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VERSLAG UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR
NAMENS DE REGENTENRAAD

INTERNATIONALE OMGEVING

De ontwikkeling van de wereldeconomie
was het afgelopen jaar in het algemeen be-
moedigend te noemen. Voor het OESO-
gebied als geheel trok het gemiddelde jaar-
lijkse groeitempo weliswaar slechts matig aan,
van 2 pct. in 1995 tot 2,4 pct. in 1996, maar
de kentering die zich in de loop van het jaar
in een aantal voor de Belgische economie be-
langrijke partnerlanden aftekende, was duide-
lijk meer uitgesproken.

Verschillende positieve ontwikkelingen
hebben aan die verbetering van het econo-
mische klimaat bijgedragen. Het meest in het
oog springt de vooruitgang die werd geboekt
bij het streven naar een evenwichtiger beleids-
mix. In vele landen zijn de beleidsmakers zich
meer gaan richten op middellange-termijn-
doelstellingen in het vlak van begrotingscan-
solidatie en prijsstabiliteit. Daardoor is, met
name in continentaal Europa, ruimte ontstaan
voor een soepeler monetaire-be/eidskoers.
Maar ook in landen als de Verenigde Staten,
Australië en het Verenigd Koninkrijk, waar de
conjunctuurcyclus zich reeds in een verder
gevorderd stadium bevindt, kon inflatoire
druk vooralsnog goeddeels worden afgewend
en hoefden de monetaire autoriteiten bijge-
volg niet of nauwelijks op de rem te gaan
staan.

Tegen die achtergrond hebben ook finan-
ciële omgevingsfactoren een groeistimuleren-
de rol gespeeld. Zowel in de Verenigde Staten
en andere Angelsaksische landen als in japan
heeft de daling van de kapitaalmarktrente die
zich in 1995 had afgetekend, tijdens het ver-
slagjaar met enige vertraging de investerings-
neiging van bedrijven en gezinnen onder-
steund. Tevens is hierdoor het terugdringen
van de overheidstekorten vergemakkelijkt, ze-

ker in landen met een relatief hoge schuldra-
tio. Kort na het begin van het verslagjaar werd
die dalende tendens van de lange rente zowat
overalonderbroken door een nieuwe hausse-
beweging. Zij was het sterkst in de Verenigde
Staten, waar de obligatierendementen tussen
januari en juni fors opliepen onder invloed
van de opnieuwaantrekkende conjunctuur,
hogere inflatieverwachtingen en het daarmee
gepaard gaande vooruitzicht op een mogelijke
verstrakking van het monetaire beleid. In haar
kielzog trok zij aanvankelijk ook de Europese
en japanse kapitaalmarktrentes mee, maar de
haussebeweging is daar minder krachtig en
van kortere duur gebleken, zodat vanaf het
tweede kwartaal sprake was van een zekere
« ontkoppeling» van het rentebeloop in de
drie belangrijkste economische zones. Na de
zomer is in zowat de hele geïndustrialiseerde
wereld een nieuwe daling van de lange rentes
opgetreden, die naar het einde van het ver-
slagjaar toe nog aan kracht gewonnen heeft.
De eerdere opstoot van de kapitaalmarktrente
blijkt slechts geringe repercussies te hebben
gehad voor de aandelenmarkten, die over het
algemeen positief gestemd bleven, vooral in
de Verenigde Staten, waar de meest represen-
tatieve beursindexen in december 20 tot
25 pct. hoger lagen dan een jaar voordien.
Aan de Voorzitter van de Federal Reserve ont-
lokte dit de waarschuwing dat overdreven en
irrationele koersstijgingen repercussies konden
hebben voor het monetaire beleid.

Het feit dat de obligatierendementen in
de drie belangrijkste zones van het OESO-
gebied, ondanks uiteenlopende conjuncturele
situaties en divergerende wisselkoersontwikke-
lingen, de jongste jaren een opvallend syn-
chroon ver/oop vertoonden, is door sommige
waarnemers in verband gebiecht: met de we-

INTERNATIONALE OMGEVING 9



VERSLAG UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR NAMENS DE REGENTENRAAD

reldwijde liberalisering en integratie van de
financiële markten, waardoor de arbitragemo-
gelijkheden zijn uitgebreid en de diversificatie
van de effectenportefeuilles in de hand is ge-
werkt. Nader onderzoek wijst echter uit dat
de correlatie tussen het verloop van de lange
rente in de drie grootste economieën de jong-
ste vijftien jaar niet noemenswaardig is toe-
genomen. Binnenlandse fundamentals en de
verwachte ontwikkelingen in de korte-termijn-
rente blijven de voornaamste determinanten
voor het peil en de bewegingen van de lange
rentetarieven. Hun synchroon beloop lijkt dan
ook eerder verband te houden met de con-
vergentie van de inflatieprestaties en -ver-
wachtingen in de drie grote economische zo-
nes. Op zich is dat goed nieuws, omdat het
aangeeft dat er ruimte blijft voor een gedif-
ferentieerde ontwikkeling van de lange-
termijnrente tussen de Verenigde Staten, Eu-
ropa en japan, aangepast aan de specifieke
conjunctuurfase waarin elke zone zich be-
vindt; iets wat de recente ontwikkelingen ove-
rigens lijken te bevestigen.

Ook de ontwikkelingen op de valuta-
markten hebben bijgedragen tot evenwichtiger
internationale economische verhoudingen. De
effectieve appreciatie van de dollar, die in de
lente van 1995 op gang was gekomen, heeft
zich tijdens het verslagjaar gestaag voortgezet
en bereikte in december 4,2 pct. ten opzichte
van december 1995. Terzelfder tijd verloor de
japanse yen gemiddeld 8,7 pct. aan waarde
en de Duitse mark 3,9 pct. Binnen de Euro-
pese Unie werd eveneens goede vooruitgang
geboekt naar evenwichtiger en dus duurza-
mere wisselkoersverhoudingen. In die conver-
gentie van de meeste Europese valuta's naar
niveaus die dicht bij hun spilkoersen liggen,
kan allicht een aanwijzing worden gezien dat
de financiële markten de huidige spilkoersen
binnen het wisselkoersmechanisme een ge-
loofwaardig ijkpunt achten voor de definitieve
omrekeningskoersen waartegen de valuta's
van de EU-lidstaten de derde EMU-fase zullen
ingaan.

Een vierde activiteitsondersteunende fac-
tor betrof de sterke rendabiliteit van de on-
dernemingen en het groeiende ondernemers-
vertrouwen, die er beide toe bijdroegen dat

de investeringen zich in de Angelsaksische lan-
den en japan op een relatief hoog niveau
handhaafden en in een aantal Europese lan-
den vooral in de tweede helft van het jaar
een herstel te zien gaven.

Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat
ook buiten de OESO-zone het beeld globaal
positief is : de ontwikkelingslanden geven in
het algemeen blijk van een aanhoudende
groeidynamiek en in vele transitielanden is
sprake van verbeterde groeivooruitzichten en
vooruitgang inzake financiële stabilisering.

Volgens de OESO-ramingen convergeren
de groeicijfers in de drie grote regio's in de
loop van 1996 en 1997. De fase van de con-
junctuurcyclus waarin de onderscheiden zo-
nes zich bevinden, is evenwel nog zeer ver-
schillend.

De economie van de Verenigde Staten
blijkt zich reeds verscheidene jaren op een
solide groeipad te bevinden. Na wat in 1995
nog op een « zachte lending » leek, is de ac-
tiviteit er sedert het begin van het verslagjaar
opnieuwaangetrokken. De hoge graad van
werkgelegenheid en capaciteitsbezetting wij-
zen er echter op dat de groei er dicht tegen
of zelfs boven zijn potentieel zit, maar voor-
alsnog heeft een en ander niet geleid tot een
acceleratie van de inflatie. Voor 1997 worden
nauwelijks lagere groeicijfers, ten belope van
ruim 2 pct., voorspeld. De hamvraag is of dit
houdbaar zal blijken zonder dat inflatoire
spanningen ontstaan. Hoe dan ook staan de
Amerikaanse autoriteiten voor de delicate op-
dracht om zowel het monetaire als het be-
grotingsbeleid precies te doseren en zo nodig
tijdig bij te sturen, en te voorkomen dat ner-
veuze financiële markten overtrokken reacties
uitlokken.

In japan gaf de economische ectivüett
een grilliger verloop te zien. Na de zeer zwak-
ke groeiprestaties van de voorgaande jaren,
trad in de eerste helft van 1996 een scherpe
groeiversnelling in, die echter ten dele op tij-
delijke en toevallige factoren berustte. Zo
werd de binnenlandse vraag in belangrijke
mate ondersteund door omvangrijke stimule-
ringspakketten van overheidswege, door her-
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stelinvesteringen na de aardbeving in Kobe en
door anticiperende gezinsaankopen in het
vooruitzicht van aangekondigde verhogingen
van de indirecte belastingen. Inmiddels werd
evenwel de noodzaak gevoeld het op stimu-
lering gerichte begrotingsbeleid terug te
schroeven, gelet op de fors opgelopen begro-
tingstekorten en de toenemende druk die een
stijgende schuldquote en een snel veroude-
rende bevolking op de overheidsfinanciën uit-
oefenen. Ondanks het nog steeds erg ruime
monetaire beleid en de, mede dankzij de de-
preciatie van de yen, weer matig positieve
groeibijdrage van het buitenland, is de eco-
nomische groei in de tweede helft van het
verslagjaar sterk teruggevallen. Niettemin gaat
het basisscenario dat de internationale instel-
lingen voor 1997 hanteren, ervan uit dat de
voorziene stijging van het beschikbare inko-
men, net als de verdere expansie van de be-
drijfsinvesteringen en de aantrekkende export
zullen opwegen tegen het wegvallen van de
overheidsstimulansen en de economie gelei-
delijk weer op een steviger groeipad zullen
zetten. Een en ander veronderstelt evenwel
dat het monetaire beleid een accommoderen-
de koers blijft varen.

Er zijn heel wat indicaties dat binnen de
Europese Unie en met name op het Europese
vasteland de economische conjunctuur de
jongste jaren een veel synchroner beloop is
gaan vertonen. De economische integratie en
de intensifiëring van het handelsverkeer bin-
nen de Gemeenschappelijke markt, de grotere
rol die de marktmechanismen krijgen toebe-
deeld en een meer gelijkgestemd macro-
economisch beleid zijn daar allicht niet
vreemd aan.

Met een matige 1,6 pct. is het gemiddel-
de groeitempo in de Europese Unie het voor-
bije jaar duidelijk achtergebleven bij dat in
de rest van de wereld. Zoals voorspeld, is de
groeivertraging die zich in de meeste lidstaten
in de tweede helft van 1995 en begin 1996
had voorgedaan evenwel van tijdelijke aard
gebleken en tekende zich in de loop van het
jaar zowat overal een kentering ten goede af,
ondanks het feit dat in vele landen de auto-
riteiten in het licht van de aansnellende start
van de muntunie hun inspanningen voor be-

grotingssanering aanzienlijk hebben opge-
voerd. Ofschoon in eerste instantie de restric-
tieve korte-termijneffecten van die nieuwe be-
sparingsrondes wellicht nog de bovenhand
haalden, werd daarmee tegelijk toch ook de
geloofwaardigheid van het consolidatieproces
verhoogd en het pad geëffend voor een ver-
dere versoepeling van het monetaire beleid
en voor een opmerkelijke eonvergentie van
zowel de korte als de lange rentestanden. Cal-
culeert men daarnaast ook een aantal posi-
tieve factoren aan de aanbodzijde in, zoals
een bevredigende investeringsrendabiliteit, la-
ge kredietkosten, in het algemeen ruime ca-
paciteitsmarges en een matige loonontwikke-
ling, alsmede de terugkeer naar evenwichtiger
intra-communautaire wisselkoersverhoudin-
gen, dan lijken in de Europese Unie de voor-
waarden aanwezig voor een duurzame, niet-
inflatoire economische groei, die in toene-
mende mate door de binnenlandse beste-
dingscomponenten wordt gedragen.

