstekort van de gezamen-
lijke overheid fr. 568 miljard, of fr. 93 miljard
meer dan tijdens de overeenkomstige periode
van het voorgaande jaar.

In de vorming van financiële activa heeft
zich een belangrijke kentering voorgedaan: in
1991 zette de Schatkist nog voor fro 77 mil-
jard aan middelen op de geldmarkt uit, maar
in de eerste tien maanden van het verslagjaar
heeft zij die beleggingen niet opgevoerd.
Daarnaast hebben andere subsectoren finan-
ciële activa te gelde gemaakt.

Als gevolg van die ontwikkelingen nam
het totaal van de nieuwe verplichtingen van
de overheid, ondanks het grotere tekort, be-
duidend minder toe dan in het voorgaande
jaar.

Overeenkomstig de door de Schatkist na-
gestreefde doelstellingen lagen de nieuwe
langlopende verplichtingen in Belgische fran-
ken, net als in 1991, veel hoger dan die voor
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TABEL 31 - NIEUWE VERPLICHTINGEN EN VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE OVERHEID

(miljarden franken)

Nieuwe verplichtingen Vorming Saldo'
van

financiële
In In Belgische franken Eindtotaal activa in

vreemde Belgische waarvan:
valuta's franken 2 kortlopende

Bij de Overige Totaal
beleggingen

NBB'
van de

Voor ten Voor Schatkist
hoogste meer dan waarvan:
een jaar een jaar lineaire

obligaties
(e)~(b) ID~ (i)~

(a) (b) (c) (d) (d') +Icl-l-Id) (a)+(e) (g) (h) ID- (g)
------ ------ ------

1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 -18 53 562 (-) 597 632 176 (-) 456
1986 .................. 63 27 294 225 (-) 546 609 121 (-) 489
1987 .................. 33 -82 219 381 (-) 518 551 148 (-) 404
1988 .................. 20 -21 34 497 (-) 510 529 112 (-) 417
1989 .................. 69 -40 274 204 (82) 438 507 91 (-) 415
1990 .................. -22 -30 137 448 (273) 555 533 145 (-) 388
1991 .................. -13 -107 108 670 (935) 671 658 197 (124) 461

Eerste tien maanden

1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . -13 -108 217 539 (887) 648 635 160 (77) 475
1992 .................. -70 -1 154 465 (689) 618 548 -20 (1) 568

Bron: NBB.

1 Veranderingen van het uitstaande bedrag schatkistcertificaten dat het Rentenfonds via de bijzondere bijstand van de Nationale Bank van België ilnanciert.
van de portefeuille Belgische overheidseffecten van de Bank en van de geconsolideerde vordering van de Bank op de St.aat. In 1991 werden die kredieten
volledig terugbetaald. Vanaf 1992 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.

) Deze kolom stemt overeen met het netto financiële tekort van de overheid (zie lijn 4 van tabel 30L met tegengesteld teken.

ten hoogste een jaar. Het aandeel van de li-
neaire obligaties in de lange-termijnschuld is
verder toegenomen.

Belgische franken; de overgebleven middelen
konden worden aangewend voor een aanzien-
lijke vermindering van de schuld in vreemde
valuta's, De in 1990 ingezette terugbetalings-
beweging won aldus tijdens het verslagjaaraan
kracht.

AI bij al kon het tekort ruimschoots wor-
den gefinancierd door de nettoleningen in
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5. BETALINGSBALANS VAN DE BLEU EN VALUTAMARKT

5.1 SYNTHESE

Het lopende verkeer op transactiebasis
van de BLEU met het buitenland sloot in
1992 opnieuw met een aanzienlijk overschot.

Tegenover dat surplus, dat op een netto
financieringsvermogen ten opzichte van het
buitenland duidt, staan noodzakelijkerwijze
ofwel voor rekening van de bedrijven en de
particulieren komende netto kapitaalafvloeiin-
gen, ofwelofficiële betalingen. Aangezien het
langlopende kapitaal de BLEU bleef binnen-
stromen - over het hele jaar vond een netto-
invoer van zowat fr. 80 miljard plaats-,
werd het evenwicht, tot aan het opduiken van
de spanningen op de valutamarkten, bereikt
door kortlopende kapitaaluitvoer, die door het
rentebeleid in de hand werd gewerkt. Vanaf
september kon het evenwicht echter alleen
nog worden bewerkstelligd door deviezenaan-.
kopen van de Bank.

TABEL 32 - BETALINGSBALANS VAN DE BLEU OP TRANSACTIEBASIS

(saldi in miljarden (ranken)

Het dient gezegd dat de omstandigheden
waaronder het evenwicht op de valutamarkt
tot stand moest worden gebracht sedert 1990
totaal anders waren dan tijdens het voorgaan-
de decennium.

In de jaren 1981-1983 vertoonden zowel
het lopende verkeer als het langlopende ka-
pitaalverkeer een deficit. Het daaruit voort-
vloeiende tekort op de basisbalanswerd niet
door het kortlopende kapitaalverkeer gecom-
penseerd: in weerwil van een zeer groot
korte-renteverschil tussen de beleggingen in
franken en die in Duitse marken, sloot het
kortlopende kapitaalverkeer steeds met een
tekort. Deze constellatie van de betalingsba-
lans dwong de Bank tot aanzienlijke valuta-
marktinterventies ter ondersteuning van de
frank, zonder dat daardoor een scherpe daling
van de externe waarde van de munt kon wor-
den vermeden. Die interventies werden
hoofdzakelijk gefinancierd door deviezenlenin-
gen van de overheid.

Eerste tien maanden

1989 1990 1991 1992 r 1991 1992 r

Lopend verkeer ............................... 140 120 168 160 132 128
waarvan goederenverkeer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 91 95 113 80 89

Langlopend kapitaalverkeer .................... -191 99 48 81 70 154
waarvan effectenverkeer ...................... -206 62 59 59 74 139

Basisbalans ................................... -51 219 215 241 202 282
Handelskredieten .............................. 8 33 -11 37 -19
Kortlopend kapitaalverkeer ...................... 16 -158 -152 -60 -153 -141
Vergissingen en weglatingen .................... -26 -54 -23 37 -14 19

Balans van de officiële betalingen ............. -54 39 29 255 16 161
Leningen in vreemde valuta's van de overheid 1 -73 23 6 100 7 65
Mutatie van de nettoreserves van de NBB' 19 17 23 155 9 96

Bron: NBB.

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

2 Teken - : vermindering van de reserves.
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GRAFIEK 26 - STRUCTUUR VAN DE BETALINGSBALANS VAN DE BLEU OP TRANSACTIEBASIS

(saldi in miljarden franken ,)
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• Jaarlijkse saldi (linkerschaal) - Maandelijkse saldi (rechterschaal)

Bron: NBB.

, Voor de periodes 19B1-1983, 1984-1989 en 1990-1991 : gemiddelden van de jaarlijkse saldi; voor 1992 : jaarlijkse saldi in het linkerdeel van de grafiek;
maandelijkse saldi in het rechterdeel.

84 BETALINGSBALANS VAN DE BLEU EN VALUTAMARKT



ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Vanaf 1984 begon het lopende verkeer
overschotten te vertonen, maar tot in 1989
werden deze ruimschoots ongedaan gemaakt
door netto-afvloeiingen van langlopend kapi-
taal. De basisbalanssloot dus nog steeds met
een deficit, dat hoofdzakelijk werd gefinan-
cierd door een surplus in het kortlopende ka-
pitaalverkeer. Dat overschot werd in stand ge-
houden door het nochtans kleiner wordende
renteverschil tussen de kortlopende beleggin-
gen in franken en in marken. Het beroep op
de officiële betalingen liep dan ook terug in
vergelijking met de voorgaande periode en de
frank verminderde slechts weinig in waarde
ten opzichte van de mark.

Het omslaan van het saldo in het effec-
tenverkeer vanaf 1990 bracht een gelijktijdige
kentering in het saldo van de basisbalanste-
weeg. De aldus op de valutamarkt ontstane
nettovraag naar franken bood de Bank de ge-
legenheid de korte-rente-ecart tegenover
Duitsland eerst te verkleinen en vervolgensge-
heel te laten verdwijnen, en terzelfder tijd de
positie van de frank te consolideren. De zeer
geringe negatieve ecart die reeds in 1991
werd opgetekend, ging vanaf april 1992 zelfs
nog iets verbreden. Net als in 1990 en 1991
kon het surplus op de basisbalans hierdoor
tot eind augustus 1992 vrijwel volledig door
het kortlopende kapitaalverkeer worden ge-
compenseerd.

Vanaf begin september maakte het wan-
trouwen jegens de zwakste valuta's van het
EMS evenwel een einde aan de regulerende
rol die het kortlopende kapitaalverkeer voor-
dien had gespeeld : dit laatste gaf zelfs aan-
leiding tot netto kapitaalinvoer, en bijgevolg
tot een appreciatie van de frank, wat de Bank,
net ais de Deutsche Bundesbank en De Ne-
derlandsche Bank, ertoe bracht te interve-
niëren om EMS-valuta's te ondersteunen. De
factoren die de marktverwachtingen hadden
doen omslaan, lieten zich verder gelden en
louter speculatieve kapitaalbewegingen zetten
de spanningen op de valutamarkten nog
kracht bij. Het evenwicht op die markten
werd pas hersteld na een opeenvolging van
interventies en na de devaluatie of het laten
zweven van bepaalde valuta's. In oktober wa-
ren de spanningen op de valutamarkten nog

niet helemaal geweken en in november flak-
kerden ze zelfs terug op vooraleer in decem-
ber af te zwakken, zodat de Bank ook in die
periode heeft geïntervenieerd. De kenmerken
van de jongste valutacrisis verschilden qua
structuur van de BLEU-betalingsbalansderhal-
ve aanzienlijk van die van de voorgaande ver-
gelijkbare crisissen in de periodes 1981-1983
en 1984-1989.

Over het hele jaar vertoonde de balans
van de officiële betalingen een overschot van
fro 255 miljard. In 1991 en 1990 beliepen de
overschotten respectievelijk fro 29 en 39 mil-
jard, terwijl die balans in 1989 met een deficit
van fr. 54 miljard was gesloten. Het surplus
van zowat fro 233 miljard dat vanaf begin sep-
tember werd geboekt, weerspiegelt de om-
vang van de interventies van de Bank. Aan-
gezien de overheid haar schuld in vreemde
valuta's met fr. 100 miljard verminderde, na-
men de netto goud- en deviezenreservesvan
de Bank, à contant en op termijn, per saldo
met fr. 155 miljard toe.

5.2 LOPEND VERKEER

Aan het einde van de eerste tien maan-
den van 1992 bedroeg het lopende overschot
op transactiebasis fro 128 miljard. De vermin-
dering met fr. 4 miljard in vergelijking met
1991 vloeit voort uit de toename van het
deficit bij de overdrachten. Het positieve sal-
do in het goederenverkeer is daarentegen ge-
stegen.

Het goederenverkeer boekte in de eerste
tien maanden van 1992 een overschot van
fr. 89 miljard, tegen fr. 80 miljard in 1991.

Deze vermeerdering is volledig toe te
schrijven aan in- en uitvoer en loonwerk. Zij
is het gevolg van een ruilvoetverbetering, die
op 1,9 pct. wordt geraamd. Wegens hun gro-
tere conjunctuurgevoeligheid lieten de prijzen
van de grondstoffen en de halffabrikaten im-
mers een sterkere daling zien dan die van de
fabrikaten. Aangezien deze laatste een groter
aandeel hebben in de Bl.El.r-u-tvoer dan in
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(saldi in miljarden franken)
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Lopend verkeer .

Goederen .

Uitvoer, invoer en loonwerk .

Arbitrage .

Diensten .

Vervoer .

Reisverkeer .

Niet elders vermelde overheidstransacties .

Overige diensten .
waarvan: Financiële diensten .

Beheerdiensten .

Inkomens

Overdrachten .

waarvan: Betalingen aan de EG .
Subsidies van de EG .

Eerste tien maanden

1988 1990 1991 1992 r1989 1991

134 168 128140 120 132

127
106
21

89
66
23

110
92
18

91

55
36

95
70
26

80
57

23

62
42

-44

85

-21
19
24

92
38

-67
111

9
40
33

65

40
-77
101

2
33
19

65

30

-62
90

7
33
26

55
41

-49

92
-29

32
25

75

43

-58

93

-3
36
34

15 51 47 4525 50

-70
-87

33

-76
-86

26

-59
-84

51

-71
-87

46

-72
-82

52

-69

-103
65

Bron: NBB.

de BLEU-invoer, ging de ruilvoet erop vooruit.
De dekkingsgraad in volume is daarentegen
ietwat verslechterd.

De geleidelijke groeivertraging van de ex-
portmarkten van de BLEU, die in 1989 was
ingezet, hield in 1992 aan. Tijdens het afge-
lopen jaar was zij toe te schrijven aan Duits-
land, waar het invoervolume met slechts
0,5 pct. toenam, tegen 11 pct. in 1991.
Voorts zou de BLEU in 1992 marktaandeel
hebben verloren, minder weliswaar dan Duits-
land, maar - in tegenstelling tot in 1991 -
meer dan het geheel van de belangrijkste Eu-
ropese handelspartners.

Was reeds in de tweede helft van 1991
een verzwakking van de uitvoer merkbaar, het
invoervolume bleef tijdens de eerste maanden
van 1992 nog vrij sterk aanzwellen ten ge-
volge van de toegenomen aankopen van duur-
zame goederen, die een grote invoerquote
hebben. Laatstgenoemdeontwikkeling was op
haar beurt toe te schrijven aan met name het
autosalon en de herschikking van de BTW-

tarieven. De toename van het invoervolume
liet nadien een forse vertraging zien ten ge-
volge van een verflauwende Belgische vraag.
Toch steeg het invoervolume over het hele
jaar sneller dan het uitvoervolume.

Tijdens de eerste tien maanden van 1992
was het overschot in het dienstenverkeer met
fro 65 miljard even groot als in 1991. Enerzijds
zwol het tekort in het reisverkeer opnieuw
aan, nI. met fr. 15 miljard, omdat de uitgaven
voor buitenlandse reizen onder invloed van
de stijging van het beschikbare gezinsinkomen
zijn toegenomen, terwijl de uitgaven van niet-
ingezetenen in de BLEU nagenoeg onveran-
derd zijn gebleven. Anderzijds is het overschot
bij de vervoerkosten en bij de overheidstrans-
acties vergroot. De vermindering van de uit-
gaven voor het huren van vliegtuigen, een di-
rect gevolg van de stopzetting van de activiteit
door ingezeten maatschappijen uit de sector
van het luchtvaarttransport, werkte mede de
toename met fro 10 miljard van het surplus bij
het vervoer in de hand, terwijl de stijging van
de functioneringskosten van de in de BLEU
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(jaarlijkse veranderingspercentages)

GRAFIEK 27 - AFZETMARKTEN EN MARKTAANDELEN BIJ DE UITVOER

GROEI VAN DE AFZETMARKTEN VAN DE BLEU

1988-1990 1991 1992
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VERLOOP VAN DE MARKTAANDELEN BIJ DE UITVOER NAAR VOLUME

1991 1992

BLEU

Gemiddelde van de vijf
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Bronnen: OESO, NBB.

1 Som van de vsranderingspercentages van het invoervolume van de handelspartners, gewogen met hun gewicht in de BLEU-uitvoer.

gevestigde Europese en internationale instel-
lingen netto meerontvangsten in de orde van
fr. 9 miljard opleverde.

Na een trendmatige toename tot in 1991,
handhaafde het surplus in het dienstenverkeer
zich aldus op een hoog niveau, niettegen-
staande het deficit in het reisverkeer sedert
1985 aanzienlijk is toegenomen. Laatstge-
noemd tekort bereikte aldus opnieuw het peil
van 1980, nadat het tussen 1982 en 1984
sterk was gekrompen naar aanleiding van de
depreciatie van de frank en de teruggang van
het reële beschikbare inkomen van de parti-
culieren. De aangroei van de netto-ontvang-
sten uit hoofde van het totale dienstenverkeer
was niet alleen het gevolg van de gestageaan-
was van de functioneringskosten van de Eu-
ropese instellingen, maar ook van de ont-
wikkeling, in België en Luxemburg, van nieu-

we, specifiek op het buitenland afgestemde
activiteiten, zoals de financiële of beheerdien-
sten die door coördinatiecentra, financiële
vennootschappen en verzekerings- en herver-
zekeringsmaatschappijen worden verstrekt.

Het internationale dienstenverkeer groeide
sneller in de BLEU dan in de EG, wat strookt
met de grotere betekenis van de tertiaire sec-
tor in België en Luxemburg. Die ontwikkeling
komt in de eerste plaats tot uiting in het gro-
tere gewicht van de diensten in het geheel van
de goederen- en dienstenstromen : voor de
hele EG is dat gewicht sedert 1985 stabiel ge-
bleven, terwijl het in de BLEU is opgelopen
van 18 tot 23 pct. Het nettoresultaat voor de
economie is eveneens aanzienlijker: het over-
schot in het dienstenverkeer vertegenwoordigt
sedert 1990 1,là 1,3 pct. van het BBP van
de BLEU, tegen ongeveer 0,7 put. voor de EG.
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GRAFIEK 28 - DIENSTENVERKEER

DIENSTENSTROMEN (1), IN PCT. VAN DE GOEDEREN- EN DIENSTENSTROMEN
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Gedurende de eerste tien maanden van
1992 bedroeg het surplus bij de factorinko-
mens fr. 45 miljard. De stijging van de netto-
tegoeden van de Unie op het buitenland, die
voortvloeit uit de lopende overschotten van
de jongste jaren, en de arbitrageverrichtingen

van goud tegen vreemde valuta's door de
Bank verbreedden de basis van de inkomens
uit beleggingen en investeringen. Het rente-
verloop oefende daarentegen een tegengestel-
de invloed uit: aangezien de gemiddelde
looptijd van de tegoeden op het buitenland
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langer is dan die van de verplichtingen, had
de stijging van de korte rente op de beleg-
gingen in Belgische franken en in de meeste
andere eurovaluta's een grotere weerslag op
de rente-uitgaven dan op de renteontvang-
sten. De netto rentebetalingen van de banken
en de overheid zijn dan ook toegenomen. Al-
les samen zijn de netto-inkomens uit beleg-
gingen in het buitenland evenwel licht geste-
gen, in tegenstelling tot het arbeidsinkomen.

Het tekort bij de overdrachten liep op
van fr. 59 miljard in 1991 tot fr. 71 miljard.
Deze beweging hangt voor het grootste deel
samen met de verrichtingen met de EG. Ener-
zijds deed zich een stijging met fr. 3 miljard
voor van de betalingen van België en Luxem-
burg uit hoofde van hun deelname in de fi-
nanciering van het beleid en de functione-
ringskostenvan de Europeseinstellingen. Deze
toename is het gevolg van een verhoging van
de bijdragen berekend op basis van de BTW-
grondslag en het BNP. Anderzijds liepen de
in de BLEU voor rekening van de EG geïnde
landbouwheffingen iets terug: in 1991 diende
de met de droogte verband houdende daling
van de maïsproduktie in de Gemeenschap te
worden gecompenseerd door een grotere in-
voer vanuit derde landen.

De vooral in het kader van het gemeen-
schappelijke landbouwbeleid door de EG toe-
gekende subsidies van hun kant verminderden
met fr. 5 miljard. De toename van de restitu-

lABEL 34 - OVERWEGEND lANGLOPEND KAPITAALVERKEER 1

(saldi in miljarden Franken)

ties ter ondersteuning van de uitvoer van
landbouwprodukten naar derde landen werd
ruimschoots ongedaan gemaakt door de te-
ruggang van de directe interventies in de sec-
tor van de zuivelprodukten en de oliehouden-
de zaden. In deze laatste sector, waar in Bel-
gië de verwerking vrij belangrijk is in verhou-
ding tot de produktie, werden de verwerkings-
subsidies vanaf de tweede helft van het jaar
vervangen door directe steun aan de produ-
centen.

5.3 KAPITAALVERKEER

5.31 OVERWEGEND LANGLOPEND
KAPITAALVERKEER

In 1990 hadden de verlaging van de roe-
rende voorheffing en de geloofwaardigheid
van het beleid dat steunt op de koppeling
van de frank aan de mark, het traditioneel
negatieve saldo van het effectenverkeer in een
overschot doen omslaan. Nadat dit surplus in
1991 werd geconsolideerd door de hervor-
ming van de markt van overheidseffecten, gaf
het effectenverkeer in 1992 voor het derde
opeenvolgende jaar aanleiding tot een vrij gro-
te netto kapitaalinvoer. Daarbij kwam nog'dat
de nettostroom van directe investeringen naar
de BLEU groter was dan in 1991, terwijl het
deficit in het overige overwegend langlopende
verkeer van dezelfde orde van grootte was als

Effectenverkeer .. ,., .. ,., ,., ,., , ..

Directe investeringen , ,., ,.,., ,

Overig overwegend langlopend verkeer 2 •••••••• , • , •

Totaal , . , , , . , , , .

1989

Eerste tien maanden

1991 1992

74 139

60 81
-65 -66

70 154

1990 1991

-206

43

-28

62

75
-38

59
82

-94

-191 99 48

Bron: NBB.

1 Teken - : kapitaaluitvoer.
2 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.
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in 1991. Alles samen bedroeg de netto-invoer
van langlopend kapitaal tijdens de eerste tien
maanden van 1992 fr. 154 miljard, wat neer-
komt op een toename met zowat fr. 85 mil-
jard in vergelijking met de overeenstemmende
periode van 1991.

Het overschot in het effectenverkeer tij-
dens de eerste tien maanden van 1992 is toe
te schrijven aan, enerzijds, een portefeuille-
herschikking door ingezetenen, die voor een
nettobedrag van fr. 27 miljard buitenlandse
effecten afstootten, en, anderzijds, transacties
van niet-ingezetenen, die netto voor
fr. 112 miljard BLEU-effecten kochten.

Tijdens de eerste tien maanden van 1992
schroefden de ingezetenen hun portefeuille
vastrentende effecten in vreemde valuta's met
fr. 46 miljard terug, nadat ze in de overeen-
stemmende periode van 1991 voor fr. 17 mil-
jard aan dergelijke effecten hadden gekocht.
Zij deden vooralobligaties in Australische en
Nieuwzeelandse dollars, in de zwakste EMS-
valuta's en in Japanseyens van de hand. De
slechte ervaring opgedaan in 1990 door de
spaarders die in Australische en Nieuw-
zeelandse dollars hadden belegd, herhaalde
zich in 1992 door een nieuwe depreciatie
van die valuta's. Dat heeft er wellicht toe
geleid dat men het wisselkoersrisico dat inhe-
rent is aan beleggingen in valuta's met een
hoge nominale rente, meer ging schuwen.
Naarmate de in augustus opgedoken spannin-
gen verscherpten, werden ook de wisselkoers-
risico's verbonden aan beleggingen in de
zwakste EMS-valuta's hoger ingeschat dan
voordien. Bovendien heeft de inverse rente-
structuur voor tegoeden in deze valuta's de
ingezetenen er wellicht toe aangespoord hun
langlopende activa in kortlopende beleggingen
om te zetten. De verminderde belangstelling
voor obligaties in Japanseyens, ten slotte, kan
wellicht worden toegeschreven aan het gerin-
ge rendement ervan in 1992.

Die overwegingen leidden tot een duide-
lijke voorkeur voor obligaties in de sterkste
EMS-valuta's, die tegelijk een toereikend ge-
achte vergoeding opleverden en de belegger
het gevoel gaven tegen wisselkoersrisico's be-
schermd te zijn. De overstap van de ingezeten
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beleggers naar de sterke EMS-valuta's gaf niet
alleen aanleiding tot aankopen van obligaties
in Duitse marken, Nederlandse guldens en, in
mindere mate, Franse franken, maar ook en
vooral tot beleggingen in franken. De netto-
aankopen van buitenlandse obligaties in
Luxemburgse franken door ingezetenen, die
in de lijn lagen van dezelfde voorkeur voor
sterke valuta's, werden wellicht door fiscale
overwegingen ingegeven en bedroegen
fr. 39 miljard, tegen fr. 44 miljard in 1991.

Alles samen verminderden de ingezetenen
tijdens de eerste tien maanden van 1992 hun
portefeuille vastrentende buitenlandse effecten
met fr. 8 miljard, terwijl hun netto-aankopen
van buitenlandse obligaties in de overeenkom-
stige periode van 1991 fr. 61 miljard hadden
belopen.

De niet-ingezetenen kochten tijdens de
eerste tien maanden van 1992 voor een
nettobedrag van fr. 91 miljard vastrentende
BLEU-effecten aan. Het betrof hier hoofdza-
kelijk lineaire obligaties. Het bedrag van die
aankopen ligt lager dan de fr. 128 miljard die
tijdens de overeenstemmende periode van
1991 was opgetekend. De hervorming van de
markt van de overheidseffecten had toen im-
mers tot aanzienlijke portefeuilleherschikkin-
gen geleid. Maakt men echter de vergelijking
met het gemiddelde bedrag van die aankopen
in de jaren vóór de hervorming, dan stelt men
vast dat de belangstelling van niet-ingezetenen
voor vastrentende BLEU-effecten is vergroot.
Zo vertegenwoordigden de netto-aankopen
van lineaire obligaties door niet-ingezetenen
tijdens de eerste tien maanden iets meer dan
15 pct. van de nieuwe emissiesvan dergelijke
obligaties.

Deze toevloed van buitenlands kapitaal
hield niet alleen verband met de modernise-
ring van de Belgische markt van overheidsef-
fecten, maar ook met de algemene belang-
stelling voor de sterke EMS-valuta's op de
obligatiemarkten en de premie van gemiddeld
zowat 75 basispunten op Belgische obligaties
in vergelijking met de overeenstemmende ren-
te op in marken luidende effecten. Dat lange-
renteverschil, dat in de loop van september
een piek van ongeveer 100 basispunten be-
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TABEL 35 - EFFECTENVERKEER

(saldi in miljarden franken)

Vastrentende effecten -158
Tegoeden van ingezetenen' -185

effecten in vreemde valuta's -166
effecten in franken -19

Tegoeden van niet-ingezetenen 2 ••••••••••••••••• 27
waarvan overheidseffecten 39

Aandelen - 48
Tegoeden van ingezetenen' - 78
Tegoeden van niet-ingezetenen 2 ••.•.•••••••••••• 31

Totaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 206
waarvan: tegoeden van ingezetenen' - 263

tegoeden van niet-ingezetenen 2 •••••••• 57

1989

Eerste tien maanden

1991 1992

67 99
-61 8
-17 46
-44 -39
128 91
126 97

7 40
-9 19
16 21

74 139
-70 27
144 112

1990 1991

15 46
l' -85

45 -29
-45 -57

14 131
26 131

47 13
19 -6
28 19

62 59
20 -91
42 150

Bron: NBB.

1 Teken _ : vermeerdering van de nettotegoeden van ingezetenen.

1 Teken - : vermindering van de nettotegoeden van niet-Ingezetenen.

reikte, liep nadien terug, onder meer nadat
een belangrijk internationaal ratingbureau had
meegedeeld dat het aan de leningen in Bel-
gische franken van de BelgischeStaat zijn bes-
te rating had toegekend. Naar het einde van
het jaar toe was het lange-renteverschil tussen
de frank en de Duitse mark afgenomen tot
minder dan 50 basispunten.

Aangezien het renteverschil tussen be-
paalde andere valuta's en de Duitse mark niet
in dezelfde mate is afgenomen, werden de
obligaties in die valuta's relatief aantrekkelij-
ker. Die ontwikkeling verklaart wellicht waar-
om gedurende de laatste twee maanden van
het jaar door ingezetenen obligaties in vreem-
de valuta's werden aangekocht en door niet-
ingezetenen lineaire obligaties in Belgische
franken van de hand werden gedaan.

Het overschot in het vastrentende effec-
tenverkeer werd versterkt door het surplus bij
de aandelentransacties, dat tijdens de eerste
tien maanden op fr. 40 miljard uitkwam,'
tegen fr. 7 miljard in 1991. De toename van

dat surplus vloeide vooral voort uit de netto-
verkopen van buitenlandse aandelen door in-
gezetenen ten belope van fr. 19 miljard, ter-
wijl in 1991 netto-aankopen voor een bedrag
van fr. 9 miljard hadden plaatsgevonden. Het
gedrukte koersverloop op de grote beursmark-
ten onder invloed van het sombere conjunc-
tuurklimaat was daar vermoedelijk niet
vreemd aan. De aanhoudende belangstelling
die niet-ingezetenen daarentegen voor Belgi-
sche aandelen aan de dag legden, zou mis-
schien kunnen worden verklaard door het feit
dat de Brusselse Beurs in 1992 als een van
de interessantste in termen van koers/winst-
verhouding gold. Voorts is het niet uitgesloten
dat bepaalde beurstransactiesverband hielden
met operaties die erop gericht waren contro-
leparticipaties in sommige Belgische onderne-
mingen te verwerven.

Er zij op gewezen dat het surplus in het
effectenverkeer nauwelijks werd beïnvloed
door de uitzonderlijke Duitse kapitaalbewe-
gingen die op gang werden gebracht door de
aankondiging in Duitsland van de invoering
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van een voorheffing op roerende inkomsten
die een bepaalde drempeloverschrijden. Die
kapitaalstromen gaven wel aanleiding tot een
forse toename van de door Duitse beleggers
aangekochte deelbewijzen van Luxemburgse
instellingen voor collectieve belegging in ef-
fecten (ICBE's). Naar raming zou ongeveer
60 pct. van de totale aankopen door niet-
ingezetenen van die deelbewijzen, die tijdens
de eerste tien maanden van 1992 zowat
fr. 1.500 miljard bedroegen, van Duitse oor-
sprong zijn geweest. Aangezien het echter al-
leen in de bedoeling van deze spaarders lag
te ontsnappen aan de belasting op hun be-
leggingen in marken, herbelegden de Luxem-
burgse ICBE's de aldus ingezamelde middelen
waarschijnlijk in dezelfde valuta. Het surplus
in het effectenverkeer is dan ook aan de an-
dere, reeds vermelde factoren toe te schrijven.

Het stabiliseren van het tekort in het ove-
rige langlopende kapitaalverkeer was aan twee
tegengestelde bewegingen toe te schrijven.
Enerzijds gaven de omvangrijke leningen (ruim
fr. 20 miljard) die de NMBS in het buitenland
aanging omdat zij er - dank zij de interme-
diatie van Eurofima, waarvan zij aandeelhou-
der is - op gunstige voorwaarden kon lenen,
aanleiding tot kapitaalinvoer. Het kapitaalver-
keer van de niet-financiële overheidsbedrijven
sloot tijdens de eerste tien maanden van 1992
derhalve met een overschot van fr. 11 miljard,
terwijl het de jongste jaren wegens nettote-
rugbetalingen van vroeger aangegane buiten-
landse leningen tot kapitaalafvloeiingen had
geleid. Anderzijds verruimde het deficit in het
kapitaalverkeer in vreemde valuta's, à contant
en op termijn, van de ingezeten kredietinstel-
lingen : tijdens de eerste tien maanden van
1992 hebben de Belgische banken de netto-
verplichtingen in ecu's die zij eind 1991 had-
den uitstaan, omgezet in nettotegoeden in
ecu's. Deze laatste worden in hun geheel als
nettotegoeden in vreemde valuta's geboekt,
maar zij worden slechts door verplichtingen
in vreemde valuta's gedekt ten belope van
het aandeel van die valuta's in de ecu-korf.
Per saldo gaf de verandering in de nettopositie
in ecu's van de banken aanleiding tot een
netto kapitaaluitvoer, die overeenstemt met
het aandeel van de frank in de wijziging van
de positie in ecu's.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

5.32 OVERWEGEND KORTLOPEND
KAPITAALVERKEER

Als gevolg van het surplus op de lopende
rekening en de toename van het overschot in
het overwegend langlopende kapitaalverkeer
kwam het overschot op de basisbalans over
de eerste tien maanden van 1992 op
fr. 282 miljard uit, tegen fr. 202 miljard tij-
dens de overeenstemmende periode van
1991. De Bank gedoogde dat de hiermee ge-
paard gaande enorme liquiditeitstoevoer een
neerwaartse druk op de Belgische geldmarkt-
rente uitoefende in relatieve termen, d.w.z.
in vergelijking met de overige sterke valuta's.
Net als in Nederland verbreedde vanaf april
het zeer kleine negatieve korte-renteverschil
ten opzichte van Duitsland; tot in augustus
hield de daaruit voortvloeiende kortlopende
kapitaaluitvoer het evenwicht op de valuta-
markt in stand zonder dat de Bank deviezen
hoefde aan te kopen.

Tijdens de crisis op de valutamarkten, die
zich vanaf eind augustus in het EMS liet ge-
voelen, kwam echter een bruusk einde aan
de compenserende rol van het korte kapitaal-
verkeer, omdat de rentepremie die beleggin-
gen in de zwakste EMS-valuta's boden ten
opzichte van vergelijkbare beleggingen in fran-
ken niet langer toereikend was om de depre-
ciatieverwachtingen voor die valuta's te com-
penseren. Het internationale kapitaalverkeer
werd in de maand september dan ook ge-
kenmerkt door een vlucht naar de sterke EMS-
valuta's, waaronder de frank. In het geval van
de BLEU leidden die ontwikkelingen tot een
kortlopende kapitaalinvoer ten belope van
fr. 135 miljard.

In die maand leidden zowel de contante
als de termijntransacties tot een aanzienlijke
kapitaalinvoer. Enerzijds gaven sommige niet-
ingezeten importeurs er de voorkeur aan zich
in te dekken tegen de verwachte appreciatie
van de frank - die hun invoer vanuit de
BLEU duurder dreigde te maken - door de-
posito's in franken te vormen of door op de
termijnmarkt de nodige franken te kopen voor
hun toekomstige invoerbetalingen. De kosten
die aan beide soorten dekkingsoperaties zijn
verbonden en die overeenstemmen met het

92 BETALINGSBALANS VAN DE BLEU EN VALUTAMARKT



ECONOMISCHE"EN FINANCIELE ONTWIKKELING

TABEL 36 - OVERWEGEND KORTLOPEND KAPITAALVERKEER

(saldi in miljarden franken)

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

Eerste tien maanden

1991 1992
waarvan:
september

-31 -122 (51)

68 -208 (-9)

11 -37 (-2)

-99 86 (60)
76 26 (-1)

-123 -18 (84)

-12 -15 (7)

-110 -3 (77)

-153 -141 (135)

1990 1991

-58 44

-115 25
-21 -21

57 18

74 -202

77 -272

-3 70

16 -158

3

117
19

-113
73

-155

3

-158

-152

Bron: NBB.

1 Teken - : vermeerdering van de nettotegoeden van ingezetenen.

2 Teken - : vermindering van de nettotegoeden van nier-Ingezetenen.

renteverschil tussen beleggingen in hun natio-
nale valuta's en beleggingen in franken, wer-
den veel geringer ingeschat dan de vermoe-
delijke kosten die het niet-indekken zouden
meebrengen en die gelijk zijn aan de ver-
wachte appreciatie van de frank. Anderzijds
werden er wellicht ook om louter speculatieve
redenen deposito's in franken gevormd of
vreemde valuta's op termijn verkocht, in de
hoop die deviezen later tegen een gedepre-
cieerde koers te kunnen terugkopen.

5.33 BAlANS VAN DE OFFICIELE
BETALINGEN

De balans van de officiële betalingen, die
de resultante is van de hiervoor toegelichte
lopende en kapitaalverrichtingen, sloot - re-
kening houdend met netto-ontvangsten van
fro 19 miljard uit hoofde van vergissingen en
weglatingen - met een overschot van
fro 161 miljard voor de eerste tien maanden
van 1992, tegen fro 16 miljard tijdens de over-
eenstemmende periode van 1991.

Tot en met augustus 1992 beliep dit
overschot slechts fr. 22 miljard; het stemde

grotendeels overeen met de inkomsten die de
Bank putte uit het produktieve deel van haar
reserves. Vanaf september, toen het kortlo-
pende kapitaalverkeer niet langer het surplus
op de basisbalans compenseerde maar er
daarentegen bovenop kwam, lag het volledige
gewicht van de compensatoire financiering
van de betalingsbalans bij de Bank. Net als
de Deutsche Bundesbank en De Nederland-
sche Bank diende zij op de valutamarkt te
interveniëren om EMS-valuta's te ondersteu-
nen. De balans van de officiële betalingen
vertoonde dan ook een surplus van
fr. 122 miljard in september en fr. 16 miljard
in oktober. Tijdens de laatste twee maanden
van het verslagjaar heeft de Bank nog op de
valutamarkt geïntervenieerd, want het over-
schot in het lopende verkeer zou toen zijn
gepaard gegaan met een vermindering van de
handelsvorderingen op het buitenland en an-
dere kortlopende kapitaalinvoer. Het surplus
op de balans van de officiële betalingen liep
aldus voor heel 1992 op tot fro 255 miljard.

De overheid wendde fr. 100 miljard van
de bij de Bank toegestroomde vreemde valu-
ta's aan om een deel van haar deviezenschuld
terug te betalen. Per saldo namen de netto
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TABEL 37 - BALANS VAN DE OFFICIELE BETALINGEN

(saldi in miljarden (ranken)

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

leningen in vreemde valuta's van de overheid 1 •.•.•••••.•••

Mutatie van de netto goud- en deviezenreserves van de NBB 2

A contant .
Goudvoorraad .
Tegoeden bij het IMF .
Ecu's .
Vreemde valuta's .
Tegoeden bij het EFMS .
Belgische franken .

Op termijn .

Totaal .

1989 1990 1991 1992

-73 23 6 100
19 17 23 155
12 17 18 20

-65 -73
2 -2 3 -3

18
69 22 5 -33

13 108
6 -3 -3 3
7 5 135

-54 39 29 255

Bron: NBB.

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

2 Teken - : vermindering van de reserves, d.w.z. daling van de nettotegoeden of stijging van de nettoverplichtingen.

goud- en deviezenreserves van de Bank - à
contant en op termijn - tijdens het verslag-
jaar met fro 155 miljard toe.

De samenstelling van die reservesis even-
eens sterk gewijzigd.

In de eerste plaats is de Bank in juni
overgegaan tot arbitrageverrichtingen van
goud tegen vreemde valuta's, teneinde het re-
latieve aandeel van de activa in goud in de

totale reserves meer in overeenstemming te
brengen met de bestaande verhouding in de
belangrijkste buurlanden en teneinde de te-
goeden op het buitenland beter te laten ren-
deren. Overeenkomstig de bepalingen van ar-
tikel 20bis van de organieke wet van de Bank
werden de daarbij gerealiseerde meerwaarden
op een speciale onbeschikbare reservereke-
ning geboekt. In maart 1989 had reeds een
soortgelijke transactie plaatsgevonden. Voorts
deden de interventies van de Bank op de

(procenten van het totaal, per einde periode)

TABEL 38 - STRUCTUUR VAN DE NETTO GOUD- EN DEVIEZENRESERVES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE 1

1991 1992

99 84
60 41
3 2

2
36 26
2 14

-1 -1
16

694 853

A contant .

Goudvoorraad .
Tegoeden bij het IMF .
Ecu's .
Vreemde valuta's
Tegoeden bij het
Belgische franken

Op termijn

EFMS .

p.m. Uitstaande bedragen in miljarden franken .

1 Uitstaande bedragen per einde periode tegen marktprijzen en marktkoersen, ongerekend de goud- en deviezenswaps tegen ecu's met het EFMS.
Teken- : nettoverplichtingen.
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valutamarkt de goud- en deviezenreserves
dermate aanzwellen dat de voor het voeren
van het monetaire beleid vereiste activa in
Belgische franken in de balans van de Bank
tot op een gevaarlijk laag peil dreigden te
zakken. De Bank wendde dan ook haar de-
viezenreservesaan om valutaswaps te verrich-
ten. Deze swaps, die neerkwamen op con-
tante verkopen van deviezen die de Bank ter-
zelfder tijd op termijn terugkocht, kwamen tot
uiting in een toename met fr. 135 miljard van
de termijnportefeuille van de Bank. Er zij op
gewezen dat de valutamarktinterventies ter
ondersteuning van EMS-valuta's de tegoeden
in vreemde valuta's niet onmiddellijk doen
toenemen, maar aanleiding geven tot een vor-
ming van tegoeden bij het EFMS. De stijging
met fro 108 miljard van de nettovordering op
dat Fonds vertegenwoordigt de door centrale
banken van het EMS aangegane en nog niet
terugbetaalde leningen in Belgische franken
naar aanleiding van de aan hun valuta's ver-
leende steun.

5.4 VALUTAMARKT

De stevige vraag naar franken op de va-
lutamarkt gaf niet alleen aanleiding tot de
hiervoor beschreven deviezenaankopen door
de Bank, maar ook tot een toename van de
gewogen gemiddelde koers van de frank. De-
ze koersstijging was het gevolg van de depre-
ciatie van een aantal valuta's waarvan de
koers traditioneel volledig vrij fluctueert ten
opzichte van het Europees Monetair Stelsel,
van ingrijpende herschikkingen binnen het
Stelsel zelf, alsook van het zweven van som-
mige valuta's die voordien aan het EMS-
wisselkoersmechanisme deelnamen of aan de
ecu waren gekoppeld.

In december 1991 was de rente in Duits-
land aangetrokken en waren er spanningen
opgetreden tussen sommige valuta's die aan
het EMS-wisselkoersmechanisme deelnamen.
In de loop van de eerste vijf maanden van
het verslagjaarebden zij geleidelijk weg, waar-
door de toetreding van de escudo werd ver-
gemakkelijkt. Vanaf 6 april 1992 neemt die
valuta met brede schommelingsmargesaan het
Stelsel deel. Tijdens die periode bekleedde de

frank de hoogste positie in de smalle EMS-
band en bleef zijn koers zeer dicht in de
buurt van zijn spilkoers tegenover de mark.

De maand juni vormde het begin van een
periode van onrust die voortvloeide uit de
verwachte of uiteindelijke uitslagen van de
verschillende referenda met betrekking tot de
bekrachtiging door bepaalde Lid-Staten van
het Verdrag betreffende de Europese Unie.
Die uitslagen wekten immers twijfelomtrent
de uitvoering van het door het Verdrag van
Maastricht geëiste convergentieproces en ves-
tigden opnieuw de aandacht op de funda-
mentele onevenwichtigheden tussen de Euro-
pese economieën en op de moeilijkheid om
die te overwinnen zonder aan de pariteiten
te raken. Dat onzekere klimaat werd nog in
de hand gewerkt door de zwakte van de dol-
lar en de problemen waarmee de Finse mark
en de Zweedse kroon te kampen hadden.

De baisseverwachtingen voor de koersen
van sommige Europese valuta's werden der-
halve steeds sterker en ontketenden kapitaal-
bewegingen van ongekende omvang, die mid-
den september uitmondden in de devaluatie
van eerst de Italiaanse lire en vervolgens de
peseta, en nadien in de opschorting van de
deelname van het pond sterling en de lire
aan het Europese wisselkoersmechanisme.
Daarna kwamen het Ierse pond en de Franse
frank onder sterke neerwaartse druk te staan,
ofschoon uit de macro-economische resultaten
van die twee landen geen enkele duidelijke
verzwakking naar voren kwam. De marktver-
wachtingen werden beïnvloed door het voor
de Ierse exporteurs voorziene concurrentiever-
lies op hun belangrijkste afzetmarkt, nI. het
Verenigd Koninkrijk, terwijl de Franse frank
wellicht heeft geleden onder het feit dat er
geen formele en officiële verbintenis was aan-
gegaan om de koers van de Fransevaluta aan
die van de Duitse te koppelen.

De spanningen zwakten pas af toen de
Duitse en Franse monetaire autoriteiten geza-
menlijk optraden om de vrees voor een her-
schikking te temperen, en toen de centrale
bank van Ierland en ook die van Spanje en
Portugal erin slaagden de kapitaalbewegingen
in te dijken via interventies, renteverhogingen
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TABEL 39 - WISSELKOERS VAN DE BELGISCHE FRANK

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

1. Duitse mark, gulden en Franse frank .

2. Overige valuta's van het EMS-wisselkoersmechanis-
me .

waarvan: Pond sterling .
Italiaanse lire .
Peseta .
Escudo .
Overige .

3. Totaal: Valuta's van het EMS-wisselkoersmechanis-
me (1 en 2) .

4. VS-dollar .

5. Yen .

6. Totaal: Valuta's van het EMS-wisselkoersmechanis-
me, VS-dollar en yen (3, 4 en 5) .....

7. Overige valuta's 3 .•...••.•.•.•.••.•.•..••.•..•

Totaal: gewogen gemiddelde koers van de frank ....

Wegingen 1 Verandering in procenten 2

van eind 1991 tot van eind augustus gemiddelde voor
eind augustus tot eind 1992 1992

1992

59,3 -0,2 0,3 -0,1

20,5 1,2 14,2 5,2
9,8 1,7 14,4 6,3
6,2 0,7 20,1 5,3
2,6 1,8 9,6 4,5
0,7 -1,1 4,3 -0,7
1,2 -0,4 0,6 0,3

79,7 0,2 3,7 1,2

11,4 7,6 -12,4 6,4

1,2 6,3 -11,4 0,2

92,3 1,1 1,3 1,8

7,7 2,2 4,0 4,8

100,0 1,2 1,5 2,1

Bron: NBB.

1 Aandeel, in procenten, in de BLEU-uitvoer.

2 Teken - : depreciatie.
3 Exclusief de valuta's waarvoor de Bank geen indicatieve koersen publiceert, behalve als de landen van die valuta's ten minste 0,5 pct. van de BLEU-uitvoer

voor hun rekening nemen, met uitzondering evenwel van de zaïre, de roepie en de sjekel.

en deviezencontroles. De onzekerheid bleef
echter voortduren, zodat een beslissinginzake
een niet tot het Stelsel behorende valuta, te
weten het opgeven door de Zweedse autori-
teiten van hun doelstelling om de kroon sta-
biel te houden ten opzichte van de ecu, vol-
doende was om nieuwe speculatieve kapitaal-
bewegingen ten voordele van de Duitse mark,
de Nederlandse gulden en de Belgische frank
op gang te brengen. Op 23 november vond
een derde herschikking plaats, die neerkwam
op een nieuwe devaluatie van de peseta sa-
men met een even grote herziening van de
spilkoers van de escudo.

Gedurende die bewogen periode hand-
haafde de Belgische frank zijn positie boven-
aan de smalle band van het EMS. Tijdens de
voorgaande periodes van spanning binnen het
Stelsel had de Bank, zoals in deel 6.1 van dit
Verslag wordt aangestipt, doorgaans het ren-
teverschil tegenover de mark opgetrokken en
steunoperaties ten gunste van de frank ver-
richt, terwijl zij deze keer massaal op de

markt diende te interveniëren door Italiaanse
lires, ponden sterling, Ierse ponden en Deense
kronen aan te kopen.

Tussen eind augustus en eind december
1992 bleef de koers van de frank bijgevolg
ongewijzigd ten opzichte van de mark, de gul-
den en de Franse frank en steeg hij sterk
tegenover de andere EMS-valuta's.

Weegt men de wisselkoerswijzigingen van
de Belgische frank ten opzichte van de ver-
schillende valuta's met de waarde van de
BLEU-uitvoer naar de landen van die valuta's,
dan komt men tot de bevinding dat de stijging
van de aldus berekende gewogen gemiddelde
koers van de frank tijdens de eerste acht
maanden van het jaar heel andere oorzaken
had dan in de laatste vier maanden.

Tussen eind december 1991 en eind au-
gustus 1992 bleef de gewogen gemiddelde
koers van de frank ten opzichte van de va-
luta's van het EMS-wisselkoersmechanisme
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GRAFIEK 29 - INVLOED VAN DE DOLLARKOERS OP DE POSITIE VAN DE BELGISCHE FRANK, DE NEDERLANDSE GULDEN
EN DE FRANSE FRANK IN HET EMS

(veranderingspercentages t.o. v. de voorgaande maand)
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Bron: NBB.

vrijwelongewijzigd. Gedurende diezelfde pe-
riode onderging de frank evenwel, net als de

andere sterke EMS-valuta's, de schommelin-
gen van de yen en vooral de VS-dollar, de
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voornaamste twee zwevende valuta's. Tegen-
over die twee valuta's vermeerderde hij met
respectievelijk 6,3 en 7,6 pct in waarde. Het
is in dat verband het vermelden waard dat
de positie van de frank in het EMS, anders
dan in het verleden, niet langer lijkt te worden
beïnvloed door de wisselkoersschommelingen
van de mark ten opzichte van de dollar. Tot
begin 1991 bracht een koersstijging van de
mark tegenover de dollar doorgaans een vrij-
wel gelijktijdige depreciatie van de frank en
van andere EMS-valuta's tegenover de Duitse
valuta teweeg. Sedert medio 1991 is de po-
sitie van de frank tegenover de mark, naar
het voorbeeld van de gulden, ongevoelig ge-
worden voor de fluctuaties van de dollarkoers.
Tijdens de eerste acht maanden van het jaar
vermeerderde de frank met iets meer dan
1 pct. in waarde ten opzichte van het geheel
van de EMS-valuta's, de dollar en de yen.

Tussen eind augustus en eind december
1992 sloeg het beeld geheelom. Daar de
frank zich in het kielzog van de mark hand-
haafde, onderging zijn positie ten opzichte
van de sterke valuta's van het Europees Mo-
netair Stelsel nauwelijks enige wijziging, maar
steeg hij met 14,2 pct. tegenover de overige
EMS-valuta's. In die periode vermeerderden
de dollar en de yen evenwel fors in waarde
ten opzichte van de sterke EMS-valuta's,zodat
de stijging van de gewogen gemiddelde koers
van de frank beperkt bleef tot 1,5 pct.

Neemt men het geheel gevormd door de
EMS-valuta's, de dollar en de yen in aanmer-
king, dan is de gewogen gemiddelde koers
van de frank over heel 1992 met gemiddeld
1,8 pct. omhooggegaan. De appreciatie ten
opzichte van een aantal andere valuta's was
aanzienlijker, maar de landen van die valuta's
nemen slechts een bescheiden deel van de
BLEU-afzet voor hun rekening.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Alles samen is het indexcijfer van de ge-
wogen gemiddelde koers van de frank in 1992
met 2,1 pct. gestegen. Die toename weerspie-
gelt de verhoging ofwel van de in vreemde
valuta's omgezette Belgische en Luxemburgse
uitvoerprijzen. ofwel de daling van de in fran-
ken uitgedrukte uitvoerontvangsten wanneer
de BLEU-exporteurs zich verplicht zien hun
prijzen in vreemde valuta's te handhaven. Zij
geeft ook aan in welke mate de prijzen van
de ingevoerde goederen en diensten neer-
waarts werden beïnvloed, aangezien de ap-
preciatie van de frank dezelfde is geweest, of
het indexcijfer nu met de uitvoer of met de
invoer wordt gewogen.

Die daling heeft een onmiddellijke en di-
recte weerslag op de kosten van de ingevoer-
de inputs van de ondernemingen en, als deze
laatste de kostprijsvermindering in hun ver-
koopprijzen doorberekenen, op het indexcijfer
van de consumptieprijzen. Via de indexerings-
mechanismen werkt zij vrij snel door in alle
inkomens waarvan de veranderingen formeel
aan het verloop van dat indexcijfer zijn ge-
koppeld. Zij werkt eveneens door in die in-
komens die de facto hetzelfde verloop als de
geïndexeerde inkomens vertonen. Alle be-
standdelen van de kostprijs van de bedrijven
zouden derhalve in dezelfde mate moeten da-
len als de invoerprijzen. Voor de export-
bedrijven compenseert die kostprijsvermin-
dering de eventuele teruggang van de ont-
vangsten ten gevolge van de appreciatie van
de frank. Kortom, als alle hierboven beschre-
ven mechanismen naar behoren hebben ge-
functioneerd, zou het effect van de koers-
stijging van de frank neutraal zijn voor het
geheel van de bedrijfstakken, met inbegrip
van de exportgerichte. Dat totale resultaat
verhult uiteraard uiteenlopende individuele
situaties bij de bedrijven naargelang van hun
in- en uitvoerkorf.
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6. MONETAIR BELEID EN GELD- EN KAPITAALMARKT

6.1 MONETAIR EN WISSELKOERSBELEID

Het jaar 1992 werd in de tweede helft
gekenmerkt door de reeds beschreven hevige
spanningen op de valutamarkt. Die periode
vormde een belangrijke test voor de geloof-
waardigheid van het in juni 1990 afgekondig-
de wisselkoersbeleid. Ook het nieuwe mone-
taire-beleidsinstrumentarium, resultaat van de
hervorming van januari 1991, werd in de
tweede jaarhelft op de proef gesteld.

6.11 ALGEMENE ORIENTATIE

Zoals het een kleine, zeer open economie
past, is het steeds een wisselkoersdoelstelling
geweest die als richtsnoer voor het monetaire
beleid in België heeft gefungeerd en niet het
verloop van een of ander monetair aggregaat.
Hierdoor neemt de Bank echter grotendeels
de Duitse monetaire politiek over, die gericht
is op het bewerkstelligen van prijsstabiliteit
waarbij, als intermediaire doelstelling, een
streefcijfer voor de groei van de geIdhoeveel-
heid wordt vooropgesteld.

In 1992 is het Belgische monetaire beleid
in het teken blijven staan van de in juni 1990
aangeganeverbintenis om de frank te koppe-
len aan de EMS-valuta's die als ankers van
stabiliteit worden beschouwd, in casu de
Duitse mark. Dank zij de geloofwaardigheid
van dat beleid, die geschraagdwerd door de
behoorlijke prestaties van de Belgische eco-
nomie in het vlak van inflatie, groei en be-
talingsbalans, kon het korte-renteverschil ten
opzichte van de mark zeer snel worden weg-
gewerkt en kon de rente-ecart op lange ter-
mijn worden verkleind, terwijl de koers van
de frank zich zeer dicht bij zijn spilkoers
tegenover de mark handhaafde. Sedertdien
biedt dat beleid de markten twee richtpun-
ten : de koers van de frank ten opzichte van
de Duitse mark en de Nederlandse gulden
moet stabiel blijven en de korte rente mag
nauwelijks van die in Duitsland en Nederland

afwijken, behalve indien het vertrouwen in
een van de betrokken valuta's zou slinken.
Gedurende het hele verslagjaar zijn de wis-
selkoers- en de korte-renteverschillen tegen-
over die valuta's inderdaad erg klein gebleven.

Tijdens het eerste halfjaar - toen het
EMS blijk gaf van een grote stabiliteit - be-
vond de koers van de frank zich voortdurend
zowat 0,2 pct. boven zijn spilkoers ten op-
zichte van de Duitse mark en bleef de korte
rente net iets onder de Duitse rente. In het
licht van onder meer het renteverloop in Ne-
derland liet de Bank dat negatieve rentever-
schil vanaf april ietwat oplopen: voor drie-
maands beleggingen op de interbankenmarkt
nam het toe van - 0,1 tot circa - 0,3 pct.
Op deze wijze zorgde zij ervoor dat de in
het voorgaande hoofdstuk vermelde kortlo-
pende netto kapitaaluitvoer, die het tegen-
wicht vormde van het overschot op de basis-
balans, aanhield. De Bank waakte er welover
dat het renteverschil niet te groot werd: in
een context van vrij kapitaalverkeer en bij af-
wezigheid van een wisselkoersrisico ligt de
rente-elasticiteit van het kortlopende particu-
liere kapitaalverkeer immers zeer hoog. Wel-
nu, het was duidelijk dat de markten, ondanks
een opflakkering van de inflatie in Duitsland,
nauwelijks een depreciatie van de Duitse
mark verwachtten.

Nadat het Verdrag van Maastricht op
2 juni door Denemarken werd afgewezen,
deed zich een ingrijpende verandering in de
monetaire omgeving voor: de relatieve kalmte
op de valutamarkten ruimde de plaats voor
een stijgende nervositeit die bij het naderen
van het Franse referendum op 20 september
in een heuse crisis ontaardde. De rust die
volgde op de beslissingenvan medio scptem-
ber was slechts van korte duur. De spannin-
gen laaiden opnieuw op en mondden op
23 november in een nieuwe herschikking uit.

Gedurende die periode handhaafde de
frank zich doorlopend zeer dicht in de buurt
van zijn spilkoers ten opzichte van de mark,
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wat de Bank er trouwens toe bracht voor om-
vangrijke bedragen deel te nemen aan de in-
terventies op de valutamarkt ter ondersteuning
van andere valuta's. De rentetarieven op korte
termijn bleven doorgaans onder de overeen-
stemmende tarieven op de Duitse interban-
kenmarkt. Slechts enkele dagen in september
lagen ze op hetzelfde niveau. De rente op
eurodeposito's in Belgische franken bevond
zich toen boven die op eurodeposito's in
Duitse marken, die wegens de massale vor-
ming van dergelijke deposito's naar beneden
werd gedrukt. Onder invloed van de neutra-
lisatie-operaties van de Bundesbank steeg de
rente op eurodeposito's in Duitse marken
eind september echter reeds opnieuw tot op
het peil van de Duitse binnenlandse tarieven.

De tweede helft van 1992 steekt af bij
de vorige periodes van spanning binnen het

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

EMS, bijvoorbeeld die welke aan de herschik-
kingen van april 1986 en januari 1987 vooraf-
gingen. In dergelijke omstandigheden diende
de Bank vaak de frank te ondersteunen door
middel van renteverhogingen en omvangrijke
deviezenverkopen - waarvan het saldo op
de balans van de officiële betalingen een be-
naderend beeld geeft - zonder echter te
kunnen beletten dat de wisselkoers verzwakte
en dat, in sommige gevallen, de spilkoers van
de frank ten opzichte van de Duitse mark
zelfs werd verlaagd. In 1992 daarentegen wer-
den noch de wisselkoers van de frank tegen-
over de mark noch de rente-ecart gewijzigd
en was het ter ondersteuning van andere va-
luta's dan de frank dat de Bank op de valu-
tamarkt diende te interveniëren.Het over-
schot van fr. 255 miljard bij de officiële be-
talingen van 1992, waarvan niet minder dan
fr. 233 miljard tijdens de laatste vier maanden

GRAFIEK 30 - RENTE- EN WISSELKOERSVERSCHILLEN VAN DE FRANK T.O.V. DE DUITSE MARK EN BALANS VAN DE
OFFICIELE BETALINGEN
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Bron: NBB.

1 Teken + : vermeerdering van de goud- en deviezenreserves of vermindering van de deviezenschuld van de overheid.

2 Interbankenrente voor drie maanden in franken min interbankenrente voor drie maanden in marken (maandgemiddelden).

3 WisseJkoersverschil tussen de frank en de mark in verhouding tot de spilkoers vóór herschikking (maandgemiddelden),

(a) Herschikk,ing van 7 april 1986; spilkoers van de frank t.O.V. de mark: -1,9 pct.

(b) Herschikking van 4 augustus 1986; spilkoers van de frank t.O.V. de mark: onveranderd.

(cl Herschikking van 12 januari 1987; spilkoers van de frank t.o.v. de mark: -1,0 pct.

(dl Herschikkingen van 14 en 17 september 1992; spilkoers van de frank t.o.v. de mark: onveranderd.

(e) Herschikking van 23 november 1992; spilkoers van de frank t.o.v. de mark: onveranderd.
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van het jaar werd opgetekend, staat derhalve
in schril contrast met het tekort van fr. 83 mil-
jard in de twee maanden rond de jaarwisse-
ling 1986-1987, van fr. 115 miljard tussen de-
cember 1985 en maart 1986, van fr. 173 mil-

GRAFIEK 31 - CREDIBILITEITSZONES T.O.V. DE DUITSE MARK

(rente op twaalf maanden)
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jard tussen december 1982 en maart 1983,
of nog van fr. 319 miljard voor hee11981.

Vanaf medio september waren de rente-
tarieven zelfs neerwaarts gericht, gelijke tred
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1 De bovenste (onderste) limiet is gelijk aan de rente op de euro-Duitse mark vermeerderd (verminderd) met de binnen het EMS maximaal toegestane
bilaterale depreciatie (appreciatie) van de beschouwde valuta t.O.V. de mark, uitgaande van haar effectieve positie.
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houdend met de Duitse en Nederlandse ta-
rieven. Zij bleven voortdurend in het midden
van hun « credibiliteitszone» tegenover de
Duitse mark. Een positie onder de bovenste
limiet van die zone, zoals ze in grafiek 31 is
berekend, wijst erop dat de markten bereid
zijn beleggingen voor een jaar te verrichten
in de valuta die deze positie inneemt, zonder
daarbij te eisen dat het risico van een deva-
luatie ten opzichte van de referentievaluta, in
casu de Duitse mark, door een rentepremie
wordt gedekt.

Op de markt van het langlopende kapi-
taal bleef het hele jaar door een positief ren-
teverschil ten opzichte van beleggingen in
Duitse marken bestaan. Bepaalde institutione-
le kenmerken van de Belgischeobligatiemarkt
zijn daar wellicht niet vreemd aan, zoals bij-
voorbeeld zijn beperktere volume, de minder

GRAFIEK 32 - RENTESTRUCTUUR IN BELGIE EN IN DUITSLAND
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grote internationale faam van de frank als be-
leggingsmunt en het bestaan - voor de in-
gezeten particulieren - van een roerende
voorheffing. Na 'rond 0,75 pct. te hebben ge-
schommeld, liep dat verschil tussen de lange
rentetarieven in augustus en begin september
ietwat op. Vanaf medio september vernauwde
het echter en aan het einde van het jaar was
het kleiner dan 0,50 pct., omdat de rente in
België sterker was gedaald dan in Duitsland.

Sedert oktober 1991 werden de markten
gekenmerkt door een omgekeerde rentestruc-
tuur. In tegenstelling tot wat zich soms tijdens
de jaren tachtig had voorgedaan, ging het de-
ze keer niet om een typisch Belgischesituatie
die verband hield met de noodzaak om - ter
wille van het evenwicht op de betalingsba-
lans - kortlopend kapitaal aan te trekken of
in het land te houden, maar om een uit Duits-
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1 Voor België, leningen van de overheidssector voor ten minste 6 jaar; voor Duitsland, leningen van de overheidssector van 7 lot 15 jaar.
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land ingevoerde situatie. Het Duitse monetai-
re beleid leek de markten te hebben overtuigd
van zijn doeltreffendheid in het vlak van de
inflatiebestrijding : dank zij dat vertrouwen
heeft de Duitse lange-termijnrente de van
midden 1990 tot augustus 1992 opgetekende
stijgingen van de korte rente niet gevolgd.

6.12 OPERATIONELE BELEIDSVOERING

Het nieuwe monetaire-beleidsinstrumen-
tarium dat bij de hervorming van 29 januari
1991 is ingevoerd, beïnvloedt de geldmarkt-
rente in tweeërlei opzicht.

Enerzijds geeft de Bank, door haar eigen
tarieven aan te kondigen, duidelijke aanwij-
zingen betreffende het gewenste korte-rente-
verloop. Zo oefenen wijzigingen in de officiële
tarieven - discontovoet en rente op de voor-
schotten buiten plafond - een signaalfunctie
uit. Het is evenwel vooral via de tarieven voor
de eindedagfaciliteiten en via de rente op
haar periodieke toewijzingen van kredieten
dat de Bank de oriëntatie van haar rentebe-
leid kenbaar maakt.

Anderzijds beïnvloedt de Bank het volu-
me van de liquiditeiten waarover de geld-
marktpartijen beschikken. AI naargelang de
operaties van de Bank aan het einde van de
dag een residueel geldmarktoverschot of -te-
kort tot stand brengen, zijn die partijen ge-
noodzaakt bij de Bank middelen te beleggen
of te lenen tegen een tarief dat minder voor-
delig is dan de marktrente. Door eindedag-
tekorten te creëren - via een kredietvolume
dat kleiner is dan de behoeften -, zet de
Bank de verschillende financiële instellingen
er dus toe aan hun rentetarieven ietwat te
verhogen teneinde kapitaal aan te trekken.
Eindedagoverschotten oefenen daarentegen
een neerwaartse druk op de marktrente uit.

In de loop van het eerste halfjaar dienden
de rentetarieven van de Bank vrijwel niet te
worden gewijzigd. De discontovoet en de ren-
te op de voorschotten buiten plafond bleven
onveranderd. Het rentetarief van de bij de
hoeveelheidstenders toegewezen kredieten
werd op 22 januari met 0,10 pct. opgetrokken

tot 9,40 pct. Die aanpassingvond plaats nadat
een aanbesteding tegen meervoudige renteta-
rieven - waarbij de financiële instellingen
naast de bedragen die ze wensen te ontvan-
gen, ook de rente moeten bekendmaken die
ze voor het krediet van de Bank bereid zijn
te betalen - een aanwijzing in die richting
had verschaft. Die bescheiden verhoging werd
evenwel op 24 februari alweer ongedaan ge-
maakt.

In het eerste kwartaal zag de Bank er
via fijnregeling van de geldmarktliquiditeit
op toe dat de marktrente de lichte stijging
van de Duitse tarieven volgde. In het twee-
de kwartaal nam ze een meer neutrale hou-
ding aan met de bedoeling de geldmarkt
nagenoeg in evenwicht te houden, zodat het
verschil ten opzichte van de Duitse rente
ietwat verruimde.

Vanaf de zomer werd intensiever gebruik
gemaakt van het rente-instrument. Zo werd
op 17 juli, na de beslissing van de Bundes-
bank om haar discontovoet met 0,75 pct. te
verhogen, het tarief van de toewijzingen van
kredieten opgetrokken van 9,30 tot 9,45 pct.
Nadien werd het nog tweemaal verhoogd, zo-
dat het eind augustus 9,70 pct. bedroeg. On-
der impuls van de Bundesbank deed zich na
de EMS-herschikking van 14 september een
rente-ontspanning voor. De rente voor de toe-
wijzingen van kredieten zakte onmiddellijk te-
rug naar haar peil van het tweede kwartaal;
nadien volgden er nog verlagingen, waardoor
zij op 21 oktober tot 8,75 pct. was terugge-
bracht. In november en december werd, in
overleg met De Nederlandsche Bank, tot twee
supplementaire minieme verlagingen besloten,
zodat de rente voor de toewijzingen van kre-
dieten aan het einde van het jaar 8,60 pct.
beliep, of 0,70 pct. minder dan aan het begin
van het jaar. In september en oktober ver-
laagde de Bank ook haar beide officiële ta-
rieven, die in de periode van rentehausse
nochtans onveranderd waren gebleven: de
discontovoet en de rente op voorschotten bui-
ten plafond werden in drie stappen terugge-
bracht van respectievelijk 8,50 en 11,50 pct.
tot 7,75 en 10,50 pct. Op 11 december werd
de rente op voorschotten buiten plafond nog-
maals verlaagd, nI. tot 10,25 'Pct.
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GRAFIEK 33 - OPERATIONELE MONETAIRE BELEIDSVOERING

RENTETARIEVEN VAN DE NBB, HET HWI EN DE GELDMARKT
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Bron: NBB.

De toenemende onrust op de valutamark-
ten noopte de Bank tijdens de zomermaanden
tot voorzichtigheid bij het beheren van de
geldmarktliquiditeit : eindedagtekorten droe-

gen bij tot het verkleinen van het negatieve
renteverschil ten opzichte van de Duitse mark.
Nadat die rente-ecart eind september verdwe-
nen was, versoepelde de Bank haar Iiquidi-
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teitsbeleid en creëerde zij tijdelijk eindedag-
overschotten. Nadien bracht ze weer tekorten
teweeg, teneinde het opnieuwopgedoken ne-
gatieve renteverschil binnen de perken te hou-
den.

Bij haar beheer van de geldmarktliquidi-
teit diende de Bank rekening te houden met
het effect van de interventies ter ondersteu-
ning van andere valuta's. Zoals gemeld, kwam
het surplus bij de officiële betalingen van de
BLEU in 1992 op fro 255 miljard uit; dat sur-
plus omvat, behalve die interventies, de inning
van interesten op het geheel van de goud-
en deviezenreservesen de mutatie van de in
franken luidende nettoverplichtingen van de
Bank tegenover het buitenland. De financiële
instellingen zouden de massale deviezenaan-
kopen tegen franken hebben kunnen aangrij-
pen om hun schulden in franken tegenover
de Bank volledig terug te betalen en einde-
dagdeposito's bij de Bank te accumuleren. De
weerslag van de interventies op de geldmarkt-
liquiditeit diende dus te worden geneutrali-
seerd, zodat de Bank haar greep op de rente
ten volle behield en de financiële instellingen
« en Banque» bleven. Drie opties stonden
daartoe open en erwerd in verschillende ma-
te gebruik van gemaakt: de terugbetaling
door de Schatkist van een gedeelte van haar
deviezenschuld. specifieke liquiditeitsverkrap-
pende operaties en de geordende afbouw van
de in franken luidende vorderingen van de
Bank op de financiële instellingen.

Eerst en vooral kunnen aan de Schatkist
vreemde valuta's worden afgestaan met het
oog op de terugbetaling van een gedeelte van
haar deviezenschuld. Het is normaal dat die
schuld, die in een periode van lopende te-
korten en particuliere kapitaaluitvoer werd
opgebouwd, thans wordt afgelost. Reedsvóór
de valutamarktinterventies plaatsvonden, wa-
ren de minister van Financiën en de Bank
overeengekomen dat de Schatkist haar aan-
deel in de opbrengst van de goud- en devie-
zenreservesvan de Bank zou aanwenden om
haar deviezenschuld terug te betalen. Die
overeenkomst was bedoeld om te voorkomen
dat op de actiefzijde van de balans van de
Bank de vorderingen in franken door tegoe-
den in vreemde valuta's zouden worden ver-

drongen. Een dergelijk verschijnsel treedt op
als - bij een stagnerende biljettenomloop en
in afwezigheid van verplichte monetaire re-
serves - een accumulatie van inkomsten uit
de goud- en deviezenreserves plaatsvindt
waarvan de tegenwaarde in franken wordt uit-
gekeerd. De interventies op de valutamarkten
leverden de Bank op hun beurt - en in veel
grotere maté - buitenlandse tegoeden op die
haar vorderingen in franken dreigden te ver-
dringen. Het afstaan van deviezen aan de
Schatkist, waardoor deze laatste de structuur
van haar schuld kon veranderen, bood een
welkome oplossing voor dat probleem. Aan-
gezien bij de delging van de deviezenschuld
van de Staat echter rekening moet worden
gehouden met de vervaldagen van de lenin-
gen, hebben die terugbetalingen het effect van
de interventies in 1992 nochtans niet volledig
geneutraliseerd: zij beliepen fro 100 miljard.
De goud- en deviezenreserves zijn bijgevolg
met fr. 155 miljard toegenomen, wat meer is
dan het totale bedrag van de in franken lui-
dende vorderingen die de Bank aan het begin
van het jaar had uitstaan.

Een ander middel dat de Bank kan aan-
wenden om een te sterke inkrimping van haar
activa in franken te verhinderen, is het ont-
trekken van liquiditeiten aan de geldmarkt
door in om het even welke vorm franken te
lenen. Het is evenwel van belang dat het sa-
menvallen van dergelijke operaties met de da-
gelijkse hernieuwing van in franken luidende
vorderingen via de directe geldmarktinterven-
ties, geen verwarring sticht omtrent de bedoe-
lingen van de Bank. Daarom is de voorkeur
uitgegaan naar een specifieke vorm van neu-
tralisatie-operaties voor de interventies, nI. de
verkrappende valutaswaps: vreemde valuta's
worden door de Bank à contant verkocht en
op termijn tegen Belgische franken terugge-
kocht. Dank zij valutaswaps ten belope van
fro 135 miljard kon de stijging van de contante
goud- en deviezenreserves - en de weerslag
ervan op de geldmarktliquiditeit - aldus tot
fr. 20 miljard worden teruggebracht.

De vorderingen in franken op de finan-
ciële instellingen, ten slotte, kunnen worden
verminderd voor zover dat de doelmatig-
heid van de monetaire politiek niet schaadt.
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GRAFIEK 34 - TRANSACTIES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(uitstaande bedragen in miljarden franken; weekgemiddeldenJ
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Bron: NBB.

1 Exclusief sterilisatieswaps.
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(+ : actief; - : passief; miljarden franken)

TABEl 40 - ANALYTISCHE BALANS VAN DE NATIONALE BANK VAN BElGIE

Transacties buiten geldmarktbeleid .

Biljettenomloop (-) .

Goud- en deviezenreserves 1 à contant en op termijn .

p.m. Balans van de officiële betalingen .
Wijziging van de deviezenschuld van de overheid .

Diversen (netto) .

Verkrappende valutaswaps (-) .

Geldmarktbeleid 2 ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••

Mobilisering van handelspapier .

Kredietverstrekking d.m.v. aanbestedingen .

Directe geldmarktinterventies .

Dekking van eindedagtekorten of absorptie (-) van eindedagover-
schotten .

van de Schatkist en het Rentenfonds .

van de financiële instellingen

31-12·1991 31·12·1992 Wijziging

157,4

1,3

154,8

255,2
-100,4

1,3

-134,9

-22,6

-6,9

-25,2

9,5

0,1

0,2

-0,1

1 Geëvalueerd tegen de aankoopkoersen.

2 Exclusief verkrappende valutaswaps.

Het uitstaande bedrag van die vorderingen
- eind 1991 zowat fr. 120 miljard - laat
nochtans geen aanzienlijke daling toe, want
de Bank moet voldoende middelen overhou-
den om snel op de geldmarkt te kunnen in-
grijpen. Die bekommernis heeft de Bank ertoe
gebracht de gemiddeldelooptijd van haar vor-
deringen in franken terug te schroeven door
het uitstaande bedrag van de activa met de
langste looptijden, waarvan het volume trou-
wens van minder belang is voor het monetaire
beleid, te verkleinen: zij verminderde de kre-
dietverstrekking via aanbestedingen en hal-
veerde in december de mobiliseringsfacilitei-
ten voor handelspapier.

De overige instrumenten van het mone-
taire beleid werden slechts in zeer geringe
mate gewijzigd.

Zo kwam het slechts enkele keren voor
dat de Bank bij hoeveelheidstenders de be-
dragen die de inschrijvers mochten vragen,
beperkte tot de voor hen geldende kredietlijn
met betrekking tot de voorschotten in re-

kening-courant. Het kwam erop aan te ver-
hinderen dat wanneer het verschil tussen.de
rente voor de aanbestedingen en de markt-
rente voor transacties met een zelfde looptijd
vergrootte, buitensporige offertes aanleiding
zouden geven tot een onbillijke verdeling van
de liquiditeitsbijstand van de Bank.

-113,8

-431,5

.' 308,7

43,6

-430,2

463,5

In de praktijk van de toewijzingen van
kredieten werd in 1992 overigens nauwelijks
enige afwisseling opgetekend. Er had geen en-
kele aanbesteding voor meer dan een week
plaats. De aanbestedingentegen meervoudige
rentetarieven bleven zeldzaam: de Bank is
slechts tweemaal tot dergelijke aanbestedingen
overgegaan, nI. op 20 januari en op 14 au-
gustus; in beide gevallen peilde zij de
verwachtingen van de marktoperatoren ten-
einde in de loop van de daaropvolgende da-
gen de basistarieven op het gepaste niveau
vast te leggen.

9,0 10,3

-5,0 -139,9

121,4 98,8

10,9 4,0

50,2 25,0

60,3 69,8

-2,6 -2,5

0,2

-2,6 -2,7

Zoals bij de monetaire hervorming reeds
was aangekondigd, werden de kredietlijnen
van de financiële instellingen op 1 juni aan-
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gepast teneinde rekening te houden met hun
activiteit op de nieuwe, in volle expansie ver-
kerende secundaire markten van de schatkist-
certificaten en de lineaire obligaties. De Bank
wilde daarmee nogmaalsduidelijk maken welk
belang zij hecht aan die activiteit, die in hoge
mate bepalend is voor de doeltreffendheid
van haar monetaire beleid.

De directe interventies op de geldmarkt,
ten slotte, bleven vooral de vorm aannemen
van cessies-retrocessiesop zeer korte termijn
en af en toe van interbankentransacties en
aan- en verkopen van schatkistcertificaten.
Tweemaal, eens in mei en eens in juni, had-
den cessies-retrocessiesop zeer korte termijn
plaats tegen een vooraf door de Bank aange-
kondigd tarief teneinde de markt een duide-
lijker rentesignaal te verschaffen.

De regering heeft een wetsvoorstel goed-
gekeurd dat voorziet in de afschaffing van de
monetaire financiering van de overheid vóór
1 januari 1994, de datum vastgelegd in het
Verdrag betreffende de Europese Unie, en dat
de onafhankelijkheid van de Bank versterkt
nog vóór het Europees Stelsel van Centrale
Banken wordt opgericht. Enerzijds zullen de
kredietfaciliteiten van de Schatkist en het Ren-
tenfonds bij de Bank wegvallen. De Schatkist
zal nog het hoofd kunnen bieden aan einde-
dagtekorten of -overschotten door het uit-
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staande bedrag van een door haar bij de Bank
gevormd rentedragend deposito te wijzigen.
De reeds aan de gang zijnde perfectionering
van haar kasvooruitzichten zou de Schatkist
evenwel in staat moeten stellen slechts uit-
zonderlijk van deze mogelijkheid gebruik te
maken. Een overeenkomst tussen de Staat en
de Bank zal de technische modaliteiten van
dat deposito regelen. Anderzijds zullen de mi-
nister van Financiën en de regeringscommis-
saris zich niet meer kunnen verzetten tegen
de uitvoering van besluiten of operaties van
de Bank waarbij het gaat om het monetaire
beleid, het verrichten van valutamarktopera-
ties, het beheer van de goud- en deviezen-
reserves of de werking van het betalingsver-
keer. Hierbij dient wel te worden aangestipt
dat dit in de praktijk reeds zo is.

6.2 GELD- EN KAPITAALMARKT

6.21 RECENTE ONTWIKKELINGEN OP DE
GELDMARKT

De markt van de" schatkistcertificaten en
de interbankenmarkt bleven de twee belang-
rijkste segmenten van de geldmarkt in Belgi-
sche franken. Afgaande op het uitstaande be-
drag per einde oktober 1992, waren zij van

(daggemiddelden, in miljarden franken)

TABEL 41 - OMZET OP DE SECUNDAIRE MARKT VAN DE SCHATKISTCERTIFICATEN EN VOLUME VAN DE
CESSIES-RETROCESSIES VAN OVERHEIDSEFFECTEN 1

Schatkistcertificaten Cessies-retrocessies
van overheidseffecten

1991 Februari-maart............................................... 33
2e kwartaal 36
3e kwartaal 29
4e kwartaal . 27 2

1992 1e kwartaal .
2e kwartaal .
3e kwartaal .
4e kwartaal .

29
34

42

50

4

5

8
12

Bron: NBB.

1 Exclusief de transacties met de NBB.
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GRAFIEK 35 - VERSCHIL TUSSEN DE EMISSIERENTE VOOR SCHATKISTCERTIFICATEN 1 EN DE INTERBANKENRENTE 2

DRIE MAANDEN
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1991 1992
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F M A M J JAS 0 N D J F M A M J JAS 0 N D

1991 1992

Bron: NBB.

1 Gemiddelde rente van de aanbestedingen.
2 Gemiddelde van de bied- en laattarieven op het ogenblik van de aanbestedingen van schatkistcertificaten.
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nagenoeg dezelfde orde van grootte, nI. res-
pectievelijk fr. 1.887 miljard en fro 2.010 mil-
jard.

Tijdens de eerste tien maanden van 1992
klom het uitstaande bedrag schatkistcertifica-
ten met fro 169 miljard. Op de secundaire
markt van de schatkistcertificaten nam de om-
zet in 1992 toe tot een daggemiddelde van
fr. 50 miljard in het vierde kwartaal. Deze se-
cundaire markt wordt, net als die van de li-
neaire obligaties, gestimuleerd door markthou-
ders (« primary dealers »), waarvan het aantal
van veertien op zestien is gebracht.

Het uitstaande bedrag van de interban-
caire vorderingen en schulden in Belgische
franken steeg in de eerste tien maanden van
1992 met fro 290 miljard. De interbanken-
markt werd in 1992 onder meer gekenmerkt
door de ontwikkeling van een privé-markt
voor cessies-retrocessiesvan overheidseffec-
ten. Het bedrag van dat soort van transacties
die via het effectenclearingstelselvan de Bank
verlopen, ging immers steil in de hoogte: het
gemiddelde dagelijkse volume van de trans-
acties steeg van fro 2 miljard in het vierde
kwartaal van 1991 tot fr. 12 miljard in het
vierde kwartaal van 1992. Die verrichtingen
hebben betrekking op zowel schatkistcertifica-
ten als lineaire obligaties.

Tijdens het verslagjaar bleef de ermssie-
rente voor schatkistcertificaten doorgaans en-
kele basispunten onder de gemiddelde inter-
bankenrente. De concurrentie tussen de inte-
kenaars, die door de monetaire hervorming
van januari 1991 is ingevoerd, maakte het
wellicht mogelijk dat de rentestructuur op de
geldmarkt een betere afspiegeling is geworden
van de verhandelbaarheid van schatkistcertifi-
caten en van de hoedanigheid van de Schat-
kist als soevereine emittent, een element
waarmee trouwens in de reglementering be-
treffende de eigen middelen van de krediet-
instellingen rekening is gehouden. Dat de
Schatkist relatief gunstigere voorwaarden wist
te verkrijgen voor zesmaandsen twaalfmaands
certificaten, kan hoofdzakelijk worden toege-
schreven aan het beperktere uitgiftevolume,
en derhalve aan een geringere afhankelijkheid
van de Staat van die financieringsbron ; er
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wordt immers een aanmerkelijk intensiever
beroep gedaan op de markt van driemaands
certificaten.

6.22 EFFECTENMARKT

De inspanningen tot modernisering en di-
versificatie van de Belgische financiële mark-
ten - die reeds in grote mate gedurende de
voorgaande twee jaar waren aangevat - wer-
den in 1992 voortgezet. Het totale netto uit-
giftevolume was in de meeste segmenten van
de effectenmarkt vergelijkbaar met dat in
1991.

De lange-termijnuitgiften van de niet-
financiële vennootschappen waren in nettoter-
men evenwel veel lager dan in 1992 : de
terugbetalingen van obligaties neutraliseerden
nagenoeg het zeer geringe bedrag van de aan-
delenemissies.