Toch mag men niet blind zijn voor be-
paalde risico's. Een eerste onzekerheidsfactor
is buiten de Unie gelegen en heeft betrekking
op de vraag of de groeiscenario's die voor
de Verenigde Staten en japan werden uitge-
tekend, bewaarheid zullen worden. Daar-
naast zullen de groeivooruitzichten in de Eu-
ropese Unie in belangrijke mate mede be-
paald worden door de binnenlandse werk-
gelegenheidsontwikkeling, die immers cruci-
aal is voor de versteviging van het consu-
mentenvertrouwen. Globaal beschouwd,
heeft het aantrekken van de groei zich nog
niet vertaald in een merkbare verbetering van
de situatie op de arbeidsmarkt. Aan het ein-
de van het verslagjaar lag de werkloosheids-
graad, met 10,9 pct., nog steeds even hoog
als een jaar tevoren.

Vergeleken met de Verenigde Staten on-
derscheidt de Europese Unie zich door het
hoge peil van de structurele werkloosheid en
de lagere werkgelegenheidsintensiteit van de
groei. Er is ruime overeenstemmingover dat
die zwakke prestaties van de Europese ar-
beidsmarkt te maken hebben met een brede
waaier van geïnstitutionaliseerde stroefheden.
Sedert verscheidene jaren worden dan ook
structurele hervormingen beoleit.

INTERNATIONALE OMGEVING 11
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In Nederland bijvoorbeeld werpt het ja-
renlang volgehouden beleid van loonmatiging
en arbeidsherverdeling sedert enige tijd dui-
delijk vruchten af: het voorbije jaar zou de
totale werkgelegenheid er met 2 pct. of on-
geveer 120.000 eenheden zijn toegenomen.
Dat zoiets ook op het vertrouwen afstraalt,
moge blijken uit het groeitempo van de par-
ticuliere consumptie, dat met 2,9 pct. naar
Europese maatstaven bijzonder hoog lag en
voor de Nederlandse economie een belang-
rijke groeistimulans inhield. Maar ook Oos-
tenrijk, waar een lange traditie van sociaal
« partnership» bestaat en werkgelegenheids-

creatie onveranderlijk de hoogste prioriteit
krijgt toegekend in het sociale overleg, is er
- ondanks een vrij sterk gereguleerde ar-
beidsmarkt - in geslaagd het werkloosheids-
peil ver onder dat van de meeste andere Eu-
ropese landen te houden. Bij de beoordeling
van de prestaties van beide landen moet mee
in het beeld worden betrokken dat het net
als België om kleine, open en hoogontwik-
kelde economieën gaat, die evenzeer aan de
wisselvalligheden van de buitenlandse con-
junctuur, aan de technologische vooruitgang
en aan verschuivingen in de internationale ar-
beidsverdeling zijn blootgesteld.

VOORTGANG NAAR DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE

Minder dan twee jaar scheiden ons nog
van de invoering van de euro en de overgang
op een gemeenschappelijk monetair beleid en
al binnen ongeveer één jaar zal de beslissing
vallen welke landen voor die overstap naar
de derde fase van de Economische en Mo-
netaire Unie (EMU) in aanmerking komen. Oe
voorbije periode van conjunctuurvertraging
heeft het er een aantal landen niet eenvou-
diger op gemaakt om tijdig, dit wil zeggen
in 1997, aan de in het Verdrag van Maastricht
vastgelegde convergentiecriteria te voldoen,
meer bepaald aan die welke betrekking heb-
ben op de overheidsfinanciën. Dat gold zelfs
voor de twee hoofdrolspelers, Duitsland en
Frankrijk, zonder welke de muntunie nauwe-
lijks denkbaar is. Toch zijn de politieke ge-
zagdragers in Europa niet gezwicht voor de
bijwijlen sterke druk om de muntunie met
enkele jaren te verdagen of - wat wellicht
nog minder verkieslijk was geweest - onder
minder stringente voorwaarden tot stand te
brengen. Beleidscorrecties waren hoe dan ook
noodzakelijk, alleen mocht worden gevreesd
dat zonder « Maastricht» deze ten onrechte
als minder urgent zouden zijn aangevoeld en
andermaal beperkte voordelen op korte ter-
mijn zouden zijn ingeruild tegen hogere kos-
ten op langere termijn. Oe noodzaak om tot
een evenwichtiger beleidsmix en vooral tot
gezondere overheidsfinanciën te komen, doet
zich overigens niet alleen in Europa gelden

maar wordt, geheel los van de eonvergentie-
criteria, ook ver daarvandaan aangevoeld, on-
der meer in de Verenigde Staten, japan, Au-
stralië en Nieuw-Zeeland.

Sommigen voeren aan dat de convergen-
tiecriteria niet volkomen beantwoorden aan
het theoretische model van een « optimale
muntzone », Oe politieke realiteit is evenwel
dat die toetredingsvoorwaarden het resultaat
zijn van een moeizaam bedongen consensus
tussen vijftien soevereine Staten en inmiddels
hun deugdelijkheid hebben bewezen als
richtsnoer bij het tot stand brengen van een
meer gelijkgericht macro-economisch beleid
binnen de Unie. Bovendien moet worden be-
dacht dat een « strikte» interpretatie van de
Maastrichtnormen niet gelijkstaat met een
« enge» interpretatie: ten aanzien van de
budgettaire criteria en meer bepaald wat de
schuldratio betreft, voorzien de verdragsbepa-
lingen immers expliciet in een zekere beoor-
delingsmarge die het mogelijk maakt andere,
ex ante moeilijker kwantificeerbare factoren,
mee in overweging te nemen, terwijlook het
wisselkoerscriterium enige interpretatieruimte
laat. In dat opzicht is de procedure voor toe-
treding tot de muntunie minder rigide dan
sommigen wel eens willen laten uitschijnen.
Een louter machinale toepassing van de con-
vergentiecriteria op basis van een momentop-
name zou haar doel trouwens dreigen voorbij

12 VOORTGANG NAAR DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE
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te schieten. Voor een succesvolle start van de
muntunie is immers van groot belang dat de
bereikte graad van eonvergentie een duur-
zaam en houdbaar karakter heeft. Stevig on-
derbouwde tendenties verdienen bij de eind-
beoordeling derhalve een groter gewicht toe-
bedeeld te krijgen dan resultaten die op een-
malige ingrepen of op creatieve economische
boekhouding berusten.

Het is dus zaak vast te houden aan het
tijdschema en de toetredingsvoorwaarden zo-
als die in het Verdrag zijn vastgelegd en door
de Europese Raad op de achtereenvolgende
topconferenties van Madrid, Firenze en Dublin
werden bevestigd en geëxpliciteerd. Een tus-
sentijdse balans maakt trouwens duidelijk dat
zowel het ene als het andere haalbaar is.

In hun jongste convergentieverslagen
kwamen de Europese Commissie en het Eu-
ropees Monetair Instituut (EM!) beide tot de
conclusie dat in de recente periode binnen
de Unie duidelijke vooruitgang werd geboekt
bij het streven naar een hoge mate van no-
minale convergentie. Over de twaalfmaands-
periode eindigend in september 1996 werd
in tien lidstaten een gemiddeld inflatiepercen-
tage opgetekend dat onder de referentiewaar-
de van 2,6 pct. lag en bleven nog twee an-
dere lidstaten daar niet ver boven. Tevens
dient te worden onderstreept dat de meeste
lidstaten aldus een inflatiepeil hebben bereikt
dat dicht in de buurt van of zelfs onder het
peil ligt dat doorgaans als een situatie van
prijsstabiliteit wordt bestempeld.

In dezelfde groep landen, plus het Ver-
enigd Koninkrijk, lagen ook de lange renteta-
rieven beneden de referentiewaarde van
8,7 pct. Bovendien viel tijdens het verslagjaar
een algemene versnelling waar te nemen in
het convergentieproces van de lange rente-
standen, ook en zelfs vooral in die landen
waar de kapitaalmarktrente vooralsnog boven
de referentiewaarde uitkwam. Naast teruglo-
pende inflatievooruitzichten en afnemende ri-
sicopremies, heeft daarbij allicht een rol ge-
speeld dat ook de financiële markten de kan-
sen hoger zijn gaan inschatten dat de mone-
taire unie tijdig en met een ruime kopgroep
van start zal kunnen gaan. Oe stabiliteit van

de wisselkoersen binnen het Europese wissel-
koersmechanisme, op niveaus die meestal
dicht aansluiten bij de spilkoersen van de res-
peetleve valuta's, wijst in dezelfde bemoedi-
gende richting. Door de toetreding, respectie-
velijk in oktober en november, van de Finse
markka en de Italiaanse lire tot het wissel-
koersarrangement is de groep van deelnemen-
de landen inmiddels tot twaalf uitgebreid. Een
en ander onderstreept dat een ruime meer-
derheid binnen de Unie ook aan dit conver-
gentiecriterium wenst vast te houden.

Minder overtuigend is tot nog toe de
vooruitgang die de meeste lidstaten boekten
bij de consolidatie van hun overheidsfinan-
ciën. Bij de jongste beoordeling in het kader
van de excessieve-cleiicitprocedure, die al van
juni 1996 dateert, kwam de Ecofin-Raad tot
het besluit dat slechts in drie landen geen
buitensporig tekort bestond: Denemarken,
Ierland en Luxemburg. Op grond van recen-
tere Commissiecijfers zouden in 1996 vier lid-
staten een overheidstekort vertonen dat onder
de referentiewaarde van 3 pct. BBP ligt, na-
melijk hetzelfde trio, plus Nederland. In zes
andere landen lag het tekort tussen 3 en
4 procent, waarbij Finland en België, met res-
pectievelijk 3,3 en 3,4 pct., reeds het dichtst
tot de afgesproken criteriumwaarde waren ge-
naderd. Diezelfde gegevens wijzen uit dat van
de twaalf landen met een overheidsschuld-
quote boven de referentiewaarde van 60 pct.
BBP er het afgelopen jaar acht, waaronder
België, een matige tot forse daling van die
quote konden laten optekenen.

Mede gelet op de verbeterde economi-
sche vooruitzichten en de aanvullende con-
solidatiemaatregelen die vele regeringen in-
middels hebben genomen of aangekondigd,
bestaat er goede hoop dat een niet onbelang-
rijk aantal lidstaten in staat mag worden ge-
acht om tijdig de nodige voorwaarden te ver-
vuilen om van bij het begin aan de muntunie
te kunnen deelnemen. Zeker wat de budget-
taire criteria betreft, beschikken de meeste lid-
staten echter over weinig speelruimte en komt
het er dus op aan de beleidsvoornemens voor
1997 zo spoedig mogelijk in praktijk te bren-
gen en erop toe te zien dat op geen enkel
onderdeel van de overbeidebegrotingen ont-
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sparingen optreden. Maar zelfs als sommige
landen niet tijdig en op duurzame wijze de
toetredingscriteria zouden vervullen, is het
van belang er alles aan te doen opdat zij snel
aansluiting zouden kunnen vinden.

Tegen die achtergrond en mede dankzij
de vastberadenheid waarmee de politieke ge-
zagdragers, ondanks binnenlandse weerstan-
den en onderlinge meningsverschillen over
sommige praktische aspecten, onverkort aan
het EMU-project zijn blijven vasthouden, kon
het euroscepticisme dat tot eind vorig jaar de
boventoon leek te voeren, worden afgewend
en de geloofwaardigheid van de EMU aan-
zienlijk worden versterkt. Naarmate de cruci-
ale datum nadert, komen de kansen, maar
ook de uitdagingen die de overgang op een
gemeenschappelijke munt inhoudt, weer op
de voorgrond; meer en meer ook in finan-
ciële en industriële kringen en zelfs in die
landen waar de bereidheid tot deelname aan
de muntunie tot nog toe veeleer gering leek.
Het staat immers buiten kijf dat het belang
van deze stap zijn louter monetaire aspecten
ruimschoots te boven gaat.

Het uitgangspunt is al bij al eenvoudig:
de euro zal in de plaats treden van de aan
de EMU deelnemende nationale valuta's, wat
erop neerkomt dat hun onderlinge waardever-
houdingen onherroepelijk worden vastgeklon-
ken. Dat heeft als onmiddellijk praktisch ge-
volg dat de wisselkoersrisico's en in belang-
rijke mate ook de transactiekosten die aan in-
tracommunautaire financiële en handels-
operaties verbonden zijn, zullen wegvallen. Af-
wezigheid van wisselkoersrisico's en stabielere
prijsverhoudingen zullen op hun beurt een
grotere markttransparantie en evenwichtiger
concurrentieverhoudingen met zich brengen,
die voor zowelondernemingen als consumen-
ten kunnen bijdragen tot zo optimaal moge-
lijke productie-, bestedings- en investeringsbe-
slissingen en de vervlechting van de econo-
mieën nog in de hand zullen werken.

Voorts zal de invoering van de euro, ge-
schraagd door een gemeenschappelijk mone-
tair beleid, een grote, geïntegreerde en liquide
financiële markt tot stand doen komen die
aantrekkelijker beleggings- en financierings-

mogelijkheden biedt. Oe verwachting is dat
de euro daardoor in het internationale geld-
wezen als transactie-, beieggings- en reserve-
munt een veel grotere rol kan gaan spelen
dan op dit moment zelfs de belangrijkste
nationale valuta's. Door haar aanzienlijke
schaalvergroting zal de Europese kapitaal-
markt ook beter haar kernfunctie kunnen
vervullen, namelijk het zo efficiënt mogelijk
kanaliseren van spaaroverschotten naar in-
vesteerders, wat op zijn beurt moet bijdra-
gen tot een betere allocatie van de beschik-
bare middelen en dus tot een hoger wel-
vaartspeil.

Het bovenstaande moet duidelijk maken
dat de muntunie geen doelap zich is, maar
een logisch en onontbeerlijk verlengstuk
vormt van de Europese interne markt. Boven-
dien kan zij het pad effenen naar grotere eco-
nomische, sociale en politieke cohesie waar
Europa behoefte aan heeft om het aanslepen-
de werkloosheidsprobleem op te lossen en de
uitdagingen van de volgende eeuwaan te
kunnen. Oe verwachti'rigen die het Witboek
van de Europese Commissie over de groei,
het concurrentievermogen en de werkgelegen-
heid had gewekt, zijn tot nog toe niet inge-
lost. Investeringsinspanningen om de concur-
rentiekracht van de Unie te versterken en een
doelmatiger en beter gecoördineerd werkge-
legenheidsbeleid blijven hoe dan ook nood-
zakelijk, terwijl een ruimere fiscale harmoni-
satie het juist mogelijk zou maken zo'n stra-
tegie in praktijk te brengen zonder de over-
heidsbegrotingen te bezwaren.

Oe overgang op een gemeenschappelijke
munt impliceert ook dat de deelnemende lid-
staten afstand doen van hun monetaire soe-
vereiniteit en deze overdragen op één enkele,
federaal gestructureerde, surpranationale in-
stelling: het Europees Stelsel van Centrale
Banken (ESCB), dat een hoge mate van au-
tonomie zal genieten om zijn beleid primair
af te stemmen op het bereiken en handhaven
van prijsstabiliteit. Voor de kleinere kernlan-
den van de Europese Unie, waaronder ook
ons land, betekent die regimebreuk in feite
een relatief bescheiden stap. Zij hadden al
veel eerder begrepen dat er in een interna-
tionaal sterk vervlochten financieel-economi-
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sche omgeving weinig ruimte bestaat voor het
voeren van een zelfstandig monetair beleid en
daaruit de passende conclusies getrokken
door het lot van hun munt te verbinden aan
die van de dominante economie in Europa,
waar overigens een traditie van monetaire en
economische stabiliteit heerst. Deelname aan
de muntunie betekent voor hen ook dat ze
binnen de beleidsbepalende organen van het
ESCB een volwaardige stem zullen krijgen, iets
wat in de huidige constellatie niet het geval
is. Voor de grotere landen en zeker voor
Duitsland, dat thans als anker van het Euro-
pees Monetair Systeem fungeert, is die soe-
vereiniteitsafdracht minder vanzelfsprekend.
Uiteindelijk heeft echter iedereen er belang
bij dat de euro een gezonde, stabiele munt
is, dat het beleid van de Europese Centrale
Bank (ECB) een hoge mate van geloofwaar-
digheid geniet en dat daartoe vooraf de no-
dige afspraken worden gemaakt en waarbor-
gen worden ingebouwd.

Het wegvallen van de mogelijkheid om
het rente- en wisselkoersinstrument als ma-
cro-economisch aanpassingsinstrument in te
zetten voor louter binnenlandse doeleinden,
vergt immers dat op andere domeinen de no-
dige flexibiliteit en discipline aan de dag
wordt gelegd, wat in alle deelnemende lan-
den een in de pas lopende en beheerste kos-
tenontwikkeling en efficiënter werkende mark-
ten veronderstelt. Men mag trouwens niet uit
het oog verliezen dat zelfs indien in sommige
gevallen een muntdepreciatie het enige mid-
del kan lijken om een economie die uit ba-
lans is geraakt, opnieuw op het goede spoor
te zetten, een dergelijke operatie - ongeacht
het tijdelijke soelaas voor de economische ac-
tiviteit - steeds neerkomt op een reële ver-
arming van de bewuste economie, of anders
gezegd dat voor het behoud van eenzelfde
reëel inkomen meer en harder zal moeten
worden gewerkt. Bovendien houdt een depte-
ciatie onvermijdelijk een aantasting in van de
koopkracht van de financiële spaartegoeden
van de gezinnen.

In dit verband is ook de terugkeer naar
gezonde overheidsfinanciën van cruciaal be-
lang, en wel om een dubbele reden : ener-
zijds dienen de lidstaten hun begrotingsbeleid

te kunnen blijven afstemmen op de eigen na-
tionale situatie en anderzijds moet worden
voorkomen dat op EMU-niveau de monetaire
stabiliteit wordt doorkruist door onbeheerste
budgettaire ontwikkelingen in de afzonderlijke
lidstaten. Beide doelstellingen zijn best ver-
enigbaar en sommige landen, waaronder Bel-
gië, vertoeven de facto trouwens al in zo'n
situatie.

Aanhoudend hoge overheidstekorten drei-
gen mettertijd aan het begrotingsbeleid elke
armslag te ontnemen, doordat de daaraan
verbonden financieringslasten meer productie-
ve of sociaal meer wenselijke uitgavencatego-
rieën in de verdrukking brengen of elke ruim-
te tot lastenverlichting wegnemen. Omge-
keerd zal bij een beheerste begrotingssituatie
juist weer de mogelijkheid ontstaan om de
zogenoemde «automatische stabilisatoren»
te laten werken, die in een periode van eco-
nomische tegenwind de groei en de werkge-
legenheid kunnen ondersteunen en bij een
voorspoedige economische ontwikkeling het
risico op oververhitting en inflatie kunnen hel-
pen afwenden.

Het is een misvatting dat tekortreductie
een blijvend negatieve invloed heeft op de
economische groei en de werkgelegenheid en
dat geringe tekorten gelijk zouden staan aan
een deflatoir beleid. Op korte termijn kan
begrotingsconsolidatie weliswaar enige druk
uitoefenen op de economische activiteit, maar
het effect daarvan zal in de regel snel worden
tenietgedaan door positieve vertrouwenseffec-
ten die tot uitdrukking komen via lagere
rentetarieven, minder voorzorgssparen en een
verhoogde investeringsneiging. Dergelijke ver-
trouwenseffecten werken bovendien des te
sterker door naarmate de saneringsmaatrege-
len duurzamer en dus geloofwaardiger zijn.

In het Verdrag zelf zijn uitgebreide voor-
zieningen opgenomen die de coördinatie van
het economische beleid in de Unie regelen
en garanties bieden voor begrotingsdiscipline
bij de lidstaten. Zo blijven deze ook na toe-
treding tot de muntunie gebonden door de
verplichting excessieve begrotingstekorten te
vermijden. Toch werd algemeen de behoefte
gevoeld om die waarborgen te verstevigen en
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in doeltreffender procedures te voorzien. Het
« Pact voor stabiliteit en groei» dat op de
Europese top van Dublin zijn definitief beslag
kreeg, beoogt een en ander te verwezenlijken
door enerzijds het toezicht op de begrotings-
situaties en de coördinatie daarvan te verster-
ken en anderzijds de toepassing van de ex-
cessieve-deficitprocedure te bespoedigen en te
verduidelijken.

De kern van het Pact is dat de begro-
tingstekorten, behalve in uitzonderlijke en tij-
delijke omstandigheden, nooit de 3 pct.-norm
mogen overschrijden en gemiddeld over een
wat langere periode dus duidelijk onder die
bovengrens zullen moeten blijven. Zodoende
dient te worden bereikt dat het begrotings-
beleid doorheen de conjunctuurcyclus een
stabiliserende rol kan spelen, zij het binnen
welomschreven grenzen die nieuwe ontspo-
ringen moeten voorkomen. Van belang is ook
dat dit pact door alle lidstaten is onderschre-
ven, dus ook door de lidstaten die aanvan-
kelijk nog niet op de gemeenschappelijke
munt zullen overgaan.

Wat de toezichtsprocedure betreft, zullen
landen die tot het eurogebied behoren stabi-
liteitsprogramma's en de overige lidstaten
- de zogeheten derogatielanden - conver-
gentieprogramma 's moeten indienen, waarin
zij hun begrotingsdoelstellingen voor de mid-
dellange termijn verduidelijken en aangeven
langs welk tijdpad en met welke maatregelen
zij die doelstellingen denken te realiseren. Aan
de Commissie en de Raad wordt de opdracht
gegeven toe te zien op de deugdelijkheid van
die programma's alsmede op hun implemen-
tatie en in geval van een dreigende ontsporing
tijdig waarschuwingssignalen af te geven en
zo nodig tot de betrokken lidstaten aanbeve-
lingen te richten.

De excessieve-deficitprocedure, van haar
kant, zal enerzijds worden bespoedigd en an-
derzijds worden aangevuld met een systeem
van verscherpte sancties ten aanzien van lid-
staten uit het eurogebied waarvoor de Raad
een buitensporig tekort heeft vastgesteld en
die zich niet voegen naar de aanbevelingen
van de Raad om die situatie binnen de ge-
stelde termijnen te verhelpen.

Het Pact voor stabiliteit en groei dient
dus in de eerste plaats te worden opgevat als
een disciplinerend instrument dat ertoe moet
bijdragen dat in de derde EMU-fase het be-
grotingsbeleid van de lidstaten op duurzame
wijze afgestemd blijft op een evenwichtige
economische ontwikkeling en lage inflatiecij-
fers, zodat op lage rentevoeten kan worden
gerekend, wat uiteindelijk ook aan de groei
en de werkgelegenheid ten goede moet ko-
men.