Deze laatste ondergingen de negatieve
weerslag van de dalende beurskoersen, die
kapitaalverhogingen duurder maken. De
koersstijging die zich aan het begin van het
jaar op de aandelenmarkt had voorgedaan,
was inderdaad reeds tegen eind juni ongedaan
gemaakt en de dalende tendens werd nadien
nog versterkt doordat talrijke vennootschap-
pen een verslechtering van hun tussentijdse
resultaten in vergelijking met de voorgaande
jaren bekendmaakten. Die ontwikkelingen
beïnvloedden eveneens de secundaire markt,
waar het activiteitsniveau van het einde van
de jaren tachtig niet meer werd gehaald en
waar in 1992 geen enkele nieuwe beursintro-
ductie plaatsvond. Het aantal beursvennoot-
schappen dat actief is op die markt, die in-
grijpend is hervormd door de wet van 4 de-
cember 1990 op de financiële transacties en
de financiële markten, bleef afnemen.

Het was bijgevolg in een weinig gunstige
omgeving dat de Belgische Future- en Optie-
beurs (BELFOX)in juni startte met het noteren
van opties op aandelen. BELFOX zette ook
de ontwikkeling van haar andere activiteiten
voort met de introductie, in augustus,van no-
teringen van termijncontracten op de inter-
bankenmarktrente (BIBOR) voor drie maan-
den. Teneinde hun omzet te verhogen, spra-
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TABEL 42 - NETTO-UITGIFTEN VAN EFFECTEN IN BElGISCHE FRANKEN 1

1988 1989

35 115

47 110

-12 5

82 -32

500 339

468 193

82

Aandelen 2 ••••.••••••••.•.•.••••••••••.••••.

Niet-financiële vennootschappen 46

Obligaties .

Thesauriebewijzen .

Financiële instellingen .

Overheid .

Obligaties .

Lineaire obligaties .

Leningen waarop een roerende voorheffing van
la pet. van toepassing is .

Leningen waarop een roerende voorheffing van
25 pct. van toepassing is 3 ••.•••••••.•••.•

Schatkistcertificaten .

Buitenland .

Deelbewijzen van instellingen voor collectieve
belegging die in België openbare uitgiften ver-
richten .

Belgische instellingen .

Buitenlandse instellingen .

468

32

la

164

4

160

1990 1991

Eerste tien maanden

1991 1992

42 12

39 11

3 -7

8

223 211

489 597

428 428

887 689

187 121

-645 -382

61 169

63 67

24 894

94 334

-74 564

18

-18

41

5

111

146

310 236

502 497

393 510

273 935

244 228

-124 -653

109 -13
98 9741

135

-3
138

-93

-15

-78

70

42

28

Bronnen: NBB, Cernmissie voor bet 8ank- en Financiewezen.

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

2 Openbare aandelenemissies, inclusief de uitoefening van warrants. Met inbegrip van de door de financiële instellingen uitgegeven aandelen.

J Met inbegrip van de leningen waarop een ander heffingspercentage dan 10 of 25 pct. van toepassing is of die van roerende voorheffing zijn vrijgesteld.
4 Gegevens voor de eerste zes maanden.

ken sommige BELFOX-leden in dezelfde
maand af erop toe te zien dat op de markt
voor termijncontracten op staatsleningen
iedere dag ten minste 1.250 contracten wor-
den verhandeld. Deze doelstelling werd ge-
haaid en zelfs ruimschoots overtroffen. De da-
lingvan de lange rente tijdens de laatste
maanden van het jaar en de verwachting van
een verdere baisse ervan hebben deze markt
wel fors gestimuleerd.

Sedert eind 1990 emitteren de vennoot-
schappen eveneens korte-termijneffecten in de
vorm van orderbriefjes (« commercial paper »).
In 1992 bleven zij zich tot die markt wenden
en vanaf juni gaven zij tevens hun eerste the-
sauriebewijzen uit, hierbij gebruik makend
van het wettelijke kader dat door de wet van
22 juli 1991 betreffende de thesaurie- en de

depositobewijzen was gecreëerd. In tegenstel-
ling tot het orderbriefje is dit nieuwe korte-
termijnpapier volledig van roerende voorhef-
fing vrijgesteld en kan het in gedemateriali-
seerde vorm worden uitgegeven, waardoor het
via het effectenclearingstelselvan de Bank kan
worden verhandeld. Ondanks deze voordelen
oogsten de thesauriebewijzen nog steeds veel
minder succes dan de orderbriefjes, die niet
onder dezelfde administratieve beperkingen
vallen en waarvoor het met name niet ver-
plicht is een emissieprospectus op te stellen
dat ter controle en goedkeuring aan de Com-
missie voor het Bank- en Financiewezen moet
worden voorgelegd vooraleer het mag worden
verspreid. Eind oktober beliep het uitstaande
bedrag van de thesauriebewijzen fr. 8 miljard,
terwijl er voor verscheidene tientallen miljar-
den franken aan orderbriefjes in omloop wa-
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ren. De toekomstige ontwikkeling van de
markt voor thesauriebewijzen zou evenwel
kunnen worden gestimuleerd door de aanwe-
zigheid van andere emittenten dan vennoot-
schappen. Zo heeft meer bepaald de Vlaamse
gemeenschap reeds te kennen gegeven voor
haar financiering op korte termijn op deze
markt een beroep te zullen doen.

Door de creatie van depositobewijzen
heeft de wet van 22 juli 1991 tevens de emis-
sie van korte-termijneffecten door de finan-
ciële instellingen geregeld. Deze laatste heb-
ben van die mogelijkheid weliswaar nog geen
gebruik gemaakt, maar naar het einde van het
jaar toe heeft een grote bank, buiten het ka-
der van deze wet om, voor het eerst voor
eigen rekening orderbriefjes uitgegeven. Afge-
zien van die operatie beperkten de financiële
instellingen hun openbare uitgiften tot kasbons
en obligaties. Het groeitempo van die emissies
bleef krachtig dank zij een hernieuwde be-
langstelling voor die beleggingen vanaf het
einde van het derde kwartaal, toen zich een
daling van de lange rente voordeed.

Het volume van de netto-uitgiften van
overheidseffecten in Belgischefranken nam in

. 1992 toe. De Schatkist gebruikte immers een
gedeelte van de deviezen die de Bank via
steunoperaties voor sommige EMS-valuta's
had verkregen om een deel van haar schuld
in vreemde valuta's terug te betalen. Zij voer-
de daarentegen haar verplichtingen in franken
op. Over het geheel van de eerste tien maan-
den was de toename van de netto-uitgiften
in franken volledig in de kortlopende effecten
terug te vinden. De netto-emissies op lange
termijn van hun kant, die weliswaar een aan-
zienlijke omvang bereikten, bleven stabiel;
zowel de nieuwe uitgiften als de terugbeta-
lingen lagen beneden het peil van 1991.

Op die kapitaalmarkt zette de Schatkist
haar segmentatiepolitiek voort door de gelijk-
tijdige uitgifte van leningen waarvoor een roe-
rende voorheffing van 10 pct. geldt en van
lineaire obligaties. Tijdens de eerste tien
maanden van 1992 brachten die emissies res-
pectievelijk fr. 121 en fr. 689 miljard op. In
maart 1992 werden de voorwaarden voor een
directe toegang tot de primaire lineaire-obli-
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gatiemarkt in overeenstemming gebracht met
die welke voor schatkistcertificaten gelden. Op
de niet-ingezeten particulieren na, die alleen
kunnen intekenen via een instelling die effec-
tenrekeningen bijhoudt, mogen alle beleggers
waarvoor de roerende voorheffing geen defi-
nitieve belasting is voortaan rechtstreeks aan
de uitgiften deelnemen. Voordien was die mo-
gelijkheid voorbehouden aan Belgische en
Luxemburgse kredietinstellingen en Belgische
beursvennootschappen.

De segmentatie van de markt bood de
Schatkist de gelegenheid emissiesop zeer lan-
ge termijn te verrichten en zo de gemiddelde
looptijd bij uitgifte van haar leningen aanzien-
lijk te verlengen.

De diversificatie van de uitgiften door de
Schatkist bleek ook voor de secundaire obli-
gatiemarkt een goede zaak. De vervaldagen
van de overheidsschuld zijn thans sterk ge-
spreid, waardoor de beleggersover een bijna
volledig gamma van resterende looptijden be-
schikken. Teneinde de aantrekkingskracht van
die markt nog te vergroten, heeft het konink-
lijk besluit van 8 oktober 1992 de mogelijk-
heid ingevoerd de rente en het kapitaal van
lineaire obligaties afzonderlijk te verhandelen
door de coupons en de mantel te splitsen
(« bond stripping »). Er heeft reeds een eerste
splitsing plaatsgevondenvoor een deel van de
lineaire-obligatielijn met vervaldag in 2007.
Afgaande op de omzet op die markt, oogstte
dat nieuwe produkt veel succes. Het is im-
mers een zeer nuttig instrument voor de in-
stitutionele beleggersom hun eigen vervalda-
genschema's in evenwicht te brengen. Het
biedt hun tevens de mogelijkheid ten volle te
profiteren van de rentebewegingen die zich
op ieder segment van de rendementscurve
kunnen voordoen.

Het volume van de netto-uitgiften van
obligaties door niet-ingezetenen bleef hoog.
In het bijzonder de euro-obligatiemarkt in
Luxemburgse franken bleef groeien, niet al-
leen dank zij de sterkte van de frank, maar
ook dank zij een verscherpte concurrentie tus-
sen de potentiële kredietnemers. Samen met
een zekere daling van de kwaliteit van de
uitgegeven effecten - die meer dan in 1991
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GRAFIEK 36 - LOOPTIJD VAN LINEAIRE OBLIGATIES EN ANDERE LENINGEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR 12

BRUTO-UITGIFTEN UITGESPLITST VOLGENS
DE LOOPTIJD BIJ DE EMISSIE
(periode 1989-1992)
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Bronnen: NBB, Rentenfonds.

1 Met leningen met een looptijd van 1 jaar worden de leningen bedoeld waarvan de initiële of resterende looptijden, naargelang van het geval, korter zijn
dan anderhalf jaar; met een looptijd van 2 jaar worden de leningen bedoeld waarvan die looptijden begrepen zijn tussen anderhalf en twee en een half
jaar, enz.

2 Klassieke staatsleningen en openbare uitgiften van andere entiteiten van de overheidssector (Wegenfonds, Rn, enz.), die het voorwerp uitmaakten van ,een
besluit in het Belgisch Staatsblad.

de vorm van achtergestelde leningen aanna-
men -, bracht die concurrentiedruk een stij-
ging van de rente teweeg, die aldus hetzelfde
peil als de rente op obligaties in Belgische
franken bereikte.

De markt van deelbewijzen van instellin-
gen voor collectieve belegging, ten slotte, liet
een forse expansie zien. De netto-uitgiften be-
droegen in het eerste halfjaar van 1992 alleen
al fro 89 miljard en overtroffen daarmee het
totale bedrag van de netto-emissies in 1991.
Wat de instellingen naar Belgisch recht betreft,
dienden de pensioenspaarfondsenaan het be-
gin van het jaar het hoofd te bieden aan op-
vragingen omdat bij de voorbereiding van de
budgettaire saneringsmaatregelende vrees was
ontstaan voor een ingrijpende herziening van
het fiscale statuut van dit beleggingsinstru-
ment. Die opvragingen werden echter ruim-

schoots opgevangen door het geleidelijk toe-
nemende succesvan de BEVEK'snaar Belgisch
recht sedert hun creatie begin 1991. De toe-
name van de activiteit van buitenlandse in-
stellingen voor collectieve belegging is even-
eens toe te schrijven aan de aankopen van
deelbewijzen van SICAV's naar Luxemburgs
recht.

6.23 KREDIETINSTELLINGEN

Het in 1992 nog steeds hoge activiteits-
peil op de meeste segmenten van de effec-
tenmarkt ging gepaard met een verdere struc-
turele teruggang van de bemiddelingsgraad
van de Belgische kredietinstellingen bij de
schulden en vorderingen in de economie.

Die daling van de bemiddel"ingsgraadwas
het meest uitgesproken geweest bij de inza-
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meling van financiële activa van particulieren
en vennootschappen. Het aandeel van de bij
de Belgische kredietinstellingen aangehouden
activa was teruggevallen van 73 pct. in 1979
tot 61 pct. in 1989, hoofdzakelijk ten gevolge
van de toename van beleggingen in deviezen,
die meestal niet via die instellingen worden
gedaan. Die terugloop is sedert 1990 sterk
vertraagd omdat de verlaging van de roerende
voorheffing en de strakke band tussen de
frank en de Duitse mark heel wat beleggers
ertoe aanzette hun portefeuille te herschikken
ten gunste van activa in Belgische franken,
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waaronder ook de beleggingen bij de krediet-
instellingen. Tijdens de laatste maanden deed
zich opnieuween teruggang voor die deels
verband zou kunnen houden met een weder-
opleving van de vorming van activa bij finan-
ciële instellingen andere dan kredietinstellin-
gen, meer bepaald de instellingen voor col-
lectieve belegging.

Tot 1987 speelden de Belgische krediet-
instellingen een overwegende rol in de finan-
ciering van de overheid. Tijdens de daarop-
volgende drie jaar liep de bemiddelingsgraad

(procenten van de uitstaande bedragen)

GRAFIEK 37 - BEMIDDELINGSGRAAD VAN DE BELGISCHE KREDIETINSTELLINGEN'
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Bron: NBB.

1 De bemiddelingsgraad van de financiële activa is het aandeel van de totale financiële activa van de particulieren en de vennootschappen (exclusief de
aandelen) dat bij Belgische kredietinstellingen wordt aangehouden. De bemiddelingsgraad van de financiële verplichtingen en van de overheidsschuld is
respectievelijk het aandeel van de totale financiële verplichtingen van de particulieren en de vennootschappen (exclusief de aandelen) en het aandeel van
de totale overheidsschuld dat door de Belgische kredietinstellingen wordt gefinancierd.
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van de overheidsschuld terug, meer bepaald
ten gevolge van de toenemende aankopen van
overheidseffeeten door de instellingen voor
collectieve belegging. In 1991 volgde een nog
veel scherpere teruggang, toen de hervorming
van de markt van de overheidsschuld in ja-
nuari van dat jaar de belangstelling voor over-
heidspapier vanwege niet-ingezetenen en Bel-
gische niet-financiële vennootschappen aan-
wakkerde. Aangezien de invloed van deze
laatste factor in 1992 heel wat beperkter was,
bleef het bij de Belgische kredietinstellingen
geplaatste deel van de overheidsschuld nage-
noeg stabiel.

Het aandeel van de Belgische kredietin-
stellingen in de financiering van particulieren
en vennootschappen, ten slotte, daalde van
71 pet. in 1979 tot 59 pet. in oktober 1992.
Die ontwikkeling houdt verband met de fi-

nancieringswijze van de vennootschappen, die
zich steeds vaker tot het buitenland richtten,
hetzij rechtstreeks, hetzij via coördinatiecentra.

De geldmarkthervorming heeft de balans-
structuur in franken van de kredietinstellingen
verder beïnvloed. Door de markt van de
schatkistcertificaten voor alle niet-ingezetenen
open te stellen, heeft die hervorming buiten-
landse banken ertoe aangezet hun netto-
uitzettingen op de interbankenmarkt te ver-
minderen.

De verschuivingen tussen de verschillende
rubrieken op de passiefzijde van de balans
van de kredietinstellingen, die zich als gevolg
van de verlaging van de roerende voorheffing
in maart 1990 hebben voorgedaan, hebben
zich in 1992 ook voortgezet, zij het in een
langzamer tempo dan in de voorgaande twee

(procenten van de totale activa in Belgische franken)

TABEL 43 - BALANSSTRUCTUUR IN BELGISCHE FRANKEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN

Activa

Kredieten

Schatkistcertificaten .

Overheidsfondsen .

Overige .

Totaal .

Passiva

Laagrentende middelen

Zichtdeposito's .

Gewone termijndeposito's .

Gewone spaardeposito's .

Hoogrentende middelen .

Overige spaardeposito's .

Grote deposito's 1 ••••••••••••••••••••••••••••••

Kasbons .

Netto interbankenleningen .

Overige? ....................................•..

Totaal .

1989 1990

per 31 oktober

1991 1991 1992

54,0

10,5

30,2

5,3

100,0

30,6

9,8

5,1

15,7

52,4

2,2

15,9

34,3

4,0

13,0

100,0

Bron: NBB.

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

2 Met inbegrip van de contante nettoverplichtingen in vreemde valuta's.

54,5

9,6

30,4

5,5

54,9

9,8

30,2

5,1
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52,6

11,1

31,4

4,9

53,5

12,0

30,1

4,4

100,0 100,0

40,1

11,2

1,8

27,1

41,0

0,2

12,2

28,6

6,6

12,3

35,5

10,8

2,2

22,5

46,9

0,6

15,1

31,2

6,7

10,9

100,0 100,0

100,0 100,0

34,3

11,0

3,7

19,6

50,7

1,5

15,7

33,5

3,7

11,3

33,2

10,6

3,7

18,9

50,3

1,4

15,7

33,2

4,5

12,0

100,0 100,0



jaar. De particulieren hebben hun gewone
spaardeposito's, waarvan de inkomsten van
roerende voorheffing zijn vrijgesteld, verder
verminderd. Het aandeel van deze deposito's
in het totale passief in Belgische franken van
de kredietinstellingen viel terug van 27,1 pct.
eind 1989 tot 15,7 pct. eind oktober 1992.
Ter compensatie dienden deze instellingen
duurdere middelen aan te trekken, vooral in
de vorm van hoogrentende beleggingsinstru-
menten op korte termijn, zoals grote deposi-
to's en niet van roerende voorheffing vrijge-
stelde spaardeposito's, en in de vorm van kas-
bons. De rente op dit traditionele lange-
termijnbeleggingsinstrument van de particulie-
ren was in 1992 aanzienlijk hoger dan de
rente op gewone spaardeposito's. De vrij ster-
ke toename van de gewone termijndeposito's
zou kunnen resulteren uit een verhoging van
het rendement dat sommige kredietinstellin-
gen voor die beleggingen boden.

Die verhoging van de gemiddelde kost-
prijs van hun passiva verkleinde uiteraard de
bemiddelingsmarge van de kredietinstellingen.
Zij trachtten het daaruit voortvloeiende ren-
tabiliteitsverlies te compenseren door de tari-
fering van een aantal diensten te veralgeme-
nen, door alternatieve inkomsten uit buiten-
balansactiviteiten te genereren en door hun
algemene kosten in te krimpen. De krediet-
instellingen zouden tevens de indirecte subsi-
diëring van grote bedrijven - in de vorm van
kredietverlening tegen zeer gunstige voorwaar-
den -, die zij vroeger konden realiseren door
bij de particulieren goedkopere middelen in
te zamelen, hebben beperkt.

Het voortbestaan van een inverse rente-
structuur gedurende het gehele verslagjaarzou
de rentabiliteit van de kredietinstellingen ook
kunnen hebben aangetast voor zover de door
hen verstrekte kredieten gemiddeld een lan-
gere looptijd hebben dan de door hen aan-
getrokken middelen. Die traditionele looptijd-
transformatie is tijdens de jongste jaren even-
wel gewijzigd.

Op de passiefzijde van de balans van de
kredietinstellingen steeg het relatieve aandeel
van de kasbons, die het leeuwedeel van de
lange-termijnmiddelen uitmaken, terwijl de
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belangstelling voor gewone spaardeposito's af-
nam. Tegelijkertijd vertoonde het aandeel van
de activa in de vorm van overheidsfondsen,
de voornaamste lange-termijnbelegging van
die instellingen, een geleidelijke daling. Ten
gevolge van deze tweevoudige ontwikkeling
werd al bij al minder gebruik gemaakt van
fondsen voor minder dan een jaar om kre-
dieten voor meer dan een jaar te financieren,
ook al blijven er nog steeds vrij grote ver-
schillen bestaan tussen de onderscheiden kre-
dietinstellingen.

Binnen het lange-termijnsegment daaren-
tegen zijn de looptijden van de activa recen-
telijk langer geworden, terwijl die van de pas-
siva ingekort zijn. De portefeuille overheids-
fondsen bevat immers een toenemende hoe-
veelheid lineaire obligaties met een zeer lange
looptijd, terwijl de gemiddelde looptijd bij uit-
gifte van de kasbons scherp is gedaald omdat
de intekenaars sinds enige tijd de voorkeur
geven aan bons met kortere looptijden. Dat
heeft tot gevolg dat elke rentewijziging op de
kapitaalmarkt voortaan veel sneller doorwerkt
in de kostprijs van de lange-termijnmiddelen
dan in die van de beleggingen op lange ter-
mijn.

De kredietinstellingen besteden over het
algemeen veel aandacht aan nieuwe technie-
ken voor het beheer van hun activa en passiva
en houden derhalve, meer nog dan in het
verleden, rekening met de rendementscurve.
Bovendien zorgen de toezichthoudende auto-
riteiten, zowel op nationaal als op internatio-
naal niveau, voor de evaluatie en de beper-
king van de renterisico's. Er werden dan ook
nieuwe produkten en instrumenten ontwik-
keld teneinde het beheer van het vervalda-
genschema te vergemakkelijken. Hiervoor
werd reeds gewezen op de mogelijkheden die
« bond stripping» biedt. De wet van 4 au-
gustus 1992 op het hypothecaire krediet, die
kredieten tegen variabele rentetarieven intro-
duceert, biedt de kredietinstellingen de mo-
gelijkheid het rendement van hun activa ge-
makkelijker in overeenstemming te brengen
met dat van hun passiva. De wet van 5 au-
gustus 1992, ten slotte, die de instellingen
voor belegging in schuldvorderingen creëert,
machtigt de financiële instellingen hun kredie-
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ten via « effectisering» verhandelbaar te ma-
ken.

De activiteiten van de kredietinstellingen
werden eveneens beïnvloed door verschei-
dene maatregelen ter verwezenlijking van de
interne markt. Zo stimuleerden de Europese
normen inzake solvabiliteit bepaalde krediet-
instellingen om de uitgifte van achtergestelde
leningen voort te zetten teneinde hun finan-
ciële structuur te verbeteren.

Bovendien maakte de voltooiing van het
programma van de Europeseinterne markt het
noodzakelijk de tweede Richtlijn van de Raad
van de EuropeseGemeenschappenvan 15 de-
cember 1989 tot coördinatie van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende
de toegang tot en de uitoefening van de werk-
zaamheden van kredietinstellingen, om te zet-
ten in Belgisch recht. Die omzetting maakte
het voorwerp uit van een wetsontwerp op het
statuut en de controle van de kredietinstellin-
gen.

Eveneensovereenkomstig de nieuwe Eu-
ropese normen ter zake, werden in 1992 twee
belangrijke reeksen maatregelen genomen be-
treffende de financiële en boekhoudkundige
gegevens die de kredietinstellingen dienen
mee te delen. Het periodieke informatiesche-
ma, «schema A» genaamd, dat die instellin-
gen aan de Bank en aan de Commissie voor
het Bank- en Financiewezen dienen te bezor-
gen, werd aangepast door een beslissingvan
28 april 1992 van deze laatste. Door drie ko-

ninklijke besluiten van 23 september 1992
werden nieuwe presentatieschema'singevoerd
voor respectievelijk de jaarrekeningen van de
kredietinstellingen, hun geconsolideerde reke-
ningen en de boekhoudkundige gegevensover
in België gevestigde bijkantoren van krediet-
instellingen naar buitenlands recht.

Ten slotte heeft de noodzaak om de hele
financiële sector voor te bereiden op de nieu-
we concurrentievoorwaarden die binnen de
Gemeenschap tot stand zullen komen, de
overheid ertoe aangezet de herstructurering
van de openbare kredietinstellingen voort te
zetten. Zo bepaalde een koninklijk besluit van
21 mei 1992 de eerste statuten van de Alge-
mene Spaar- en Lijfrentekas Holding, van de
ASLK Bank en van de ASLK Verzekeringen.
Twee koninklijke besluiten van 16 september
1992 tot omvorming van respectievelijk het
Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet en
de Nationale Kas voor Beroepskrediet mach-
tigden vervolgens de nieuwe holding 50 pct.
van het kapitaal van deze twee instellingen
over te nemen. Deze uitvoeringsbesluiten
maakten de realisatie mogelijk van een van
de twee hergroeperingspolenvan de financiële
instellingen van de overheidssectorwaarin was
voorzien door 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 tweede hergroeperingspool kwam nog niet
tot stand wegens een beslissing van de raad
van bestuur van het Gemeentekrediet van Bel-
gië.
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TABEL I - OVERZICHT VAN DE MACRO-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN ENKELE EG-LANDEN

België Duitsland 1 Frankrijk Italië Verenigd Koninkrijk Spanje Nederland

1991 1992 r 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Bestedingen tegen vaste prijzen (procentuele bijdragen tot de verandering van het BBP)
Particuliere consumptie .................. 1,7 1,5 2,10 0,80 0,9 1,0 1,8 1,3 -1,4 -0,2 1,9 1,8 1,9 1,0
Overheidsuitgaven 2 •••••••••••••••••••••• 0,3 ... 0,10 0,60 0,7 0,5 0,6 0,2 0,3 0,3 0,7 0,6 0,1 -0,1
Particuliere investeringen 3 ••••••....•.•••• -0,3 0,2 0,90 O,l" -0,6 -0,4 ... 0,4 -2,3 ... 0,5 -0,1 -0,3 0,1

waarvan vorming van vast kapitaal (niet-
woongebouwen) ............... 0,0 -0,3 1,2" 0,10 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1 -1,3 -0,4 n. n. n. n.

Totaal van de binnenlandse bestedingen ... 1,64 1,84 3,10 2,10 1,0 1,1 2,4 1,9 -3,4 0,1 3,1 2,3 1,7 1,0
Uitvoer ................................ 2,8 0,6 5,10 -0,30 0,9 1,5 -0,2 1,1 0,1 1,0 1,6 1,5 2,9 1,7
Invoer ................................. -2,5 -1,6 -4,50 -O,l" -0,8 -0,6 -0,8 -1,9 1,0 -2,0 -2,4 -2,3 -2,6 -1,3
Saldo met het buitenland ................ 0,3 -1,0 0,60 -1,00 0,1 0,9 -1,0 -0,8 1,1 -1,0 -0,8 -0,8 0,3 0,4
BBP ................................... 1,9 0,8 3,l" 1,40 1,2 1,9 1,4 1,2 -2,2 -1,0 2,4 1,4 2,1 1,4

Inflatie (veranderingspercentages t.O.V. het voorgaande jaar)
Indexcijfer van de consumptieprijzen ...... 3,2 2,4 3,5°0 4,0°0 3,2 2,8 6,4 5,1 5,9 3,8 6,0 5,9 4,0 3,8

Werkloosheid (procenten van de burgerlijke beroepsbevolking!
Aantal werklozen (EG-gegevens) ........... 7,5 8,2 4,300 4,500 9,5 10,0 10,2 10,2 9,1 10,8 16,3 18,0 7,0 6,6

Overheidsfinanciën (procenten van het BBP)
Netto financieringsbehoefte (-) van de over-
heid ................................... -6,75 -6,95 -3,2 -3,2 -2,2 -2,8 -10,2 -11,1 -2,8 -6,6 -4,9 -4,7 -2,6 -3,8

Betalingsbalans

Saldo van het lopende verkeer ........... 2,46 2,36 -1,2 -1,4 -0,6 0,1 -1,8 -1,9 -1,1 -2,1 -3,0 -3,4 3,3 3,1

Bronnen: NIS, MEZ, NBB voor België; OESO en EG voor de overige landen.

l Voor de entiteit waarop de gegevens over Duitsland betrekking hebben, zij verwezen naar de definities van de in het Verslag gebruikte conventionele tekens.

2 Overheidsconsumptie voor Italië, Spanje en Nederland; overheidsconsumptie en -investeringen voor de overige landen.

l,lAd tnbegnp van de overheidsinvesteringen in Italië, Spanje en Nederland.

4 exclusief statistische aanpassingen.

5 Exclusief kredietverlening en participaties.

6 Gegevens over de BLEU .
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TABEL (I - BNP EN BELANGRIJKSTE BESTEDlNGSCATEGORIEEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

Particuliere consurnptie ' .

Overheidsuitgaven .

Overheidsconsumptie .

Overheidsinvesteringen .

Woongebouwen 2

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven .

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

Voorraadwijziging' 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 .

1984

0,9

-1,6

0,2

-11,8

-0,4

6,6

1,7

1,1

2,1

5,3

3,5

5,6

-0,1

0,2

2,2

0,2

2,4

1985

1,6

0,7

2,4

-10,7

4,6
2,4

0,7

-1,3

0,2

1,1

0,6

0,7

0,3

0,3

0,8

-0,3

0,6

1986

2,2

1,0

1,7

-4,6

4,6
6,3

4,4

0,2

2,7

5,6

4,0

7,6

-1,3

0,2

1,5

0,3

1,8

1987

2,9

-0,4

0,3

-6,4

7,6

7,3

5,6

0,8

3,7

6,6

5,0

8,8

-1,7

0,1

2,0

0,2

2,3

1988

3,2

-0,4

-1,0

5,0

22,3

15,0

15,4

0,2

4,7

8,6

6,5

8,0

0,5

-0,2

5,0

-0,1

4,9

1989

3,2

-0,7

0,2

-8,2

19,1

15,4

13,7

4,6
7,3

5,9

8,8

-1,3

0,4

3,8

0,3

4,1

1990

3,5

1,1

1,1

1,3

8,5

9,2

8,4

-0,1

4,0

4,1

4,1

4,2

-0,1

-0,6

3,4

-0,5

3,0

1991

2,5

1,7

0,9

8,3

-0,9

-0,3

0,3

-0,3

1,6

3,1

2,3

2,7

0,3

1,9

0,6

2,5

1992 r

2,2

0,1

0,1

-0,5

9,0

-2,0

0,7

0,1

1,8

0,6

1,2

1,7

-1,0

0,8

0,3

1,1

Bronnen: NIS, NBB.

T Gegevens exclusief statistische aanpassingen. Deze laatste zijn in een afzonderlijke rubriek ondergebracht.

2 Inclusief registratierechten.

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

4 Bijdrage tot de verandering van het BNP.
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(veranderingspercentages t.o. v. het voorgaande jaar)

TABEL III - DEFLATOREN VAN HET BNP EN VAN DE BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN

Particuliere consumptie 1 ••••••••.••••.••••..••••••••••••••

Overheidsuitgaven .

Overheidsconsumptie .

Overheidsinvesteringen

Woongebouwen .

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven

p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal' 2 •••.•....••.•..

Totaal van de binnenlandse bestedingen .

Uitvoer van goederen en diensten .

Totaal van de finale bestedingen

Invoer van goederen en diensten

p.m. Ruilvoet .

Statistische aanpassingen 3 ....•••••.••••••••••..••.••••••••

BBP = BNP .

1984

6,2

4,4

4,4

4,3

4,6

3,9

4,2

5,5

8,1

6,7

8,1

-0,4

5,2

1985 1986

4,9 1,6

4,6 1,7

4,6 2,0

4,0 -1,0

5,3 2,9

3,3 1,0

3,8 1,1

4,7 1,5

2,9 -8,4

3,9 -2,9

2,1 -12,3

0,8 4,5

0,9 -0,7

6,1 3,8

1987

1,6

0,3

0,3

-0,4

4,1

0,9

1,2

-3,8

-1,0

-4,6

0,9

0,3

2,4

1988 1989 1990 1991 1992 r

1,7 3,2 3,5 3,3 2,4

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

1,0 4,2 4,4 5,2 3,4

2,2 4,8 2,8 1,2 3,1

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

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

2,1 4,5 2,8 2,2 3,1

1,7 3,6 3,4 3,3 2,7

2,9 7,1 -1,7 -0,5 -0,2

2,1 5,0 1,2 1,6 1,5

2,7 6,6 -1,2 -0,2 -1,5

0,2 0,5 -0,5 -0,3 1,3

-0,1 0,2 -0,3 -0,3

1,8 4,7 2,7 2,7 3,8

Bronnen' NIS, NBB.

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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......l. TABEL IV - BNP EN BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN
N
~ (miljarden franken)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 r

Particuliere consurnptie ' ..................................... 2.720 2.914 3.104 3.221 3.367 3.534 3.764 4.030 4.268 4.469

Overheidsu itgaven .......................................... 846 869 915 939 938 945 978 1.031 1.098 1.135

Overheidsconsumptie ...................................... 722 755 809 839 845 845 882 930 988 1.023

Overheidsinvesteringen .................................... 124 114 106 100 93 100 96 100 110 113

Woongebouwen ............................................ 133 138 152 164 184 230 288 322 326 367

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven .............. 412 457 483 519 557 652 783 877 897 903

p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal' 2 •••••••••••..••••• 669 709 741 783 834 983 1.168 1.300 1.333 1.383

Voorraadwijziging , .......................................... -22 25 -35 -27 11 24 26 23 6 16

Totaal van de binnenlandse bestedingen ...................... 4.088 4.403 4.620 4.816 5.056 5.386 5.840 6.284 6.594 6.891

Uitvoer van goederen en diensten ............................ 3.079 3.505 3.645 3.528 3.616 4.039 4.641 4.751 4.874 4.894

Totaal van de finale bestedingen ............................. 7.167 7.909 8.265 8.344 8.672 9.425 10.481 11.035 11.469 11.785

Invoer van goederen en diensten '" .......................... 3.004 3.429 3.526 3.327 3.452 3.826 4.436 4.565 4.680 4.689

p.m. Netto-uitvoer van goederen en diensten .................. 75 76 119 201 164 213 205 186 195 205

Statistische aanpassingen ..................................... -39 -47 2 -26 -7 -28 8 -44 -66 -66

BBP ....................................................... 4.124 4.433 4.741 4.991 5.213 5.571 6.053 6.426 6.723 7.030

Saldo van de factorinkomens ................................ -63 -60 -76 -65 -57 -64 -50 -79 -42 -25

BNP ...................................................... 4.061 4.373 4.664 4.926 5.156 5.507 6.003 6.347 6.680 7.005

Bronnen: NIS, NBB.

1 Gegevens exclusief statistische aanpassingen. Deze laatste zijn in een afzonderlijke rubriek ondergebracht.

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

VERSLAG VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE 1992 (STATISTISCHEBIJLAGE)



(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 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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' .

9,1

2,9
-4,6

0,7
3,4

-3,6
10,5

1,3
13,0

1,9
3,0

14,1
-4,1

1,8

-3,6

2,9

-3,0
-5,6

8,4
2,1
6,9

16,4
3,2
1,0

0,9

2,2

1984

-1,3

1,6
-6,2

1,4
1,7

-11,8
2,9
2,6

24,3
6,4

-4,8
2,0

-2,2
-0,5

-0,1

0,9

-3,9
7,9
2,1
2,1
2,5

-1,5
4,6

-0,4

1,7

0,8

1985 1986 1987

-7,5

1,1
-0,4

7,2
0,3

6,5
2,2
2,9

-3,8
-9,7

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

2,7

4,0

-1,5
2,7

13,5
2,2
4,3
4,1
3,2
5,9

-0,3

2,0

1988

6,0

4,9
-9,3

6,1
5,0

15,4
4,0

10,9
11,3

1,5
13,2

7,5
-3,5

1,4

11,8

5,3

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

10,4
6,2
6,7

-0,1

5,0

9,3
20,5

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

7,5

4,3

-4,4
-1,7

5,2
2,5
6,1

14,8
7,3
7,4

1,3

3,8

1989 1990 1991

6,3

-0,2
-2,6

3,0
-0,6

-7,4
6,7

-0,9
-7,8
-4,4
-8,5

1,7
-3,4

2,3

3,7

3,6

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

-0,7

0,4

1,9

1992 r

7,3

-0,2
3,8
1,2

-0,5

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

3,5
1,4

-1,4

2,4

1,4

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

-1,1

0,9

0,8

p.m.
Procenten

van het BBP
van 1991

(2,1)

(26,2)
(0,3)
(3,2)

(22,7)

(1,0)
(1,0)
(1,2)
(0,5)
(5,4)
(1,5)
(4,1)
(1,7)
(4,4)

(5,9)

(49,2)

(7,6)
(2,5)
(5,5)
(5,7)
(7,9)
(5,5)
(2,9)
(7,6)

(11,9)

4,7

-0,3
-14,1

-0,8
0,1

9,7
-5,5

0,3
4,8

-6,7
3,3
1,8
7,6
1,3

3,4

2,8

1,4
9,5

11,9
2,2

-6,0
8,6
0,3
1,6

1,4

1,5

Bronnen : NIS, NBB.
1 Diensten die niet door de overheid worden verstrekt.

2 Met inbegrip van diverse rubrieken die niet over de bedrijfstakken kunnen worden verdeeld en van de statistische aanpassingen.
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1,2

5,3
3,0
0,4
6,1

-4,0

3,5
-10,9

3,5
3,7

0,9
-0,2

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

6,6

2,2

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

1,4

3,4



...... TABEL VI - VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ARBEIDSPlAATSEN
N
0"\ (duizendtallen per 30 juni)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 r

1. Vraag naar arbeidsplaatsen (netto beroepsbevolking)
1.1 Bevolking op arbeidsleeftijd ' ................ 6.598 6.642 6.663 6.670 6.677 6.678 6.674 6.674 6.675 6.676

Mannen ................................... 3.310 3.332 3.344 3.349 3.355 3.357 3.357 3.358 3.360 3.362
Vrouwen .................................. 3.288 3.310 3.320 3.321 3.323 3.322 3.318 3.316 3.315 3.314

1.2 Bruto beroepsbevolking' ..................... 4.263 4.269 4.292 4.323 4.349 4.376 4.417 4.473 4.510 4.532
Mannen ................................... 2.637 2.627 2.626 2.625 2.619 2.611 2.624 2.635 2.640 2.641
Vrouwen .................................. 1.626 1.642 1.666 1.698 1.730 1.765 1.793 1.837 1.871 1.891

1.3 Vervroegde en tijdelijke uittredingen 3 ........ 126 137 180 215 234 250 273 293 300 296
Mannen ................................... 99 112 145 169 180 186 192 195 193 188
Vrouwen .................................. 27 25 35 46 54 64 81 99 107 108

1.4 Netto beroepsbevolking (1.2 - 1.3) 4 •••••••••• 4.137 4.132 4.112 4.108 4.115 4.126 4.144 4.179 4.210 4.236
Mannen ................................... 2.538 2.515 2.481 2.457 2.439 2.425 2.432 2.440 2.447 2.453
Vrouwen .................................. 1.600 1.617 1.631 1.652 1.676 1.701 1.712 1.739 1.763 1.783

1.5 Netto activiteitsgraad (1.4 in procenten van 1.1) (62,l) (62,2) (61,l) (61,6) (61,6) (61,8) (62,1) (62,6) (63,1) (63,4)
Mannen ................................... (76,l) (75,5) (74,2) (73,4) (72,l) (72,2) (72,5) (72,l) (72,8) (72,9)
Vrouwen .................................. (48,l) (48,8) (49,1) (49,l) (50,5) (51,2) (51,6) (52,4) (53,2) (53,8)

2. Aanbod van arbeidsplaatsen (werkgelegenheid)
2.1 Bedrijven

Privé-bedrijven ........................... 2.592 2.583 2.596 2.607 2.631 2.683 2.743 2.793 2.802 2.792
Loontrekkers ........................... 1.970 1.954 1.962 1.967 1.984 2.028 2.078 2.118 2.118 2.103
Zelfstandigen .......................... 623 629 634 640 647 655 666 675 684 689

Overheidsbedrijven ....................... 321 317 317 311 318 316 316 314 323 322
Totaal .................................. 2.913 2.900 2.913 2.918 2.948 2.999 3.059 3.107 3.125 3.114
waarvan : Landbouw, bosbouwen visserij .. 111 110 109 107 104 102 101 100 98 96

Industrie ....................... 882 873 858 844 823 809 821 820 808 788
Bouwnijverheid ................. 218 204 203 204 204 212 225 236 243 245
Verhandelbare diensten .......... 1.702 1.713 1.743 1.763 1.817 1.875 1.912 1.951 1.977 1.986

2.2 Overheid 5

Personeel in gewone overheidsdienst ....... 582 577 574 579 571 572 568 572 563 555
Speciale werkgelegenheidsprogramma's ...... 51 63 74 87 81 83 85 85 81 83
Totaal .................................. 633 640 648 666 652 654 653 657 644 638

.2.3 Grensarbeid (saldo) ......................... 46 46 45 47 49 49 48 50 50 49
2.4 Eindtotaal ................................. 3.592 3.586 3.606 3.631 3.649 3.702 3.760 3.815 3.819 3.800

Mannen ................................... 2.285 2.265 2.262 2.259 2.248 2.256 2.283 2.298 2.288 2.272
Vrouwen .................................. 1.308 1.321 1.344 1.371 1.401 1.446 1.478 1.517 1.531 1.528

3. Werkloosheid (1 - 2) 6 .........•..•............. 545 546 506 478 466 424 384 365 391 436
Mannen ...................................... 253 250 218 198 191 170 149 143 159 181
Vrouwen ...................................... 292 296 288 280 275 255 235 222 232 255

Bronnen: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, RVA, NIS, NBB.
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-werkende oudere werklozen, personen met volledige loopbaanonderbreking en personen met werkloosheidsonderbreking wegens sociale of gezinsomstandigheden.
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 contractuelen, het werkgelegenheidsprogramma PRIME (projets régionaux d'insertion dans Ie marché de l'emploi) in het Waalse Gewest 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 VII - CONSUMPTIEPRIJZEN

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

Algemeen indexcijfer Verdeling per categorie

Energieprodukten Algemeen indexcijfer
exclusief

energieprodukten

Voedingsmiddelen Overige produkten Diensten Huurprijzen

1984 ••••••••••••••••••••••• 0. 6,3 5,3 6,5 7,9 6,4 5,3 7,3

1985 ....... - ................. 4,9 5,4 4,8 3,4 5,9 4,7 5,0

1986 ......................... 1,3 -19,6 4,4 1,9 5,6 5,2 3,7

1987 ......................... 1,6 -6,9 2,5 -0,4 3,7 3,1 4,3

1988 ......................... 1,2 -3,4 1,6 ... 2,5 1,5 3,6

1989 ......................... 3,1 6,5 2,8 3,1 2,5 2,6 3,7

1990 .. - .......... - ........... 3,5 6,8 3,1 3,7 2,6 3,2 3,2

1991 •• 0 •••••••••• o ••••••••••• 3,2 2,6 3,3 2,0 3,0 4,4 3,0

1992 •••• 0 ••••••••••••• 0 o ••••• 2,4 -1,1 2,8 -0,1 2,4 4,2 5,9

Bron.: MEZ.
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TABEL VIII - INKOMENSREKENING VAN DE VERSCHILLENDE SECTOREN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

1983

1. Particulieren
Primair bruto-inkomen 1 3.530

2.376
496
658

-293
-273
1.023

878
145

1.296
597
681

18
-20

3.237

Lonen en salarissen 1 ••••••••••••••••.••••••••••••••••••

Ondernemersinkomen van zelfstandigen 1 .•.•••••......••.