Zolang niet alle lidstaten aan de munt-
unie deelnemen, dient naast de interne sta-
biliteit, ook grote zorg te worden besteed
aan de externe stabiliteit van de euro, meer
bepaald aan het bevorderen van stabiele wis-
selkoersverhoudingen tussen de euro en de
valuta's van de overige lidstaten die tot de
gemeenschappelijke markt behoren. Daarom
heeft de Europese Raad in december vorig
jaar zijn goedkeuring gehecht aan de voor-
stellen die de Ecofin-Raad en het EMI hadden
geformuleerd met betrekking tot een nieuw
wisselkoersmechanisme voor de derde fase,
waarbij de euro als anker zal fungeren.

De belangrijkste voordelen van zo'n
nieuw wisselkoersarrangement zijn dat het
- tezamen met het Pact voor stabiliteit
en groei - de lidstaten die nog niet op de
euro zijn overgegaan, ertoe aanzet om door
een op stabiliteit gericht beleid aansluiting
bij de kopgroep te behouden en dat kan
worden voorkomen dat de goede werking
van de interne markt wordt verstoord door
ongecontroleerde wisselkoersschommelingen
of scheefgetrokken concurrentieverhoudingen.
Van lidstaten met een derogatie wordt welis-
waar verwacht dat zij aan het nieuwe arran-
gement zullen deelnemen, maar deelname
blijft niettemin vrijwillig.

Bij het uittekenen van het nieuwe wissel-
koersstelsel diende onder meer in aanmerking
te worden genomen dat de afzonderlijke de-
rogatielanden zich in uiteenlopende situaties
kunnen bevinden. Daarom is voorzien in be-
trekkelijk ruime schommelingsmarges rondom
de spilkoersen ten opzichte van de euro, maar
wordt de derogatielanden tevens de mogelijk-
heid gelaten nauwere vormen van wisselkoers-
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samenwerking met de ECB af te spreken. Naar
het voorbeeld van het huidige wisselkoersme-
chanisme zullen interventies op de limietkoer-
sen in beginsel automatisch en onbeperkt
zijn, maar de ECB en de centrale banken van
de overige deelnemers zouden de mogelijk-
heid krijgen dergelijke interventies op te
schorten, indien het gevaar bestaat dat deze
hun op prijsstabiliteit gericht monetair beleid
doorkruisen.

Uit de verschillende crisissen die zich bin-
nen het huidige wisselkoersmechanisme heb-
ben voorgedaan, valt te leren dat een aan-
passing van de spilkoersen het best zo tijdig
mogelijk plaatsvindt om te voorkomen dat de
wisselkoersverhoudingen significant verstoord
raken. Daarom zullen zowel de Ecofin-Raad,
bijgestaan door het nieuw op te richten Eco-
nomisch en Financieel Comité, als de Alge-
mene Raad van de Europese Centrale Bank
voortdurend toezicht moeten houden op de
werking van het nieuwe wisselkoersmechanis-
me, terwijl alle betrokken partijen een ver-
trouwelijke procedure kunnen inleiden met
het oog op een eventuele spilkoersherschik-
king.

Dat de hoofdlijnen van het nieuwe wis-
selkoersmechanisme nu al zijn vastgelegd en
bekendgemaakt, moet ertoe bijdragen de fi-
nanciële markten zoveel mogelijk zekerheid
te bieden met betrekking tot de continuïteit
van de monetaire en wisselkoerssamenwer-
king in de Europese Unie om zo de deroga-
tielanden te behoeden voor ongewettigde
druk op hun valuta's.

Grotere zekerheid is ook vereist met be-
trekking tot het juridische statuut van de
euro. Dat aspect is eveneens op de Europese
top van Dublin geregeld. Spoedig zullen in
Europese wetgeving zaken worden vastgelegd
zoals de vervanging, bij het begin van de der-
de fase, van de ecu door de euro tegen een
koers van één op één, de continuïteit van
contreeten luidend in nationale valuta's en
private ecu's en technische bepalingen met
betrekking tot de conversiekoersen, onder
meer wat de afrondingsregels betreft. Andere
aangelegenheden, zoals het statuut van de eu-
ro als wettig betaalmiddel, zullen in afzon-

derlijke wetgeving worden geregeld, die pas
in de loop van 1998 zal worden uitgevaar-
digd, maar waarvan de krachtlijnen niettemin
nu al zijn bekendgemaakt.

Het is opvallend - én hoopgevend-
dat bij de voorbereidende werkzaamheden
voor de EMU de nadruk het afgelopen jaar
verschoven is van de voorafgaande voorwaar-
den voor de overgang op de euro naar aan-
gelegenheden die betrekking hebben op het
optimaal functioneren van de muntunie zodra
die definitief van start is gegaan. Dat geldt
met name ook voor de EMU-voorbereidingen
binnen het Europees Monetair Instituut.

Zo heeft het EMI het voorbije jaar be-
langrijke vooruitgang geboekt bij het uitteke-
nen van het strategische, operationele en lo-
gistieke kader dat nodig is om het ESCB van
bij de start van de derde fase in staat te
stellen zijn taken naar behoren te vervullen.
Toch dient te worden beklemtoond dat het
EMI in deze aangelegenheden geen definitieve
beslissingen kan nemen. Het kan terreinver-
kennend werk verrichten, verschillende moge-
lijke opties op hun deugdelijkheid toetsen,
prioriteiten vastleggen, enz., maar de uitein-
delijke keuzes komen krachtens het Verdrag
aan de Raad van bestuur van de Europese
Centrale Bank toe, die pas omstreeks midden
1998 zijn functies zalopnemen. In een aantal
gevallen dienden vooralsnog verschillende op-
ties te worden opengelaten, hetzij omdat over
de betreffende kwesties tussen de in het EMI
vertegenwoordigde nationale centrale banken
nog geen volledige overeenstemming kon
worden bereikt, hetzij omdat op dit moment
nog niet geheel duidelijk is welke keuzes het
best beantwoorden aan de specifieke omstan-
digheden die in de derde fase zullen heersen.
Het betekent ook dat sommige opties die nu
nog worden opengehouden mogelijks nooit
in praktijk zullen worden gebracht.

Over één ding bestaat echter niet de min-
ste twijfel, het ESCB zal zijn monetaire beleid
autonoom en primair op handhaving van
prijsstabiliteit dienen te richten; dat is zo in
het Verdrag vastgelegd. Ten aanzien van de
strategieën die het ESCB kan volgen om die
finale doelstelling te reeliserea, werden voor-
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lopig twee mogelijkheden opengelaten, name-
lijk een geldhoeveelheidsbeleid, zoals de Bun-
desbank dat bijvoorbeeld voert, en een mo-
netair beleid dat zich, gebruik makend van
zo veel mogelijk relevante informatie, recht-
streeks op de verwachte inflatie richt, zoals
sinds enige tijd onder meer in het Verenigd
Koninkrijk gebruikelijk is.

In de praktijk blijken er, naast onmisken-
bare verschillen, tussen beide strategieën ook
heel wat punten van overeenkomst te be-
staan. Zo plegen centrale banken die deze of
gene strategie aankleven een ruime waaier van
economische indicatoren in aanmerking te
nemen wanneer het erop aankomt concrete
beleidsbeslissingen te nemen. Toch lijkt de
voorkeur veeleer naar een geIdhoeveelheids-
beleid uit te gaan. Doordat het een groter
gewicht toekent aan ontwikkelingen in de
monetaire sfeer, sluit zo'n beleid nauwer aan
bij de specifieke verantwoordelijkheden van
een centrale bank en is het wellicht transpa-
ranter. Dit maakt het ook gemakkelijker de
centrale bank op de resultaten van haar be-
leid aan te spreken. Uiteraard vereist een geld-
hoeveelheidsbeleid dat er een voldoende sta-
biele relatie bestaat tussen het gekozen mo-
netaire aggregaat en het algemene prijspeil én
dat de centrale bank, via het sturen van de
rentetarieven, in staat is dat aggregaat ook
effectief te beïnvloeden.

Bij de selectie van de instrumenten die
het ESCB ter beschikking zullen staan, heeft
het EMI zich vooral laten leiden door doel-
matigheidsoverwegingen en de vereiste dat de
ECB duidelijke beleidssignalen moet kunnen
afgeven via marktconforme procedures. Het
opzet is dat het ESCB vooral gebruik zal ma-
ken van openmarktoperaties in de vorm van
wekelijkse tenders voor repo's met een loop-
tijd van twee weken, aangevuld met maan-
delijkse tenders voor driemaands repo's.
Daarnaast zal het ESCB een ruime waaier van
instrumenten voor fine-tuning doeleinden ter
beschikking staan en zal het eigen schuldcer-
tificaten kunnen uitgeven. Hierbij kan worden
aangemerkt dat het ESCB allicht minder fre-
quent gebruik zal maken van dergelijke fine-
tuning-operaties dan de Bank, die haar hui-
dige geldmarktbeleid immers dient af te stem-

men op haar zeer precieze wisselkoersdoel-
stelling. Voor de financiering, respectievelijk
absorptie van residuele geldmarktsaldi is voor-
zien in twee permanente faciliteiten, een mar-
ginale beleningsfaciliteit en een depositofaci-
liteit. Ten slotte zal het ESCB ook verplichte
minimumreserves kunnen opleggen, die ech-
ter primair een geldmarktregulerende rol zul-
len hebben, onder meer door gebruik te ma-
ken van een middelingsmechanisme. De te-
goeden die financiële instellingen bij het ESCB
dienen aan te houden, zouden dus slechts
gemiddeld over een periode van één maand
een bepaald minimumpeil moeten bereiken.
De kredietinstellingen zouden met andere
woorden de mogelijkheid krijgen om tijdelijke
liquiditeitsschokken via hun reservetegoeden
op te vangen, waardoor erratische rente-
schommelingen op de geldmarkt kunnen
worden uitgevlakt. Het vergoedingsstelsel dat
voor dergelijke reserves zal gelden, werd voor-
lopig opengelaten.

Wat de selectie van de tegenpartijen be-
treft, bestaat het voornemen de toegang tot
de operaties van het ESCB zo ruim mogelijk
op te vatten en alle tegenpartijen een gelijke
behandeling te garanderen. Ten aanzien van
de effecten die voor herfinanciering of pand-
vorming in aanmerking komen, zal met dub-
bele lijsten worden gewerkt. Een eerste, voor
het hele eurogebied geldende lijst zal een bre-
de waaier van vlot verhandelbare effecten om-
vatten, waarbij in beginsel geen onderscheid
wordt gemaakt tussen overheidspapier en par-
ticuliere effecten. Indien daar behoefte aan
bestaat, zullen de nationale centrale banken
daar een tweede, nationale lijst aan kunnen
toevoegen waarop - eventueelook niet-
verhandelbare - effecten kunnen worden op-
genomen die voor bepaalde nationale mark-
ten van bijzondere betekenis zijn.

Belangrijk om vermelden is ten slotte dat
de beslissingen over het gebruik van de di-
verse monetaire-beleidsinstrumenten welis-
waar centraal door de ECB zullen worden ge-
nomen, maar dat de praktische afwikkeling
van nagenoeg alle operaties op gedecentrali-
seerde wijze door de nationale centrale ban-
ken zal geschieden. In hun contacten met het
ESCB zullen de kredietinstellingen dus over-
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wegend met hun eigen centrale bank blijven
werken.

Om een uniforme doorstroming van
de monetaire-beleidsimpulsen door het hele
eurogebied te waarborgen, is bovendien een
sterk geïntegreerde interbancaire markt nodig.
Daartoe wordt thans door het EMI en de na-
tionale centrale banken een grensoverschrij-
dend systeem voor interbancaire betalingen
opgezet, TARGET genoemd, dat de verschil-
lende nationale « real-time» brutovereffenings-
systemen aan elkaar zal koppelen.