Inkomen uit vermogen .
Lopende overdrachten 2 •..•......••••..•••.••••••.•.••.••

Van en aan (-) de overheid .
Ontvangen overdrachten .

Sociale uitkeringen .
Overige overdrachten .

Betaalde overdrachten .
Sociale-zekerheidsbijdragen .
Directe belastingen .
Andere overdrachten .

Aan (-) de overige sectoren .
Beschikbaar inkomen 1 •••••••••••.....•.....•...••.•...••

p.m. Tegen vaste prijzen (veranderingspercentages t.O.V. het
voorgaande jaar) 3 ••••••••.••••••••••••••.•......•..

2. Vennootschappen
Primair bruto-inkomen .
Lopende overdrachten aan (-) de overige sectoren .
Beschikbaar inkomen .

3. Overheid
Primair bruto-inkomen .
Lopende overdrachten van de overige sectoren 2 ••••••••••••

Beschikbaar inkomen .

4. Buitenland
Beschikbaar inkomen

(-1,9)

442
-101

340

51
348
399

46

39

4.061

5. Statistische aanpassingen .

6. BNP .

1984

3.815
2.540

532
744

-386
-366
1.081

920
161

1.446
681
747

19
-20

3.429

(-0,2)

512
-121

392

24
466
489

41

21

4.373

1985

4.076
2.684

564
829

-448
-430
1.128

959
170

1.558
747
791

20
-19

3.628

602
-134

468

-18
553
535

29

4

4.664

1986

4.260
2.797

603
860

-476
-455
1.168

993
175

1.623
794
807

21
-20

3.785

(0,9)

696
-143

553

-74
585
511

33

44
4.926

1987

4.412
2.880

634
898

-482
-467
1.223
1.040

183
1.689

842
826

22
-15

3.930

(2,7)

738
-148

590

-9
589
580

41

15

5.156

1988

4.625
2.973

685
967

-499
-485
1.250
1.057

193
1.736

875
835

26
-14

4.126

(2,3)

833
-160

673

55

43

5.507

1989

5.041
3.168

766
1.107
-496
-479
1.311
1.104

207
1.790

925
839

26
-17

4.545

(3,2)

950
-155

796

6
604
610

54

-5
6.003

1990

5.401
3.399

788
1.214
-590
-553
1.383
1.166

216
1.936

998
909

28
-37

4.810

(6,7)

900
-154

747

17
596
613

-4
697
694

1991

5.772
3.627

813
1.332
-564
-536
1.498
1.272

226
2.033
1.069

937
27

-29
5.207

(2,3)

863
-151

713

8
679
687

36

37

6.680

1992 r

6.107
3.816

843
1.448
-608
-572
1.594
1.357

238
2.167
1.140

999
29

-36
5.499

(4,8) (3,1)

47

50

6.347

861
-129

733

-2
687
685

50

39

7.005

Bronnen: NIS, NBB.

1 Gegevens exclusief statistische aanpassingen. Deze laatste zijn in een afzonderlijke rubriek ondergebracht.

2 Het gaat om nettobedragen, d.w.z. het verschil tussen de van andere sectoren ontvangen en aan andere sectoren betaalde overdrachten.
J Met de deflator van de particuliere consumptie gedefleerde gegevens.
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(miljarden franken)

TABEL IX - SYNTHESE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE GROTE SECTOREN VAN DE ECONOMIE TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN' 2

1. Particulieren
1.1 Beschikbaar inkomen .
1.2 Verandering van de wiskundige pensioenreserves .
1.3 Consumptie .
1.4 Brutobesparingen (1.1 + 1.2 - 1.3) .

p.m. Procenten van het beschikbare inkomen .
1.5 Kapitaaloverdrachten 3 •••••••••••••••••••••••••..•••..

1.6 Bruto kapitaalvorming .
1.7 Netto financieringsvermogen (1.4 + 1.5 - 1.6) .

2. Vennootschappen
2.1 Beschikbaar inkomen
2.2 Verandering van de wiskundige pensioenreserves
2.3 Brutobesparingen (2.1 + 2.2) .
2.4 Kapitaaloverdrachten 3 •••••••.•••••••••••••••••••..•••

2.5 Bruto kapitaalvorming... . . . . . . . . . . .. . .
2.6 Netto financieringsbehoefte (-) of -vermogen

(2.3 + 2.4 - 2.5) .

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 .

5. Geheel van de binnenlandse sectoren
5.1 Netto financieringsbehoefte (-) of -vermogen

(1.7 + 2.6 + 3.6 + 4) .

1983

3.237
9

2.720
527
(16,3)
-1
186
340

340
-9
331
41

337

35

399
722

-322
-46
124

-493

77

-40

1984

3.429
8

2.914
524
(15,3)
-1
195
328

392
-8
384

38
426

-4

489
755

-266
-44
114

-424

68

-31

1985

3.628
9

].104
532
(14,7)

3
212
323

468
-9

460
39

389

110

535
809

-274
-50
106

-430

2

1986

3.785
9

3.221
573
(15,1)
-1
234
338

553
-9
544

36
422

158

511
839

-328
-43
100

-471

70

5

1987

3.930
9

3.367
573
(14,6)
-1
255
317

590
-9
581

26
497

110

580
845

-265
-34

93
-392

22

95

1988

4.126
13

3.534
605
(14,7)

2
312
295

673
-13
660

31
595

610
845

-235
-42
100

-377

70

56

1989

4.545
15

3.764
797
(17,5)

374
424

796
-15
780

31
724

96

613
882

-269
-42

96
-407

-14

84

1990

4.810
13

4.030
794
(16,5)

-7
412
375

747
-13
734

24
811

87 -53

1991

5.207
14

4.268
954
(18,3)
-8
410
535

713
-14
699

29
818

-90

687
988

-300
-35
110

-445

103

45 102

1992 r

5.499
14

4.469
1.043

(19,0)
-10
452
581

733
-14
719
29

834

-86

685
1.023
-338

-35
113

-485

105

114

694
930

-237
-33
100

-370

93

90

Bronnen : NIS, NBB.

1 Exclusief de kredietverlening en de participaties van de overheid.

2 De gegevens over de verrichtingen van de partienlieren 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 .
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TABEL X - ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID

(miljarden (ranken)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 r

--

1. Ontvangsten ............................................. 2.015 2.213 2.371 2.446 2.563 2.648 2.777 2.993 3.130 3.301
Fiscale en parafiscale ontvangsten ........................ 1.936 2.128 2.282 2.367 2.492 2.579 2.698 2.901 3.032 3.194

Directe belastingen ................................... 796 879 939 964 990 1.012 1.021 1.097 1.122 1.163
Indirecte belastingen ................................. 530 555 582 595 645 675 735 786 818 869
Sociale-zekerheidsbijdragen ............................ 597 681 747 794 842 875 925 998 1.069 1.140
Kapitaalbelastingen ................................... 13 13 13 14 15 16 17 20 23 23

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten ................ 79 85 90 79 70 69 79 92 98 107
2. Uitgaven exclusief rentelasten ............................. 2.112 2.190 2.285 2.342 2.391 2.451 2.542 2.657 2.865 2.998

Sociale-zekerheidsoverdrachten aan particulieren ........... 878 920 959 993 1.040 1.057 1.104 1.166 1.272 1.357
waarvan: Pensioenen (exclusief overheid) ................. 297 314 330 345 353 367 384 406 433 462

Gezondheidszorg ............................. 189 202 214 228 258 262 282 307 350 382
Werkloosheidsuitkeringen ...................... 121 124 125 127 130 125 123 126 143 153
Brugpensioenen en loopbaanonderbrekingen ..... 40 41 41 43 43 48 49 54 56 59
Kinderbijslag ................................. 104 105 107 109 114 116 123 123 128 132
Overige' .................................... 129 134 141 141 142 139 142 151 161 168

Overige primaire uitgaven .............................. 1.234 1.270 1.327 1.349 1.351 1.395 1.438 1.491 1.593 1.641
waarvan: Bezoldigingen ................................ 476 499 532 551 544 543 571 606 638 665

Pensioenen (overheid) ......................... 80 84 88 93 97 103 110 118 131 140
Aankoop van goederen en diensten ............. 150 156 172 178 184 178 178 183 194 190
Subsidies aan bedrijven ....................... 149 153 148 146 136 153 151 153 157 159
Lopende netto-overdrachten aan het buitenland .. 69 66 67 71 85 91 92 90 107 107
Brutovorming van vast kapitaal ................. 124 114 106 100 93 100 96 100 110 113

3. Saldo exclusief rentelasten ................................ -97 23 86 104 172 197 235 336 265 303
4. Rentelasten .............................................. 396 447 516 575 564 574 642 705 711 788
5. Netto financieringsbehoefte (-) ............................ -493 -424 -430 -471 -392 -377 -407 -370 -445 -485

Bronnen: NIS, NBB.

l Hoofdzakelijk uitkeringen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekenng. en uitgaven m.b.t. beroepsziekten, arbeidsongevallen, gewaarborgd inkomen en bestaanszekerheid.
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TABEL XI - OVERHEIDSUITGAVEN

(procenten van het BBP)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 r

--

1. Uitgaven exclusief rentelasten ............................. 51,2 49,4 48,2 46,9 45,9 44,0 42,0 41,4 42,6 42,6

Sociale-zekerheidsoverdrachten aan particulieren ............. 21,3 20,a 20,2 19,9 19,9 19,0 18,2 18,2 18,9 19,3

waarvan: Pensioenen (excl. overheid) ............•......... 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,6 6,3 6,3 6,4 6,6

Gezondheidszorg ............................... 4,6 4,6 4,5 4,6 4,9 4,7 4,7 4,8 5,2 5,4

Werkloosheidsuitkeringen ....................•... 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2,2 2,0 2,0 2,1 2,2

Brugpensioenen en loopbaanonderbrekingen ....... 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8

Kinderbijslag ................................... 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9

Overige' ...................................... 3,1 3,0 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4

Overige primaire uitgaven ................................ 29,9 28,6 28,0 27,0 25,9 25,0 23,8 23,2 23,7 23,3

waarvan: Bezoldigingen .................................. 11,5 11,3 11,2 11,0 10,4 9,7 9,4 9,4 9,5 9,5

Pensioenen (overheid) ........................... 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0

Aankoop van goederen en diensten ............... 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,2 2,9 2,9 2,9 2,7

Subsidies aan bedrijven ......................... 3,6 3,5 3,1 2,9 2,6 2,7 2,5 2,4 2,3 2,3

Lopende netto-overdrachten aan het buitenland .... 1,7 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,5 1,4 1,6 1,5

Brutovorming van vast kapitaal ................... 3,0 2,6 2,2 2,0 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6

2. Rentelasten ......................................•....... 9,6 10,1 10,9 11,5 10,8 10,3 10,6 11,0 10,6 11,2

3. Totale uitgaven .......................................... 60,8 59,5 59,1 58,4 56,7 54,3 52,6 52,3 53,2 53,9

Bronnen: NIS, NBB.

1 Hoofdzakelijk uitkeringen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, en uitgaven m.b.t. beroepsziekten, arbeidsongevallen, gewaarborgd inkomen en bestaanszekerheid.
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...... TABEL XII - NETTO FINANCIEEL TEKORT (-) OF OVERSCHOT VAN DE SUBSECTOREN EN VAN DE GEZAMENLIJKE OVERHEID
W
N (miljarden franken)

Nationale overheid, gemeenschappen en gewesten Lokale overheid Sociale Totaal5
zekerheid '

Netto te financieren saldo van de Schatkist Netto te Budgettaire Overige? TotaaP
financieren kredietverlening

saldo en participaties
Totaal waarvan: van de

gemeen-

nationaal gemeenschappen schappen

en gewesten t/m en de

1990' gewesten
vanaf 19911

(g)-(a)+(d) Ijl=
(a) (b) (c) (d) (e) (0 +(e)+(O (h) (i) (g)+ (h)+ (i)

---

1982 ............................. -509 n. n. - 50 -7 -466 -28 27 -466

1983 ............................. -524 (-516) (-8) - 70 -9 -463 -27 11 -478

1984 ............................. -504 (-501) (-3) - 69 -4 -431 -11 45 -398

1985 ............................. -571 (-552) (-19) - 83 -6 -495 -10 49 -456

1986 ............................. -556 (-552) (-3) - 68 -16 -504 -15 31 -489

1987 ............................. -431 (-451) (21) - 43 -36 -424 -1 21 -404

1988 ............................. -434 (-416) (-18) - 44 -39 -428 -5 16 -417

1989 ............................. -397 (-442) (45) - 34 -67 -431 -31 47 -415

1990 ............................. -394 (-366) (-28) - 25 -52 -421 -14 47 -388

1991 ............................. -367 (-368) (1) -35 20 -23 -405 -42 -14 -461

1992 r ........................... -383 (-383) (-) -62 22 -49 -472 -24 -9 -505

Bronnen: Ministerie van Financiën, NBB.
1 Tot eind 1990 verzorgde de Schatkist het thesauriebeheer van de gemeenschappen en de gewesten. Het 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 sedertdien over een autonome thesaurie beschikken (voor de Duitstalige gemeenschap geldt deze regeling slechts vanaf 1992); hun netto te financieren saldo komt derhalve
in kolom (d) voor.

2 Debudgetteringen en vooruitfinancieringen van verrichtingen andere dan die in de vorm van kredietverlening en participaties.

J Exclusief de financiering van de kredietverlening en de participaties.

4 De gegevens over de sociale zekerheid hebben betrekking 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. Het begrip financieel saldo is verschillend van het begrotingssaldo dat in officiële documenten wordt gebruikt.

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 naargelang van de twee invalshoeken.
Die statistische afwijkingen, die in tabel XVIII afzonderlijk vermeld zijn, zijn 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 (ranken)

Nieuwe verplichtingen Vorming van Saldo'
financiële activa

In vreemde In Belgische franken Eindtotaal
in Belgische

franken 2
valuta's

Bij de NBB' Overige Totaal waarvan
kortlopende

beleggingen van
Voor ten Voor meer de Schatkist

hoogste een jaar dan een jaar
waarvan

lineaire obligaties
(I}-(b)+ (g)- (jl=

(a) (b) (c) (d) (e) (cr+td) (a)+(1) (h) (i) (g)-(h)

--
1982 ............................. 242 32 180 157 (-) 369 611 145 (-) 466
1983 ............................. 134 7 90 391 (-) 489 622 144 (-) 478
1984 ••••••• 0 ••••••••••••• 0 ••••••• 155 12 71 329 (-) 411 567 169 (-) 398
1985 ............................. 34 -18 53 562 (-) 597 632 176 (-) 456
1986 ............................. 63 27 294 225 (-) 546 609 121 (-) 489
1987 ............................. 33 -82 219 381 (-) 518 551 148 (-) 404
1988 ••••••••••••••••• 0 ••••••••• o' 20 -21 34 497 (-) 510 529 112 (-) 417
1989 ............................. 69 -40 274 204 (82) 438 507 91 (-) 415
1990 •••• 0 •••••••••• 0 •••••••••• o •• -22 -30 137 448 (273) 555 533 145 (-) 388
1991 ............................. -13 -107 108 670 (935) 671 658 197 (124) 461

Eerste tien maanden

1991 ........................... -13 -108 217 539 (887) 648 635 160 (77) 475
1992 ........................... -70 -1 154 465 (689) 618 548 -20 1 568

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
w,);deri.f'g van de Bank op de Staat. In 1991 werden de vorenvermelde kredieten volledig terugbetaald. Vanaf 1992 kan de Staat nog uitsluitend een beroep doen op de voorschotten die de Bank toekent in het kader van een tot
fr ~j miljard beperkte speciale kasfaciliteit.

2 Inclusief kredietverlening en participaties.

] 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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TABEL XIV - UITSTAANDE NETTOSCHULDEN VAN DE OVERHEID

(einde periode, miljarden franken)

Schulden Financiële activa in Nettoschulden p.m.
Belgische franken 1 Geharmoniseerde

schuld'
In vreemde valuta's In Belgische franken Eindtotaal Totaal p.m.

Totaal exclusief de

Voor ten hoogste Voor meer Totaal
schuld tegenover

het IMF'
een jaar dan een jaar

(a) (b) (c) (d) - (b) + (c) (e) - (a) + (d) (I) (g) - (e) - (I)

1981 ................... 403 816 2.194 3.010 3.413 356 3.057 3.013 2.913

1982 ................... 681 1.035 2.351 3.387 4.067 390 3.678 3.626 3.503

1983 ................... 866 1.165 2.743 3.908 4.774 411 4.363 4.278 4.112

1984 oude reeks 4 ••••••• 1.060 1.255 3.070 4.325 5.385 474 4.911 4.820 4.635

nieuwe reeks 4 ..••• 1.060 1.236 3.073 4.309 5.369 452 4.918 4.827 4.619

1985 ................... 1.028 1.279 3.635 4.915 5.943 511 5.433 5.334 5.250

1986 ................... 1.046 1.586 3.861 5.447 6.493 531 5.962 5.877 5.739

1987 ................... 1.069 1.720 4.246 5.965 7.034 573 6.462 6.380 6.201

1988 ................... 1.107 1.734 4.743 6.477 7.584 617 6.967 6.884 6.662

1989 ................... 1.150 1.974 4.946 6.920 8.070 655 7.415 7.327 7.081

1990 ................... 1.128 2.071 5.394 7.466 8.594 713 7.880 7.801 7.509

1991 ................... 1.118 2.095 5.997 8.092 9.210 810 8.401 8.319 8.004

1992 oktober ........... 1.054 2.247 6.494 8.742 9.796 755 9.041 8.961 8.557

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXIII" jaargang, deel I, nr.5, mei 1988: Wijzigingen aan hoofdstuk XI IC Overheidsfinanciën » van het gedeelte
« Statistieken)) van het Tijdschrift.

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.
a Nieuw schuldbegrip. dat in hoofdstuk 4 (zie blz. 77) wordt gebruikt en uitgelegd.

4 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 Gemeentekrediet 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
(saldi in miljarden (ranken)

1992

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 Kapitaalverkeer van niet-financiële overheidsbedrijven .
2.8 Kapitaalverkeer 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/rn 4 = 6 + 7) .
6. Leningen 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

4
-4

-96
-111

15
17

-17
34

-65
-39
-26

6
-10

2

-87
-154

67

1984

-3
-2

-86
1

34
34

41
23

-85
-18

2
21

-19
28
-5
33

8
25

-94
8

-5
13

-102
-114

12
50

-19
69

-52
-46
-6

1
-2

4

1985

139
144

-185
5

-35
-8

-27
61

-24
85
53
32

-94
-1

-31
30

-93
-107

14
-41
-81

40
-71
-65
-6
-7
-6
-4

-40
-32
-8

1986

-51
-58

7

103
104

-52
1

30
26

4
54
16
38

-41
79

-60
23
-1
24

-84
-111

28
-12

-108
96

-61
22

-83
-6

3
6

-11
46

-35
81

1987

134
122

-126
-12

74
58
17

-72
8

-80
-111

31
-138

38
19
19

-175
-215

40
51

-138
190

-12
35

-47
-3

-14
-1

1988

7
-12

19

140
147

-167
8

54
57
-3

-38
-21
-17
-94

77
-206
-48
-78

31
-158
-185

27
43

-259
303

-25
48

-74
-10

7
-24
-3

-54
-73

19

1989

120
152

-26
33
88
18
70

-247
-21

-226
46

-272
62
47
19
28
15

1
14
75

-207
282
-24

-226
202
-7
-7

-53

1991

Eerste tien maanden

1990

168
156

-115
-11

-272
-113
-158

120
19

101
97

3
59
13
-6
19
46

-85
131
82

-209
291

:....77
-237

160
-5

-11
-23

39
23
17

132
113

-103
-19

-209
-99

-110
56
11
45
57

-12
74

7
-9
16
67

-61
128
60

-125
185

-56
-179

123
-3
-6

-14

29
6

23

1991

128
128
13

83
86
-3

-223
-37

-187
-172
-15
139
40
19
21
99
8

91
81

-228
309

-71
-170

99
11
-6
19

16
7
9

161
65
96

27
-17

45
19
26

-96

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, LXIW jaargang, deelII, nr.4, oktober 1988: Wijzigingen aan tabel IX-5 « Verrichtingen met het buitenland, verrichtingen in buitenlandse valuta's van de ingezetenen met de Belgische en Luxemburgse
banken en termijnvalutatransacties J) van het gedeelte « Statistieken JJ van het Tijdschrift en LXIV" jaargang, deel Il, nrs. 2-3, augustus-september 1989 : Wijzigingen in het boeken van de uitvoer op kasbas;s en in het behandelen van
Ilandelspapier in het gedeelte « Statistieken JJ van het Tijdschrift.

1 ï eken - : kapitaaluitvoer.

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

3 Teken - : vermindering van de reserves .
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TABEL XVI - LOPEND VERKEER OP TRANSACTIEBASIS

(saldi in miljarden (ranken)

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 1

Overige diensten .

3. Overdrachten .

Particuliere overdrachten .

Overheidsoverdrachten .
waarvan transacties met de EG .

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) .

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

1991

141

38

-67

52

111

6

-69

-10

-59
(-40)

120

152

1991

Eerste tien maanden

1992

84
71
13

11

95

111

30

-62

48

90

6

-59

-8
-51

(-36)

168

156

61
49
12
19

80

89
57
33

89

100

43

-58
25

93

-3

-72
-20

-52
(-32)

140

147

110

40

-77
49

101

-1

-71
-12
-59

(-44)

132 128

113 128

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, LXllle jaargang, deell, nr.3, maart 1988 : Wijzigingen in de berekeningswijze van de gegevens van rubriek 1.1 « Goederenverkeer» van tabellen IX-1 tot 4 van het gedeelte « Statistieken» van het
Tijdschrift en LXIV"~jaargang, deel Il, nrs. 2-3, augustus-september 1989 : Wijzigingen in het boeken van de uitvoer op kasbasis en in het behandelen van handelspapier in het gedeelte « Statistieken J) van het Tijdschrift.

l Die rubriek omvat hoofdzakelijk de ontvangsten voor de BLEU uit hoofde van de functioneringskosten van de in België' en het Groothertogdom Luxemburg gevestigde internationale instellingen.
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TABEL XVII - INDICATIEVE VALUTAKOERSEN'

(noteringen in Belgische franken, jaargemiddelden)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 .1990 1991 1992

VS-dollar .................................... 51,18 57,79 59,36 44,66 37,34 36,81 39,43 33,41 34,18 32,12
Duitse mark ................................. 20,01 20,31 20,18 20,58 20,78 20,94 20,96 20,68 20,59 20,59
Yen (100) ................................... 21,55 24,32 24,91 26,57 25,85 28,70 28,63 23,14 25,40 25,36
Franse frank ................................. 6,72 6,61 6,61 6,44 6,21 6,17 6,18 6,14 6,06 6,07
Pond sterling ................................ 77,50 76,98 76,33 65,48 61,11 65,37 64,55 59,47 60,23 56,64

Iers pond ................................... 63,58 62,60 62,80 59,80 55,50 55,99 55,85 55,26 54,99 54,67
Italiaanse lire (100) ........................... 3,37 3,29 3,11 3,00 2,88 2,83 2,87 2,79 2,75 2,62
Canadese dollar .............................. 41,52 44,63 43,50 32,13 28,17 29,95 33,30 28,63 29,84 26,60

Nederlandse gulden .......................... 17,91 18,01 17,89 18,25 18,44 18,60 18,58 18,35 18,27 18,28

Zweedse kroon .............................. 6,66 6,98 6,89 6,26 5,89 6,00 6,11 5,64 5,65 5,53
Zwitserse frank ............................... 24,34 24,61 24,21 24,89 25,06 25,14 24,11 24,09 23,83 22,89
Peseta (100) ................................. 35,68 35,93 34,87 31,88 30,28 31,57 33,27 32,79 32,87 31,46

Deense kroon ................................ 5,59 5,58 5,60 5,52 5,46 5,46 5,39 5,40 5,34 5,33
Oostenrijkse schilling .......................... 2,85 2,89 2,87 2,93 2,95 2,98 2,98 2,94 2,93 2,93
Noorse kroon ................................ 7,00 7,08 6,90 6,04 5,54 5,64 5,71 5,34 5,27 5,17

Finse mark .................................. 9,18 9,61 9,56 8,80 8,50 8,78 9,18 8,73 8,45 7,19
Escudo (100) ................................ 46,77 39,62 34,58 29,88 26,49 25,52 25,02 23,44 23,64 23,81
Zaïre (100) .................................. 636,02 160,90 121,19 75,98 35,04 20,80 10,65 5,72 0,69 0,02
Griekse drachme (100) 2 ••••.••••••••••.••••••• - - 25,94 24,29 21,11 18,76 16,87

Australische dollar ............................ - - - - -' 26,61 23,62

Nieuwzeelandse dollar ........................ - - - - - - 19,76 17,28
Ecu 3 ....•..........•...•.•.•........•.•..... 45,06 44,91 43,79 43,03 43,42 43,35 42,50 42,26 41,54

p.m. Effectieve wisselkoers van de Belgische frank 4

(1980 = 100) ........................... (83,9) (82,5) (82,9) (89,0) (92,9) (92,4) (91,6) (96,1 ) (96,2) (98,2)

Bron: NBB.

1 Tot 31 december 1990: officiële wisselkoersen vastgesteld door de in verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers. Vanaf 1991 : indicatieve valutakoersen.

~ Vanaf 4 januari 1988 wordt de Griekse drachme ter beurze genoteerd.

3 Vanaf 3 september 1984 wordt de ecu ter beurze genoteerd.

4 Gewogen aan de hand van de uitvoer. Voor de in aanmerking genomen valuta's, zie voorafgaande toelichting, blz. 2 en 3 .

.....l.
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....... TABEL XVIII - FINANCIELE REKENINGEN PER SECTOR
W
CP (miljarden franken)

Eerste tien maanden

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 r 1991 1992
---

1. Particulieren en vennootschappen
1.1 Netto financieringsvermogen of -behoefte (-) .. 324 433 496 427 391 511 322 445 495 n. n.

Particulieren' ............................. 328 323 338 317 295 424 375 535 581 n. n.
Vennootschappen' ....................... . -4 110 158 110 96 87 -53 -90 -86 n. n.

1.2 Netto financieeloverschot ................... 362 441 572 466 501 441 409 572 n. 546 632
Vorming van financiële activa 2 ••••••••••••• 605 771 870 886 1.161 1.478 1.052 1.339 n. 1.163 1.232
Nieuwe verplichtingen 3 (-) •••••••••••••••• 243 330 298 420 660 1.037 643 767 n. 617 600

1.3 Statistische afwijking (1.1 - 1.2) .............. -38 -8 -76 -39 -110 70 -87 -127 n. n. n.

2. Overheid
2.1 Netto financieringsbehoefte ' (-) ............ . -424 -430 -471 -392 -377 -407 -370 -445 -485 n. n.
2.2 Netto financieel tekort.' (-) ................. -398 -456 -489 -404 -417 -415 -388 -461 -505 -475 -568

Vorming van financiële activa 5 ••••••••••••• 169 176 121 148 112 91 145 197 n. 160 -20
Nieuwe verplichtingen 5 (-) •••••••••••••••• 567 632 609 551 529 507 533 658 n. 635 548

2.3 Statistische afwijking (2.1 - 2.2) .............. -26 26 18 12 40 8 18 16 20 n. n.

3. Buitenland
3.1 Netto fi nancieri ngsvermogen of -behoefte ' (-) . 31 -5 -95 -56 -84 -90 -45 -102 -114 n. n.
3.2 Netto financieeloverschot of tekort (-) ....... 31 -5 -95 -56 -83 -33 -31 -110 n. -84 -81

3.3 Statistische afwijking (3.1 - 3.2) .............. ... ... ... ... -1 -576 -146 8 n. n. n.

4. Statistische aanpassingen
4.1 Reële rekeningen' ........ ... ............... 68 2 70 22 70 -14 93 103 105 n. n.

4.2 Financiële rekeningen ...................... . 5 20 12 -6 -1 7 10 -1 n. 13 17

Bron: NBB.

1 Van tabel IX overgenomen gegevens.
z Zie tabel XIX.

3 Zie tabel XXI.

, Zie tabel XII.

3 Zie tabel XIII.

6 Het netto financieringsvermogen of de netto financieringsbehoefte van het buitenland worden berekend door het NIS dat daartoe gewoonlijk voor de in- en uitvoer de betalingsbalansgegevens gebruikt en niet de douanestatistieken. In
1989 en 1990 is het NIS echter uitgegaan van een rekenkundig gemiddelde van de ontwikkelingen die uit de twee bronnen blijken. Om die reden bestaat er voor die twee jaar een vrij grote statistische afwijking tussen de netto
financieringsbehoefte en het netto financiële tekort van het buitenland. l
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TABEL XIX - VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(miljarden franken)

Eerste tien maanden

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991 1992

Activa in Belgische franken .................................. 417 557 580 522 562 763 981 996 770 745
Voor ten hoogste een jaar ................................. 205 279 496 398 301 622 358 467 330 373

Biljetten en muntstukken ................................. -5 -2 20 8 4 6 -8 4 -1 -12
Zichtdeposito's .......................................... -20 56 63 32 69 97 29 12 -27 -17
Gewone spaardeposito's .................................. 114 162 207 224 185 190 -258 -88 -159 -165
Overige spaardeposito's 1 ................................. 1 1 4 3 2 ... 53 108 94 64
Termijndeposito's? ....................................... 111 42 140 107 31 242 464 150 158 360
Schatkistcertificaten J ...••....•••...•.•••••.••.•.••••••••. -1 -7 4 -3 ... ... ... 162 167 37
Kasbons ................................................ 7 27 51 18 13 83 90 114 91 86
Diversen ............................................... -3 -1 7 9 -3 3 -11 6 8 20

Voor meer dan een jaar ................................... 212 278 84 125 260 142 624 529 440 372
Obligaties en kasbons 4 ••••••.•••••••••••••••.•••••••••••• 190 268 76 132 269 100 643 517 428 376
Aandelen> .............................................. 20 3 9 -14 3 56 -19 4 5 -7
Deposito's .............................................. 2 7 0 7 -11 -14 ... 9 7 3

Activa in vreemde valuta's .................................. 95 85 143 139 227 352 6 85 94 189
Voor ten hoogste een jaar ................................. -9 -6 30 49 33 109 70 51 68 255
Voor meer dan een jaar ................................... 105 90 113 90 194 244 -65 35 26 -65

Obligaties .............................................. 109 85 82 89 213 166 -45 29 17 -46
Aandelen ............................................... -4 5 31 1 -19 78 -19 6 9 -19

Overige activa 6 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 93 130 148 225 371 362 65 258 300 298
Handelsvorderingen op het buitenland ....................... -2 18 -5 -1 12 -8 -33 11 19 0
Financieel goud ........................................... 10 9 7 20 6 -4 5 4 2 4
Andere activa op het buitenland ............................ 15 5 70 90 127 208 196 185 119 175
Diversen 7 ................................................ 70 98 78 116 226 166 -104 59 159 120

Eindtotaal .................................................. 605 771 870 886 1.161 1.478 1.052 1.339 1.163 1.232

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank
van België, LXIW jaargang, deel Il, nrs. 1-2, juli-augustus 1988 : Wijzigingen aan hoofdstuk XV (I Financiële
activa» van het gedeelte Il Statistieken» van het Tijdschrift.

1 Waarop de roerende voorheffing van toepassing is.

2 Met inbegrip van de via instellingen voor collectieve belegging gevormde deposito's, voor zover die konden worden
"pgetekend.

) 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 .

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 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.
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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)

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Okt. 1992

Activa voor ten hoogste een jaar ............................. 3.175 3.384 3.663 4.158 4.556 4.857 5.479 5.837 6.304 6.677

Biljetten en muntstukken .................................. 390 385 384 404 412 416 422 413 417 405

Zichtdeposito's ........................................... 574 559 616 679 711 780 877 906 918 901

Gewone spaardeposito's ................................... 1.247 1.361 1.523 1.730 1.954 2.139 2.329 2.071 1.982 1.817

Overige spaardeposito's ................................... 1 2 4 8 11 13 13 66 174 238

Termijndeposito's ......................................... 845 955 997 1.137 1.244 1.275 1.517 1.980 2.131 2.491

Schatkistcertificaten ...................................... . 8 7 ... 4 ... ... .., ... 162 199

Kasbons ................................................. 92 99 125 177 195 208 292 382 496 582

Diversen ................................................. 18 15 14 21 30 27 30 19 24 44

Activa voor meer dan een jaar ............................... 2.747 2.935 3.210 3.285 3.423 3.681 3.767 4.410 4.935 5.314

Overheidsobligaties ....................................... 759 806 899 937 1.031 1.209 1.262 1.454 1.611 1.740

Kasbons en obligaties uitgegeven door financiële instellingen ... 1.625 1.756 1.906 1.928 1.961 2.051 2.052 2.410 2.667 2.852

Overige obligaties 2 ....................................... 232 239 264 280 284 285 330 423 525 587

Deposito's ............................................... 131 133 141 140 147 136 123 123 131 134

Totaal ..................................................... 5.922 6.319 6.873 7.443 7.979 8.538 9.246 10.246 11.238 11.990

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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TABEL XXI - NIEUWE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(miljarden franken)

Eerste tien maanden

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991 1992

1. Verplichtingen overwegend door particulieren aangegaan 1 ..... 30 49 83 120 130 180 135 104 86 102
Hypothecaire kredieten .................................. 17 23 54 84 99 142 100 75 57 80
Persoonlijke leningen, kredieten op afbetaling en overige 2 ••• 13 26 29 36 31 38 36 29 28 22

2. Verplichtingen overwegend door vennootschappen en eenmans-
zaken aangegaan 1 ........................................ 213 281 215 301 530 857 508 662 531 498

Aandelen 3 •.•••••••••.••••••••••• " ••••••••••••••••••••• 17 13 22 30 46 93 16 37 35 7
Obligaties .............................................. 10 -18 -16 -36 -16 -5 -27 ... -6
Thesauriebewijzen 4

•••••••••••••• •• ••• ••••• 0 •••••••••••• ... ... 8
Investeringskredieten 5 ................................... 45 47 73 132 148 156 169 119 111 120
Overige kredieten 5 ..................................... -13 44 26 31 168 293 68 145 133 88
Diversen 6 •••••••••••••••••••••••••••••••..•.....••••••• 154 195 111 143 185 320 281 362 257 275

p.m. Totaal

in Belgische franken .............................. 170 212 176 231 339 548 260 339 237 168
in vreemde valuta's ............................... 29 16 14 8 57 66 6 46 63 47
overige 7 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15 52 25 62 134 244 242 277 231 283

3. Eindtotaal ................................................ 243 330 298 420 660 1.037 643 767 617 600

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, U(vie jaargang, ms. 7-8, juli-augustus 1991 Beschrijving van het nieuwe hoofdstuk XVI « Verplichtingen van de
particulieren, de vennootschappen en de eensmanszaken » van het gedeelte « Statistieken)J van het Tijdschrift.

1 Hypothecaire leningen, persoonlijke leningen en kredieten op afbetaling 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 Het betreft in hoofdzaak kredieten op korte termijn (o.m. voorschotten op onderpand).

3 Openbare aandelenemissies, met inbegrip van de uitoefening van warrants.

4 Effecten uitgegeven in het kader van de wet van 22 juli 1991, dus exclusief orderbriefjes, die buiten het kader van deze wet om worden uitgegeven.
5 Toegekend door ingezeten kredietinstellingen.

6 Verplichtingen tegenover het buitenland en tegenover de overheid (exclusief obligaties en openbaar uitgegeven aandelen).

7 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
-+::. (miljarden franken)N

Verandering van de vorderingen Verandering van de schulden Eerste tien maanden

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991 1992
------

Particulieren en vennootschappen Particulieren en vennootschappen .... 23 -10 -21 -36 2 45 -17 -10 -8 -16
Overheid .......................... 43 83 41 95 173 52 192 331 303 156
Buitenland ........................ 222 281 296 357 491 720 282 165 165 670
Belgische financiële instellingen ...... 333 447 554 467 487 662 616 849 719 449
NBB .............................. -11 -9 12 -3 7 7 -10 2 -4 -11

--- --- --- --- ------
Totaal' ........................... 610 791 882 880 1.160 1.485 1.062 1.338 1.175 1.249

Overheid Particulieren en vennootschappen .... 121 141 88 69 35 49 22 54 33 -8
Overheid .......................... 10 -2 9 4 16 13 15 15 11 5
Buitenland ........................ 7 5 5 6 8 10 6 15 2 1
Belgische financiële instellingen ...... 31 31 19 68 53 20 102 112 115 -18
NBB .............................. ... ... -1 1

------
Totaal ............................ 169 176 121 148 112 91 145 197 160 -20

Buitenland Particulieren en vennootschappen .... 38 69 54 116 194 315 289 351 256 326
Overheid .......................... 122 90 154 126 159 229 115 316 372 83
Buitenland ........................
Belgische financiële instellingen ...... 775 901 850 829 219 912 562 -366 336 1.153
NBB .............................. -49 1 -1 -1 5 -6 4 2 -1 -3

--- --- --- --- --- --- ---
Totaal ............................ 886 1.061 1.057 1.070 577 1.450 970 303 963 1.560

Belgische financiële instellingen Particulieren en vennootschappen .... 61 130 177 271 430 628 350 371 336 297
Overheid .......................... 378 477 377 404 198 250 236 84 43 318
Buitenland ........................ 607 788 845 684 130 747 692 191 835 967
Belgische financiële instellingen ......
NBB .............................. 8 -3 1 2 2 7 -4 ... -4 -4

--- --- ------
Totaal ............................ 1.054 1.392 1.400 1.362 759 1.632 1.274 647 1.210 1.578

NBB Particulieren en vennootschappen ....
Overheid .......................... 13 -17 29 -79 -17 -37 -25 -88 -94 -14
Buitenland ........................ 18 -8 6 80 30 7 20 41 45 4
Belgische financiële instellingen ...... -84 13 -24 -2 ... 38 -6 51 40 -6
NBB ..............................

--- --- --- --- --- --- --- ------
Totaal ............................ -53 -12 12 -1 13 8 -11 4 -9 -17

Totaal Particulieren en vennootschappen .... 243 330 298 420 660 1.037 643 767 617 600
Overheid .......................... 567, 632 609 551 529 507 533 658 635 548
Buitenland ........................ 854 1.066 1.152 1.127 659 1.483 1.000 413 1.046 1.641
Belgische financiële instellingen ...... 1.054 1.392 1.400 1.362 759 1.632 1.274 647 1.210 1.578
NBB .............................. -53 -12 12 -1 13 8 -11 4 -9 -17

------
Totaal ............................ 2.666 3.407 3.472 3.459 2.621 4.666 3.440 2.489 3.499 4.350

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)

Creditrentetarieven 3 DebetrentetarievenGeldmarkttarieven
op 3 maanden 1

Rente op
staatsleningen

voor ten minste
6 jaar !

Investeri ngs-
kredieten

van de NMKN

Hypothecaire
leningen

Schatkist-
certificaten

Interbanken-
markt

Door de OKI's
uitgegeven

kasbons (5 jaar)

Kaskredieten
van banken

Spaardeposito's 4 Deposito's
van fr. 5 tot
20 miljoen
bij banken

(3 maanden)

Vaste
voorschotten
van banken
(3 maanden)

1984 .................... 11,58 11,38 12,24 8,00 10,76 11,40 14,40 11,73 12,84

1985 .................... 9,71 9,58 10,97 8,00 8,97 10,74 12,61 9,83 11,97

1986 .................... 8,21 8,11 8,63 6,64 7,48 7,72 10,47 8,21 8,92

1987 .................... 7,19 7,10 8,18 6,20 6,47 7,59 9,34 7,20 8,73

1988 .................... 6,81 6,77 8,01 6,03 6,14 7,33 8,86 6,87 8,53

1989 .................... 8,80 8,73 8,59 6,00 8,11 7,73 10,98 8,83 8,98

1990 .................... 9,80 9,82 10,06 5,94 9,19 8,97 12,99 9,92 10,98

1991 .................... 9,37 s 9,396 9,31 5,83 8,80 8,69 12,86 9,48 10,74

1992 .................... 9,36 9,39 8,66 5,83 8,80 8,09 13,05 9,46 10,10

12,90

11 ,73

8,85

8,49

8,28

8,77

10,69

11,00

10,33

Bronnen: NBB, BVB, OKI's, Belgische Vereniging voor Onroerend Krediet. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXVle jaargang, nr. S, mei 1991 Herziening van
het hoofdstuk XIX « Disconto, rente- en rendementstarieven)} van het gedeelte (( Stetistieken » van het TijdschriFt.

1 Rentetarieven berekend op basis van 365 dagen.

1 Rendement op de secundaire markt, vóór bronbelasting.

J Vóór bronbelasting.

4 Fictieve brutorente. inclusief de getrouwheidspremie, van gewone spaardeposito's bij de ASLK.

5 Vanaf 29 januari 1991, referentietarief van de schatkistcertificaten op de secundaire markt.

6 Vanaf 29 januari 1991, nieuwe reeks die ongeveer :li6"'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 Centraal rentetarief van Rente op de via HWI-tarief voor de eindedagoverschotten
de Bank 1 toewijzingen verstrekte

kredieten voor een
week2

Binnen de kredietlijnen Buiten de kredietlijnen Gewone tranche Overschrijdingstranche 3

p.m. 1992 1 januari ................. 8,50 9,80 11,50 9,30 9,30 8,80 7,30

1992 20 januari ..................... tr tr rr tr 9,375
21 januari ..................... tr 9,90 tr 9,40 - 8,90 7,40
22 januari ..................... rr " " tr 9,40
24 februari .................... " 9,80 tr 9,30 9,30 8,80 7,30
17 juli ........................ tr 9,95 tr 9,45 9,45 8,95 7,45

14 augustus ................... tr tr " sr 9,60
18 augustus ................... rr 10,10 tr 9,60 9,10 7,60
31 augustus ................... " 10,20 tr 9,70 9,70 9,20 7,70

14 september .................. tr 9,95 11,00 9,45 8,95 7,45
15 september .................. 8,25 9,80 " 9,30 9,30 8,80 7,30
16 september .................. tr tr 10,75
17 september .................. 8,00
22 september .................. tr 9,70 tr 9,20 - 8,70 7,20
23 september .................. tr 9,60 tr 9,10 9,10 8,60 7,10
25 september .................. " 9,50 tr 9,00 - 8,50 7,00
28 september .................. tr tr " tr 9,00

7 oktober .................... tt 9,40 tr 8,90 8,90 8,40 6,90
21 oktober .................... tr 9,25 10,50 8,75 8,75 8,25 6,75
22 oktober .................... 7,75
19 november .................. " 9,20 " 8,70 8,20 6,70
30 november .................. tr n tr " 8,70
11 december .................. tr 9,10 10,25 8,60 8,10 6,60
14 december .................. sr " " tr 8,60

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXVle jaargang, nr. 5, mei 1991 Herziening van het hoofdstuk XIX « Disconto-, rente- en rendementstarieven»
van het gedeelte « Statistieken» van het Tijdschrift.

T Tarief van toepassing op de « primary dealers » voor hun voorschotten in rekening-courant en hun deposito's bij het HWI binnen individuele kredietlijnen, waarvan het totale bedrag voor alle « primary dealers » samen per eind 1992
beperkt was tot fr. 5,6 miljard.

2 Het betreft de 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 transactiedata) en niet met de data van de afwikkeling in de verrekenkamer (of valutadata), die, behoudens uitzonderingen, twee dagen na de toewijzingsdata vallen. Als er geen
gegevens vermeld zijn, heeft er op die datum geen toewijzing plaatsgevonden.

] 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

(miljarden franken)

1. Transacties buiten geldmarktbeleid .
1.1 Vermeerdering (-) of vermindering (+) van de biljettenomloop , .
1.2 Vermeerdering (+) of vermindering (-) van de goud- en deviezenreserves à contant

en op termijn 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.3 Diversen (netto) .

2. Verkrappende valutaswaps
Vermeerdering (-) of vermindering (+) van de te leveren Belgische franken .

3. Geldmarktbeleid 3 •....•.•••••..••••...•••••••••••.•....••.•••...•••..•.••••••

3.1 Mobilisering van handelspapier .
3.2 Kredietverstrekking d.m.v. aanbestedingen .
3.3 Directe geldmarktinterventies .

3.3.1 Aan- of verkopen van effecten op de markt .
3.3.2 Repurchase agreements .
3.3.3 Interbancaire deposito's (+) of leningen (-) .

4. Dekking (+) en absorptie (-) van de residuele geldmarktsaldi .
4.1 Voorschotten aan de Staat .
4.2 Voorschotten aan het Rentenfonds .
4.3 Opgenomen (-) overschot van de Schatkist .
4.4 Veranderingen van de netto eindedagoverschotten of -tekorten van de financiële

instellingen .
4.4.1 Voorschotten in rekening-courant aan de financiële instellingen (+) .
4.4.2 Door het HWI bij de NBB geplaatste eindedagoverschotten (-) .

1" kwartaal

1992

Z" kwartaal 3e kwartaal 4" kwartaal

-20,9 +131,1 +33,7
-26,1 +25,1 -16,4

+ 1,1 + 100,4 +44,1
+4,1 +5,6 +6,0

+5,0 -78,5 -61,4

+13,6 -50,3 +25,3
-0,8 -0,3 -5,6

+5,0 -19,9 -5,1

+9,4 -30,1 +36,0
+3,8 -8,8 +9,6
+7,6 -8,7 +13,8
-2,0 -12,6 +12,6

+2,3 -2,3 +2,4
+0,2

+13,5
+19,2

+9,1
-14,8

-11,2
-0,2
-5,2
-5,8
-4,9
+0,1
-1,0

-2,3

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

-2,3
-1,3
-1,0

+2,2
+0,5
+1,7

+2,3
+1,2
+ 1,1

Bron: NBB. Voor nadere bijzonderheden in verband met de methodologie, zie Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXVI" jaargang. nr. 6, juni 1991 : Herziening van het hoofdstuk XVIII « Geldmarkt » van het gedeelte ( Statistieken »
van het Tijdschrift.

1 Exclusief de bewegingen die verband houden met de uit omloop genomen, maar niet ter omwisseling aangeboden biljetten.

l Tegen marktkoersen en op valutadatum; exclusief de geïnde opbrengst van de buitenlandse beleggingen, die geen invloed heeft op de geldmarkt in franken.

3 Exclusief verkrappende valutaswaps.
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De Nationale Bank van België
als onderneming



INLEIDING

DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

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.
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1. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN ALS CENTRALE BANK

1.1 HET DRUKKEN EN UITGEVEN VAN
BANKBILJETTEN, HET IN OMLOOP
BRENGEN VAN MUNTEN

1.11 HET EMISSIEBELEID EN DE
COUPURE-OPBOUW

De Nationale Bank van België is de enige
instelling in ons land die bankbiljetten mag
uitgeven. De Bank tracht haar produkt, dat
op tastbare wijze deel uitmaakt van het eco-
nomische leven van elke dag, geregeld aan te
passenaan de wijzigingen in de vraag van het
publiek en aan de vooruitgang van de tech-
niek. Precies daarom zien regelmatig nieuwe
generaties van biljetten het licht.

De filosofie van de Bank inzake het uit-
geven van nieuwe biljetten berust op twee
fundamentele principes. Het eerste is de wil
om in dit domein aan de spits van de tech-
nische vooruitgang te staan teneinde een kwa-
liteitsprodukt aan te bieden, dat bestand is
tegen veelvuldig gebruik en goed beveiligd is
tegen valsemunterij. Dat is de reden waarom
de Drukkerij van de Bank de ontwikkeling van
de fabricatie- en beveiligingstechnieken van
de biljetten alsook die van de kopieersystemen
bestudeert; daartoe beschikt zij over een ei-
gen « ontwerpteam » en maakt zij bovendien
deel uit van internationale studiegroepen die
de drukkerijen van de centrale banken van
oudsher hebben opgericht. Het tweede prin-
cipe is het streven om coupures aan te bieden
die zo goed mogelijk voorzien in de behoeften
van de verschillende gebruikers. De ontwikke-
lingen van de behoeften van het publiek ko-
men onder meer tot uiting in de statistieken
betreffende de coupure-opbouw. Die behoef-
ten worden gepreciseerd ter gelegenheid van
contacten die de Bank met de vertegenwoor-
digers van de verschillende categorieën van
biljettengebruikers - bankiers, handelaars en
consumenten - heeft.

Uit de grafiek op de volgende bladzijde
betreffende de samenstelling van de waarde

van de bankbiljettencirculatie per coupure
blijkt een opvallende stijging van het aandeel
van het biljet van fr. 5.000, van 22 pct. in
1972, het jélar nadat die coupure het assor-
timent Belgische bankbiljetten was komen
aanvullen, tot circa 60 pct. in 1981 en 69 pct.
in 1991. Die terreinwinst geschiedde vooral
ten koste van het circulatie-aandeel van het
biljet van fr. 1.000, dat van bijna 69 pct. in
1972 twintig jaar later tot ongeveer 25 pct.
is teruggevallen. Uit een en ander bleek on-
tegensprekelijk de behoefte aan een coupure
met een hogere waarde dan fr. 5.000.

De inflatie is een van de factoren die de
bovengenoemde verschuivingen verklaren. In-
dien men in 1992 een biljet had willen uit-
geven met dezelfde koopkracht als het biljet
van fr. 5.000 in 1971, dan zou men - re-
kening houdend met de stijging van het prijs-
indexcijfer van de consumptieprijzen in dat
tijdsbestek, nI. een verdrievoudiging van het
prijspeil - een biljet van ongeveer fr. 16.000
aan het bestaandeassortiment hebben moeten
toevoegen. Aangezien dit voor een bankbiljet
een vrij onconventioneel bedrag is, heeft het
nieuwe « Boudewijn-Fabiola »-biljet dat op
11 december 1992 het licht heeft gezien, een
nominale waarde van fr. 10.000 gekregen.
Dat biljet vervolledigt de reeks die momenteel
in omloop is. Het nieuwe biljet is gekenmerkt
door technologische vernieuwingen waardoor
eventuele namaak gemakkelijk is vast te stellen
door het grote publiek.

De produktie van bankbiljetten bevindt
zich trouwens in volle moderniseringsfase. In
1992 werd een belangrijk gedeelte van een
investeringsprogramma gerealiseerd. Dat pro-
gramma had niet alleen tot doel de produk-
tiviteit te verhogen maar ook een afgewerkt
produkt te leveren dat een constant uitzicht
heeft en een nog betere kwaliteit biedt.

Door haar biljettenreeks uit te breiden
met het nieuwe biljet van fr. 10.000 verbetert
de Bank al bij al haar aanbod ill het segment
van de transacties van meer dan fr. 5.000 en
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(jaarultimocijfers)

GRAFIEK 1 - SAMENSTELLING VAN DE BANKBILJETTENCIRCULATIE PER COUPURE
PROCENTEN VAN DE CIRCULATIEWAARDE
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zorgt zij voor een betere coupure-opbouw,
waardoor de betalingen in gereed geld effi-
ciënter kunnen verlopen omdat het aantal bil-
jetten dat erbij betrokken is kleiner wordt.

Ter gelegenheid van de introductie van
het nieuwe biljet heeft de Bank niet alleen
de beroepsmensen, zoals kassiers van finan-
ciële instellingen, uitvoerig voorgelicht, maar
ook een folder uitgebracht waarin de nieuwe
coupure aan het grote publiek wordt voorge-
steld. De financiële instellingen krijgen derge-
lijke folders op het ogenblik dat zij de biljetten
van fr. 10.000 bij de Bank opvragen. Zo kun-
nen zij die informatie op hun beurt doorspe-
len aan hun cliënteel, die aldus vertrouwd
wordt gemaakt met de zogenaamde echt-
heidskenmerken van het nieuwe biljet, zoals
watermerk, veiligheidsdraad, optische effecten
als men het biljet draait enz.

Het nieuwe biljet van fr. 10.000 zal na
verloop van tijd hoogstwaarschijnlijk een be-
langrijk percentage van de circulatiewaarde

25.4

1991 1992

voor zich gaan opeisen en zo het biljet van
fr. 5.000 wellicht uit de omloop verdringen.
Aangezien het gewoonlijk enkele jaren duurt
vooraleer het publiek echt aan een nieuw bil-
jet is gewend, was de samenstelling van de
bankbiljettenomloop per coupure ultimo 1992
vanzelfsprekend nog niet erg beïnvloed door
het in omloop brengen van het nieuwe biljet
op 11 december van het verslagjaar. Eind de-
cember bedroeg het aandeel van de nieuwe
coupure 3,6 pct., tegen 64,9 pct. voor de
coupure van fr. 5.000. Het aandeel van de
coupure van fr. 1.000 steeg lichtjes van
24,9 pct. in 1991 tot 25,4 pct. in 1992, ter-
wijl de coupures van fr. 500 en fr. 100 zich
onverminderd handhaafden op een niveau
van om en bij de 3 pct.

1.12 UITSTAANDE BEDRAGEN

De vraag naar biljetten wordt bepaald
door de behoefte in de maatschappij waar
biljetten in concurrentie met giraal geld wor-
den gebruikt. Ultimo 1992 hield het publiek

154 SPECIFIEKE ACTIVITEITEN ALS CENTRALE BANK



DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

BANKBILJETTENCIRCULATIE 1

(ultimocijfers)

Waarde in miljarden franken

fr. 10.000

fr.

fr.

fr.

fr.

5.000

1.000

500

100

297,8

107,3

12,4

14,0

Totaal . 431,5

1991 1992

15,3

279,1 ..

109,1

12,6

14,1

430,2

Aantal in miljoenen biljetten

1991 1992

1,5

59,6 55,8

107,3 109,1

24,8 25,2

140,0 141,0

331,7 332,6

1 Inclusief de biljetten die zich in de kassen van de financiële instellingen bevinden en exclusief de biljetten van het type « Vesalius» die nog niet ter
verwisseling bij de Bank werden aangeboden.

voor een bedrag van fro430,2 miljard biljetten
aan, dat is 1,3 miljard of 0,3 pct. minder dan
een jaar voordien. Bovengenoemde waarde
was belichaamd in 332,6 miljoen biljetten.

De hierna vermelde daggemiddelden van
de biljetten in omloop geven een beeld van
de fundamentele ontwikkelingen in de loop

DAGGEMIDDELDEN VAN DE BILJETTENOMLOOP

van de drie laatste jaren. Dat beeld vertoont
een zeer trage en soms zelfs negatieve groei,
als gevolg van de concurrentie met andere
betaalmiddelen en van de wellicht grotere
omloopsnelheid van de biljetten, waardoor
een groter aantal transacties in chartaal geld
met een zelfde voorraad biljetten kan worden
afgewikkeld.

miljarden franken

1990 1991 1992

420,5 413,7 413,4

424,9 426,0 429,0

420,5 429,1 427,7

417,6 424,8 420,6

420,9 423,5 422,7

1e kwartaal

z- kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Jaar .

Procentuele 'veranderingen t.O.V. de
overeenstemmende periode van het

voorgaande jaar

1991 1992

-1,62 -0,07

+0,26 +0,70

+2,05 -0,33

+1,72 -0,99

+0,62 -0,19

1.13 HET SORTEERPROCES

De Bank ontwerpt en drukt niet alleen
de biljetten, zij ziet ook nauwgezet toe op
de kwaliteit van de biljetten in omloop. Zij
heeft daarvoor technologisch hoogwaardige

sorteermachines die dagelijks ruim 3 miljoen
uit de omloop teruggekeerde biljetten contro-
leren op hun echtheid en kwaliteit. Ongeveer
1/5 van de teruggekeerde biIjetten wordt afge-
keurd wegens slijtage of vervuiling, vervolgens
vernietigd en vervangen door nieuwe biljetten.
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Om de kwaliteit van het muntgeld te
waarborgen, verifieert en sorteert de Bank op
een soortgelijke wijze de inkomende munten
en bezorgt zij aan de Koninklijke Munt van
België de beschadigde munten of de aan
de circulatie onttrokken munten. Eind decem-
ber 1992 was er voor 17,8 miljard aan mun-
ten in omloop tegen 18,6 miljard per ultimo
1991.

Grafiek 2 geeft een overzicht van het aan-
tal aan de loketten van de Bank ontvangen
biljetten en munten en van het aantal bij deze
activiteiten betrokken personen met een vol-
tijdse of deeltijdse baan, zowel bij het hoofd-
bestuur als in de bijbanken en agentschappen.
Uit de grafiek blijkt een duidelijke produkti-
viteitsverbetering tijdens de jongste jaren: bij
gelijkblijvend personeelsbestandis de activiteit
aan de loketten vrijwel zonder onderbreking

GRAFIEK 2 - ACTIVITEITEN AAN DE LOKETTEN VAN DE BANK
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blijven toenemen, althans wat de biljetten be-
treft; voor de munten werd er alleen in 1988
en, in mindere mate, in 1992 een terugval
opgetekend, ofschoon ook daar de trend fun-
damenteel opwaarts is gericht. Het aantal aan
de loketten ontvangen biljetten bedroeg in
1992 883 miljoen, dit is een stijging met on-
geveer 8 pct.. terwijl het aantalontvangen
munten terugliep met zowat 2 pct.. tot
969 miljoen.

Naast bovengenoemde transacties aan de
ontvangstzijde, heeft de Bank in het afgelopen
jaar 884 miljoen biljetten via de balies van
haar kantoren uitgegeven. Om aan de vraag
te voldoen, alsmede om de afgekeurde biljet-
ten te vervangen en de voorraden uit te geven
biljetten op peil te houden, werden er in
1992 159,8 miljoen nieuwe biljetten aan de
dienst Hoofdkas geleverd.

", ......
600

........ --_ .. ---_ .. ' 500...

400

300

200
1989 1990 1991 1992

Schaal rechts

- Tewerkgesteld personeel
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1.14 DE TERUGKEERFREQUENTIE EN
LEVENSDUUR VAN BILJETTEN

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 van de biljetten.

Uitschieter hierbij is de coupure van
fr. 1.000, waarvan de terugkeerfrequentie is
opgelopen van 1,8 in 1980 tot 4,1 in 1990
en 4,9 in 1992. Dit betekent dat het biljet
van fr. 1.000 in 1992 gemiddeld ongeveer
5 maal per jaar naar de Bank terugkeerde.
Het intensiever gebruik van dat biljet in de
jaren tachtig houdt wellicht verband met het
toegenomen gebruik ervan in geldautomaten

TERUGKEERFREQUENTIE 1 VAN DE BILJETTEN

1975 1980 1985 1990 1991 1992

fr. 5.000 ..................... 1,1 1,3 1,5 1,9 1,9 2,0

fr. 1.000 ..................... 1,2 1,8 2,9 4,1 4,5 4,9

fr. 500 ..................... 1,3 1,3 1,5 1,6 1,8 1,8

fr. 100 ..................... 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5

Alle biljetten 2 ................. 1,2 1,4 1,9 2,4 2,5 2,7

I De terugkeerfrequentie. gedefiniëerd als het quotiënt van het per jaar door de Bank 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 muntbiljetten.

en mogelijk met het gewijzigde afstortgedrag
van winkelketens, die hun voorraden om vei-
ligheidsredenen op een lager peil gingen hou-
den. De verdere versnelling tijdens de jongste
twee jaar is wellicht ook het gevolg van de
oprichting van de zogenaamde currency cen-
ters in de vestigingen van de Bank in de pro-

GEMIDDELDE LEVENSDUUR PER COUPURE 1

(in maanden)

vincie; die nieuwe dienstverlening door de
Bank heeft de stortingsgewoonten van de fi-
nanciële instellingen ongetwijfeld veranderd,
zoals uit volgend hoofdstuk zal blijken. De
currency centers hebben wellicht ook de te-
rugkeerfrequentie van de andere coupures
doen toenemen.

Coupure van fr. 100

500

1.000

5.000

Ultimo 1990 Ultimo 1991 Ultimo 1992

25

24

33

53

26

25

34

57

26

25

34

61

1 Bij de berekening van de gemiddelde levensduur van een biljet gaat men uil van de veronderstelling dat de eerst uitgegeven biljetten hel 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 respectieve levensduur

de som van alle annuleringen vanaf het ogenblik waarop een bepaalde coupure voor het eerst in omloop werd gebrech.
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Hoewel bankbiljetten in de circulatie ver-
vuilen en verslijten, is toch een relatief hoog
percentage, variërend van ongeveer 64 pct.
voor het biljet van fr. 100 tot circa 92 pct.
voor het biljet van fr. 5.000, geschikt om op-
nieuw in omloop te worden gebracht. Voor
alle biljetten samen bedroeg dat percentage
in 1992 ongeveer 83 pct.; het aandeel afge-
keurde biljetten of « uitschot» beliep derhalve
17 pct.

Uitgaande van het aantal afgekeurde bil-
jetten kan men de zogenaamde levensduur
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

DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

- die minder van hand tot hand gaan, ook
als spaarmiddel worden opgepot en met meer
zorg worden behandeld - een gemiddelde
levensduur van 61 maanden hebben.

400

(duizendtallen)

GRAFIEK 3 - AANTAL VERWERKTE BILJETTENCOLLI'S IN DE CURRENCY CENTERS
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1.2 ACTIVITEIT VAN DE BANK ALS BANK
VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN

1.21 CURRENCY EN BOND CENTERS

Sinds 1990 namen de werkzaamheden
van de currency centers1 een hoge vlucht,
zoals de hierna volgende grafieken aantonen.
Het aantal verwerkte biljettencolli's, stortingen
en opnemingen samengenomen, dat in 1991
met ongeveer 65 pct. was gestegen t.o.v. het

1 Voor de beschrijving van de currency centers, zie Jaar-
verslag over 1991, blz. 147.
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300

200

100

o
1992
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voorgaande jaar, verhoogde in 1992 nogmaals
met circa 34 pct. In al de beschouwde jaren
waren de stortingen kwantitatiefbelangrijker
dan de opvragingen.

500 biljetten voor alle coupures) en dat laatste
systeem in 1992 duidelijk heeft overvleugeld.
Zo gingen er in 1992 aan de uitgavenzijde
336,8 miljoen biljetten in « à la carte-colli's»
over de balies van de agentschappen en bij-
banken tegen nog slechts 75,4 miljoen biljet-
ten via het klassieke gestandaardiseerde sys-
teem; een soortgelijke verschuiving naar de
technologie .van de currency centers consta-
teert men ook bij de stortingen, in weerwil
van het feit dat de kredietinstellingen voor die

Uit grafiek 4 blijkt ook duidelijk dat het
stelsel van de currency centers, een service
op maat van de cliënt, vanaf het jaar 1991
in de provincie belangrijker is geworden dan
het klassieke biljettendistributiesysteem met
zijn volledig gestandaardiseerde pakken (van

(miljoenen)

GRAFIEK 4 - STORTINGEN EN OPNEMINGEN VAN BILJETTEN IN DE VESTIGINGEN BUITEN HET HOOFDBESTUUR
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dienstverlening een vergoeding betalen, terwijl
het klassieke distributiesysteem gratis is.

Ook inzake munten vertoonde de activi-
teit van de currency centers opnieuween stij-
ging: het aantal verwerkte munten vertoonde
in 1992 met 1.053 miljoen stukken een op-
gang met 119 pct. tegen 35 pct. het jaar voor-
dien.

Het systeem van de zogenaamde bond
centers dat op 1 januari 1991 definitief van

GRAFIEK 5 - ACTIVITEIT VAN DE BOND CENTERS
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start ging, is in de loop van 1992 tot volle
bloei gekomen. Het biedt de agentschappen
van de financiële instellingen de faciliteit om
effecten en coupons die binnen veertig kalen-
derdagen terugbetaalbaar of uitbetaalbaar zijn,
bij de Bank aan te bieden, zonder dat ze
vooraf bij de betrokken kredietinstelling per
lening worden gerangschikt. De via de bond
centers geïnde effecten en coupons alsook het
aantal deelnemende kantoren namen aanzien-
lijk toe in de loop van 1992, zoals blijkt uit
grafiek 5.

1ste kw. 2de kw.

AANTAL BANKKANTOREN BOND CENTER (in duizenden)
6

4

2

o
1ste kw. 2de kw. 3de kw.

1991
4de kw.

3de kw.

1ste kw. 2de kw. 3de kw.
1992

9

6

3

o
4de kw.

6

4

2

o
4de kw.

160 SPECIFIEKE ACTIVITEITEN ALS CENTRALE BANK



DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

·1.22 RCV-CENTER

Naast de currency en bond centers, is de
Bank in de provincie van start gegaan met
een nieuwe dienstverlening aan de financiële
instellingen. Op 1 augustus 1991 werden de
RCV-centers, een initiaalwoord dat staat voor
« Représentation en Compensation/Compensa-
tie Vertegenwoordiging» in het leven geroe-
pen. In elk RCV-center kunnen financiële in-
stellingen die lid zijn van de Verrekenkamer
van de Bank aan deze laatste volmacht geven
om ze daarin te vertegenwoordigen. De deel-
nemende instelling hoeft dus zelf geen afge-
vaardigde naar de Verrekenkamer te sturen,
een personeelslid van de Bank treedt in diens
plaats op. De nieuwe dienstverlening is vooral
interessant voor « kleine» verrekenaars die
weinig stukken uitwisselen. Verscheidene fi-
nanciële instellingen maken nu reeds van die
dienstverlening gebruik en andere tonen een
duidelijke belangstelling.

1.23 KREDIETVERLENING AAN DE
FINANCIELE INSTELLINGEN

Ook in 1992 heeft de Bank intensief ge-
bruik gemaakt van het monetaire beleidsin-
strumentarium, dat haar ter beschikking werd
gesteld door de monetaire hervorming van
29 januari 1991, welke laatste uitgebreid
werd toegelicht in het vorige jaarverslag.

In het kader van de structurele krediet-
verlening werden in het verslagjaar 97 toewij-
zingen bij tenderinschrijving georganiseerd; al
die tenders hadden een looptijd van één
week. Daarnaast werden in het kader van
haar dagelijkse « fine-tuning» een waaier van
directe geldmarktinterventies verricht, die nu
eens de marktliquiditeit verruimden, dan weer
die liquiditeit verkrapten.

In het nieuwe stelsel werden de boven-
genoemde instrumenten ter regulering van de
liquiditeit op de geldmarkt aangevuld met een
regeling voor de verrekening van de residuele
kastekorten of -overschotten waarmee de ver-
schillende partijen aan het einde van een
bankdag kunnen worden geconfronteerd. Voor
de dekking van hun residuele tekorten konden
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de financiële instellingen een beroep doen op
voorschotten in rekening-courant van de Bank.
Zij kregen daartoe zeer ruime individuele kre-
dietlijnen. Voor de verdeling ervan tussen de
financiële instellingen was begin 1991 een
voorlopige regeling uitgewerkt, die voor een
periode van ongeveer een jaar gold. Dienten-
gevolge werden in het verslagjaar de aan de
verschillende financiële instellingen toegeken-
de kredietlijnen en de ervan afgeleide mobi-
liseringsplafonds herzien op grond van twee
criteria: enerzijds, de bij de cliënteel aange-
trokken middelen in Belgischefranken en, an-
derzijds, de activiteiten in de BEF-geldmarkt.
Van de totale som van de aan de kredietin-
stellingen toegekende kredietlijnen in de vorm
van voorschotten in rekening-courant werd,
door de samenstelling van een pand, op jaar-
basis gemiddeld 30 pct. van die lijnen in
bruikbare kredietopeningen omgezet.

Per 15 juni 1992 heeft de Bank het sys-
teem van certificatie van handelspapier met
betrekking tot exporttransacties betaalbaar op
korte termijn, dat is maximum twee jaar, en
van invoerverrichtingen stopgezet. Het stelsel
bleef evenwel behouden voor de Credit-
export -verrichti ngen.

1.3 DIENSTVERLENING AAN DE STAAT

De Staat heeft een rekening, rekening-
courant Schatkist genaamd, bij de Nationale
Bank. Heel wat ontvangsten en uitgaven van
de centrale overheid lopen uiteindelijk over
deze rekening, variërend van de door de Bank
aan de Staat betaalde vennootschapsbelasting
en de uitgekeerde dividenden die hem als
aandeelhouder toekomen tot intekeningen op
staatsleningen, terugbetalingen van schatkist-
papier, overmakingen van gelden aan Belgi-
sche ambassadesin het buitenland, transacties
in verband met ontwikkelingshulp enz. De
Bank is dus kassier van de Staat. De Bank
vervult die taak kosteloos als tegenprestatie
voor het haar toegekende voorrecht van de
bankbiljettenuitgifte ; om dezelfde reden
neemt zij ook gratis het dagelijkse beheer van
het Rentenfonds waar.
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Kwantitatief zijn de transacties die ver-
band houden met de uitgifte en de financiële
dienst van de staatsschuld het belangrijkst
voor de dienst Rijkskassier.Het emissiebeleid
van de overheid bepaalt derhalve in grote ma-
te de activiteit van die dienst. Precies in ver-
band met dat emissiebeleid hebben er zich
tijdens de jongste jaren belangrijke structurele
verschuivingen op de primaire markt voorge-
daan; naast haar traditionele belichaming in
de vorm van klassieke obligaties is de over-
heidsschuld meer en meer de vorm gaan aan-
nemen van zogenaamde gedematerialiseerde
effecten - lineaire obligaties en schatkistcer-
tificaten - die uitsluitend op rekeningen zijn
geboekt. De gedematerialiseerde effecten wor-
den eenvoudigweg op grond van boekingen
gecreëerd, overgedragen en afgelost.

De uitgifte van die gedematerialiseerde
« waardepapieren» - die gaandeweg veel
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belangrijker zijn geworden dan de klassieke
obligaties die vooral de particuliere beleggers
als doelgroep hebben - heeft tot verschui-
vingen van de activiteit binnen de Bank ge-
leid.

In 1992 verleende de Bank haar mede-
werking aan de emissie van drie staatsleningen
voor het grote publiek (voor een totaal bedrag
van 145 miljard) en aan de betaling van de
wekelijkse en maandelijkse toewijzingen van
schatkistcertificaten en lineaire obligaties, res-
pectievelijk voor een bedrag van fr. 6.105 en
fr. 672 miljard; de Bank heeft haar medewer-
king ook verleend bij vervroegde terugkoop-
operaties en omruilingen voor een gezamenlijk
bedrag van fr. 330 miljard. Die beide laatste
categorieën transactieszijn een onderdeel van
een beleid dat erop gericht is de omloop van
lineaire obligaties te verhogen en zij passen
tevens in een modern schuldbeheer.

(indexcijfers 1980 ~ 100)

GRAFIEK 6 - FINANCIELE DIENST VAN DE OVERHEIDSSCHULD IN BELGISCHE FRANKEN 1
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In het kader van de financiële dienst van
de overheidsschuld betaalde de Bank voor het
eerst sinds jaren minder dan 10 miljoen cou-
pons uit. Het feit dat men beneden die drem-
pel is gekomen, houdt vanzelfsprekend ver-
band met de hierboven beschreven tendentie
tot dematerialisatie van steeds meer gelds-
waardig «papier». Doordat, in vergelijking
met 1991, weinig klassieke leningen hun ver-
valdag bereikten, vertoonde ook het aantal te-
rugbetaalde effecten een opmerkelijke terug-
val.

In beperkte mate verricht de Nationale
Bank ook bankiersdiensten voor de Staat. Vol-
gens een overeenkomst van 22 januari 1991
tussen de Staat en de Bank beschikt de Staat
over een speciale kasfaciliteit van maximaal
fr. 15 miljard. Sinds de hervorming van de
geldmarkt van januari 1991, is dat de enige
kredietvorm waarop de Staat een beroep kan
doen bij de Bank. Het gemiddelde beroep
dat de Schatkist in 1992 op die faciliteit heeft

GRAFIEK 7 - TRANSACTIES TER BEURZE' IN OVERHEIDSFONDSEN

(totale omzet in volume - indexcijfers 1980 ~ 100)
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1.31 TAKEN VAN HET RENTENFONDS

De rol van het Rentenfonds onderging
fundamentele wijzigingen, zoals in het vorige
verslag werd uiteengezet.

De herdefiniëring van zijn taak ging ge-
paard met een opvallende schaalverkleining
van zijn traditionele regulerende rol, die door
rechtstreekse interventies op de markt is ge-
kenmerkt. De opdracht van het Fonds werd
beperkt tot het waarborgen van de liquiditeit
op de « fixingmarkt» van de klassieke lenin-
gen ten behoeve van de particuliere beleggers.
Vroeger trad het Rentenfonds op de fixing-
markt op ten behoeve van alle marktpartijen.
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Thans hebben alleen nog de particuliere be-
leggers de zekerheid het Rentenfonds op de
fixingmarkt als tegenpartij te vinden. De or-
ders die professionele beleggers op de fixing-
markt wensen te plaatsen, worden hetzij voor
het volledige bedrag aanvaard, hetzij vermin-
derd als het Fonds dat passendacht; zij heb-
ben dus geen garantie meer dat hun orders
integraal worden uitgevoerd. Bij de koersvor-
ming, een taak die zeer nauw verbonden is
met zijn functie van tegenpartij maar er niet
mee samenvalt, stelt het Rentenfonds zich tot
doel de particuliere beleggers op de fixing-
markt een correcte prijs te garanderen.

De institutionele marktpartijen hebben de
fixingmarkt virtueel verlaten en hun activitei-
ten naar de toonaangevende markt van de
lineaire obligaties verlegd. Nadat de verhan-
delde volumes daardoor in 1991 al aanzienlijk
waren teruggelopen (van 278 miljard tot
72,2 miljard) verminderden ze tijdens het ver-
slagjaar opnieuw beduidend, nI. tot 52,7 mil-
jard.

Het aantal transacties op de fixingmarkt
is daarentegen maar lichtjes verminderd van
134.000 in 1991 tot 127.000. Dit toont aan
dat die markt geenszins taant door het weg-
vallen van de professionele beleggers, maar
integendeel levendig blijft en voor de parti-
culiere beleggers ontegensprekelijk nuttig is.
Dit is bijvoorbeeld het geval met beleggers
die op de secundaire markt effecten verkopen
en er gelijktijdig op de primaire markt aan-
kopen, omdat zij ofwel de duur van hun be-
legging willen verlengen ofwel willen profite-
ren van de voorwaarden van nieuwe leningen
en van het tarief van de roerende voorheffing
dat van toepassing is op de opbrengsten.

Sinds medio juni is de afwikkeling van
de beurstransactiesin fungibele, dit wil zeggen
onderling verwisselbare, klassieke leningen in
het zogenaamde stelsel « levering tegen beta-
ling» van de Beurs geïntegreerd. Het waar-
borgt een uitwisseling van effecten en contan-
ten op basis van het wederkerigheidsbeginsel,
met andere woorden de gelijktijdigheid van
de effectenbeweging en de daaraan verbon-
den vereffening in geld. Tevens is de afwik-
keling verplicht gesteld op de zevende kalen-
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derdag na het sluiten van de transactie. Een
effectenleningstelsel werd ingevoerd, zodat de
verkopers in ieder geval hun leveringsverplich-
ti.ng kunnen nakomen. Indien nodig leent het
Fonds, door bemiddeling van de Beurs, effec-
ten uit in de vorm van cessies-retrocessies,
d.w.z. verkopen met beding van wederinkoop.

De verschraling van de klassieke rol van
het Rentenfonds op de fixingmarkt ging even-
wel gepaard met een aanzienlijke uitbreiding
van het werkingsveld van het Fonds in nieuwe
domeinen, meer bepaald inzake regelgeving.
Sedert begin 1991 is de rol van het Fonds
uitgebreid met, enerzijds, de reglementering
van en het toezicht op de buiten-beursmarkt
van de lineaire obligaties en de schatkistcer-
tificaten en, anderzijds, de controle op de in-
stellingen die rekeningen van gedemateriali-
seerde effecten houden. Die activiteiten moe-
ten de bemiddelaars en de beleggerseen op-
timale bescherming bieden.

1.32 TRANSACTIES IN VERBAND MET
ONTWIKKELINGSHULP

Een derde domein waarin de Bank als
financieel bemiddelaar van de Staat opereert,
is dat van de ontwikkelingssamenwerking. In
haar hoedanigheid van door de Staat aange-
stelde agent, verleent de Bank haar medewer-
king aan de uitvoering van bilaterale akkoor-
den op grond waarvan België financiële mid-
delen ter beschikking stelt van de ontwikke-
lingslanden.

Zij opent daartoe de nodige rekeningen
en dient erop toe te zien dat bij de uitvoering
van om het even welke betaling aan alle voor-
waarden - die in de akkoorden zijn vastge-
legd of die de Bank is overeengekomen met
de bevoegde autoriteiten van het begunstigde
land - is voldaan. Voorts verstrekt de Bank
in dat kader adviezen aan de betrokken Bel-
gische autoriteiten, de Belgischeexporteurs en
dienstverleners en de overheden van het ont-
wikkelingsland; wat de financiële aspecten
betreft, zorgt zij voor de verbinding tussen
bovengenoemde instanties.
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Het aantal effectief uitgevoerde betalin-
gen evolueerde als volgt :

1986 112
1987 362
1988 142
1989 360
1990 200
1991 479
1992 340

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN ALS CENTRALE BANK 165





DE NATIONALE· BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

2. DIENSTVERLENING AAN DERDEN

2.1 CLEARING

Teneinde een efficiënte werking van de
secundaire markt in de hand te werken, heeft

de Bank in 1991 een effectenclearing of ver-
rekensysteem georganiseerd, waarmee een
brede waaier van effectentransacties kan wor-
den afgewikkeld. Dat spectrum van transacties
die door het stelsel kunnen worden afgewik-

GRAFIEK 8 - DOOR HET CLEARINGSYSTEEM VAN DE SECUNDAIRE MARKT AFGEWIKKELDE TRANSACTIES 1
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1 Aankopen, verkopen, cessie-retrocessietransacties - met uitzondering van die welke door de Nationale Bank in het kader van .haar monetaire beleid
worden uitgevoerd - en franco transfers.
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keld, is in 1992 uitgebreid met de buiten-
beursoperaties in effecten van de klassieke
overheidsleningen en met de door internatio-
nale financiële instellingen in Belgische frank
uitgegeven leningen.

Voorts werden in de loop van het ver-
slagjaar de nieuwe gedematerialiseerde the-
saurie- en depositobewijzen - dat zijn res-
pectievelijk door niet-financiële bedrijven en
kredietinstellingen uitgegeven verhandelbare
geldmarktinstrumenten - alsook de gesplitste
lineaire obligaties in het clearingsysteem op-
genomen; de splitsing van een obligatie
- stripping in het vakjargon - wil zeggen
dat het recht op het kapitaal (de hoofdsom)
en het recht op iedere interestbetaling (de
coupons) worden gescheiden, zodat niet al-
leen het kapitaal maar elke coupon afzonder-
lijk als zelfstandige gedematerialiseerde effec-
ten kunnen worden verhandeld. De hoofdsom
van die ala (lineaire obligatie), het recht op
kapitaal dat overblijft na de stripping en elke
coupon afzonderlijk vormen in feite nuIcou-
ponleningen. Het systeem is eveneens aange-
past om de afwikkeling van transacties luidend
in ecu's mogelijk te maken. Het marktverloop.
meer bepaald het comparatieve renteverloop.
heeft de Staat nochtans belet dergelijke effec-
ten uit te geven.

De infrastructuur van het systeem is ver-
beterd door de automatisatie van de ontvangst
van Swift-berichten (Society for Worldwide In-
terbank Financial Telecommunication) en door
het in werking stellen van een verbinding met
het « levering tegen betaling »-systeemvan de
Brusselse Beurs. Een soortgelijke verbinding
met internationale clearinginstellingen als Ce-
del en Euroclear is in studie.

Op 31 december 1992 telde het clea-
ringstelsel 164 deelnemers; de nominale
waarde van de effecten op rekening bedroeg
fr. 3.917 miljard, tegen 2.880 miljard ultimo
1991. Er lopen zes programma's van the-
saurie- en depositobewijzen voor een maxi-
mumwaarde van 24 miljard; 20,8 miljard aan
lineaire obligaties is gesplitst. In de loop van
het verslagjaarheeft het systeem246.888 ken-
nisgevingenverwerkt, tegen 164.540 in 1991,
dit is een stijging met bijna 50 pct.
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Grafiek 8 geeft een beeld van de expan-
sie van de activiteit in 1992, zowel qua aantal
als qua bedragen.