Over dit alles heeft het EMI begin januari
1997 een uitvoerig rapport gepubliceerd dat

de potentiële tegenpartijen van het ESCB de
gelegenheid moet bieden zich actief op het
gemeenschappelijke monetaire beleid te gaan
voorbereiden. Om de vele praktische aspecten
die daaraan verbonden zijn te regelen, zal de
Bank in de loop van 1997 met het Belgische
bankwezen intens overleg plegen.

Met de selectie, in december jongstleden,
van een serie ontwerpen voor de zeven cou-
pures van de toekomstige eurobankbiljetten,
heeft de Raad van het EMI duidelijk te kennen
gegeven dat de gemeenschappelijke munt die
eraan komt, geen abstract iets is: voor het
grote publiek heeft de euro voortaan een con-
creet en herkenbaar uiterlijk.

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN BELGIE

Binnenlandse bestedingen ondersteunen
eonjunctuuropleving

Het gemiddelde groeicijfer over het voor-
bije jaar, dat 1,4 pct. beliep of zowat een
half procentpunt minder dan in 1995, geeft
niet meteen een duidelijk beeld van de on-
derliggende conjunctuurontwikkeling : terwijl
de economische activiteit in de loop van
1995 duidelijk verflauwde, viel tijdens het ver-
slagjaar net de omgekeerde beweging waar te
nemen; van 1,2 pct. in de eerste jaarhelft
trok de BBP-groei in het tweede semester aan
tot 1,8 pct. Het Belgische conjunctuurprofiel
sloot daarmee nauwaan bij de ontwikkelin-
gen die zich in de ons omringende landen
voordeden, wat gezien de hoge openheids-
graad van de Belgische economie overigens
niet verwonderlijk is. Toch blijkt de herleving
in België vroeger dan elders op gang te zijn
gekomen, wat onder meer kan worden toe-
geschreven aan het feit dat de Belgische nij-
verheid relatief sterker gespecialiseerd is in de
vervaardiging van intermediaire producten,
waarnaar de vraag bij een conjunctuuromslag

eerder reageert dan voor andere productcate-
gorieën het geval is.

Wat minder dan in Nederland, maar dui-
delijk meer dan in Duitsland en Frankrijk,
werd de conjunctuur in ons land door de
binnenlandse bestedingen gedragen. In het
bijzonder de bedrijfsinvesteringen zijn, met
een volumegroei van 4 pct., een dynamische
vraagcomponent gebleken. Doordat die inves-
teringsactiviteit ook een hoge invoervraag ge-
nereert, was de nettobijdrage van het buiten-
land aan de BBP-groei nagenoeg neutraal, on-
danks een bevredigende exportgroei met
4,4 pct. De stevige investeringsneiging van de
ondernemingen draagt bij aan de capaciteits-
aanpassing en kan, bij een duurzame expan-
sie, knelpunten in het productiepotentieel hel-
pen voorkomen.

Ondanks de verdere lichte krimp in het
totale besteedbare inkomen van de gezinnen,
zou de particuliere consumptie voor het der-
de jaar op rij een matige maar gestage groei
van 1,3 pct. te zien hebben gegeven. Een eer-
ste factor die aan die ontwikkeling ten grond-
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slag ligt, betreft de relatieve achteruitgang van
de inkomens uit vermogen, waarvan traditio-
neel een groter deelopzij wordt gezet voor
spaardoeleinden dan bij het inkomen uit ar-
beid het geval is. Dit laatste wordt zowel door
de ontwikkeling van de werkgelegenheid als
door het verloop van het beschikbare arbeids-
inkomen per tewerkgestelde bepaald. Onder-
zoek wijst echter uit dat een wijziging in de
eerstgenoemde component, zeker in een eer-
ste fase, een veel grotere weerslag heeft op
het consumptiegedrag van de gezinnen dan
een verandering in de tweede component. De
verklaring daarvoor is dat schommelingen in
de werkgelegenheid veel grotere vertrouwens-
effecten sorteren dan variaties in het groei-
tempo van het besteedbare inkomen per ge-
zin. Deze laatste worden in het algemeen
meer als tijdelijk ervaren en zullen daarom
in belangrijke mate gepaard gaan met com-
penserende aanpassingen in het spaargedrag,
die als een buffer werken ten aanzien van de
particuliere consumptie. Variaties in de werk-
gelegenheid daarentegen beïnvloeden sterker
de inkomensvooruitzichten van de gezinnen
op lange termijn, wat hen ertoe aanzet hun
consumptiepatroon sterker bij te stellen. De
lering die daaruit kan worden getrokken, ligt
voor de hand: als door inkomensmatiging en
arbeidsherverdeling de werkgelegenheid kan
worden gestimuleerd, zal het nettoresultaat
voor de particuliere bestedingen - en daar-
mee ook voor de economische activiteit in
het algemeen - op korte termijn positiever
en op langere termijn minstens even gunstig
zijn dan wanneer eenzelfde totale besteedba-
re-inkomenssom tot stand zou zijn gebracht
door de combinatie van méér inkomen per
persoon en een lagere werkgelegenheid. Het
eerder aangehaalde voorbeeld van Nederland
toont aan dat dit geen louter theoretische
beschouwingen zijn.

Ook in België kan, mits de inkomensma-
tiging van de voorbije jaren wordt aangehou-
den, een dergelijk proces op gang komen.
Doordat de werkgelegenheid slechts met ver-
traging reageert op ontwikkelingen in het ni-
veau van de arbeidskosten, gaat daar evenwel
tijd over. De kentering van de werkloosheids-
cijfers in de loop van het tweede halfjaar en
de nagenoeg gelijktijdige verbetering die som-

mige indicatoren van het consumentenver-
trouwen te zien gaven, wijzen nochtans in
dezelfde richting.

Als bovendien het internationale econo-
mische klimaat en de bedrijfsinvesteringen po-
sitief georiënteerd blijven, mag voor 1997 en
1998 dan ook een verder aantrekkende acti-
viteit in het vooruitzicht worden gesteld tot
in de buurt van de potentiële groei, dat is
de economische groei die kan worden bereikt
zonder in de aanwending van de productie-
factoren spanningen teweeg te brengen.

Bemoedigende ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt, maar hapering in het
sociaaloverleg

De pauze die zich in de loop van 1995
in het economische herstel heeft voorgedaan,
had tot gevolg dat de werkgelegenheid tussen
juni 1995 en juni 1996, met een aangroei
van slechts 3.000 eenheden, nagenoeg stabiel
bleef. Ondanks de verbetering die zich in de
tweede helft van 1996 op de arbeidsmarkt
aftekende, nam het aantal door bedrijven te-
werkgestelde personen gemiddeld met slechts
0,1 pct. toe en was die aangroei uitsluitend
toe te schrijven aan het groter aantal deeltijd-
werkers, aangezien het door bedrijven voort-
gebrachte arbeidsvolume nog met 0,2 pct. te-
rugliep.

Daar staat tegenover dat de beroepsbe-
volking - voor het eerst sedert 1986 - is
afgenomen. Die ontwikkeling hield evenwel
verband met het feit dat heel wat oudere
werklozen er door een wijziging in de werk-
loosheidsreglementering toe werden aange-
spoord zich niet langer voor de arbeidsmarkt
beschikbaar te houden. De vrij forse daling
van het aantal geregistreerde werkzoekenden
die daaruit resulteerde, was dus enigszins ar-
tificieel, maar door de aangebrachte aanpas-
singen sluiten de werkloosheidscijfers voor-
taan wel beter aan bij de economische wer-
kelijkheid en de terzake geldende internatio-
nale normen. Ook na uitschakeling van het
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effect hiervan, viel vanaf de maand oktober
een verbetering van de werkloosheidscijfers
waar te nemen.

Aan het einde van het verslagjaar beliep
het gestandaardiseerde werkloosheidspercen-
tage 9,4 pct. van de burgerlijke beroepsbevol-
king. Dat is weliswaar ongeveer 1,5 procent-
punt onder het EU-gemiddelde, maar aan-
merkelijk hoger dan de werkloosheidsgraden
die bijvoorbeeld in Oostenrijk (4 pct.), Dene-
marken (5,5 pct.), Nederland (6,4 pct.), Por-
tugal (7,1 pct.) en het Verenigd Koninkrijk
(7,5 pct.) werden opgetekend.

Zowat iedereen is het erover eens dat het
huidige werkloosheidspeil vanuit menselijk,
sociaal en economisch oogpunt onaanvaard-
baar hoog is en een prioritair aandachtspunt
van het beleid behoort te zijn. Er circuleren
ook vele recepten, maar jammer genoeg wei-
nig pasklare oplossingen. De talrijke, zowel
structurele als conjuncturele facetten van het
vraagstuk rechtvaardigen ongetwijfeld een bre-
de, gedifferentieerde aanpak, maar om echt
doelmatig te zijn, zou het arbeidsmarktbeleid
zich bij voorrang het best op de kern van de
zaak toespitsen. In het vorige jaarverslag van
de Bank werd reeds betoogd dat aan de aan-
bodzijde van de arbeidsmarkt nog nauwelijks
enige marge rest: de activiteitsgraad is in Bel-
gië reeds uitzonderlijk laag, mede als gevolg
van ruime - en vanuit begrotingsoogpunt
dure - uittredingsvoorzieningen, die uitein-
delijk gefinancierd moeten worden door een
verhoudingsgewijs steeds smallere basis van
actieven.

Oplossingen moeten dus komen van
meer werkgelegenheid. Daarbij spelen, naast
de trendmatige teehnologische vooruitgang,
vooral drie determinanten een rol: twee
daarvan, namelijk het activiteitsniveau en de
kostprijsverhoudingen tussen de verschillende
productiefactoren, werken rechtstreeks in op
het totale arbeidsvolume dat een economie
voortbrengt; de derde, namelijk de gemiddel-
de arbeidsduur per arbeidskracht, is bepalend
voor de verdeling van het beschikbare arbeids-
volume over een kleiner of groter aantal per-
sonen. Andere factoren, zoals de arbeidsre-
glementering, kunnen ook enige invloed uit-

oefenen, maar Wijzigingen daarin doen zich
meestalook indirect gelden via de arbeids-
kosten of de arbeidsverdeling.

Zoals eerder gezegd, is het activiteitspeil
in een kleine, open economie in hoge mate
afhankelijk van het conjunctuurverloop in het
buitenland. Daarnaast spelen ook talrijke
structurele factoren die een economie meer
of minder performant kunnen maken : scho-
lingsgraad en -duur, technische innovatie, on-
dernemingszin, investeringsklimaat, een ade-
quate macro-economische beleidsmix, enz.
Voor het totale arbeidsvolume doet het er
uiteindelijk echter niet veel toe hoe die eco-
nomische groei tot stand wordt gebracht.

Van doorslaggevend belang voor de werk-
gelegenheidsintensiteit van de economische
groei, en directer beïnvloedbaar, is de verhou-
ding van de arbeidskosten ten opzichte van
de kostprijs van andere productiefactoren.
Mutaties in die relatieve kostprijzen in het
voordeel van de arbeidskosten kunnen im-
mers aanleiding geven tot een verbetering in
het relatieve gebruik van de factor arbeid, in
het bijzonder doordat rationaliseringsinveste-
ringen worden afgeremd. Daarnaast zal loon-
matiging indirect ook enige positieve invloed
hebben op de groei zelf - onder meer via
een verbetering van de internationale concur-
rentiekracht van de ondernemingen, die ex-
portbevorderend en invoerremmend werkt -
en aldus extra werkgelegenheidseffecten sor-
teren. Berekeningen over een langere periode
wijzen uit dat een aangehouden minder snelle
stijging van de arbeidskosten ten opzichte van
de kosten van andere productiefactoren ten
belope van 1 procentpunt na verloop van tijd
aanleiding geeft tot een positief arbeidsvolu-
me-effect van 0,5 procentpunt.