2.2 UITWISSELINGSCENTRUM VAN TE
VERREKENEN VERRICHTINGEN VAN
HET BELGISCH FINANCIEEL SYSTEEM
(UCV) EN VERREKENKAMER VAN
BELGIE

De Bank vervult een essentiële taak in de
afwikkeling van het interbancaire girale geld-
verkeer, via de Verrekenkamer en het UCV.
De transacties die verrekend dienen te wor-
den - cheques, overschrijvingen, domicilië-
ringen of andere technieken waarmee houders
van girale tegoeden daarover disponeren -
kunnen door de kredietinstellingen uitgewis-
seld worden hetzij in de Verrekenkamer, het-
zij in het UCV. In de Verrekenkamer worden
de documenten in de vorm van papier (che-
ques,...) aangeboden, in het UCV is de ver-
werking ervan geautomatiseerd. De Bank is
belast met het beheer van beide verrekenings-
circuits. Begin 1992 werden de werkprocedu-
res in de Verrekenkamer gemoderniseerd. De
uitwisseling van de stukken blijft wat ze was,
maar de informatie op de borderellen wordt
in de computer ingevoerd. Zodoende werd
de werkwijze van de Verrekenkamer verbe-
terd en de afsluiting van de transacties aan
het einde van de dag vervroegd.

Van het totale aantal te verrekenen ope-
raties heeft het UCV er in 1992 96 pct. voor
zijn rekening genomen, hetgeen echter slechts
7 pct. van het totale verrekende bedrag ver-
tegenwoordigt. Dagelijks werden door het
UCV gemiddeld 2,8 miljoen operaties uitge-
wisseld, wat een stijging met 5,8 pct. verte-
genwoordigt t.o.v. het voorgaande jaar. De
vertraging van het stijgingstempo van het aan-
tal verwerkte trarisacties. reeds merkbaar in
de loop van 1991, wordt derhalve bevestigd.
Die ontwikkeling is het saldo van volgende
bewegingen: een geringere vermeerdering
van het aantaloverschrijvingen dan voorheen
(+6 pct., tegen + 7 pct.), een ietwat snellere
aangroei van de operaties aan geld- en be-
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GRAFIEK 9 - VERREKENDE OPERATIES
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taalautomaten (+ 15 pct., tegen + 14 pct.),
terwijl het aantal cheques blijft teruglopen
(-11 pct., tegen - 4 pct. in 1991). Deze
laatste ontwikkeling houdt ongetwijfeld ver-
band met de tarifering van de cheques die de
meeste financiële instellingen in 1992 hebben
ingevoerd; vooral cheques van minder dan
fr. 2.000 vertoonden een scherpe terugval.

Het daggemiddelde van de via het UCV
verhandelde kapitalen bedroeg fr. 63,5 mil-
jard, tegen 50 miljard in 1991. Die vooruit-
gang met 28 pct. kan vooral worden toege-
schreven aan de toepassing « belangrijke over-
schrijvingen », waarin dagelijks gemiddeld
voor 18 miljard gelden werden verrekend,
tegen slechts 8,5 miljard in 1991. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat met die toe-
passing niet alleen overschrijvingen van meer
dan 5 miljoen verrekend kunnen worden,
maar sinds korte tijd ook « dringende.» over-
schrijvingen, wat ook hun bedrag zij, kunnen
worden afgewikkeld.
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Wat het gebruikte uitwisselingsmedium
betreft, is het aandeel van de telecommuni-
catie met 72 pct. bij de input en 61 pct. bij
de output het belangrijkste middel voor de
uitwisseling van boodschappen geworden. Een
derde ongeveer van de aangesloten instellin-
gen maakt gebruik van teletransmissie.

In de Verrekenkamer van haar kant be-
reikte het aantaloperaties een daggemiddelde
van 52.000 in Brusselen 23.000 in de andere
vestigingen. Een vergelijking met 1991 toont
een daling met 5.000 in beide gevallen. Het
circuit van de Verrekenkamer neemt met een
gemiddeld dagelijks bedrag van fr. 809 miljard
(751 miljard in 1991 of 8 pct. groei) evenwel
nog steeds het leeuwedeel van de verhandel-
de kapitalen voor zijn rekening.

Door de ontwikkeling van nieuwe UCV-
toepassingen en aan de hand van andere
maatregelen om de financiële instellingen er-
toe aan te zetten ruimer gebruik te maken
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GRAFIEK 10 - VERREKENDE OPERATIES
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van de bestaande toepassingen, zou de auto-
matisering van de te verrekenen operaties in
de toekomst nog verder kunnen worden op-
gevoerd.

Dank zij die aanhoudende inspanningen
op het vlak van het UCV blijft België aan de
spits, wat de automatisering van interbancaire
betalingstransacties betreft.

Bij de toekomstige ontwikkelingen van
ons betalingssysteem moet rekening worden
gehouden met de weerslag van de eenge-
maakte Europese markt en de totstandbren-
ging van de Monetaire Unie. Een en ander
werd tijdens het voorbije jaar uitvoerig on-
derzocht op het niveau van de centrale ban-
ken van de lidstaten van de EG. Een werk-
groep heeft in dat kader een referentiewerk
opgesteld, het zogenaamde « Blauwboek»
(Payment Systemsin EC member states),waar-
in een korte beschrijving wordt gegeven van
de verschillende betalingssystemen in de lid-
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staten. Voorts werd aan het Comité van Pre-
sidenten van de centrale banken een verslag
overgelegd dat een aantal overwegingen en
aanbevelingen bevat omtrent de rol van de
centrale banken in het vlak van de betalings-
systemen, in de context van de totstandbren-
ging van de EMU. Er werden verschillende
onderwerpen belicht, zoals het toezicht op de
betalingssystemen, de coördinatie van de ini-
tiatieven op het vlak van het risicobeheer en
de harmonisatie van de nationale betalings-
systemen. Bijzondere aandacht werd geschon-
ken aan de systemen voor grote betalingen,
waarvan de doeltreffendheid en de stabiliteit
uiterst belangrijk zijn voor de centrale banken.

Tegen die achtergrond heeft de Nationale
Bank van België onlangs aan de financiële sec-
tor een ontwerp voorgesteld van een nieuw
systeem voor de grote betalingen, die momen-
teel vooral manueel worden verwerkt in de
Verrekenkamer. Die blauwdruk steunt op de
bovenbedoelde aanbevelingen alsook op de
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reeds in andere landen genomen initiatieven.
Het doel is tweevoudig. Ten eerste wil men
de risico's wegnemen die verbonden zijn aan
ons huidige systeem. In dit systeem worden
alle operaties namelijk pas definitief bij het
afsluiten van de dag. Steeds meer EG-landen
hebben gekozen voor een ander systeem
waarbij iedere operatie definitief is zodra ze
wordt uitgevoerd. Deze laatste benadering

wordt ook aanbevolen in het aan de Cen-
trale-Bankpresidenten gerichte verslag. De
tweede doelstelling bestaat erin een extra sti-
mulans te geven aan de automatisering door
gebruik te maken van de telecommunicatie
voor de uitwisseling van die grote betalings-
operaties. Dat nieuwe ontwerp zal een on-
ontbeerlijke stap zijn met het oog op de ver-
dere modernisering van ons financieel bestel.

(procenten van het totale aantaloperaties)

GRAFIEK 11 - UITSPLITSING VAN HET AANTAL OPERATIES NAAR INFORMATIEDRAGERS
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2.3 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN
ONDERNEMINGEN

De gegevensdie in de Centrale voor kre-
dieten aan ondernemingen zijn opgeslagen,
vormen een belangrijk hulpmiddel als de rap-
porterende kredietinstellingen kredietrisico's
wensen te beoordelen. Het risico dat een fi-
nanciële instelling op elk krediet loopt, kan
immers afhangen van het bestaan van andere
kredietverbintenissen.

In 1992 werden 98.000 nieuwe krediet-
nemers aan de Centrale gemeld, tegen 95.000
in 1991 en 90.300 in 1990.
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• Telecommunicatie

Begin 1993 zullen de volgende twee as-
pecten van de hervorming van de Centrale,
na overleg en studie in nauwe samenwerking
met de financiële sector en de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen, van kracht
worden:

het geheel van de wettelijke bepalingen
inzake centralisatie van kredieten van
fr. 1 miljoen en meer werd in het ontwerp
van wet op het statuut van en het toezicht
op de kredietinstellingen ingepast;

het toepassingsveldvan de Centrale werd
aangepast om de ingezamelde gegevens
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beter af te stemmen op de behoeften van
de deelnemende kredietinstellingen en de
kosten van het verzamelen en het verwer-
ken van de gegevensterug te dringen. Met
dat doel werden de kredieten aan de
Staat, de interbancaire kredieten en de hy-
pothecaire kredieten die louter om privé-
redenen worden verleend uit het toepas-
singsgebied van de Centrale gehaald. De
financiële instellingen zullen bovendien de
aan niet-ingezetenen verleende kredieten
op een vereenvoudigde manier rapporte-
ren.

2.4 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN
PARTICULIEREN

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 betalingsachterstallen van een be-
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paalde duur moeten worden meegedeeld
door de instellingen en personen die afbeta-
lingscontracten financieren. De deelnemers
zijn verplicht het gegevensbestand van de
Centrale te raadplegen vóór zij een afbeta-
lingscontract sluiten of wijzigen.

Het verslagjaarwerd gekenmerkt door be-
langrijke aanpassingenaan de exploitatiepro-
gramma's die op 1 januari 1993 operationeel
werden. De aanzienlijke uitbreiding van het
werkterrein van de Centrale ingevolge de toe-
passing, vanaf die datum, van de bepalingen
van de nieuwe wet op het consumentenkre-
diet (wet van 12 juni 1991) en van die op
het hypothecair krediet (wet van 4 augustus
1992) maakte die aanpassingennoodzakelijk.
De toepassingvan de nieuwe wet op het con-
sumentenkrediet brengt mee dat voortaan ook
de betalingsachterstallenop transacties inzake
financieringshuur en onverschillig welke cate-
gorie van kredietopening in het gegevensbe-
stand worden opgenomen. In overeenstem-
ming met de nieuwe wet op het hypotheeair
krediet worden tevens de betalingsachterstal-
len op hypothecaire kredieten die met na-

(gemiddelden per werkdag)

GRAFIEK 12 - AANTAL RAADPLEGINGEN VAN DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN
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tuurlijke personen voor privé-doeleinden wer-
den afgesloten, in het gegevensbestandgeïn-
tegreerd. Laatstgenoemde uitbreiding van het
registratieveld verklaart waarom de benaming
« Verbruikskredietcentrale » werd gewijzigd in
« Centrale voor Kredieten aan Particulieren».

Eind 1992 waren in het gegevensbestand
van de Centrale ongeveer 306.000 contraeten
en circa 292.000 personen geregistreerd. Net
zoals tijdens de voorgaande jaren werd vast-
gesteld dat het aantal geregistreerde contrac-
ten sneller aangroeit dan het aantal geregis-
treerde personen, hetgeen wijst op een ver-
dere stijging van het aantal personen voor wie
meer dan één contract werd gemeld. Eind
1992 waren voor circa 32 pct. van het aantal
geregistreerde personen ten minste twee con-
tracten in het bestand opgenomen; eind 1991
was dit 30 pct. Het gemiddelde bedrag van
de betalingsachterstandper geregistreerd con-
tract dat niet werd geregulariseerdbeliep eind
1992 nagenoeg fr. 104.000 tegen fr. 96.000
eind 1991.

Tijdens het verslagjaarwerd eveneens ge-
constateerd dat steeds meer eensurnenten een
beroep doen op de Centrale voor het uitoefe-
nen van hun inzagerecht, dat trouwens expli-
ciet in de desbetreffende wettelijke reglemen-
tering is vastgesteld. Dit inzagerecht houdt in
dat de consument de mogelijkheid heeft de
inlichtingen te raadplegen die eventueel op
zijn naam werden geregistreerd. In deze con-
text werden in 1992 gemiddeld 25 dergelijke
aanvragen per dag opgetekend.

2.5 BALANSCENTRALE

De Balanscentrale is ontstaan ingevolge
de wet van 24 maart 1978 betreffende de
openbaarmaking van de akten en de jaarre-
kening van de handelsvennootschappen.Haar
opdracht is tweeledig: het verspreiden van
de jaarrekeningen en het opmaken, op basis
van de aldus verzamelde rekeningen, van sec-
torale statistieken m.b.t. activa, passiva,kosten
en baten van de betrokken ondernemingen.

Vanaf 2 januari 1992 dienen de publika-
tieplichtige ondernemingen hun jaarrekening

bij de Balanscentrale van de Nationale Bank
van België neer te leggen in plaats van bij de
griffie van de Rechtbank van Koophandel. De-
ze wijziging is gebaseerdop de wet van 18 ju-
li 1991 tot wijziging van de wetten betreffen-
de de handelsvennootschappen en het Ko-
ninklijk Besluit van 25 november 1991 op de
openbaarmaking van akten en stukken van
vennootschappen en ondernemingen.

De Nationale Bank van België draagt
voortaan de verantwoordelijkheid in het vlak
van de aanvaarding van aangeboden jaarreke-
ningen : rekeningen die niet aan de bij het
voormelde KB bepaalde vorm- en betalings-
vereisten voldoen, mogen niet worden aan-
vaard. De vormvoorwaarden werden opgelegd
om de documenten degelijk te kunnen mi-
crofilmen en verspreiding via microfilm en fo-
tokopie mogelijk te maken. De toepassingvan
deze voorwaarden bracht mee dat in 1992
ongeveer 10 pct. van de aangeboden jaarre-
keningen niet meteen' konden worden aan-
vaard.

De bovengenoemde reglementering
draagt de Balanscentrale ook op de inhoud
van de aanvaarde, gestandaardiseerdejaarre-
keningen te toetsen aan rekenkundige en ,lo-
gische controles, waarvan de lijst in het Bel-
gisch Staatsblad werd gepubliceerd. De Ba-
lanscentrale beschikt over maximum vier
maanden om een onderneming en haar corn-
missaris op eventuele opgenomen fouten te
wijzen. Voor fouten die niet kunnen worden
rechtgezet op grond van de in de jaarrekening
opgenomen informatie, moet de betrokken
onderneming een verbetering neerleggen die,
net zoals de jaarrekening, openbaar wordt ge-
maakt.

De Balanscentrale heeft aldus in 1992
voor circa 25 pct. van de jaarrekeningen een
foutenlijst moeten opsturen; slechts 3,6 pct.
van de gestandaardiseerde jaarrekeningen
bleek dusdanige fouten te bevatten dat een
verbetering moest worden neergelegd. Die
percentageslagen merkelijk hoger in het begin
van het jaar, maar de ondernemingen zijn hun
jaarrekeningen gaandeweg zelf beter gaan
controleren vooraleer tot neerlegging ervan
over te gaan.
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GRAFIEK 13 - DOOR DE BALANSCENTRALE ONTVANGEN JAARREKENINGEN OPGESPLITST NAAR SOORT REKENINGSCHEMA
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Mede dank zij een nieuwe ontwikkeling
zal die tendens zich normalerwijze voortzet-
ten: in 1993 zullen de gestandaardiseerde
jaarrekeningen bij de Nationale Bank van Bel-
gië immers op een PC-diskette in plaats van
op papier mogen worden neergelegd. Deze
vernieuwing werd ook aangekondigd in bo-
vengenoemde wet van 18 juli 1991 en wordt
nu uitgevoerd. Een onderneming kan haar
jaarrekening voortaan op diskette opmaken en
neerleggen, door gebruik te maken van op de
markt beschikbare boekhoudsoftware die door
de uitgevers aan de normen van de Bank
werd aangepast; alle uitgevers die dit wen-
sten, werden bijtijds degelijk over de techni-
sche vereisten ingelicht. Voor ondernemingen
die nog niet over zo'n software mochten be-
schikken, heeft de Bank een gebruiksvriende-
lijk programma ontwikkeld dat in dat vlak als
alternatief kan dienen.

De kwaliteit van de op diskette neerge-
legde jaarrekeningen zal om twee redenen
duidelijk beter zijn dan de op papier neerge-
legde rekeningen. In de eerste plaats kan de
Nationale Bank de diskette-jaarrekeningen
rechtstreeks op microfilm kopiëren, wat per-
fect leesbare microfilms en daarvan afgeleide
fotokopieën waarborgt. De tweede kwaliteits-
verbetering ligt in het inhoudelijke vlak: de
rekenkundige en logische controles die de Na-
tionale Bank toepast, zijn immers in de bo-
venbedoelde programma's geïntegreerd, waar-
door de publikatieplichtige ondernemingen
kunnen voorkomen dat hun op diskette neer-
gelegde jaarrekening nog feitelijke vergissingen
bevat.

De Balanscentralestelt de ontvangen jaar-
rekeningen niet alleen beschikbaar op micro-
film en fotokopie, maar ook op magneetband
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en compact disc, althans wat de gestandaar-
diseerde jaarrekeningen betreft, die 99 pct.
van het totale aantal vormen.

Alle Belgische vestigingen van de Bank
zijn nu uitgerust met een CO-ROM-configu-
ratie, waardoor de plaatselijke cliënteel een
betere dienstverlening kan worden geboden;
cliënten kunnen nu immers ook gewoon een
afschrift opvragen van wat voor bepaalde on-
dernemingen op CD-ROM is opgeslagen (met

o.m. de door de Balanscentrale berekende fi-
nanciële ratio's).

De Balanscentrale streeft er met de CD-
ROM naar de technologische ontwikkeling op
de voet te volgen; ze is in 1992 dan ook
begonnen met de ontwikkeling van een soft-
ware voor de exploitatie van de CD-ROM in
een gebruiksvriendelijke omgeving, wat de
abonnees op deze informatiedrager nieuwe
mogelijkheden moet bieden.

GRAFIEK 14 - IN DE STATISTIEKEN VAN DE BALANSCENTRALE OPGENOMEN JAARREKENINGEN VAN DE NIET-FINANCIELE
ONDERNEMINGEN OPGESPLITST NAAR RECHTSVORM
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2.6 PUBLIKATlES, DOCUMENTATIE EN
STATISTIEK

De Bank publiceert elke week een ver-
korte balans, beter bekend als weekstaat.

Maandelijks publiceert de Bank haar Tijd-
schrift. Daarin worden artikelen en statistische
tabellen gepubliceerd. Dit Tijdschrift bevat bo-
vendien een overzicht van de Belgische en
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Europese economische wetgeving en een bi-
bliografie van de nieuwe boeken en artikelen
in verband met economische en financiële
aangelegenheden die voor België van belang
zijn.

Sommige analysesen onderzoeken die in
de Bank worden verricht, worden niet in haar
maandelijks Tijdschrift of in haar Jaarverslag
gepubliceerd, maar worden verspreid via de
zogenaamde « Studienota's ». Er zijn in 1992
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twee studienota's gepubliceerd. Studienota
nr. 9 beschrijft de « Weerslagvan de verlaging
van het tarief van de roerende voorheffing op
de financiële markten en de overheidsfinan-
ciën », terwijl studienota nr. 10 « Het verloop
van de resultaten en van de financiële struc-
tuur van de ondernemingen in 1991 » als on-
derwerp heeft.

Sinds enkele jaren stelt de Bank een reeks
economische indicatoren voor België op, die
gegroepeerd zijn rond twee centrale thema's:
de traditionele einddoelstellingen van het eco-
nomische beleid - groei, prijsstabiliteit.
werkgelegenheid, extern evenwicht - en de
voornaamste instrumenten om die doelstellin-
gen te bereiken - rentetarieven, wisselkoer-
sen, concurrentiepositie, overheidsfinanciën.

Het hoofddoel van die indicatoren bestaat
erin, bij wijze van informatie, coherente en
objectieve macro-economische gegevens te
verstrekken aan de belangrijkste instanties die
richting geven aan het sociaal-economische
beleid. Om die indicatoren zo operationeel
mogelijk te maken, worden zij iedere week
opgesteld aan de hand van de meest recente
gegevensen ramingen.

2.61 NATIONALE
SOCIAAL-ECONOMISCHE
GEGEVENSBANK (BELGOSTAT)

Diverse statistische gegevenskan men se-
dert 1990 on line raadplegen via de door het
departement Algemene Statistiek beheerde
macro-economische gegevensbank Belgostat,
waarvan de nationale rekeningen, de prijzen,
de omzet en produktie, de arbeidsmarkt, de
financiële markten, de openbare financiën, de
conjunctuuronderzoeken, de buitenlandse
handel en de betal.ingsbalansde belangrijkste
domeinen zijn.

In 1992 vertoonden zowel het aantal
deelnemers als de inhoud van de databank
een opwaartse tendens. Binnen de Bank, zo-
wel in Brusselals in de vestigingen in de pro-
vincie, wordt er steeds meer een beroep ge-
daan op dit produkt. Daarnaastwaren 42 ex-
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terne instellingen of bedrijven op de gege-
vensbank aangesloten, tegen 33 in 1991.

De domeinen die door Belgostaten door
de andere, interne, statistische gegevensban-
ken worden bestreken, werden inhoudelijk
opnieuw uitgebreid. Eind 1992 bevatten de
gegevensbanken170.000 series van gegevens
met meer dan 8.000.000 observaties.Om het
hoofd te bieden aan die aangroei van de ca-
paciteit, werd een nieuw beheerssysteemvan
gegevensbankengetest in samenwerking met
de dienst Ontwikkeling van Informaticaprojec-
ten. Dat systeem maakt het tevens mogelijk
de kwaliteitscontrole inzake de opgeslagen in-
formatie op te voeren.

2.62 CONjUNCTUURENQUETES

Sedert 1954 organiseert de Bank, op ver-
zoek van de belangrijkste industriefederaties
en vakverenigingen, conjunctuurenquêtes bij
de bedrijven, zowel in de verwerkende nij-
verheid, de bouwsector, de handeLais in de
diensten. Ze hebben tot doel een snelle on-
derzoeksmethode te verschaffen m.b.t. de
economische tendensen, naast de publikatie
van officiële statistieken, die vaak met enige
vertraging beschikbaar zijn.

Net zoals tijdens de vorige jaren werd
ernaar gestreefd de steekproef van de deel-
nemers aan de diverse enquêtes te verruimen
en te verbeteren.

Voorts werden de enquêtes uitgebreid tot
nieuwe economische sectoren: het vervoer
van personen en de binnenhuisarchitecten. Al-
hoewel de eerste resultaten bevredigend lij-
ken, dient de representativiteit van de steek-
proef in beide sectoren nog te worden ver-
fijnd.

Aangezien de traditionele manier van be-
vragen (invullen van een vragenlijst) een be-
langrijke hinderpaal lijkt te vormen in bepaal-
de sectoren, in het bijzonder in de diensten,
heeft men een nieuwe door de computer on-
dersteunde telefonische ondervragingstechniek
(CATI) laten proefdraaien; die nieuwe tech-
niek zal begin 1993 toegepast worden.
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Naast de regelmatige enquêtes werd er
een ad hoc enquête georganiseerd inzake de
permanente opleiding van de academici. Dit
is een gemeenschappelijk initiatief van de
Bank en de Stichting Industrie-Universiteit.

2.63 RAPPORTERING DOOR DE
KREDIETINSTELLINGEN

De Bank heeft, in overleg met de Com-
missie voor het Bank- en Financiewezen, een
protocol getekend met de kredietinstellingen,
dat de procedures en de afgiftevoorwaarden
in verband met het nieuwe boekhoudsche-
ma A vastlegt. Die staten bevatten boekhoud-
kundige en statistischegegevensdie nodig zijn
om het bedrijfseconomische toezicht op de
kredietinstellingen uit te oefenen, om het mo-
netaire beleid te voeren en om de financiële
rekeningen van België te kunnen opstellen.
Het BLWI heeft van zijn kant de tabellen
« Schulden en vorderingen» gewijzigd, zodat
ze coherent worden met de gegevensvan het
schemaA. Die twee nieuwe manieren van
rapporteren werden. begin januari 1993 van
kracht.

2.64 BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE

De wetenschappelijke bibliotheek van de
Bank is een gespecialiseerde bibliotheek die
niet alleen een kostbaar werkinstrument is
voor de Bank zelf, maar die ook ter beschik-
king staat van wetenschappelijke onderzoe-
kers, universiteiten, studenten, kortom voor
iedere belangstellende bezoeker. Momenteel
bezit de bibliotheek ongeveer 115.000 boe-
ken, hoofdzakelijk in het domein van de staat-
huishoudkunde, het geldwezen, het krediet,
de financiële transacties, de beurs, de valuta-
markt, de statistiek en de rechtswetenschap.
Bovendien is de bibliotheek geabonneerd op
1.300 tijdschriften en krijgt ze jaarlijks
700 jaarverslagen toegezonden.

In 1992 werd een nieuwe software, waar-
mee alle bibliotheekfuncties kunnen worden
uitgevoerd, in de bibliotheek aangeschaft.Se-

dert verschillende jaren werd dit beheerssys-
teem door diverse grote universiteitsbibliothe-
ken, waaronder ook Belgische,ontwikkeld. De
installatie van de nieuwe software zal in 1993
voortgezet worden en ligt in de lijn van het
beleid van de Bank om de activiteiten van
de bibliotheek naar de buitenwereld uit te
breiden. Aan het eind van het jaar werd de
leeszaal reeds gedeeltelijk toegerust met ter-
minals die aan het nieuwe systeem zijn aan-
gepast.

Het totale aantal boeken en periodieken
die tijdens het verslagjaar ter inzage werden
gegeven aan niet tot de Bank behorende per-
sonen heeft zich op hetzelfde peil als in 1991
gehandhaafd: 9.000.

2.7 MUSEUM VAN DE BANK

In 1992 werden opnieuw duizenden be-
zoekers in het Museum van de Bank rondge-
leid, wat het totale aantal bezoekers tijdens
zijn tienjarig bestaan op 120.000 brengt. Hier-
mee vervult de Bank vooral een educatieve
taak; driekwart van de museumbezoekerswa-
ren leerlingen uit het lager, middelbaar' en
hoger onderwijs, zowel uit binnen- als bui-
tenland. In het kader van het culturele me-
cenaat van de Bank werd achtereenvolgens in
haar Brugse agentschap en in haar Luikse bij-
bank de tijdelijke tentoonstelling « Uitmun-
tend goud» georganiseerd waarop de gouden
muntcollectie van het Munt- en Penningkabi-
net van de provincie Limburg werd getoond.
De verzameling van dit kabinet heeft voor de
duur van de renovatiewerken aan het Gallo-
Romeins museum in Tongeren een onderko-
men gevonden in de Bank.

De Bank verleende haar medewerking
aan diverse publikaties en tentoonstellingen
over Europesebankgeschiedenis,het beurswe-
zen, de numismatiek en de hedendaagse
kunst. Zo was een keuze uit haar moderne
kunstverzameling van 3 december 1992 tot
30 januari 1993 te bezichtigen in Edinburgh
op de tentoonstelling « European Corporate
Collections» die daar in de marge van de
Europese top plaatsvond.
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3. DEELNAME VAN DE BANK AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN
INTERNATIONALE INSTELLINGEN

De ondertekening van het Verdrag betref-
fende de Europese Unie op 7 februari 1992
in Maastricht leidde een nieuw stadium in
van de werkzaamheden van het Monetair Co-
mité en het Comité van Presidenten van de
centrale banken van de lidstaten van de Eu-
ropese Economische Gemeenschap, die thans
de overgang naar de tweede en de derde fase
van de Monetaire Unie zorgvuldig voorberei-
den. De Bank neemt actief deel aan die werk-
zaamheden.

Een krachtige impuls ging uit van het Co-
mité van Centrale-Bankpresidenten, dat ver-
scheidene expertgroepen instelde teneinde de
vraagstukken te onderzoeken die verband
houden met de totstandbrenging van de Mo-
netaire Unie. Die vraagstukken hebben o.m.
betrekking op de statistiek, het grensover-
schrijdende betalingsverkeer, de boekhouding,
de informatiesystemen en de aanmaak en uit-
gifte van bankbiljetten luidend in ecu. Voorts
heeft het Comité van Centrale-Bankpresiden-
ten de drie bestaande subcomités, met name
het Subcomité voor Monetair Beleid, het Sub-
comité voor Wisselkoersbeleid en het Subco-
mité voor Bankentoezicht, belast met de voor-
bereiding van de overgang naar de tweede
en derde fase van de Monetaire Unie op het
terrein waarvoor zij bevoegd zijn. Zo heeft
het Subcomité voor Monetair Beleid zich ge-
bogen over de afschaffing van de monetaire
financiering van de overheid, met andere
woorden de kredietverlening van de centrale
banken aan die overheid. De coördinatie van
de werkzaamheden van die subcomités en ex-
pertgroepen werd toevertrouwd aan het Co-
mité van Plaatsvervangers,dat wordt voorge-
zeten door een lid van het Directiecomité van
de Bank.

Terzelfder tijd is de Bank begonnen met
het onderzoek naar de implicaties die het Ver-
drag van Maastricht kan hebben voor haar
eigen toekomst en heeft zij daartoe de inter-
departementale cel « Economische en Mone-
taire Unie» die in 1991 werd opgericht, ver-

sterkt en uitgebreid. In een eerste fase werd
nagegaan welke wijzigingen in de Belgische
monetaire wetgeving moeten worden aange-
bracht teneinde die wetgeving in overeen-
stemming te brengen met de bepalingen van
het Verdrag van Maastricht. Vervolgens werd
een eerste onderzoek gewijd aan de mogelijke
gevolgen van de Monetaire Unie voor de ac-
tiviteiten van de Bank.

Op het niveau van de Gemeenschap
neemt de Bank bovendien geregeld deel aan
het overleg dat in het Monetair Comité en
het Comité van Presidenten plaatsvindt m.b.t.
actuele economische, monetaire en financiële
vraagstukken en inzonderheid de problemen
die verband houden met de coördinatie van
het monetair beleid en het toezicht op de
goede functionering van het Europees Mone-
tair Stelsel.

De Bank heeft ook verder haar medewer-
king verleend aan de werkzaamheden voor de
totstandbrenging van de Europesegeïntegreer-
de markt van financiële diensten en zich ter-
zelfder tijd beraden over de weerslag hiervan
op haar activiteiten als monetaire autoriteit.
In internationaal verband heeft zij samen met
de andere centrale banken gestreefd naar een
beter inzicht in de ontwikkelingen op de
internationale geld- en kapitaalmarkten, met
name uit het oogpunt van de systeem-
risico's. Tenslotte heeft zij ook deelgenomen
aan werkgroepen van de Financiële Actie-
groep (Groupe d'Action Financière Internatio-
nale, afgekort GAFI), die onderzoekt hoe kan
worden vermeden dat het financieel bestel
betrokken geraakt bij het witwassen van mis-
daadgeld.

Als gevolg van de politieke omwentelin-
gen in Midden- en Oost-Europa heeft de Bank
dit jaar opnieuw haar werkterrein verruimd.
In alle internationale organisaties waarvan de
werkzaamheden door de Bank worden ge-
volgd, worden immers maatregelen uitgewerkt
ten gunste van de landen die zich in een
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overgangsfasenaar de markteconomie bevin-
den. Bovendien mocht de Belgische Constitu-
ency in het Internationaal Monetair Fonds dit
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jaar twee republieken van de voormalige Sov-
jetunie, nI. Wit-Rusland en Kazachstan, als
nieuwe leden begroeten.
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4. DE INGEZETTE MIDDELEN

4.1 MENSELIJK POTENTIEEL

4.11 PERSONEEL

De tendens naar inkrimping van de per-
soneelsbezetting, die zich in het midden van
de jaren tachtig begon af te tekenen, hield in
1992 aan.

Op 31 december 1992 bedroeg het no-
minale aantal vaste personeelsleden1 3.126,
dit is 59 minder dan ultimo 1991. Uitgedrukt
in voltijdse banen stemt dit aantalovereen
met een reële personeelssterkte van
2.908 eenheden, wat een daling met 49 een-
heden betekent. Het verschil tussen nominale

1 Zonder de RVA-stagiairs en de overige personeelsleden
met tijdelijke arbeidsovereenkomst.
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produktiviteit en tot een grotere mobiliteit van
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• Aantal personen berekend op basis van een voltijdse betrekking

D Aantal personen ongeacht hun werktijdregeling
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De collectieve arbeidsovereenkomst die
op 26 juni 1991 in de sector van de openbare
kredietinstellingen was gesloten, is in 1992
verder ten uitvoer gebracht.

Ingevolge het protocolakkoord betreffen-
de het sociale beleid dat op 2 februari 1992
in Maastricht werd ondertekend door de lid-
staten van de Europese Gemeenschap, heeft
de Bank haar pensioenreglement in het kader
van de groepsverzekering herzien, o.m. met
het oog op een gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen, zowel ten aanzien van de
normale en de maximale pensioengerechtigde
leeftijd, ais van de bijdragepercentages. Het
reglement houdt ook rekening met de gewij-
zigde sociale wetgeving en met de herziene
groepsverzekeringstechnieken.

Daarnaast is in 1992 verder uitvoering
gegeven aan het plan tot automatische ver-
werking van de betalingen. Concreet worden
de bezoldigingen nu volledig op basis van de
nieuwe toepassing uitgekeerd, terwijlook de
sociale en fiscale aangiften volgens het nieuwe
informaticasysteem verlopen.

De Bank heeft dit jaar haar tweede So-
ciaal Verslag aan het personeel uitgedeeld.
Het bespreekt de voornaamste ontwikkelingen
op personeelsvlak,maar gaat ook nader in op
de wijzigingen die zich in de verslagperiode
(1990-1991) hebben voorgedaan op het ge-
bied van de structuur, de organisatie, het vast-
goed en de culturele activiteiten van de Bank.

Het sociale overleg blijft een belangrijke
plaats bekleden in de Bank. Het is belangrijk
een permanente dialoog tussen werkgever en
werknemers te onderhouden, waardoor een
klimaat wordt geschapen waarin alle partijen
vlot meewerken.

Met het oog op de gezondheid van het
personeel heeft de Medische dienst het accent
gelegd op preventie door een individuele en
collectieve opvoeding. In die optiek heeft de
dienst onder meer opleidingscursussen voor
goederenbehandeling verstrekt. Hij heeft er
ook voor gezorgd dat de arbeidsposten be-
antwoorden aan de nieuwe ergonomische
normen. Voorts is bijzondere aandacht be-
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steed aan een gezonde voeding, door educatie
en voorlichting van de consumenten, alsook
van het personeel dat de maaltijden bereidt.

4.12 OPLEIDING

Het momenteel door de Bank gevoerde
beleid is erop gericht het rendement van de
opleidingen te verhogen, wat duidelijk kan
worden gemeten aan de verhoogde efficiëntie
op de werkplek. Daarom is het aantal stan-
daardprogramma's dat aan grote personeels-
groepen wordt verstrekt, teruggeschroefd ten
gunste van opleidingen naar maat, die zijn
afgestemd op de specifieke behoeften van
welbepaalde personen. Sommige basisoplei-
dingen zijn trouwens fel ingekort. Dat is het
geval voor de managementcursussenen de
opleiding waarbij de taken van de Bank aan
nieuwe personeelsleden worden voorgesteld.

Het personeel van de Bank heeft in 1992
vooralopleiding genoten in het vlak van de
informatica, de operaties van de Nationale
Bank, de economie, de financiën, het mana-
gement en de talen. Het relatieve aandeel van
de informatica-opleidingen, die reeds enkele
jaren het grootste aantal dagen en de meeste
uitgaven vertegenwoordigen, is dit verslagjaar
nog aanzienlijk gestegen.

Op het gebied van de kwaliteitszorg wer-
den in de vestigingen van Antwerpen en Ver-
viers proefprojecten georganiseerd.Het succes
hiervan heeft de Bank ertoe aangezet andere
gelijksoortige projecten op touw te zetten.

Om de toenadering tussen de centrale
banken van de EG-lidstaten te bevorderen,
werden ook gezamenlijke opleidingen opgezet
en stages bij andere centrale banken georga-
niseerd. De programma's ten behoeve van het
personeel van de centrale banken van Cen-
traal- en Oost-Europa en van de ontwikke-
lingslanden, waaronder de Maghreb-Ianden,
oogsten steeds meer bijval. Zo is het aantal
dagen opleiding dat aan externe personen
wordt verstrekt in 1992 opgelopen tot 3.000,
tegenover 750 in 1990 en 1.150 in 1991.
Daarnaast verleende de Bank opnieuw tech-
nische bijstand ter plaatse, meestal op verzoek
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van het IMF, zowel in landen van Oost-
Europa als in andere ontwikkelingslanden. Ten
slotte kan vermeld worden dat de Bank, in
het kader van het zogenaamde Phare-
programma, waarvan de Europese Economi-
sche Gemeenschap de drijvende kracht is, een
bijstandsprogramma op het getouw heeft ge-
zet om de bibliotheek van de centrale bank
van een Oost-Europees land te moderniseren
en te computeriseren.

4.2 ORGANISATIE- EN
INFORMATICAWERKZAAMHEDEN

Het jaar 1992 werd gekenmerkt door een
verdere ontwikkeling en consolidatie van de
belangrijke veranderingen die op het gebied
van organisatiewerkzaamheden en informatica
tijdens de periode 1989-1991 werden gerea-
liseerd.

Het op rationalisatie en produktiviteitsver-
betering gericht onderzoek werd voortgezet.
De doorlichting van het departement Buiten-
land (met uitzondering van de dienst Wissel)
en de dienst Rentenmarkt werd afgewerkt, die
van de diensten Disconto-Voorschotten en
Documentatie aangevat. Tevens werden de
vroegere audits regelmatig opgevolgd en werd
hierover aan het Directiecomité gerappor-
teerd.

De werkgroep «Cost and Management
Accounting», die tot doel heeft een nieuw
en vollediger systeem voor de kostenverdeling
en -berekening van de Bank uit te werken,
heeft het op 1 september 1991 gestarte proef-
project verder verfijnd (directe interne factu-
ratie van de kosten van de diensten Elektro-
nisch Centrum en Studie van Informaticasys-
temen aan de hand van vooraf bepaalde een-
heidstarieven). Meer bepaald werd de grond-
slag voor de tariferi ng van netwerken en de
omgeving van de minicomputers aangepast.

Het «Local Area Network» (LAN), in
1991 geïnstalleerd in de departementen Plan-
ning, Organisatie en Informatica en Studiën,
werd sterk uitgebreid. In de loop van het ver-

slagjaar werden de departementen Gegevens-
uitwisselingscentrales, Uitrusting en Algemene
Diensten en Bijbanken en Agentschappen, als-
mede de diensten Interne Audit en Opleiding
op het netwerk aangesloten.

Inzake projectontwikkeling, zijn talrijke
nieuwe toepassingen operationeel geworden;
de meeste hiervan werden in de voorgaande
hoofdstukken vermeld. Een en ander leidde
tot aanpassingen op het gebied van de con-
figuratie, dit is het geheel van de apparaten
en de programmatuur dat samen het com-
putersysteem vormt. De mainframeconfigura-
tie werd in 1992 weliswaar niet gewijzigd,
maar de capaciteit van de ontwikkelingsom-
geving van een stel minicomputers werd ver-
dubbeld, die van hun produktie-omgeving
verviervoudigd. De magneetschijfcapaciteit
- externe geheugencapaciteit - voor de mi-
nicomputeromgeving in Brussel werd met de
helft uitgebreid. De configuratie in de bijbank
te Luik en het agentschap te Leuven werd
vervangen met het oog op het verhogen van
de verwerkingscapaciteit. In het verslagjaar
werd voorts Banksysvia telecommunicatie op
het UCV aangesloten.

Een automatiseringssoftwarevoor de corn-
puteroperators werd geïnstalleerd, ter voorbe-
reiding van het afschaffen van het nachtwerk.
In dezelfde context werden ook de eerste
stappen gezet voor de aankoop van een robot
ter automatisering van de behandeling van
magnetische cassettes.

Net zoals het voorgaande jaar was ook
1992 op PC-vlak een opmerkelijk jaar: er
werden ongeveer 300 supplementaire PC's
geïnstalleerd.

4.3 ORGANISATIESCHEMA VAN DE
BANK

In het organogram van de Bank werden
ten slotte de volgende essentiële veranderin-
gen aangebracht :

op 15 oktober 1992 werd het departe-
ment Algemene Statistiek gecreëerd. Het
nieuwe departement omvat twee diensten,
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nI. de dienst Statistiek, die vroeger onder-
gebracht was in het departement Studiën,
en de dienst Betalingsbalans; deze laatste
dienst wordt gevormd door de integratie
van de dienst Bancaire Statistiek Buiten-
landse Betalingen en de dienst Niet-
bancaire Statistiek Buitenlandse Betalingen,
die vroeger deel uitmaakten van het de-
partement Buitenland, een klein deel van
de vroegere dienst Statistiek en een deel
van de afgeschafte dienst Buitencontrole.
De dienst Betalingsbalansoefent de statis-
tische opdracht uit die de wetgever uit-
drukkelijk aan het Belgisch-Luxemburgs
Wisselinstituut heeft toevertrouwd; die
opdracht moet het hem mogelijk maken,
nu de wisselcontrole op een laag pitje
staat, door te gaan met het inzamelen van
de statistische informatie die nodig is om
de betalingsbalansvan de BLEU op te stel-
len.