In de totale arbeidskosten kan bovendien
een onderscheid worden gemaakt tussen
enerzijds de directe arbeidskosten, die voor-
namelijk bepaald worden door de loonafspra-
ken die de sociale partners maken bij hun
CAO-onderhandelingen (waarin verschillende
componenten vervat zijn zoals reële loonsver-
hogingen, loonschaalaanpassingenen aanpas-
singen die voortvloeien uit de toepassing van
de loonindexering), en anderzijds de indirecte
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arbeidskosten, die voornamelijk uit sociale las-
ten bestaan.

Over de derde en laatste determinant van
het werkgelegenheidsbeloop, namelijk de ge-
middelde arbeidsduur, valt te noteren dat
daarbij heel wat elementen komen kijken, zo-
als de conventionele wekelijkse arbeidsduur,
vakantie- en verletregelingen, deeltijdwerken,
het beroep op uitzendkrachten, geleidelijke
uitstapregelingen, enz. Reeds geruime tijd ligt
de nadruk echter bij de trendmatige uitbrei-
ding van het deeltijdwerken.

Om de genoemde werkgelegenheids-
determinanten in hun juiste perspectief te
plaatsen, lijkt het nuttig enig cijfermateriaal
naar voren te brengen, waarbij vooral de pe-
riode 1987-1996 aandacht krijgt en de ont-
wikkelingen in België worden vergeleken met
die in de drie belangrijkste buurlanden:
Duitsland, Nederland en Frankrijk.

De gesalarieerde werkgelegenheid in be-
drijven, uitgedrukt in voltijdse arbeidsplaatsen,
is in in België over het geheel van de be-
schouwde periode met amper 1 pct. toege-
nomen, terwijl voor de drie buurlanden sa-
men een aanwas van 4 pct. werd opgetekend.
Over dezelfde periode kwam de groei van de
door bedrijven gegenereerde toegevoegde
waarde in beide gevallen op zowat 2,4 pct.
per jaar uit. Dat België het inzake werkgele-
genheidscreatie minder goed deed dan de
buurlanden, kan dus bezwaarlijk aan de tra-
gere activiteitsgroei worden toegeschreven.

Wat de tweede werkgelegenheidsdetermi-
nant, het relatieve arbeidskostenverloop, be-
treft, wijst een analoge vergelijking uit dat de
loonkosten in bedrijven per volledig manjaar
in België over de gehele beschouwde periode
met 4,2 pct. per jaar opliepen, tegen gemid-
deld 3,8 pct. in de drie buurlanden, dat is
een verschil van 0,4 procentpunt. In de sub-
periode van 1987 tot 1993 tekende zich voor
België nog een jaarlijkse loonkostenhandicap
af van gemiddeld 1 procentpunt. Dankzij de
corrigerende maatregelen van eind 1993,
waardoor voor de periode 1994-1996 zowel
de directe loonkostenontwikkeling - via de
reële loonstop en de invoering van het « ge-

zondheidsindexcijfer » -, als het verloop van
de indirecte loonkosten - via gerichte verla-
gingen van de sociale lasten - aan banden
werd gelegd, kon de eerdere kostenontsporing
bijgevolg gedeeltelijk worden omgebogen. Het
resultaat daarvan is misschien niet recht-
streeks uit de werkgelegenheidscijfers af te le-
zen, maar is daarom niet minder reëel. Een
indicatie kan men vinden in het feit dat de
laatste twee jaar bij een gemiddelde econo-
mische groei van 1,7 pct. het arbeidsvolume
ongeveer stabiel bleef, terwijl aan het begin
van de jaren negentig eenzelfde activiteitsuit-
breiding nog met een krimp van het arbeids-
volume met 0,5 pct. per jaar gepaard ging.
Dat wijst in de richting van een verhoogde
arbeidsintensiteit van de groei.

De genoemde maatregelen hebben er bo-
vendien toe bijgedragen dat de loonkosten
per eenheid product tussen 1993 en 1996
nagenoeg stabiel bleven, wat zich op zijn
beurt afspiegelde in een verbetering van de
ondernemingsrendabiliteit en de handhaving
van een lage inflatiegraad. De combinetie van
verhoogde ondernemingswinsten en door ma-
tige inflatieverwachtingen begunstigde lagere
rentestanden kan dan weer, zij het met enige
vertraging, de investeringsactiviteit en uitein-
delijk dus ook de groei en de werkgelegen-
heid ondersteunen.

Ook de verdeling van het beschikbare ar-
beidsvolume over een groter aantal personen
is een aangelegenheid waarop de sociale part-
ners vat hebben. In dit verband valt te note-
ren dat de ontwikkeling van de deeltijdarbeid
in België minder snel verloopt dan gemiddeld
bij de drie buurlanden, waarbij vooral het
verschil met Nederland opvalt. Het verschil in
niveau ten opzichte van het gemiddelde bij
de buurlanden vertegenwoordigde in 1994
ongeveer 3,5 pct. van de totale gesalarieerde
werkgelegenheid, wat overeenstemt met ruim
40.000 banen. Per jaar zowat één procent-
punt van die achterstand inhalen, moet met
de nodige inzet en creativiteit mogelijk zijn
en zou telkens een extra banengroei van on-
geveer 10.000 eenheden kunnen opleveren.

Terugblikkend ontkomt men niet aan de
vaststelling dat veel van die positieve tenden-
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ties zich sneller en wellicht ook krachtiger
hadden kunnen manifesteren als de ontspo-
ring van de arbeidskosten in de periode
1987-93 vroeger was bestreden. Uit eerder
falen kan men echter lering trekken. Het
nieuwe wettelijke raamwerk voor het arbeids-
voorwaardenoverleg reikt daartoe in ieder ge-
val de instrumenten aan, terwijl het doel dat
zou moeten voorstaan niet beter kan worden
omschreven dan zoals het in het opschrift
van de nieuwe wet tot uitdrukking is ge-
bracht, namelijk « de bevordering van de
werkgelegenheid en de preventieve vrijwaring
van het concurrentievermogen ». Om die
doelstellingen te verwezenlijken, worden de
sociale partners uitgenodigd een centraal ak-
koord te sluiten waarin een maximale loon-
kostenstijging is bepaald die als richtsnoer
dient voor het CAO-overleg op nationaal, sec-
toraal en ondernemingsvlak en waarbij de be-
schikbare ruimte dient te worden afgestemd
op de verwachte toename van de loonkosten
bij Belgiës drie belangrijkste handelspartners.
Het wettelijke kader is dus primair afgestemd
op de preventie van mogelijke ontsporingen
en op de integratie van België in de EMU.
Via de macro-economische omkadering van
de loonvorming en de ruimte die wordt ge-
boden om een deel van de gelimiteerde on-
derhandelingsmarges voor te behouden voor
arbeidsherverdelende maatregelen, is het te-
vens bij uitstek een instrument dat tot werk-
gelegenheidscreatie kan bijdragen.

Zo'n macro-economische omkadering via
de coördinatie van het loonoverleg op natio-
naal vlak is vooral van belang om ervoor te
zorgen dat in het sociale overleg op adequate
wijze rekening wordt gehouden met het ver-
band tussen loonvorming en werkgelegen-
heidscreatie. In het Europese arbeidsmarktmo-
del in het algemeen en in het Belgische in
het bijzonder is dat niet vanzelfsprekend. In
een gedecentraliseerd systeem of een systeem
waar het loonoverleg achtereenvolgens op
verschillende niveaus plaatsvindt, bestaat in-
derdaad het gevaar dat macro-economische
overwegingen en de verwevenheid tussen de
verschillende economische sectoren naar de
achtergrond verschuiven naarmate men naar
het niveau van de sectoren en de individuele
bedrijven afdaalt.

In het licht van de kentering die de loon-
matiging van de voorbije jaren op de arbeids-
markt lijkt te hebben teweeggebracht en die
- naar zoals hierboven is aangegeven - de
aanzet kan vormen tot een structurele verbe-
tering van het werkgelegenheidsverloop in de
komende jaren, kan dan ook niet anders dan
worden betreurd dat de sociale partners er
de afgelopen maanden niet in zijn geslaagd
een consensus te bereiken. Maar dat ont-
neemt hen niet de verantwoordelijkheid om
het overleg op de lagere niveaus in de goede
richting te sturen en alsnog op het centrale
niveau te coördineren, iets waarin de nieuwe
loon- en werkgelegenheidswet trouwens ex-
pliciet voorziet.

Ook daartoe zijn de instrumenten aan-
wezig. Zo is vorig jaar een Hoge Raad voor
de Werkgelegenheid geïnstalleerd en werd de
bedrijven de verplichting opgelegd om naast
hun jaarrekeningen voortaan ook een sociale
balans op te maken en neer te leggen. Dit
nieuwe instrument moet de gelegenheid bie-
den om de talrijke rapportageverplichtingen
van de ondernemingen te rationaliseren, wat
op langere termijn per saldo in een verlichting
van de daarmee gepaard gaande lasten zou
moeten resulteren. Een en ander moet er te-
vens toe bijdragen dat de arbeidskostenont-
wikkeling en het werkgelegenheidsverloop
adequater worden opgevolgd en dat aan de
regering en de sociale partners terzake des-
kundige adviezen worden verstrekt.

Waken over de begrotingsconsolidatie

Het tekort van de gezamenlijke overheid
is voor het derde jaar op rij verkleind. In
1995 beliep het 4,1 pct. BBP, het afgelopen
jaar 3,4 pct. Dankzij diverse maatregelen van
de federale overheid kon het primaire over-
schot als percentage van het BBP - dat zelf
op jaarbasis wat trager groeide - nog lichtjes
worden opgevoerd. De rentelasten van hun
kant zijn verder teruggelopen, vooralonder
invloed van het lagere rentepeil maar ook
door de daling van de schuldratio.

Tussen 1993 en 1996 is het overheids-
tekort met 4,1 procentpunten BBP vermin-
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derd; een resultaat dat flink boven het
Europese gemiddelde uitkomt. Uit ramingen
van de Europese Commissie blijkt bovendien
dat België een van de zes landen is die in
1996 een structureel, dat wil zeggen een
voor conjuncturele invloeden geschoond
tekort hadden dat de 3 pct. BBP niet te
boven ging.

Net als het jaar voordien - en trouwens
net als gemiddeld beschouwd sedert 1981 -
zijn de primaire uitgaven tijdens het verslag-
jaar in reële termen - met om en nabij
1 pct. - maar matig toegenomen; de enige
uitzondering waren de uitgaven voor gezond-
heidszorg. Aan de ontvangstenzijde werd de
verlaging van de sociale werkgeversbijdragen
gecompenseerd door de opbrengst van ande-
re maatregelen, in het bijzonder de verhoging
van de indirecte belastingen.

Oe huidige conjunctuuropleving toont
aan dat een vastberaden aanpak op het stuk
van begrotingsconsolidatie niet noodzakelij-
kerwijs activiteitsremmend werkt. Het sane-
ringsproces in België ligt overigens in de lijn
van het streven naar een evenwichtiger be-
leidsmix in Europa, waardoor een algemene
rentedaling mogelijk werd gemaakt. Het heeft
er bovendien toe bijgedragen dat het lange-
renteverschil ten opzichte van Duitsland ver-
der verkleind is. Was de begrotingsconsolida-
tie - waarvan zowel de noodzaak als de on-
vermijdelijkheid algemeen wordt ingezien -
daarentegen uitgesteld, dan had dat op het
conjunctuurklimaat wellicht een averechts ef-
fect gesorteerd.