De toenemende computerisering en ver-
spreiding van de statistieken vergen een
goede ondersteuning, zowel naar de ge-
bruikers toe, onder meer via Belgostat, als
naar de producenten en beheerders van
de statistieken. Het is de opdracht van een
speciaal daartoe gecreëerde cel «Gege-
vensbanken» bij het departement om dat
in goede banen te leiden.

het departement Drukkerij en Hoofdkas
werd per 1 maart 1992 gesplitst in het
departement Drukkerij en de dienst
Hoofdkas, die onder de Schatbewaarder
ressorteert.

op 1 oktober 1992 werd de dienst Risi-
cocentrale gesplitst in de diensten Balans-
centrale en Kredietcentrales.

op 1 januari 1993 werden de agentschap-
pen van Sint-Niklaas, Oostende, Malmedy,
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Marche en La Louvière tot representatie-
kantoor omgevormd. In de loop van 1990
werd namelijk begonnen met de heroriën-
tering van deze vijf vestigingen. Na een
overgangsperiode die tot eind 1992 liep,
verlenen deze kantoren geen diensten
meer aan de financiële sector - die wor-
den naar andere agentschappen van de
Bank in dezelfde regio overgeheveld -
maar als representatiekantoren spitsen ze
hun activiteiten toe op dienstverlening aan
particulieren en bedrijven.

4.4 BOUWWERKEN

Te Brussel wordt de laatste fase uitge-
voerd van het onroerend-goedprogramma dat
in 1983 was aangevat. Dit programma werd
ontworpen om het hoofd te bieden aan een
groot plaatsgebrek, dat o.m. was ontstaan
door de steeds voortschrijdende computerise-
ring van de Bank en het verlenen van nieuwe
diensten. De projecten vorderen goed en in
1994 zullen het nieuwe bedrijfsrestaurant, het
nieuwe museum en een auditorium in gebruik
worden genomen.

In de provincie heeft men vooral vast-
goedtransacties verricht in verband met de
vestiging van de representatiekantoren van de
Bank. Om die representatiekantoren te huis-
vesten werden in Sint-Niklaas en in
Marche-en-Famenne gebouwen gekocht. Voor
het representatiekantoor van La Louvière
wordt een gebouw gehuurd en in Oostende
wordt een gedeelte van het huidige agent-
schap tot dit doel gerenoveerd. In Malmedy
werd het huidige gebouw behouden.

Het agentschap te Bergen zalover een
nieuw gebouw beschikken dat eerlang wordt
afgewerkt.
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5. BEHEER

Het mandaat van directeur van de heer William Fraeys werd bij koninklijk besluit van
11 maart 1992 vernieuwd voor een termijn vanzes jaar, ingaande 1 mei 1992. Dit besluit
heeft hem eveneens in zijn functie van vice-gouverneur bevestigd.

Krachtens het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 werd ook het mandaat van directeur
van de heer Frans lunius verlengd voor een nieuwe termijn van zes jaar, met ingang van
16 oktober 1992.

***
Met droefheid heeft de Bank kennis genomen van het overlijden, op 28 juni 1992, van

eredirecteur Elisabeth Malaise.

Zij trad in 1934 in dienst van de Bank, nam reeds in 1943 het secretariaat van de Directie
en van de Raden waar en werd vijf jaar later bevorderd tot secretaris van de Directie. Mevrouw
Malaise werd vervolgens in 1952 tot secretaris van de Bank aangesteld en op 12 september
1968 tot directeur benoemd. In 1980, na een schitterende loopbaan van meer dan zesenveertig
jaar, heeft zij dit laatste ambt op eigen verzoek neergelegd.

Mevrouw Malaise heeft zich steeds met volle toewijding en grote verantwoordelijkheidszin
van haar opeenvolgende taken gekweten. Haar hoge plichtsbesef en totale inzet bezorgden
haar de achting van allen.

Tijdens het afgelopen boekjaar betreurde de Bank ook het overlijden van de ereregenten,
tevens gewezen censoren, Jean Baron de Cooman d'Herlinckhove en Hendrik Baron Cappuyns.
Dankzij hun grondige kennis en rijke ervaring van het bedrijfsleven, was hun medewerking
aan het beleid van de Bank zeer waardevol.

De Raden zullen de herinnering aan deze vooraanstaande oud-leden getrouw bewaren.

***
Met droefheid maakt de Bank melding van het overlijden in 1992 van zeven van haar

personeelsleden: Mevr. Nadine Barbier, de heer Roger Blauwaert, Mevr. Gilberte De Fraine-
Roeland, de heren Xavier Govaerts, Philippe Hainaut, Michel Mouton en Julien Van der Spiegel.

Hun gedachtenis zal in ere worden gehouden.

***
De Bank wenst uiting te geven aan haar erkentelijkheid ten aanzien van de leden van

het kaderpersoneel die hun loopbaan hebben beëindigd:

de heren Marcel Asseau, onderdirecteur, chef van het departement Gegevensuitwisselings-
centrales, Herman De Saedeleer, onderdirecteur, chef van het departement Boekhouding en
Budgetcontrole, Jozef Victoir, inspecteur-generaal, chef van de dienst Uitrusting en Technieken,
Jacques Dolo, inspecteur-generaal, chef van de dienst Secretariaat van de Directie, William
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Van Nieuwenhuyse, technisch adviseur met rang van inspecteur-generaal, Karel Mortier, agent
te Gent, Michel Iarnar, adviseur met rang van inspecteur-generaal, Jean Teirlinck, inspecteur-
generaal, chef van de dienst Algemene Diensten en Jean Papleux, senior inspecteur met rang
van inspecteur-generaal.

Zij dankt ook de leden van het uitvoerend personeel wier loopbaan in het afgelopen jaar
een einde nam :

Mevr. Jeannine Adriaensen-Van Dingenen, Mevr. Christiane Angely-Hardy, de heren Joannes
Bally, Marcel Belgrado, René Bideloo, Marcel Blockx, Mevr. Jeannine Boon-Nagels, de heren
Lodewijk Ceulemans, Henri Cludts, André Cornelis, Omerus De Cauwer, Mevr. Liliana
De Graeve-Celen, de heer Gilbert De Jonghe, Mej. Thérèse Delcourt, de heren Raymond
De Mesmaeker, Adolphe De Meyer, Mevr. Marie-Thérèse De Meyer-Van Oaeie, de heren Jean
De Mulder, Simon De Nauw, Lambert Denoei, Gilbertus De Saveur, Gustave Devuyst, Henri
De Waele, Marcel Dumont, Armand Foulon, Jozef Gabriels, Léon Geerts, Félix Geraerts, Jozef
Gesquiere, Mevr. Gisèle Giele-Marchant, de heren Antoine Heirebaudt, Charles Hernette, Edou-
ard Hoevenaeghel, Emile Holbrechts, Willem Janssens, Lodewijk Keymolen, Marcel Leemans,
Michel Libioul, Etienne Maenhout, Willem Maes, Oscar Martens, Roger Merckaert, Mevr. Maria
Milde-Verhoeven, Mevr. Rosalie Moeys, de heren Robert Nissen, Roger Pirard, Lodewijk Popleu,
Emile Ramelot, Gaston Rombauts, Jean Sax, André Schümmer, Jozef Smets, Felix Sommerijns,
Louis Stremes, Mej. Gabrielle Struijs, Mevr. Clémentine Suys-Massin, de heren Roger Vanden-
berge, Marcel Vandermeeren, Mevr. Jeannine Vankerkhoven-Poels, Mevr. Irène Van Loo, de
heren Leo Van Ruyskensvelde, Jean Waegeman, Lambert Waseige en Mevr. Anna Weyckmans.

***
De Algemene Raad heeft de heer Serge Bertholomé, eerste adviseur bij het departement

Studiën, met ingang van 1 maart 1992 als schatbewaarder aangewezen om de heer Jacques
Van Droogenbroeck, die eind februari ontslag nam, op te volgen.

***
Overeenkomstig artikel 83 van de statuten heeft de gewone algemene vergadering van

aandeelhouders plaatsgevonden op maandag 24 februari 1992.

Zoals voorgeschreven in artikel 41 van de statuten werd het verslag over de verrichtingen
van het boekjaar 1991" ten minste vijf dagen vóór die vergadering verstuurd aan de houders
van de op naam gestelde of bij de Bank neergelegde aandelen.

De stemopnemers hebben kunnen vaststellen dat de statutaire bepalingen inzake de be-
kendmaking van en de deelname aan de vergadering werden nageleefd.

De Gouverneur heeft daarna verslag uitgebracht over de werkzaamheden van het boekjaar
1991 en de door de aandeelhouders gestelde vragen beantwoord.

Vervolgens heeft de Gouverneur de namen van de kandidaten voor de functie van regent
en van censor aan de vergadering meegedeeld, zodat tot de stemming kon worden overgegaan.

De vergadering vernieuwde het mandaat van de regenten Albert Frère en André Devogel,
voorgesteld door de Minister van Financiën, en van regent François lanssens. voorgedragen
door één van de meest representatieve werknemersorganisaties. De censoren Carlo Van Gestel
en Maurice Charloteaux werden herkozen.
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Met toepassing van de artikelen 53 en 55 van de statuten verstrijken al deze mandaten
na de gewone algemene vergadering van februari 1995.

***
De Gouverneur heeft hulde gebracht aan de heer Gaston Vandewalle, voorzitter van het

College der censoren, die niet meer herkiesbaar was aangezien hij de leeftijdsgrens van 67 jaar
had bereikt op 25 juni 1990. Op grond van artikel 56 van de statuten had de Minister van
Financiën hem echter toegestaan zijn lopend mandaat te voleindigen. Dit mandaat nam een
einde na de algemene vergadering van 24 februari 1992.

Als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de uitstekende diensten die hij gedurende
zesentwintig jaar aan onze Instelling heeft bewezen, heeft de algemene vergadering de heer
Vandewalle de titel van erevoorzitter van het College toegekend.

***
Ingevolge een koninklijk besluit van 14 september 1992, dat verschenen is in het Belgisch

Staatsbladvan 23 september 1992, zijn verschillende bepalingen, waaronder die van 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 op 1 oktober 1992 van
kracht geworden. Artikel 269 wijzigt het vijfde en zesde lid van de in artikel 24 van de
organieke wet van de Bank vastgelegde samenstelling van de Regentenraad: vijf regenten
worden voortaan voorgesteld door de Minister van Financiën. Hierdoor kwamen de mandaten
van de twee regenten die gekozen werden onder de leidende personen van de financiële
instellingen van openbaar nut te vervallen. Als gevolg van de inwerkingtreding van het voor-
noemd artikel hebben de heren Aerts en Rampen hun ontslag als regent ingediend met ingang
van 1 oktober 1992.

***
Regent Frère zal op 4 februari 1993 de leeftijdsgrens bereikt hebben. Met toepassing van

artikel 56 van de statuten heeft de Minister van Financiën hem gemachtigd zijn huidig mandaat
te voltooien. Zijn mandaat verstrijkt normaliter na de gewone algemene vergadering van februari
1995.

***
Begin 1993 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 1 : Censoren :

HH. Roger RAMAEKERS,
Albert FRERE,
André DEVOGEL,
Rik VAN AERSCHOT,
Willy PEIRENS,
François JANSSENS,
Tony VANDEPUTTE,
Philippe WILMES, 2
Eddy WYMEERSCH,2
Noël DEVISCH.2

HH. jacques DELRUELLE, voorzitter,3
Hubert DETREMMERIE, secretaris.:'
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH,
jacques FOREST,
Philippe GRULOIS.

Secretaris: Dhr. jean POULLET.

Schatbewaarder: Dhr. Serge BERTHOLOME.5

Regeringscommissaris: Dhr. Grégoire BROUHNS.

ADVISEURS VAN DE DIRECTIE

Dhr. R. VAN STEENKISTE, chef van het personeel,
Mej. M.H. LAMBERT,
Dhr. i.v. LOUIS,
Dhr. j. MICHIELSEN.

1 Regent Jan Hinnekens heeft ontslag ingediend na afloop van de buitengewone algemene vergadering van 8 januari 1993. Hunnerzijds
hebben de regenten Luc Aerts en Alfred Rampen ontslag ingediend met ingang van loktober 1992.

2 Verkozen door de buitengewone algemene vergadering van 8 januari 1993.
3 Verkozen tot voorzitter door het College der censoren in de vergadering van 25 maart 1992, ter vervanging van de heer Gaston

Vandewalle, wiens mandaat een einde nam na de gewone algemene vergadering van 24 februari 1992.
4 Verkozen tot secretaris door het College der censoren in de vergadering van 25 maart 1992, ter vervanging van de heer Jacques

Oelruelle.
5 Met ingang van 1 maart 1992, ter vervanging van de heer Jacques Van Oroogenbroeck, die ontslag nam.
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DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Adviseur

Departement Algemeen Secretariaat - Dhr. W. PLUYM, onderdirecteur.

Mevr. M. STEENBERGEN-DE WACHTER.

Secretariaat

Dienstchef

Secretariaat van de Directie

Dienstchef

Dhr. M. VAN CAMPEN, afdelingshoofd.

Mej. l. RONDEUX, inspecteur-generaal.

Departement Algemene Statistiek - Dhr. B. MEGANCK, inspecteur-generaal.

Inspecteu rs-generaal

Adviseur

Betalingsbalans

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Controleur

Statistiek

Dienstchef

Adviseur

HH. D. VERMEIREN, A. WOUTERS,

Dhr. G. POULLET.

Dhr. G. MELIS, inspecteur-generaal,

HH. G. MARLET, M. EECKHOUT, R. DE BOECK,

Dhr. P. SARLET.

Dhr. L. DUSSAIWOIR, inspecteur-generaal,

Dhr. R. ACX.

Departement Boekhouding en Budgetcontrole - Dhr. C. DEKEYSER, inspecteur-generaal.

Boekhouding

Dienstchef

Afdelingshoofden

Budgetcontrole

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Dhr. j. TAVERNIER, afdelingshoofd,

HH. M. REDANT, L. HENRY.

Dhr. j. VANDEUREN, inspecteur-generaal,

Dhr. F. HEYMANS.

Adviseurs

Departement Buitenland - Dhr. l. MICHIELSEN, adviseur van de Directie.

HH. H. BUSSERS, L. COENE.

Internationale Akkoorden

Dienstchef

Adviseurs

Wissel

Dienstchef

Adviseurs

Mevr. F. LEPOIVRE-MASAI, inspecteur-generaal,

HH. P. VAN DER HAEGEN, P. VIGNERON, Mevr. G. DURAY-BIRON,
Dhr. D. DACO.

Mevr. A. VAN DEN BERGE, afdelingshoofd,

HH. N. VAN DECAN, E. LAVIGNE, M. VANDOORNE.

Departement Drukkerij - Dhr. M. SALADE, inspecteur-generaal.

Administratieve dienst van de Drukkerij

Dienstchef Dhr. J. RENDERS, afdelingshoofd.

Afdelingshoofd Dhr. Y. TIMMERMANS.
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Prepress en Studies

Dienstchef

Produktie en Engineering

Dienstchef

DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

Dhr. M. SALADE, inspecteur-generaal.

Dhr. L. DUFRESNE, inspecteur-generaal.

Departement Gegevensuitwisselingscentrales - Dhr. P. TELLIER, inspecteur-generaal.

Adviseur

Balanscentrale

Dienstchef

Adviseur

Afdel ingshoofd

Giraal Geldverkeer

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Adviseur

Kredietcentrales

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Dhr. j. Makart.

Dhr. A. LENAERT, afdelingshoofd,

Mevr. E. BARDET-DE GROOTE,

Dhr. P. QUINTIN.

Dhr. A. VAES, afdelingshoofd,

Dhr. V. DECONINCK,

Dhr. K. DE GEEST.

Dhr. R. TROGH, afdelingshoofd,

Dhr. R. THIRION, Mevr. G. DALL'AGLIO-TIMMERMANS.

Departement Krediet - Dhr. C. DE NYS, onderdirecteur.

Adviseur

Disconto-Voorschotten

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Geldmarkt

Dienstchef

Afdelingshoofd

Dhr. P. MERCIER.

Dhr. j.M. WULLUS, inspecteur-generaal,

Dhr. F. WITHOFS.

Dhr. F. DEPUYDT, inspecteur-generaal,

Dhr. E. DE KOKER.

Departement Overheidsfondsen - Dhr. W. BRUMAGNE, onderdirecteur.

Afdelingshoofd

Effecten

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Rentenmarkt

Dienstchef

Dienst Rijkskassier

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Dhr. L. EICHER.

Dhr. W. STEPPE, afdelingshoofd,

HH. R. ROOTHANS, Y. PIRLET.

Dhr. H. SMISSAERT, afdelingshoofd.

Dhr. C. LOTS, inspecteur-generaal,

HH. R. VAN HEMELRIJCK, M. HINCK.
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Departement Planning, Organisatie en Informatica - Dhr. H. BARBE, onderdirecteur.

Inspecteu r-generaal

Anal ist-raadgever

Elektronisch Centrum

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Senior system engineer

Dhr. A. HUET.

Mevr. A.M. QUINTART-LEjEUNE.

Dhr. E. COLMAN, afdelingshoofd,

HH. j. WIELEMANS, r.c. GILLES.

Dhr. M. CHARLIER.

Ontwikkeling van Informaticaprojecten

Dienstchef Dhr. [.P. HOYOS, inspecteur-generaal,

Analisten-raadgevers HH. P. LAUWERS, B. GROETEMBRIL, Mevr. H. VANDOORNE-VAN
HECKE, HH. j. FRANCOIS, j.-M. PLISNIER, Mevr. S. LANCKSWEERT-
MAS KENS, Dhr. E. DE SMET,

Afdelingshoofd Dhr. P. SAPART.

Organisatie en Beheerscontrole

Dienstchef Dhr. L. JANSSENS, afdelingshoofd.

Afdelingshoofd Mevr. e. SAPART-BUYDENS.

Studie van Informaticasystemen

Dienstchef Dhr. j. MOERMAN, inspecteur-generaal,

Analist-raadgever Dhr. G. VANGHELUWE,

Senior system engineers HH. G. DUMAY, U. MOMMEN, j-L. GERARDY, Mevr. M. GROGNARD-
HUART.

Departement Sociale Zaken - Dhr. R. VAN STEENKISTE, adviseur van de Directie,
chef van het personeel.

Afgevaardigde van de
chef van het personeel

Loon- en sociale administratie

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Medische dienst

Geneesheer-dienstchef

Geneesheren

Opleiding

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Personeelsbeleid

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Dhr. G. PARLONGUE, inspecteur-generaal.

Dhr. R. VAN KEYMEULEN, afdelingshoofd,

HH. A. REITER, M. DRION.

Dhr. j. BARY,

HH. A. DE LANDTSHEER, V. DONS.

Dhr. G. DE RIDDER, afdelingshoofd,

Dhr. j.L. LION.

Dhr. j. LEEMANS, inspecteur-generaal,

Dhr. D. LOZET.

Departement Studiën - Mej. M.H. LAMBERT, adviseur van de Directie.

Afgevaardigde van de
departementschef

Adviseurs

Economen

Dhr. X. DUQUENNE, inspecteur-generaal,

HH. j. DESPIEGELAERE, A. NYSSENS, Mevr. A.-M. jOURDE-PEETERS,
HH. j.-j. VANHAELEN, E. JACOBS, j. CLAEYS, i\'.evr. F. jACOBS-
DONKERS,

HH. V. PERILLEUX, M. DOMBRECHT, T. TIMMERMAt"S.
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Documentatie

Dienstchef

Afdel ingshoofd

DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

Dhr. W. VERTONGEN, inspecteur-generaal,

Dhr. R. BEUTELS.

Departement Uitrusting en Algemene Diensten - Dhr. K. VANDENEEDE, onderdirecteur.

Uitrusting en Technieken

Dienstchef

Architect

Algemene Diensten

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Dhr. P. LAUWERS, afdelingshoofd,

Dhr. i.c. NAVEZ.

Dhr. A. KOZYNS, afdelingshoofd,

Dhr. j.-M. BRAET.

Diensten die onder de Schatbewaarder ressorteren - Dhr. S. BERTHOLOME.

Hoofdkas

Hoofdkassier

Afdel ingshoofden

Veiligheid-Toezicht

Dienstchef

Dhr. R. VERHEYDEN, inspecteur-generaal,

HH. i-r. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE, P. BOBYR, M. VAN
BAELEN, G. PIROT.

Dhr. j.-P. DE JONGE, afdelingshoofd.

Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen

Dienstchef Dhr. D. DENEE, afdelingshoofd.

Diensten die niet ressorteren onder een departement

Interne Audit

Onderdirecteur

Dienstchef

Inspecteur

juridische dienst

Dienstchef

Eerste adviseur

Adviseurs

Dhr. A. MICHEL,

Dhr. j. HELFGOTT, inspecteur-generaal,

Mevr. j. MAESSEN-SIMAR.

Dhr. j.-V. LOUIS, adviseur van de Directie,

Dhr. j.P. BRISE,

Dhr. W. KIEKENS, Dhr. j. DE WOLF.

Verzamelingen en Letterkundige Biblietheek

Dienstchef Mej. C. LOGlE, inspecteur-generaal.

Afdel ingshoofden

Departement Bijbanken en Agentschappen - Dhr. W. VAN DER PERRE, onderdirecteur.

HH. P. TACK, P. BISSOT.

Bijbanken

Antwerpen

Beheerder

Inspecteur-generaal

Afdel ingshoofden

Dhr. L. VAN DER VEKEN,

Dhr. P. VERPOEST,

HH. F. SERCKX, F. VAN NIEUWENHOVE, D. VANDEN BROECK.
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Luik

Beheerder

Afdel ingshoofd

Dhr. M. SIMAL,

Mevr. J. SOUVEREYNS-ROUMA.

Luxemburg

Beheerder Dhr. E. de LHONEUX.

Agentschappen

Aalst
Agent Dhr. A. VERHELST.

Aarlen
Agent Dhr. D. BRISBOIS.

Bergen
Agent Dhr. Y. LEBLANC.

Brugge
Agent Dhr. W. SMOUT.

Charleroi
Agent
Afdel ingshoofd

Dhr. J. TASSIER,
Dhr. R. HAENECOUR.

Doornik
Agent Mevr. J. DAUCHOT-DE BEER.

Gent
Agent
Afdelingshoofd

Dhr. J. VICTOR,
Dhr. H. VAN MOSSEVELDE.

Hasselt
Agent Dhr. T. !;JE ROOVER.

Kortrijk
Agent Dhr. M. VANVOOREN.

Leuven
Agent
Afdelingshoofd

Dhr. L. GHEKIERE.
Dhr. L. LAGAE.

Mechelen
Agent Dhr. M. DE GEYTER.

Namen
Agent Dhr. J. DELPEREE.

Roeselare
Agent Dhr. P. BOGAERT.

Turnhout
Agent Dhr. L. MUYLAERT.

Verviers
Agent Dhr. R. COLSON.
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Representatiekantoren 1

La Louvière
Zaakgelastigde

Malmedy
Zaakgelastigde

Dhr. R. DENACHTERGAEL.

Dhr. J.Y. BOULANGER.

Marche-en-Famenne
Zaakgelastigde Dhr. R. COUSIN.

Oostende
Zaakgelastigde

Sint-Niklaas
Zaakgelastigde

Dhr. E. BRACKX.

Dhr. G. MINNAERT.

***
Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Dehaene, Eerste Minister,

Dhr. J. SMETS, eerste 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 de heer Maystadt, Minister van Financiën,
Dhr. L. HUBLOUE, adviseur.

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van Mevr. Offeciers-Van de Wieie, Minister van Begroting,
Dhr. H. FAMEREE, econoom.

Kaderlid gedetacheerd bij de Bank van Zaïre,
Dhr. R. VANHULST, adviseur.

Kaderlid met opdracht bij de Permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Gemeenschappen,
Dhr. D. SERVAIS, adviseur.

Kaderlid met opdracht bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling te Parijs,
Dhr. D. SLAATS, adviseur.

Kaderleden met opdracht bij het Internationale Monetaire Fonds te Washington,
HH. E. VERREYDT, econoom,

F. MOSS, adviseur

Kaderleden met opdracht voor rekening van het Internationale Monetaire Fonds

bij het Ministerie van Financiën van de Republiek Niger,
Dhr. r.c. PAUWELS, afdelingshoofd,

bij de Nationale Bank van Rwanda,
Dhr. R. BEERENS,afdelingshoofd.

1 Vanaf 1 januari 1993.
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BALANS PER 31 DECEMBER 1992

ACTIVA

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 geldmarkt

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

TOTAAL ACTIVA

JAARREKENING

(in duizenden franken)

1992 1991

260.228.942 333.781.357

193.384.437 230.801.720

5.662.380 18.383.064

26.730.588 16.396.583

- -

4.562.250 4.472.950

106.438.686 110.620.755

116.568.863 12.648.922

- -

3.269.187 3.145.622

20.041.647 43.930.677

10.050.978 18.404.253

17.447.971 17.727.546

52.354.947 42.550.250

- -

220.923 2.648

- -

915.418 716.697

196

1.384 1.604

3.498.781 3.847.483

37.235.942 34.195.460

12.262.429 11.165.474

6.478.058 530.907

7.750.881 6.897.629

885.104.692 910.221.601



JAARREKENING

PASSIVA

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

(in duizenden franken)

1992 1991

430.248.887 431.513.633

4.569.258 7.146.623

- -

4.569.258 7.146.623

4.449.108 4.240.690

6.849 6.655

3.498.781 3.847.483

22.138.136 21.704.811

- -

116.310.864 54.807.348

1.214.316 2.392.?12

425.181 122.427

250.005.845 336.023.970

938.981 1.407.981

9.750.000 8.650.000

400.000 400.000

39.851.726 36.688.795

2.656.347 2.531.374

25.489.631 23.542.631

11.705.748 10.614.790

Te verdelen nettowinst 1.296.760 1.268.673

TOTAAL PASSIVA 885.104.692 910.221.601
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RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 1992

JAARREKEN ING

(in duizenden (ranken)

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 kosten :

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige kosten .

Belastingen, taksen en heffingen

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen

Overschrijvingen naar de voorzienings- en reserverekenin-
gen :

Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's

Buitengewone reserve

Te verdelen nettowinst

1992 1991

23.251.679 21.889.529

9.750.950 11.656.641

3.535.570 3.394.986

160.078 202.596

1.883.595 1.676.260

519.000 535.000

27.590 95.512

39.128.462 39.450.524

22.028.347 23.529.456

14.430.117 74.699.796

7.598.230 8.830.260

8.186.268 7.879.304

6.892.763 6.646.336

1.293.505 7.232.968

2.902.614 2.272.508

1.617.473 1.519.583

3.097.000 2.981.000

50.000 60.000

1.100.000 200.000

1.947.000 2.727.000

1.296.760 1.268.673

39.128.462 39.450.524
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JAARREKENING

POSTEN BUITEN BAlANSTELLING PER 31 DECEMBER 1992

(in duizenden (ranken)

19911992

Eventuele passiva

Kredietvervangende borgtochten 1.574.3841.083.105

Verbintenissen die kunnen aanleiding geven tot
een kredietrisico

Vaste verbintenissen van ter beschikking stellen
van bedragen 19.818.50914.844.186

Aan de instelling toevertrouwde waarden en vor-
deringen

Ter inning 17.161 1.353

In open bewaarneming. 6.554.816.056 5.721.518.120

199





Toelichting
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TOELICHTING 'BIj DE JAARREKENING

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. 334.089,9216 per
31 december 1992, tegen fr. 355.017,0677 per 31 december 1991.

In de loop van 1992 is de goudvoorraad gedaald tengevolge van de arbitrage van 201,6 ton
goud tegen vreemde valuta's. De op deze arbitragetransacties gerealiseerde meerwaarden
beliepen fr. 61,5 miljard. Zij vloeien voort uit het verschil tussen de prijs waartegen het
goud werd gearbitreerd en de historische aanschaffingsprijs van het verkochte goud
(fr. 56.225,0046 per kilogram fijn). Overeenkomstig artikel 20bis van de organieke' wet
van de Nationale Bank van België worden de meerwaarden die de Bank naar aanleiding
van arbitragetransacties van activa in goud tegen andere externe reservebestanddelen re-
aliseert, op een bijzondere onbeschikbare reserverekening geboekt. Die meerwaarden staan
vermeld in een afzonderlijke rubriek op het passief van de balans.

De vermindering van de goudvoorraad leidde tot een daling van de goudinbreng bij het
EFMSter gelegenheid van de hernieuwing van de driemaands swaptransacties waarbij de
Bank 20 pct. van haar goudvoorraad tegen ecu's bij die Instelling inbracht. Het bij het
EFMS ingebrachte goud, waarover de Bank het beheer blijft waarnemen, vertegenwoordigt
per 31 december 1992 de tegenwaarde van fr. 65,1 miljard en is niet in deze rubriek
begrepen.

VREEMDE VALUTA'S

De valutategoeden zijn in de balans geregistreerd voor hun tegenwaarde in franken be-
rekend tegen de indicatieve marktkoersen op de laatste werkdag van het jaar zoals die
door de Bank gepubliceerd worden. De omrekeningsverschillen voortvloeiend uit de per
balansdatum doorgevoerde wijziging van de boekingskoersen, alsook het boekhoudkundig
verschil tussen de aankoopkoers en de boekingskoers van de deviezen, komen in de
balans voor in de rubriek van het passief «Waarderingsverschillen op goud en vreemde
valuta's». De wijziging van de boekingskoersen per balansdatum heeft positieve omreke-
ningsverschillen teweeggebracht ten belope van fr. 5.053 miljoen.
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In 1992 zijn de tegoeden in vreemde valuta's, per saldo, met fr. 37.417 miljoen gedaald,
voornamelijk als gevolg van een grotere inbreng van dollars bij het EFMS, van de terug-
betaling van buitenlandse leningen van de Schatkist en van de verkoop van deviezen in
het kader van swapverrichtingen tegen Belgische franken. Gewaardeerd tegen markt-
koersen bedraagt het uitstaande bedrag van die swapverrichtingen per 31 december 1992
fr. 139,9 miljard, tegen fr. 5 miljard aan het einde van het voorgaande boekjaar. De
valutaswaps en de terugbetaling van leningen stelden de Bank in staat de uit haar valu-
tamarktinterventies voortvloeiende liquiditeitsverruiming ten dele te compenseren. Die uit-
gaven overtroffen de ontvangsten van de vereffening in vreemde valuta's van schuldvor-
deringen op zeer korte termijn op het EFMS, de goudverkopen tegen vreemde valuta's,
de inning van het provenu van beleggingen in het buitenland en diverse verrichtingen
met het IMF.

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.

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. Deze 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, pro rata de resterende looptijd
van de effecten, in het resultaat opgenomen 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 voornoemde verschil dat in de
resultatenrekening wordt opgenomen.

BIJZONDERE TREKKINGSRECHTEN (SOR)

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. 45,6225 voor 1 SDR (fr. 44,7295 ultimo 1991).

Het SDR-tegoed bedraagt per 31 december 1992 SDR 124,1 miljoen tegen SDR 411
miljoen een jaar eerder. De Bank heeft de negende verhoging van het quotum van België
in de deelneming in het IMF in SDR vereffend (SDR 255,5 miljoen). Bovendien heeft zij
netto SDR 37,6 miljoen tegen vreemde valuta's verkocht aan andere deelnemers van het
SDR-departement en aan erkende houders van SDR. Die uitgaven werden gedeeltelijk
gecompenseerd door de ontvangst van SDR 6,2 miljoen als rente op de nettotegoeden
bij het IMF.

De verbintenis op onbepaalde termijn in SDR, die in de rubriek « Tegenwaarde van de
toegewezen SDR » op het passief voorkomt, bedraagt SDR 485,2 miljoen, zodat de netto-
aanwending van SDR per 31 december 1992 SDR 361,1 miljoen beloopt.
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DEELNEMING IN HET IMF

Het bedrag dat in deze rubriek is vermeld, vertegenwoordigt de tegenwaarde van het
bedrag, in SDR, 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
dat de tegoeden in franken van het Fonds overtreft. Bij het omrekenen in franken van
de reservetranche is dezelfde koers gehanteerd als die welke voor de tegoeden in SDR
wordt toegepast.

Per balansdatum bedraagt de reservetranche SDR 585,9 miljoen (SDR 366,6 miljoen per
31 december 1991). De vermeerdering met SDR 219,3 miljoen, van het ene jaar tot het
andere, vloeit voornamelijk voort uit de storting door de Bank, ter ontheffing van de
Belgische Staat, van SDR 255,5 miljoen, d.w.z. 25 pct. van de verhoging van het quotum
van België, voorgesteld in de resolutie nr. 45.2 van 28 juni 1990 van de Raad van
Gouverneurs van het Fonds en goedgekeurd bij de wet van 17 juni 1991. Dit quotum
is aldus verhoogd van SDR 2.080,4 tot SDR 3.102,3 miljoen. Het resterende deel, d.w.z.
75 pct., werd ter beschikking gesteld van het Fonds in de vorm van niet-rentende schatkist-
bons in Belgische franken die voor zijn rekening bij de Bank werden neergelegd.

De beweging in de rubriek wordt verder verklaard door, enerzijds, het saldo van de
trekkingen in franken door diverse lid-staten van het Fonds en de aanwendingen van
franken door het Fonds (SDR 43,6 miljoen) en, anderzijds, de terugkopen en het gebruik
van franken door diverse lid-staten van het Fonds (SDR 79,8 miljoen).

DEPOSITO BIJ HET IMF IN HET KADER VAN DE USAF

In deze rubriek is de tegenwaarde opgenomen van de SDR die de Bank op een bijzondere
depositorekening bij het IMF heeft gestort naar aanleiding van de Belgische deelneming
in de Uitgebreide structurele aanpassingsfaciliteit (USAF).

Die vordering, ongewijzigd SDR 100 miljoen, is gewaardeerd tegen dezelfde koers als die
welke wordt gebruikt voor de tegoeden in SDR.

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 40,1777 voor 1 ecu
op 31 december 1992 en fr. 41,9308 voor 1 ecu op 31 december 1991.

Tegenover het vorige boekjaar is het ecu-bezit met 11 miljoen ecu gestegen tot
2.649,2 miljoen ecu per 31 december 1992. Die vermeerdering vloeit VOOlt uit, enerzijds,
de verwerving van 456,1 miljoen ecu wegens de vereffening van scholdvorderingen
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op zeer korte termijn op het EFMS en de rente hierop en, anderzijds, de teruggave van
445,1 miljoen ecu wegens de kleinere hoeveelheid ecu's ontvangen in het kader van de
swaptransacties met het EFMS. Die volumevermindering is het gevolg van de geringere
goudinbreng en van de lagere goudprijs en koers van de Amerikaanse munt die bij die
swaptransacties werden gehanteerd. De weerslag van voornoemde factoren op het ecu-
volume werd ten dele gecompenseerd door de toename van de dollarinbreng.

EFMS : FINANCIERINGEN OP ZEER KORTE EN OP KORTE TERMIJN

Het bedrag per 31 december 1992 vertegenwoordigt de schuldvordering van de Bank
op het EFMSdie verband houdt met de financiering op zeer korte termijn van interventies
op de valutamarkt.

De valutamarktinterventies die de Bank in de loop van het jaar via het EFMS heeft
verricht, hebben betrekking op een bedrag van 5.464,2 miljoen ecu (fr. 224,1 miljard
tegen marktkoersen). De uit die interventies ontstane schuldvorderingen op het EFMS
werden reeds ten belope van 2.562,8 miljoen ecu terugbetaald. Die terugbetalingen komen
bovenop de terugbetaling begin 1992 ter aanzuivering van de op 31 december 1991
uitstaande schuldvordering van 301,7 miljoen ecu.

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:

31-12-1992 31-12-1991

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 ..

18.925.000 42.700.000

1.001.870
114.777

1.228.571
2.106

Totaal 20.041.647 43.930.677
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HANDELSPAPIER

Het betreft vorderingen wegens verrichtingen van cessies-retrocessies. De rubriek heeft
betrekki ng op :

31-12-1992 31-12-1991

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 .

6.067.190 7.513.445

3.983.788 8.522.474

2.368.334

Totaal 10.050.978 18.404.253

EFFECTEN OP DE MARKT GEKOCHT

In deze rubriek komen de schatkistcertificaten, obligaties en andere op de geld- en
kapitaalmarkten 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. 17.455 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 bestaan de vorderingen slechts uit verrichtingen van cessi-es-retrocessies.
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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 kasfaciliteit van het Rentenfonds is
beperkt tot fr.Smiljard.

VOORSCHOTTEN AAN DE BELGISCHE STAAT

De kasfaciliteit waarover de Staat krachtens bovengenoemde overeenkomst bij de Bank
beschikt, is beperkt tot fr. 15 miljard.

VOORSCHOTTEN AAN DE LUXEMBURGSE STAAT

De Luxemburgse Staat beschikt bij de Bank over een kasfaciliteit van fr. 507 miljoen.

MUNTEN

Volgens de bepalingen van een akkoord 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 1992
bedraagt dat plafond fr. 1.932 miljoen.

Bijzondere bepalingen regelen de terugbetalingsmodaliteiten ingeval het contractuele pla-
fond wordt overschreden; zij dienden in 1992 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 Belgische Staat aan derde landen zijn verstrekt in het raam van de financiële bijstands-
akkoorden ; 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)

Deze rubriek bevat de effecten die de Bank krachtens artikel 21 van haar statuten mag
verwerven tot een bedrag gelijk aan haar kapitaal, reservesen afschrijvingsrekeningen. Het
betreft effecten van de nationale overheidsschuld en, met toestemming van de Minister
van Financiën, effecten 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 BIB te Bazel.
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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 huri 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 zijn tegen hun aanschaffingsprijs in de balans opgenomen.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

De gronden, gebouwen, uitrusting, meubelen en het rollend materieel worden tegen hun
aanschaffingsprijs geboekt.

In 1992 bedragen de investeringen van de Bank, bijkomende kosten inbegrepen, in totaal
fr. 1.630 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
of buiten gebruik gesteld werden.

OVERIGE ACTIVA

Zijn in deze rubriek geboekt de vorderingen, van commerciële en andere aard, de voor-
raden en de goederen in bewerking.

De rubriek bevat hoofdzakelijk een vordering op de Schatkist die verband houdt met het
gerealiseerde wisselkoersverlies op transacties die een wijziging teweegbrachten in de door
de Bank aangehouden activa en passiva uit hoofde van de internationale akkoorden die
ze uitvoert voor rekening van de Staat of waarvoor deze laatste zijn waarborg verstrekt.
Dit verlies zal worden aangezuiverd in de mate dat later op dezelfde balansposten wis-
selkoerswinsten worden gerealiseerd.

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 franken)

PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP

Het volume van de biljetten in omloop, uitgedrukt als daggemiddelde, bedraagt in 1992
fr. 422,7 miljard, tegen fr. 423,5 miljard in 1991, wat overeenkomt met een lichte
terugloop van O,19 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.

FINANCI ELE 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 inhet 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

Het saldo vertegenwoordigt de tegenwaarde 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 20bis van de or-
ganieke wet van de Bank, worden die gerealiseerde 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.

De toename van deze onbeschikbare reserve in 1992 vloeit voort uit de goudverkopen
waarvan sprake in de rubriek « Goud» op het actief van de balans.
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OVERIGE SCHULDEN

Deze rubriek bevat de schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale
lasten.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Deze rubriek bevat slechts toe te rekenen kosten wegens te betalen rente en te betalen
belastingen.

WAARDERINGSVERSCHILLEN OP GOUD EN VREEMDE VALUTA'S

Op het credit of het debet 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 1991 .

Bewegingen:

336.023.970

Waarderingsverschillen op goud .

- Andere waarderingsverschillen .

- 80.606.682

- 5.411.443

Saldo aan het einde van het boekjaar 1992 .

- 86.018.125

250.005.845

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.

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENING VOOR DIVERSE RISICO'S

In deze rubriek staat het voorzieningsfonds geboekt 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.

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 ;,ngeschrevenzijn
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 :

31-12-1992 31-12-1991

Statutaire reserve .

Buitengewone reserve .
Afschrijvingsrekening voor gebouwen, materieel en

meubelen .

2.656.347

25.489.631

2.531.374

23.542.631

11.705.748 10.614.790

Totaal 39.851.726 36.688.795

De toename van het Reservefondsvertegenwoordigt het gedeelte van de winst van 1991
dat naar de statutaire reserve is gegaan, een overschrijving naar de buitengewone reserve
van fr. 1.947 miljoen ten laste van de resultatenrekening van 1992 en de afschrijving van
de in 1992 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 fr. 540,3
miljoen, is onveranderd gebleven

TE VERDELEN NETTOWINST

Het batige saldo van de resultatenrekening, dat wordt verdeeld overeenkomstig de
beschikkingen van art. 38 van de statuten, beloopt fr. 1.296,8 miljoen, tegen
fr. 1.268,7 miljoen per 31 december 1991.
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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 . 1.083.105

VERBINTENISSEN DIE AANLEIDING KUNNEN 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 . 14.844.186

AAN DE INSTELLING TOEVERTROUWDE WAARDEN EN VORDERINGEN

Ter inning 17.161

In open bewaarneming 6.554.816.056

Hierin zijn, ten belope van fro 3.917 miljard, de gedematerialiseerde
effecten (schatkistcertificaten, lineaire obligaties, effecten verkregen in-
gevolge de splitsing van lineaire obligaties, thesaurie- en depositobewij-
zen) opgenomen die in het effectenclearingstelsel zijn ingeschreven;
deze effecten zijn vermeld voor hun terugbetalingswaarde of voor hun
nominale waarde.