Oe reeds goedgekeurde begrotingsmaat-
regelen zouden het overheidstekort in 1997
verder moeten reduceren tot 2,9 pct. BBP.
Twee aspecten verdienen daarbij onder de
aandacht te worden gebracht: enerzijds lijkt
die prognose haalbaar vanwege gesteund op
niet overdreven optimistische macro-economi-
sche hypothesen, zowel wat groei als rente-
tarieven betreft; anderzijds bevat de begroting
voor 1997 weinig maatregelen met een een-
malig effect, maar integendeel verscheidene
ingrepen, meer bepaald in het vlak van de
sociale uitgaven, waarvan de uitwerking gelei-
delijk zaloplopen.

Oe hoofdlijnen van het begrotingsbeleid
voor de periode 1998 tot 2000 zijn in de-
cember 1996 voorgesteld in het nieuwe con-
vergentieprogramma voor België, dat werd
uitgewerkt ingevolge de aanbevelingen van de
Raad van de Europese Unie. Daarin is een
dubbele norm vastgelegd. Enerzijds heeft de
federale regering er zich toe verbonden het
als percentage van het BBP uitgedrukte pri-
maire overschot van de federale overheid en
de sociale zekerheid samen op ten minste het
voor 1997 voorziene niveau te stabiliseren.
Ingeval de economische groei boven de 2 pct.
per jaar zou uitstijgen, is het voornemen dat
surplus met maximaal 0,4 procentpunt extra
te laten aangroeien. Ten behoeve van de te-
kortreductie zullen dus niet alleen de bespa-
ringen op de rentelasten worden ingezet maar
ook, althans voor een deel, de eventuele ba-
ten van een beter dan verwachte conjunctuur.
Anderzijds hebben de gewestelijke en ge-
meenschapsregeringen zich ertoe verbonden
de financiën van de gemeenschappen, de ge-
westen en de lokale. overheid in 1999 naar
een evenwicht te leiden, wat impliceert dat
het primaire overschot van die instanties met
0,3 procentpunt BBP moet stijgen. Als die bei-
de normen worden nageleefd, zou het geza-
menlijke overheidstekort - uitgaande van
voorzichtige macro-economische hypothe-
sen - in het jaar 2000 naar raming om en
nabij 1,5 pct. BBP belopen.

België heeft dus het nodige gedaan om
in 1997 te kunnen voldoen aan het conver-
gentiecriterium inzake het overheidstekort en
vervolgens aan de vereisten van het Pact voor
stabiliteit en groei. Als het aanzienlijke pri-
maire overschot dat de federale overheid en
de sociale zekerheid in 1997 zullen boeken,
kan worden gehandhaafd, en als ook de ge-
westelijke en gemeenschapsregeringen hun
doelstellingen bereiken, dan zou het tekort
immers voortdurend moeten verkleinen onder
invloed van het « omgekeerde sneeuwbalef-
fect», met andere woorden door de gecom-
bineerde daling van de schuldratio en de ren-
telasten.

Naleving van de door het Pact voor sta-
biliteit en groei opgelegde begrotingsdiscipline
is in het geval van België ten zeerste aanbe-
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volen, omdat het op die manier zijn over-
heidsschuld tot een houdbaar peil zal kunnen
terugdringen.

Oe omvangrijke overheidsschuld belet
België evenwel niet reeds tal van jaren uitste-
kende macro-economische resultaten te be-
halen in het vlak van prijsstabiliteit en externe
rekeningen. Zij staat evenmin de harmonische
werking van de Belgisch-Luxemburgse mone-
taire associatie in de weg. Daar zijn tal van
redenen voor. Oe Belgische overheid heeft om
te beginnen snel ingezien dat méér inflatie
geen soelaas zou bieden : door een stijging
van de inflatie zou het nominale BBP welis-
waar aanzwellen en zou de schuldquote dus
tijdelijk kunnen worden teruggedrongen, maar
heel gauw zouden - vanwege de hogere ri-
sicopremies - de reële rentelasten oplopen
en bijgevolg ook het tekort en de latere
schuldquote. Over de voordelen van mone-
taire stabiliteit bestaat in België trouwens een
ruime consensus. Voorts worden sedert het
begin van de jaren tachtig - ofschoon niet
regelmatig - saneringsinspanningen geleverd
die de deelnemers aan de financiële markten
er hebben kunnen van overtuigen dat de be-
grotingssituatie niet explosief zou worden. Ten
slotte overstijgt het particuliere vermogen dui-
delijk de overheidsschuld, wat een vrij vlotte
overheidsfinanciering waarborgt. Door hun
hoge spaarquote hebben de Belgische gezin-
nen een netto financieel patrimonium opge-
bouwd dat eind 1995 op ruim 210 pct. BBP
werd geraamd. Sedert 1986 gaat het netto
financiële sparen van gezinnen en bedrijven
jaar na jaar de financieringsbehoefte van de
overheid te boven, wat tot uiting komt in
Belgiës lopende betalingsbalansoverschot.
Door het accumuleren van dergelijke surplus-
sen heeft België momenteel een nettocredi-
teurpositie tegenover het buitenland, die eind
1995 naar schatting zowat 17 pct. BBP be-
liep.

Onze partners hoeven dus geenszins te
vrezen dat de Belgische overheidsschuld in de
toekomstige monetaire unie de verleiding zal
doen ontstaan de inflatie te laten oplopen of
aanleiding zal geven tot een buitensporig be-
roep op het sparen van de overige deelne-
mende landen. Zij zullen er wel moeten wor-

den van overtuigd dat de verhouding tussen
de overheidsschuld en het BBP voldoende en
in een bevredigend tempo afneemt, conform
de vereisten van het Europese-Unieverdrag.
Maar ook om interne redenen behoort de
schuldratio te worden gereduceerd: de over-
heidsfinanciën moeten worden bevrijd van het
juk van de rentelasten teneinde de begrotings-
politiek opnieuw de armslag te bieden die zij
in de toekomst nodig zal hebben om de au-
tomatische stabilisatoren te laten spelen, de
fiscale druk op met name arbeid te verlichten
en in nieuwe behoeften te voorzien, onder
meer in verband met de vergrijzing van de
bevolking en de algemene maatschappelijke
ordening.

Het terugdringen van de schuldquote is
reeds aan de gang: de verhouding van de
brutoschuld tot het BBP is voor het derde
opeenvolgende jaar teruggelopen. In 1993 be-
liep zij 136,8 pct., in 1996 nog 130 pct.
Naast de endogene, met de inkrimping van
het overheidstekort gepaard gaande daling
hebben ook financiële operaties tot de schuld-
reductie bijgedragen, meer bepaald door de
meerwaarden die de Bank naar aanleiding van
haar goudverkopen had gerealiseerd, voor te-
rugbetaling van de deviezenschuld aan te
wenden. Deze operatie, goed voor zowat
2,7 pct. BBP, verkleint wel de schuld maar
niet het tekort van de overheid omdat zij,
volgens de boekhoudkundige orthodoxie, ge-
boekt wordt als een herschikking van het ver-
mogen van de Staat. Voor de rijksbegroting
gaat het globaal beschouwd om een neutrale
operatie: enerzijds int de Schatkist van de
Bank minder niet-fiscale ontvangsten maar an-
derzijds moet zij voortaan ook minder rente
op de deviezenschuld betalen. Het aandeel
van deze laatste in de totale schuld van de
Schatkist, dat eind 1984 - in een periode
dat het lopende verkeer van de BLEU met het
buitenland nog een negatief saldo vertoon-
de - 26 pct. beliep, was eind 1996 geslon-
ken tot minder dan 8 pct. Door profijt te
trekken van de lopende betalingsbalansover-
schotten en van het vertrouwen in de natio-
nale valuta om zijn deviezenschuld te verklei-
nen, kon de Staat, wiens otitvengsten hoofd-
zakelijk in franken luiden, aldus zijn wisselri-
sico beperken.
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De vermindering van de Belgische over-
heidsschuld tussen 1993 en 1996 contrasteert
met de gemiddeld meer dan 7 procentpunten
belopende stijging voor het geheel van de Eu-
ropese Unie. Die neerwaartse tendens zal zich
in 1997 voortzetten waardoor de schuld over
een periode van vier jaar met zowat 10 pro-
centpunten zal zijn geslonken. Ook nadien
zal de schuldratio verder evolueren naar een
peil dat nauwer aansluit bij dat van de andere
Europese landen.

Dat het « sneeuwbaleffect» inmiddels is
omgekeerd, bewijst dat de geleverde inspan-
ningen allesbehalve tevergeefs zijn geweest.
Het komt er nu in eerste instantie op aan de
voor 1997 vastgelegde doelstellingen zonder
fout te bereiken; nadien behoort het conver-
gentieprogramma te worden gerealiseerd. De
ervaring van de jongste twee jaar in het do-
mein van de gezondheidszorg, waar de nor-
men met betrekking tot het reële-stijgingstem-
po van de uitgaven ruimschoots overschreden
werden, toont echter aan dat een dergelijke
ambitie tot grote waakzaamheid noopt. De
autoriteiten moeten ook bereid zijn corrige-
rende maatregelen te nemen indien het con-
junctuurverloop zou tegenvallen, terwijl zij er
beducht voor moeten zijn de beleidsteugels
te vieren als de economische groei sterker zou
blijken dan verwacht.

Monetaire stabiliteit

1996 was het tiende jaar op rij dat de
spilkoers van de frank ten opzichte van de
Duitse mark stabiel bleef. Het monetaire be-
leid kon dan ook in een context van sereniteit
worden gevoerd. De geloofwaardigheid van
dat beleid blijkt niet alleen uit het feit dat
de wisselkoersdoelstelling is bereikt, er is bo-
vendien ten opzichte van Duitsland geen kor-
te-renteverschil meer en het ecart wat de obli-
gatierendementen betreft, is opnieuw ver-
kleind. België kon aldus profijt trekken van
de rente-ontspanning waarbij, vergeleken met
de afgelopen zestien jaar, de rentetarieven tot
een bijzonder laag peil konden worden te-
ruggebracht, en dat zowel in nominale als in
reële termen. Ons land plukt dus de vruchten

van de continuïteit in het monetaire beleid,
die overigens wordt geschraagd door de be-
grotingssanering en de handhaving van het
concurrentievermogen.

Het wegsmelten van het lange-rentever-
schil ten opzichte van Duitsland wijst erop
dat op de financiële markten de overtuiging
is gegroeid dat België van meet af aan deel
zal uitmaken van de monetaire unie. Het is
evenwelook het resultaat van de steeds be-
tere economische prestaties. Het belang van
één daarvan, namelijk het lopende overschot
van de BLEU, wordt soms onderschat omdat
het Verdrag van Maastricht de aandacht
steeds toespitst op de overheidsfinanciën.
Nochtans doet ook dat surplus de in de ren-
tetarieven vervatte risicopremie dalen.

Het overschot in het lopende verkeer van
de Belgisch-Luxemburgse economie met het
buitenland kwam in 1996 andermaal op zo-
wat 5,2 pct. BBP uit. Dat omvangrijke over-
schot komt voor meer dan drie vierde voor
rekening van België, 'meer bepaald vanwege
zijn handelsoverschot.