POSTEN BUITEN BALANSTELLING 213



TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

RESULTATENREKENING
(in duizenden franken)

OPBRENGSTEN

OPBRENGSTEN VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND

Het provenu van de verrichtingen met het buitenland stijgt van het ene tot het andere
jaar met fr. 1.362 miljoen en bedraagt per 31 december 1992 fr. 23.252 miljoen. Deze
verhoging is het gevolg van de groei van het gemiddelde volume van de beleggingen.
Het resultaat van het boekjaar werd echter negatief beïnvloed door een waardedaling van
de Amerikaanse munt alsook door een terugloop, in vergelijking met het voorgaande jaar,
van het gemiddeld gerealiseerde rendement op die beleggingen.

OPBRENGSTEN VAN DE KREDIETVERRICHTINGEN

De opbrengsten van de kredietverrichtingen zijn met fr. 1.906 miljoen gedaald en belopen
voor het boekjaar 1992 fr. 9.751 miljoen.

Het provenu van de kredietverlening aan de Belgische Schatkist bedraagt fr. 143 miljoen,
wat neerkomt op een vermindering met fr. 537 miljoen tegenover vorig boekjaar. Het
Rentenfonds heeft in 1992 geen krediet bij de Bank opgenomen. De opbrengsten van
de kredietverlening aan de kredietinstellingen zijn met fr. 1.529 miljoen gedaald, nI. van
fr. 11.353 miljoen in 1991 tot fr. 9.824 miljoen in 1992.

De rentelasten aangaande de eindedagoverschotten van de financiële instellingen die door
bemiddeling van het HWI bij de Bank worden uitgezet, bedragen fr. 216 miljoen; zij
liggen fr. 160 miljoen lager in vergelijking met vorig jaar.

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.

PROVISIES

Deze rubriek bevat de vergoedingen ontvangen voor de dienstverlening als financieel
bemiddelaar en voor de bewaring en het beheer van waarden.
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TERUGWINNINGEN BIJ DERDEN

De terugwinningen bij derden hebben betrekking op de levering van goederen en de
dienstverlening van commerciële aard. De ontvangsten slaan voornamelijk op de activiteiten
van de Balanscentrale, de currency en de bond centers, op werken uitgevoerd door de
Drukkerij, alsook op diensten verstrekt aan het Uitwisselingscentrum van te verrekenen
verrichtingen van het Belgisch financieel systeem. Zij bevatten ook het aandeel 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 het boekjaar verrichte uitgaven in het kader van het
investeringsprogramma van de Bank inzake nieuwbouw.

OVERIGE OPBRENGSTEN

De andere opbrengsten van het boekjaar 1992 bevatten de opbrengst van de verkoop
van een onroerend goed in de provincie en van buiten gebruik gesteld materiaal en
meubilair.
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

RESULTATENREKENING
(in duizenden (ranken)

KOSTEN

AANDEEL VAN DE STAAT

De oritvangsten van de Bank die aan de Staat voor iedere aanrekening van kosten
(algemene kosten, 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 arbitragetransacties van 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 1992 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 op dezelfde basis berekende gemiddelde van
de onbeschikbare reserve meerwaarde op goud, van de gerealiseerde koersverschillen en
van de aan de Schatkist toegekende maar niet gestorte 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 de rentende passiva in franken en
van de financiële beheertransacties gedragen 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 voortvloeit
uit de conversie, in vrij verhandelbare effecten, van de geconsolideerde schuld tegenover
de Bank. Voor 1991 werd die compensatie pro rata temporis berekend en bedroeg ze
fr. 910,4 miljoen.
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TOELICHTING BI] DE JAARREKENING

ALGEMENE KOSTEN

Per 31-12-1992 Per 31-12-1991

Bezoldigingen en sociale lasten . 6.892.763

1.293.505Overige kosten

6.646.336

1.232.968

Totaal 8.186.268 7.879.304

De uitgaven voor bezoldigingen en sociale lasten, waarin de kosten begrepen zijn voor
de RVA-stagiair(e)s, het tijdelijk personeel, de studenten en de uitzendkrachten waarop
de Bank een beroep heeft gedaan, nemen met 3,7 pct. toe. Ze maken 84,2 pct. uit van
de totale bedrijfskosten in 1992. De overige kosten stijgen met 4,9 pct.

De gemiddelde reële personeelsbezetting (exclusief de RVA-stagiair(e)s en het tijdelijk
personeel), uitgedrukt in voltijds werkende eenheden, bedroeg 3.009 eenheden in 1992
tegen 3.026 in 1991.

BELASTINGEN, TAKSEN EN HEFFINGEN

De Bank boekt als lasten eigen aan het boekjaar alle, onverschillig welke, door haar
verschuldigde belastingen, taksen en heffingen, na 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
belastingen.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

De per 31 december 1992 uitgevoerde afschrijvingen dekken volgende uitgaven:

a) Bouwwerken uitgevoerd in het kader 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 o' •••••••••••••••

OVERSCHRIJVINGEN NAAR DE VOORZIENINGS- EN RESERVEREKENINGEN

Volgende overschrijvingen werden uitgevoerd:

naar de voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen .

naar de maatschappelijke voorziening voor diverse risico's .

naar de buitengewone reserve .

RESULTATENREKENING

511.255

269.841

198.978

595.147

42.252

50.000

1.100.000

1.947.000
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Verloop van de voorzieningsrekeningen en van de buitengewone reserve:

a) Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

Per 31 december 1991 .

Terugneming per 31 december 1992 .

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening .

Saldo per 31 december 1992 .

b) Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's

Per 31 december 1991 .

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening .

Saldo per 31 december 1992 .

c) Buitengewone reserve

Per 31 december 1991

Overschrijving ten laste van de resultatenrekening .

Saldo per 31 december 1992 .

TE VERDELEN NETTOWINST

1.407.981

-519.000

50.000

938.981

8.650.000

1.100.000

9.750.000

23.542.631

1.947.000

25.489.631

Overeenkomstig artikel 38 van de statuten wordt de nettowinst als volgt verdeeld:

1. Aan de aandeelhouders, een eerste dividend van 6 pct. op het no-
minale kapitaal .

2. Van het overschot, ten bedrage van fro 1.272.760 :

a) 10 pct. aan de reserve .
b) 8 pct. aan het personeel .

3. Van het nieuwe overschot, te weten fro 1.043.663 :
a) aan het Rijk, 1jse ..

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend .
c) het saldo aan de reserve

Totaal

24.000

127.276

101.821

208.733

834.668

262

1.296.760
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·DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR1992

Eerste totaal dividend .
Tweede totaal dividend .

24.000
834.668

Samen 858.668

voor 400.000 aandelen, dat is, per aandeel, een dividend van fr. 2.146,67

Coupon nr. 191 zal met ingang van 1 maart 1993 betaalbaar zijn met fro 1.610 vrij van
roerende voorheffing'.

De Regentenraad :

Alfons VERPLAETSE,
William FRAEYS,

Frans JUNIUS,
jean-Pierre PAUWELS,

Guy QUADEN,
jean-jacques REY,

Robert REYNDERS,
Roger RAMAEKERS,

jan HINNEKENS,2
Luc AERTS,3

Albert FRERE,
André DEVOGEL,
Alfred RAMPEN, 3

Rik VAN AERSCHOT,
Willy PEIRENS,

François JANSSENS,
Tony VANDEPUTTE,

Philippe WILMES, 4
Eddy WYMEERSCH,4
Noël DEVISCH,4

gouverneur
vice-gouverneur
directeur
directeur
directeur
directeur
directeur
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent

1 Roerende voorheffing: 1.6103 x 1 = fr.536,67.

2 Ontslag ingediend ingaande na de buitengewone algemene vergadering van 8 januari 1993.
3 Ontslag ingediend met ingang van 1 oktober 1992.
4 Verkozen door de buitengewone algemene vergadering van 8 januari 1993.
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VERSLAG 1992 VAN HET COLLEGE DER CENSOREN

Met leedwezen vernam het College het
overlijden van twee van zijn vroegere leden,
de heren Jean Baron de Cooman d'Herlinck-
hove en Hendrik Baron Cappuyns. Oud-
censor de Cooman d'Herlinckhove, overleden
op 18 februari 1992, had vanaf 1957 tot
1966 zitting in het College en was van 1966
tot 1969 regent van de Bank; hij heeft bo-
vendien gedurende vele jaren deelgenomen
aan de werkzaamheden van het voormalige
Discontocomité van Brussel. Net zoals zijn
collega, was oud-censor Cappuyns, overleden
op 15 augustus 1992, achtereenvolgens lid
van het College der censoren en van de Re-
gentenraad, respectievelijk van 1962 tot 1967
en van 1967 tot 1982.

De censoren zullen hun oud-collega's
steeds indachtig blijven. Op grond van hun
grondige kennis van het bedrijfsleven, waarin
zij beiden een belangrijke rol speelden, heb-
ben zij het College een erg gewaardeerde me-
dewerking verleend.

***
Na de Algemene Vergadering hebben de

censoren afscheid genomen van hun voorzit-
ter, de heer Gaston Vandewalle, die op 25 ju-
ni 1990 de leeftijdsgrens van 67 jaar had be-
reikt. De heer Vandewalle heeft tijdens een
onafgebroken periode van 26 jaar zitting ge-
had in het College der censoren en de Alge-
mene Raad; vanaf 1984 heeft hij het voor-
zitterschap van het College waargenomen. De
censoren stellen er prijs op de heer Vande-
walle te danken voor zijn grote toewijding,
zijn deskundige adviezen en voor de manier
waarop hij de debatten als voorzitter geleid
heeft.

De Algemene Vergadering heeft de man-
daten van de heren Carlo Van Gestel en Mau-
rice Charloteaux vernieuwd.

***

Het College heeft een controlerende en
toezichthoudende opdracht in verschillende
domeinen : controle van de boekhoudkundige
staten, de resultatenrekening en de begroting
van de Bank, nazicht van allerlei inventarissen,
effectenbestanden en biljettènvoorraden, toe-
zicht op het naleven van veiligheidsprocedu-
res, enz..

Traditiegetrouw hebben de censoren elk
kwartaal de boekhoudkundige staat en de re-
sultatenrekening van de Bank in detail bestu-
deerd. Zij hebben zich daarbij door de Di-
rectie laten voorlichten omtrent de factoren
die aan de ontwikkeling van de diverse ba-
lansposten ten grondslag liggen. Vrijwel paral-
lel met dat kwartaalonderzoek, dat tijdens de
vergadering van het College plaatsheeft, ziet
het de boekhouding van de Bank na. Twee
leden worden hiertoe beurtelings gemanda-
teerd. Via de controles die deze censoren
steekproefgewijs hebben verricht - gestaafd
door de nodige bewijsstukken en door de ver-
duidelijkingen die aan de censoren in ant-
woord op hun vragen werden verstrekt-
hebben zij kunnen constateren dat de boek-
houding van de Bank volgens de regels wordt
gevoerd.

Het College heeft de balans van de Bank
per 31 december 1992, die door de Regen-
tenraad volgens artikel 35, l'te alinea van de
statuten was overgelegd, onderzocht en met
eenparigheid van stemmen goedgekeurd; al-
dus werd decharge verleend aan het beheer,
overeenkomstig artikel 35, 2de alinea. De cen-
soren hebben die goedkeuring verleend na
kennisneming van de resultaten van de con-
troles en de verificaties die de dienst Interne
Audit, belast met die toezichthoudende func-

. tie in het bedrijf, dienaangaande heeft uitge-
voerd.

Na een gedetailleerde analyse van de di-
verse rubrieken, een onderzoek van de des-
betreffende stavingsstukken en een grondige
gedachtenwisseling met de verantwoordelijke
diensten van de Bank, hebben de censoren
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de uitgavenbegroting van de Bank voor het
jaar 1993 goedgekeurd. De censoren hebben
het daarbij bijzonder op prijs gesteld dat de
gezamenlijke uitgaven van de Bank in de hand
worden gehouden, mede dank zij een zeer
geringe groei inzake personeelskosten.

De context waarin het toezichthoudend
lichaam zijn overige statutaire opdrachten uit-
voert, ondergaat reeds verscheidene jaren ge-
stage wijzigingen, o.m. als gevolg van de ont-
wikkeling van de activiteiten van de Bank en
de toenemende automatisering van eperatio-
nele taken. De censoren zijn van mening dat,
naast de bestaande verificaties, zoals kasin-
specties, die uiteraard essentieel blijven in een
instelling als de Bank, hun aandacht steeds
meer dient uit te gaan naar de wijze waarop
de interne controle en audit worden georga-
niseerd en naar de analyse en evaluatie van
de aan de operaties verbonden risico's. Daar-
om heeft het College enkele jaren geleden
gevraagd dat behoudens de verslagen van de
kasinspecties, dossiers zouden worden voor-
gelegd waarin de opeenvolging van de ope-
raties en van de verrichte controles voor ver-
schillende operationele werkeenheden van de
Bank wordt beschreven.

De wijzigingen die in 1992 werden aan-
gebracht in de organisatie en werkmethoden
van de dienst Interne Audit komen tegemoet
aan de door de censoren geuite wensen. Zij
stellen het op prijs dat, samen met het jaar-
lijkse activiteitenverslag, voortaan ook een
programma van de voor het volgende jaar ge-
plande inspecties en audits wordt voorgelegd.
Bovendien hebben de censoren, omwille van
de doeltreffendheid, gevraagd dat in plaats
van de systematische mededeling van de ver-
slagen van de kasinspecties,die zij nog steeds
kunnen raadplegen, een kwartaalverslagwordt
voorgelegd waarin de stand van de werkzaam-
heden wordt vergeleken met het opgestelde
programma en waarin, per departement en
per dienst, een overzicht wordt gegeven van
de uitgevoerde inspecties en enquêtes als-
mede van de tot een goed einde gebrachte
audits en van de voornaamste opmerkingen
en aanbevelingen waartoe zij aanleiding heb-
ben gegeven. Het College heeft het ook nuttig
geoordeeld, in plaats van de uiteenzettingen

betreffende de aangelegde dossiers, bepaalde
auditverslagen te doen voorleggen.

In 1992 hebben de censoren, om de
beurt, deelgenomen aan 24 kasinspecties,
waarvan 12 in de bijbanken en agentschap-
pen. Op grond van die inspecties, waarvan
het tijdschema door het College zelf wordt
opgesteld, en dank zij een nauwkeurig onder-
zoek van de bijlagen bij de kwartaalverslagen
betreffende de inspeeties en onderzoeken
hebben zij kunnen vaststellen dat het aantal
vergissingen zeer beperkt is gebleven en dat
zonder verwijl passende maatregelen werden
getroffen om de fouten te verbeteren en her-
haling ervan te vermijden. Het College heeft
ook akte genomen van de wijzigingen ter ver-
betering van de aan het einde van het jaar
verrichte controles en verificaties van de ba-
lansposten, alsook van de nieuwe methodo-
logie op het vlak van de audit. Bovendien
heeft het zich verschillende auditverslagen
laten uiteenzetten, o.m. in verband met het
clearingstelsel, dat begin 1991 werd ingevoerd
voor de effecten van de overheidsschuld, en
betreffende het Swift-telecommunicatiesys-
teem, dat vooral wordt gebruikt voor interna-
tionale betalingen.

Steunend op zijn eigen vaststellingen, op
de diverse ter inzage meegedeelde verslagen
en op de antwoorden die werden gegeven op
zijn talrijke vragen, is het College tot de con-
clusie gekomen dat de interne controle, zoals
ze in de Bank is ingesteld, over het geheel
genomen goed functioneert.

Het College der censoren :

De Voorzitter,
Jacques DELRUELLE.

Hubert DETREMMERIE, Secretaris,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH,
Jacques FOREST,
Philippe GRULOIS.
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College der censoren, van /inks naar rechts:

R. Mené; H. Detremmerie, secretaris; J. Delruelle, voorzitter; W. Danckaert; Ph. Grulois;
Ch. D'Hoogh; J. Forest; M. Charloteaux; C. Van Gestel.
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VERGELIJKING VAN DE BALANSEN

ACTIVA

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 geldmarkt

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

TOTAAL ACTIVA

3.145,6 3.438,6

43.930,7 3.274,6

18.404,3 30.252,5

17.727,5 -

42.550,3 --

1992 1991

260.228,9 333.781,3

193.384,4 230.801,7

5.662,4 18.383,0

26.730,6 16.396,6

- -

4.562,3 4.473,0

106.438,7 110.620,8

116.568,9 12.648,9

3.269,2

20.041,6

10.051,0

17.448,0

52.354,9

1990

363.703,6

231.662,3

17.299,7

14.383,4

4.407,8

108.508,2

221,0 2,6 107..684,0

915,4 716,7 923,2

226

1,4 1,6 1,4

3.498,8 3.847,5 2.647,4

37.235,9 34.195,5 30.637,3

12.262,4 11.165,5 10.667,5

6.478,0 530,9 219,6

7.750,9 6.897,6 7.017,0

885.104,7 910.221,6 936.728,1



PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

BIJLAGE 1

PASSIVA

1992 1991 1990

38,3

430.248,9 431.513,6

4.569,3 7.146,6

6,8 6,7

22.138,1 21.704,8

116.310,9 54.807,3

250.005,8 336.024,0

428.502,5

6.410,7

74;8

6.395,9

2.647,4

21.388,5

54.807,3

8.576,6

348,6

368.698,2

1.883,0

8.450,0

400,0

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 SDR

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

4.569,3 7.746,6

4.449,1 4.240,7

3.498,8 3.847,5

1.214,3 2.392,5

425,3 122,4

939,0 1.408,0

9.750,0 8.650,0

400,0 400,0

Reservefonds: 39.851,6 36.688,8 33.349,4

Statutaire reserve 2.656,3 2.537,4 2.470,8

Buitengewone reserve 25.489,6 23.542,6 20.827,6

Afschrijvingsrekening voor gebouwen, materieel en meube-
len 11.705,7 70.674,8 70.777,0

Te verdelen nettowinst 1.296,8 1.268,7 1.227,6

TOTAAL PASSIVA 885.104,7 910.221,6 936.728,1
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BIJLAGE 2

VERGELIJKING VAN DE RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER (in miljoenen 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 kosten :

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige kosten

Belastingen, taksen en heffingen

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen

Overschrijvingen naar de voorzienings- en reserverekenin-
gen :

Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's .

Buitengewone reserve

Te verdelen nettowinst

1992 1991 1990

23.251,7

9.751,0

3.535,6

160,1

1.883,6

519,0

27,5

21.889,5

11.656,6

3.395,0

202,6

1.676,3

535,0

95,S

21.318,1

10.299,2

2.898,5

228,2

1.660,0

336,0

4,6

39.128,5

22.028,3

14.430,1

7.598,2

8.186,3

6.892,8

1.293,5

2.902,6

1.617,5

3.097,0

50,0

1.100,0

1.947,0

1.296,8

39.128,5

39.450,5

23.529,4

14.699,2

8.830,2

7.879,3

6.646,3

1.233,0

2.272,5

1.519,6

2.981,0

60,0

200,0

2.721,0

1.268,7

39.450,5

36.744,6

21.464,3

14.220,6

7.243,7

7.387,3

6.337,4

1.049,9

2.615,4

1.075,0

2.975,0

283,0

200,0

2.492,0

1.227,6

36.744,6

228



BIJLAGE 3

DIVIDEND

1992 1991 1990

Nettodividend toegekend per aandeel .. 1.610,00 1.575,00 1.525,00

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel . 536,67 525,00 508,33

8rutodividend toegekend per aandeel 2.146,67 2.100,00 2.033,33
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WEEKSTATEN
IN HET « BELGISCH STAATSBlAD» GEPUBLICEERD IN 1992

BIJLAGE 4
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WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1992
(miljoenen franken)

ACTIVA
DATA Goud Vreemde Bijzondere Deelne- Leningen Deposito Ecu's HMS: EEG: Interna- Voor- Handels-

valuta's trekkings- ming in aan het bij het Financie- Financiële tionale schotten papier
rechten hel IMF IMF IMF in ringen op onder- akkoor- ol'
(SOR) het kader zeer korte steuning den

van de en op kor- op mid- onder-
USAF te termijn dellange l'and

termijn

06-01 -92 333.781 232.630 18.092 16.397 - 4.473 110.621 12.649 - 3.136 38.714 18.068
13-01-92 333.781 222.345 18.920 16.397 - 4.473 102.159 12.649 - 3.139 35.492 22.189
20-01-92 333.781 216.708 18.920 16.397 - 4.473 102.159 12.649 - 3.123 37.622 21.735
27-01-92 333.781 217.448 18.383 16.397 - 4.473 102.159 12.649 - 3.126 34.931 26.754

03 - 02 - 92 333.781 230.205 18.181 16.754 - 4.473 102.159 - - 3.096 41.916 26.164
10 - 02 - 92 333.781 231.126 18.181 16.016 - 4.473 102.159 - - 3.091 37.070 20.920
17-02-92 333.781 231.409 18.249 16.016 - 4.473 102.159 - - 3.094 33.741 18.322
24-02-92 333.781 237.114 18.249 16.016 - 4.473 102.159 - - 3.092 32.756 20.977

02 - 03 -92 333.781 237.454 18.249 16.017 - 4.473 102.159 - - 3.092 43.477 17.256
09-03-92 333.781 232.920 18.249 16.017 - 4.473 102.159 - - 3.100 38.485 15.443
16-03-92 333.781 233.338 18.192 16.017 - 4.473 102.159 - - 3.100 37.391 14.694
23-03-92 333.781 234.133 18.192 15.426 - 4.473 102.159 - - 3.098 40.729 16.298
30-03-92 333.781 234.369 18.192 15.426 - 4.473 102.159 - - 3.098 39.325 17.697

06-04-92 333.781 238.950 18.192 16.142 - 4.473 102.159 - - 3.120 39.898 16.902
13-04-92 333.781 237.118 18.192 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.110 38.066 19.455
17-04-92 333.781 237.397 18.190 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.060 36.782 19.479
27-04-92 333.781 238.092 18.190 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.060 33.992 22.784

04-05-92 333.781 238.652 17.962 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.058 38.013 21.133
11-05-92 333.781 238.870 17.962 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.058 36.372 20.534
18-05-92 333.781 239.323 17.962 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.048 40.325 19.632
25-05-92 333.781 239.922 18.031 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.043 40.691 16.556

01-06-92 333.781 240.492 18.031 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.042 43.810 19.778
05-06-92 333.781 240.579 18.031 16.142 - 4.473 109.849 - - 3.042 46.592 16.719
15-06-92 333.781 240.243 18.031 16.880 - 4.473 109.849 - - 3.118 45.679 15.643
22-06-92 262.217 309.821 18.031 16.880 - 4.473 109.849 - - 3.116 45.279 15.609
29-06-92 262.217 310.577 18.031 16.375 - 4.473 109.849 - - 3.116 46.011 14.348

06-07-92 262.217 311.425 18.039 16.376 - 4.473 109.849 - - 3.160 44.535 16.430
13-07-92 276.529 298.879 18.039 16.376 - 4.473 99.779 - - 3.156 50.210 17.778
17-07-92 276.529 294.042 18.039 16.513 - 4.473 99.779 - - 3.195 48.326 15.725
27-07-92 276.529 299.694 18.039 16.513 - 4.473 99.779 - - 3.394 40.228 16.277

03-08-92 276.529 295.025 18.039 16.514 - 4.473 99.779 - - 3.394 41.426 15.606
10-08-92 276.529 295.274 18.043 16.514 - 4.473 99.779 - - 3.375 52.979 15.498
14-08-92 276.529 295.634 18.043 16.274 - 4.473 99.779 - - 3.377 47.260 15.598
24-08-92 276.529 296.483 18.109 16.274 - 4.473 99.779 - - 3.376 46.973 17.790
31-08-92 276.529 296.839 18.109 16.275 - 4.473 99.779 - - 3.376 48.634 17.360

07-09-92 276.529 294.946 17.661 16.275 - 4.473 99.779 16.333 - 3.375 37.261 14.944
14-09-92 276.529 246.449 17.661 16.275 - 4.473 99.779 64.364 - 3.325 34.037 17.203
21-09-92 276.529 217.455 17.661 16.275 - 4.473 99.779 95.189 - 3.325 29.194 16.113
28-09-92 276.529 211.833 17.661 15.613 - 4.473 99.779 113.078 - 3.325 28.216 11.986

05 -10-92 276.529 221.453 17.661 15.539 - 4.473 99.779 96.184 - 3.347 27.545 12.754
12-10-92 276.529 221.037 17.661 15.539 - 4.473 91.957 99.668 - 3.347 34.636 13.332
19-10-92 276.529 219.133 17.661 15.539 - 4.473 91.957 102.017 - 3.347 29.345 13.665
26-10-92 276.529 217.042 17.661 15.539 - 4.473 91.957 99.478 - 3.346 40.714 11.759
30-10-92 276.529 234.288 17.661 15.540 - 4.473 91.957 82.506 - 3.346 32.039 12.079

09 -11 - 92 276.529 228.027 16.919 15.540 - 4.473 91.957 82.506 - 3.343 29.941 12.939
16-11-92 276.529 230.060 16.919 15.540 - 4.473 91.957 82.506 - 3.343 28.754 13.329
23-11-92 276.529 231.273 5.544 26.967 - .4.473 91.957 82.506 - 3.340 28.613 14.885
30 -11 - 92 276.529 194.828 5.544 26.967 - 4.473 91.957 153.081 - 3.340 5.051 9.977

07-12-92 276.529 180.795 5.544 26.207 - 4.473 91.957 159.701 - 3.340 13.197 11.266
14-12-92 276.529 178.754 5.544 26.207 - 4.473 91.957 159.701 - 3.319 22.279 10.166
21-12-92 276.529 187.819 5.544 26.207 - 4.473 111.002 123.560 - 3.244 16.702 9.176
28-12-92 276.529 187.942 5.544 26.207 - 4.473 111.002 121.655 - 3.244 17.594 11.642
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WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1992
(miljoenen franken)

ACTIVA (vervolg en einde)

DATA Effecten Vorderin- Voor- Voor- Voor- Munten Tegoed bij het Bestuur Statutaire Diverse TOTAAL
op de gen we- schotten schotten schotten der Postchecks: beleggin- rekenin- ACTIVA
markt gens aan het aan de aan de gen gen'
gekocht andere Renten- Belgische Luxem- Rekening A Rekening B

(art.21)
interventies fonds Staat burgse
op de Staat
geldmarkt

06·01·92 20.703 40.797 - 10 - 742 2 .' 3.847 33.869 21.613 910.144

13·01·92 18.718 34.821 - 3.080 - 805 1 3.847 33.866 22.149 888.831
20·01·92 9.826 43.192 - 7.199 - 846 1 3.847 33.863 22.249 888.590
27·01·92 9.826 38.493 - - - 899 2 3.837 33.863 22.308 879.329

03 ·02 -92 5.875 34.954 - - - 939 2 3.826 37.212 12.917 872.454
10-02-92 8.809 42.505 - 298 - 947 2 3.826 37.211 13.366 873.781
17-02-92 10.762 45.265 - 6 - 955 1 3.889 37.212 13.372 872.706
24-02-92 11.734 39.667 - - - 935 2 4.085 37.212 13.416 875.668

02 - 03 - 92 5.863 31.999 - 7.523 - 935 2 4.081 37.212 13.923 877.496
09-03-92 7.814 48.417 - 1.200 - 904 2 4.045 37.212 14.324 878.545
16-03-92 11.722 39.822 - 8.849 - 846 2 4.045 37.212 14.406 880.049
23-03-92 5.866 45.375 - 3.686 - 843 1 3.965 37.211 14.613 879.849
30-03-92 12.442 44.888 - 1 - 854 1 3.957 37.211 14.826 882.700

06-04-92 12.736 40.393 - 1 - 851 1 3.644 37.213 14.831 883.287
13-04-92 10.754 39.395 - - - 871 1 3.524 37.213 15.878 887.822
17-04-92 11.727 45.903 - 1 - 822 2 3.500 37.213 15.912 894.233
27-04-92 11.727 35.634 - - - 782 2 3.495 37.213 16.041 885.257

04-05-92 9.775 45.459 - - - 785 2 3.441 37.213 16.265 896.003
11-05-92 12.709 44.471 - 5.130 - 772 1 3.441 37.213 16.824 901.602
18-05-92 10.755 48.261 - - - 774 2 3.436 37.213 16.807 901.783
25-05-92 14.666 55.379 - 1 - 717 2 3.436 37.213 17.400 911.302

01 - 06 - 92 15.645 50.373 - - - 709 1 3.236 37.213 17.530 914.105
05 - 06 - 92 15.643 49.344 - 3 - 682 1 3.364 37.213 18.014 913.472
15-06-92 16.620. 51.222 - - - 743 2 3.331 37.212 18.092 914.919
22-06-92 17.599 50.373 - 1 - 692 2 3.481 37.212 18.081 912.716
29-06-92 18.581 52.234 - - - 648 1 3.480 37.212 18.348 915.501

06-07-92 16.622 51.828 - - - 618 1 3.319 37.212 18.271 914.375
13-07-92 10.757 38.696 - 5.256 - 640 2 3.290 37.212 19.154 900.226
17-07-92 10.757 53.284 - 229 - 767 2 3.289 37.211 19.215 901.375
27-07-92 12.708 44.164 - 1 - 790 2 3.191 37.211 19.234 892.227

03-08-92 12.733 47.500 - 460 - 838 1 3.191 37.211 19.410 892.129
10-08-92 12.150 33.541 - 1 - 884 1 3.251 37.211 19.859 889.362
14-08-92 6.287 43.552 - 2.025 - 862 1 3.205 37.211 19.958 890.068
24-08-92 6.287 38.687 - 1.506 - 868 2 3.203 37.210 20.042 887.591
31 -08-92 8.242 35.678 - - - 905 1 3.203 37.210 20.190 886.803

07-09-92 8.238 31.625 - 7.039 - 961 2 3.453 37.210 20.672 890.776
14-09-92 3.906 29.862 - 8.960 - 944 2 3.453 37.210 20.737 885.169
21 -09-92 3.906 42.694 - 7.754 - 955 2 3.653 37.210 20.748 892.915
28-09-92 7.822 49.505 - - - 945 2 3.653 37.210 20.816 902.446

05-10-92 11.7 44 42.775 - 4 - 935 1 3.646 37.210 21.077 892.656
12 -10 - 92 9.790 30.289 - 1 - 971 2 3.599 37.211 22.055 882.097
19-10-92 9.063 40.642 - 1.953 - 946 2 3.587 37.213 22.126 889.198
26-10-92 - 34.561 - - - 942 2 3.587 37.213 22.224 877.027
30-10-92 - 45.415 - 1 - 943 1 3.587 37.213 22.537 880.115

09-11-92 9.590 37.708 - 10.810 - 987 2 3.586 37.213 22.928 884.998
16-11-92 5.426 45.490 - 5.341 - 945 2 3.583 37.213 23.160 884.570
23-11-92 9.368 46.341 - 1 - 1.006 1 3.583 37.213 23.259 886.859
30·11 -92 9.368 44.282 - 1 - 1.044 2 3.567 37.211 23.348 890.570

07 -12 -92 9.368 42.513 - 4.240 - 1.055 2 3.567 37.211 23.839 894.804
14-12-92 3.917 44.624 - 2.829 - 1.073 1 3.565 37.211 23.928 896.077
21-12-92 11.772 63.129 - 4.338 - 1.009 1 3.522 37.211 24.747 909.985
28-12-92 15.716 61.472 - 1 - 929 1 3.511 37.212 25.098 909.772

, Waarbij inbegrepen gebouwen, materieel en meubelen.
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WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1992
(miljoenen franken)

PASSIVA
DATA Bank- Rekenin- Verbinte- Rekenin- Financië- Tegen- HMS: Onbeschik- Waarde- KapitaaI, Diverse TOTAAL

biljetten gen eau- nissen we- gen cou- le bij- waarde Financie- bare reser- ringsver- reserves rekenln- PASSIVA
in omloop rant in gens inter- rant in standsak- van de ringen op ve meer- schillen op en af- gen

franken venties op vreemde koorden toegewe- zeer kor- waarde goud en schrij-
de geld- valuta's zen SDR te en op op goud vreemde vingsreke-
markt korte ter- valuta's ningen 1

mijn

06-01-92 427.900 7.147 5.281 7 3.847 21.705 - 54.807 335.676 33.870 19.904 910_144
13-01 -92 420.702 4.798 1.572 7 3.847 21.705 - 54.807 326.613 33.870 20.910 888.831
20-01-92 419.239 4.743 1.921 7 3.847 21.705 - 54.807 327.069 33.870 21.382 888_590
27-01-92 409.739 4.345 2.265 12 3.837 21.705 - .54.807 327.022 33.870 21.727 879_329

03 - 02 -92 408.480 8.061 2.363 7 3.826 21.705 - 54.807 326.342 37.214 9.649 872-454
10-02-92 408.309 9.424 1.763 7 3.826 21.705 - 54.807 326.316 37.214 10.410 873.781
17 -02 -92 409.298 6.222 1.832 7 3.889 21.705 - 54.807 326.337 37.214 11.395 872_706
24 - 02 - 92 410.529 7.458 1.296 7 4.085 21.705 - 54.807 326.035 37.214 12.532 875.668

02 -03 -92 410.290 8.684 1.811 7 4.081 21.705 - 54.807 325.872 37.214 13.025 877-496
09-03-92 412.565 7.717 997 7 4.045 21.705 - 54.807 326.180 37.214 13.308 878_545
16-03-92 414.191 5.556 2.385 7 4.045 21.705 - 54.807 326.272 37.214 13.867 880.049
23-03-92 415.209 4.658 1.583 7 3.965 21.705 - 54.807 326.203 37.214 14.498 879_849
30-03-92 412.861 4.401 6.201 7 3.957 21.705 - 54.807 326.208 37.214 15.339 882.700

06-04-92 419.906 6.093 3.201 7 3.644 21 .705 - 54.807 325.775 37.214 10.935 883.287
13-04-92 419.019 3.665 4.846 7 3.524 21.705 - 54.807 331.350 37.214 11.685 887.822
17-04-92 426.085 4.496 3.440 7 3.500 21.705 - 54.807 331.397 37.214 11.582 894.233
27-04-92 416.300 5.840 1.934 7 3.495 21.705 - 54.807 331.414 37.214 12.541 885_257

04-05-92 422.140 10.774 1.606 7 3.441 21.705 - 54.807 331.367 37.214 12.942 896_003
11-05-92 423.576 11.468 4.330 7 3.441 21.705 - 54.807 331.402 37.214 13.652 901-602
18-05-92 430.792 7.417 583 7 3.436 21.705 - 54.807 331.297 37.214 14.525 901-783
25-05-92 434.630 8.761 3.755 7 3.436 21.705 - 54.807 331.277 37.214 15.710 911-302

01-06-92 438.162 7.237 3.641 7 3.236 21.705 - 54.807 331.396 37.214 16.700 914_105
05-06-92 440.400 6.148 1.654 7 3.364 21.705 - 54.807 331.439 37.214 16.734 913.472
15-06-92 438.229 6.590 3.833 7 3.331 21.705 - 54.807 331.504 37.214 17.699 914_919
22-06-92 438.166 5.856 4.082 7 3.481 21.705 - 116.311 267.473 37.214 18.421 912_716
29-06-92 439.512 5.515 4.655 7 3.480 21.705 - 116.311 267.468 37.214 19.634 915_501

06-07-92 444.116 5.461 3.511 7 3.319 21.705 - 116.311 267.576 37.214 15.155 914_375
13-07-92 439.862 5.897 1.156 7 3.290 21.705 - 116.311 259.153 37.214 15.631 900.226
17-07-92 441.336 5.008 1.404 7 3.289 21.705 - 116.311 259.120 37.214 15.981 901-375
27-07-92 428.519 6.708 2.469 7 3.191 21.705 - 116.311 259.178 37.214 16.925 892.227

03-08-92 426.282 8.445 2.250 7 3.191 21.705 - 116.311 259.145 37.214 17.579 892.129
10-08-92 424.065 8.512 991 7 3.251 21.705 - 116.311 259.250 37.214 18.056 889.362
14-08-92 427.810 4.872 1.493 7 3.205 21.705 - 116.311 259.290 37.214 18.161 890.068
24-08-92 424.722 4.895 979 7 3.203 21.705 - 116.311 259.408 37.214 19.147 887.591
31-08-92 422.701 5.150 1.159 7 3.203 21.705 - 116.311 259.222 37.214 20.131 886.803

07-09-92 424.701 4.498 3.069 7 3.453 21.705 - 116.311 259.324 37.214 20.494 890_776
14-09-92 423.286 4.532 1.067 7 3.453 21.705 - 116.311 256.714 37.214 20.880 885_169
21-09-92 423.145 5.105 6.713 7 3.653 21.705 - 116.311 257.612 37.214 21.450 892_915
28-09-92 416.092 5.279 21.242 7 3.653 21.705 - 116.311 259.887 37.214 21.056 902-446

05-10-92 420.591 5.107 12.441 7 3.646 21.705 - 116.311 258.502 37.214 17.132 892.656
12-10-92 417.816 5.437 5.212 6 3.599 21.705 - 116.311 257.748 37.214 17.049 882_097
19-10-92 420.580 5.314 7.998 6 3.587 21.705 - 116.311 259.252 37.214 17.231 889.198
26-10-92 415.530 5.012 631 6 3.587 21.705 - 116.311 259.979 37.214 17.052 877_027
30-10-92 417.121 4.878 1.279 6 3.587 21.705 - 116.311 260.986 37.214 17.028 880.115

09-11-92 416.773 8.902 1.025 6 3.586 21.705 - 116.311 262.574 37.214 16.902 884.998
16-11-92 418.090 4.347 1.596 6 3.583 21.705 - 116.311 264.047 37.214 17.671 884_570
23-11-92 418.102 5.740 2.312 6 3.583 21.705 - 116.311 264.087 37.214 17.799 886.859
30-11-92 417.280 4.329 2.354 6 3.567 21.705 - 116.311 269.346 37.214 18.458 890_570

07 -12 - 92 421.065 5.629 1.053 6 3.567 21.705 - 116.311 270.008 37.214 18.246 894_804
14 -12 - 92 424.252 3.962 916 6 3.565 21.705 - 116.311 269.959 37.214 18.187 896.077
21-12-92 433.945 6.698 1.503 6 3.522 21.705 - 116.311 268.586 37.214 20.495 909_985
28 -12 - 92 433.724 5.428 1.857 6 3.511 21.705 - 116.311 270.631 37.214 19.385 909.772

, Waarvan het kapitaal: 400 miljoen fr.
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OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN DIE OP 31 DECEMBER 1992
DEEL UITMAAKTEN VAN DE PORTEFEUillE VAN DE BANK

Overheidsfondsen en andere krachtens de statuten verworven effecten

Code Benaming

216 11,50 pct. Belgische Lening 1983 /90/94.

221 11,50 pct. Belgische Lening 1985 /93 I.

223 11,50 pct. Belgische Lening 1985 /93 II.

224 11,25 pct. Belgische Lening 1985 /94.

225 10,75 pct. Belgische Lening 1985 /94.

226 9,75 pct. Belgische Lening 1986/94.

227 7,60 pct. Belgische Lening 1986/94.

228 7,75 pct. Belgische Lening 1987/93/97.

230 8 pct. Belgische Lening 1987 / 95 I.

231 8 pct. Belgische Lening 1987 / 95 Il.

232 8 pct. Belgische Lening 1988/96.

233 7,75 pct. Belgische Lening 1988/96 I.

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 I.

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.

248 10 pct. Lineaire Obligatie 1991 /98.

250 9,25 pct. Belgische Lening 1991 /98.

251 9 pct. Lineaire Obligatie 1991 /2003.

252 9 pct. Lineaire Obligatie 1991 /2001.

253 9 pct. Belgische Lening 1991 /99 I.

255 9 pct. Belgische Lening 1991 /99 Il.

256 8,75 pct. Belgische Lening 1992 /98.

BIJLAGE 5
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257 8,50 pct.

259 8,75 pct.

260 9 pct.

437 10 pct.

439 8 pct.

440 7,75 pct.

598 2 pct.

599 2 pct.

600 2 pct.

601 2 pct.

602 2 pct.

603 2 pct.

604 2 pct.

652 7,25 pct.

851 11 pct.

3.009

Lineaire Obligatie 1992/2007.

Lineaire Obligatie 1992/2002.

Lineaire Obligatie 1992 /98.

Wegenfonds 1985/94.

Wegenfonds 1987 / 95.

Wegenfonds 1988/96.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1963 / 1993 - 4 e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1964/1994 - 5 e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1965 / 1995 - 6 e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1966 / 1996 - 7 e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1967/1997 - 8 e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1968 / 1998 - 9 e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1969/1999 - 10 e tranche.

Regie van Telegrafie en Telefonie 1986/94.

Hulpfonds tot Financieel Herstel van de Gemeenten 1985/93.

Aandelen van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid.

Aandelen van de Belgische Maatschappij voor Internationale In-
vestering.

Aandelen van de Nationale Investeringsmaatschappij.

Aandelen van de Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas.

Aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen.

Genotsaandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen.
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BIJLAGE 6

AANDEELHOU DERSSTRUCTUU R
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE PER 31.12.1992

(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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