Bovenop het daaruit voortvloeiende net-
to-aanbod van deviezen in ruil voor Belgische
franken komt nog het deviezenaanbod uit de
directe investeringen, die in 1996 eveneens
een surplus opleverden. Bovendien zijn niet-
ingezetenen meer belangstelling gaan tonen
voor in franken luidende beleggingen in ef-
fecten van de overheidsschuld. Af en toe
kwam de frank daardoor onder opwaartse
druk te staan, waar de Bank vooral op heeft
gereageerd door op de valutamarkt deviezen
aan te kopen waarmee de Staat in de gele-
genheid werd gesteld een gedeelte van zijn
deviezenschuld terug te betalen. De Bank
heeft haar centrale tarief slechts tijdelijk en
met niet méér dan 10 basispunten onder de
repo-rente van de Bundesbank laten zakken.
Het was immers de bedoeling het statuut van
de frank als substituut voor de Duitse mark
te consolideren. Vooruitblikkend is er geen
enkele reden waarom de omrekeningskoers
van de frank bij het van start gaan van de
derde fase van de EMU af zou wijken van
zijn spilkoers met de Duitse mark; binnen
het eurogebied zullen de korte rentetarieven
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bovendien volkomen identiek zijn. Intussen
zullen alle eventuele verschillen van voorbij-
gaande aard blijken. Als de Bank er meer in
het bijzonder haar beleid blijft op richten de
koers van de frank stabiel te houden ten op-
zichte van de Duitse mark, hoeven - gelet
op de door dat beleid verworven geloofwaar-
digheid - lichte schommelingen aan weers-
zijden van de spilkoers, bijvoorbeeld door
technische factoren of naar aanleiding van
niet-economische ontwikkelingen, niet per se
zorgwekkend te zijn.

Naarmate de monetaire unie dichterbij
komt, moeten ook zeer concrete voorberei-
dingen worden getroffen. Voor de bedrijven
en overheidsdiensten is inderdaad de tijd ge-
komen om zich klaar te maken voor de over-
gang op de euro. De financiële krachtlijnen
van die overgang zijn opgesteld door een
werkgroep en goedgekeurd door de regering.
De toepassing van het « na compulsion, na
prohibition »-principe, volgens hetwelk het tij-
dens de eerste jaren van de derde fase noch
verboden noch verplicht zal zijn de euro te
gebruiken in plaats van de Belgische frank
- die zelf een. niet-decimale uitdrukking
wordt van de euro -, zal aan de financiële
sector en de overheid immers bijzondere ei-
sen stellen. De banken zullen meer bepaald
de betalingen kosteloos omrekenen van euro
in franken en omgekeerd en, eveneens gratis,
de rekeningtegoeden omzetten in euro.

Ook de Bank maakt zich klaar voor de
overgang op de derde EMU-fase. Zodra die
van start is gegaan, zal zij de beleidsbeslis-
singen van de Raad van bestuur van de ECB
mee helpen voorbereiden en implementeren.
In het institutionele vlak is een wetsontwerp
opgesteld dat er moet voor zorgen dat de
statuten van de Bank verenigbaar zijn met het
Verdrag betreffende de Europese Unie en dat
de Bank in het ESCB kan worden geinte-
greerd. Wat het monetaire-beleidsinstrumen-
tarium betreft, beschikt de Bank reeds sedert
de hervorming van 1991 over de meeste in-
strumenten die het EMI bij de oprichting van
de ECB deze laatste ter goedkeuring zal voor-
leggen, met uitzondering van de verplichte

monetaire reserves. Zij heeft zopas haar waai-
er van operaties uitgebreid met de uitgifte van
eigen depositobewijzen : in november en de-
cember 1996 heeft de Bank ten belope van
230 miljard fr. dergelijke bewijzen uitgegeven
teneinde te voorkomen dat de storting, aan
de Staat, van de naar aanleiding van de goud-
verkopen gerealiseerde meerwaarden de geld-
marktliquiditeit zou beïnvloeden. Terzake van
betalingssystemen, ten slotte, baant het
« real-time» brutovereffeningssysteem ELLIPS,
dat sedert september 1996 in werking is, de
weg tot integratie in het Europese TARGET-
systeem.

Er rest dan nog gestalte te geven aan de
financiële krachtlijnen van het nationale over-
gangsplan en de voorbereiding op de invoe-
ring van de euro uit te breiden tot andere
dan de louter financiële aspecten, bijvoor-
beeld informatieverstrekking en consumenten-
bescherming. Op voorstel van de voornoem-
de werkgroep heeft de regering een Commis-
sariaat-Generaal voor de euro opgericht, dat
moet zorgen voor een vlot overleg tussen de
vertegenwoordigers van alle betrokken secto-
ren - zowel particuliere als openbare - en
er moet op toezien dat de maatregelen die
in tal van domeinen moeten worden geno-
men, een coherent geheel vormen. De Bank,
die een opdracht van openbaar nut aankan
zonder dat haar autonome monetaire-beleids-
voering daardoor in het gedrang komt, heeft
erin toegestemd dat Commissariaat het ver-
eiste personeel en de benodigde logistieke
middelen ter beschikking te stellen om zijn
taak naar behoren te kunnen vervullen.

Belgiës toetreding tot de Europese mone-
taire unie zal de bekroning vormen van het
monetaire en wisselkoersbeleid waarin de
Bank onverdroten heeft volhard. Het behoren
tot een uitgestrekte zone van stabiliteit zal
tevens een voedingsbodem zijn waaruit de
economie kracht kan putten. Op kortere ter-
mijn zou de overgang op de euro, ondanks
de eraan verbonden kosten, de ondernemin-
gen en de overheid bovendien de gelegenheid
moeten bieden om hun efficiëntie op te voe-
ren.
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7997 zal voor de Belgische economie in
meer dan één opzicht een cruciaal jaar zijn.
In de eerste plaats moet nu worden bewezen
dat België klaar is om met de kopgroep de
derde en definitieve fase van de Europese eco-
nomische en monetaire unie in te gaan. Als
geografisch en politiek centrum van de Euro-
pese Unie en door zijn bijzonder sterke ver-
vlechting met de omringende economieën en
de rest van de wereld, behoort België in aan-
leg ongetwijfeld tot de landen die van de
Europese integratie het meest profijt kunnen
trekken.

Het is overigens een misvatting dat ons
land daarvoor een erg hoge prijs heeft of zal
moeten betalen. Met het ontberen van mo-
netaire soevereiniteit heeft België reeds gerui-
me tijd, en met groeiend succes, leren leven.
Wel zijn sedert vele jaren - met wisselende
resultaten - aanzienlijke inspanningen moe-
ten worden geleverd om de overheidshuis-
houding, die aan het begin van de jaren tach-
tig in een explosieve situatie was terechtge-
komen, weer op orde te brengen. De offers
die dat gevergd heeft, waren echter hoe dan
ook onafwendbaar. Hun ware oorsprong ligt
bij de strategische beleidsfouten uit het ver-
leden, niet bij de convergentiecriteria uit het
Verdrag van Maastricht. Integendeel, de druk
die van deze laatste uitging, heeft wellicht
kunnen voorkomen dat sommige noodzake-
lijke correcties verder vooruit werden gescho-
ven en uiteindelijk nog meer offers hadden
gevergd. Tegenover de lasten van de begro-
tingsconsolidatie tekenen zich inmiddels trou-
wens steeds duidelijker wordende baten af in
de vorm van een lage rentestand, een stabiele
munt en aantrekkende binnenlandse bestedin-
gen, allemaal tekenen die op vertrouwensher-
stel wijzen.

Als de - macro-economisch stevig on-
derbouwde - budgettaire projecties voor
7997 bewaarheid worden, zal dit jaar de kaap
van de 3 pct.-begrotingsnorm gerond worden
en ligt de weg open naar duurzaam gezon-
dere overheidsfinanciën. Veel armslag heeft

het begrotingsbeleid aanvankelijk evenwel nog
niet. Er is dus alles aan gelegen om de eerst-
komende jaren een uiterst voorzichtige koers
te blijven varen. Mits de budgettaire ontvang-
sten- en uitgavenmechanismen stevig in de
hand worden gehouden - en de recente er-
varing met de uitgaven in de gezondheidszorg
toont aan dat dit niet vanzelfsprekend is -
zal door de «positieve cirkel» van een te-
ruglopende schuldquote, dalende rentelasten
en uiteindelijk dus ook verder afnemende te-
korten, geleidelijk ruimte vrijkomen om de
overheidsfinanciën als bijsturingsinstrument te
gebruiken en het hoofd te bieden aan nieuwe
maatschappelijke behoeften. Vanuit dat per-
spectief hoeft de begrotingsdiscipline die het
Pact voor stabiliteit en groei de EU-lidstaten
oplegt niet als een ongewenst keurslijf te wor-
den opgevat. Het moet integendeel de garan-
tie bieden dat de qan de muntunie deelne-
mende landen, die in de derde fase niet meer
over de mogelijkheid beschikken om het ren-
te- en wisselkoersinstrument voor binnenland-
se doeleinden in te zetten, toch een gediffe-
rentieerd gebruik kunnen maken van de be-
grotingsinstrumenten, maar uitsluitend zonder
de cohesie binnen de muntunie in het ge-
drang te brengen. De belangrijkste reden om
de hand te houden aan de begrotingsconso-
lidatie is evenwel dat gezonde overheidsfinan-
ciën een noodzakelijke - maar daarom nog
geen voldoende - voorwaarde zijn voor een
stevige groei en lagere werkloosheid.

Precies op dit laatste punt, het werkloos-
heidsvraagstuk, schort er in België nog wel
een en ander. AI te lang is het arbeidsmarkt-
beleid in ons land toegespitst op het bestrij-
den van de symptomen van de werkloosheid,
wat gepaard ging met nog moeilijk te beheer-
sen lasten voor de overheidsbegroting. Aldus
bleef de kern van het probleem echter on-
aangepakt.

Sedert enige tijd is die trend omgebogen
in de richting van een meer actief werkgele-
genheidsbeleid, met grotere nadruk op het
wegwerken van structurele rigiditeiten in de

28 VERDERE KENTERING TEN GOEDE



VERSLAG UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR NAMENS DE REGENTENRAAD

werking van de arbeidsmarkt, op de correctie
van scheeftrekkingen in de relatieve prijsver-
houding tussen arbeid en andere productie-
factoren en op een evenwichtiger verdeling
van het beschikbare arbeidsvolume over een
zo groot mogelijk aantal personen. Op ter-
mijn opent zo'n beleid - zowel maatschap-
pelijk als voor de afzonderlijke betrokkenen
zelf - meer en betere perspectieven dan de
eerder gevolgde defensieve strategie. Zowel de
ervaring in sommige andere open econo-
mieën, als een diepergravende analyse van de
Belgische situatie, wijzen uit dat volgehouden
loonmatiging gekoppeld aan afspraken rond
arbeidsverdeling en meer in het algemeen een
creatieve opstelling tegenover werkgelegen-
heid een positieve spiraal op gang kunnen
brengen met niet te versmaden dynamische
terugkoppelingseffecten op de economische
activiteit en de overheidsfinanciën. Uiteindelijk
is iedereen daarbij gebaat: in de eerste plaats
de werkzoekenden, maar evenzeer de onder-
nemingen en de werkende bevolking die, mits

zij van het nodige aanpassingsvermogen blijk
geven, samen het uitzicht behouden op de
voortzetting van een rendabele activiteit. Oe
uitdaging voor de komende jaren is dat de
sociale partners zelf de dragers worden van
die dynamiek.

Oe afgelopen jaren zijn de Belgische eco-
nomische prestaties onmiskenbaar verbeterd.
Daardoor hebben we niet alleen weer aan-
sluiting bij de kopgroep in Europa, onze eco-
nomie is er ook weerbaarder op geworden.
Dit kan ertoe bijdragen dat de hervormingen
die zich thans op sommige terreinen van het
overheidsoptreden aandienen, in een serener
klimaat kunnen worden aangevat. Een demo-
cratische, solidaire en humane samenleving
kan immers slechts gedijen in een stabiele
economische omgeving.

Brussel, 3 februari 7997
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LIJST VAN AFKORTINGEN

AFV
BBP
BEVAK
BEVEK
BIB
BLEU
BNP
BTW
CAO
EASDAQ
EC
ECB
ECOFIN-Raad
ELLIPS
EMI
EMS
EMU
ESCB
EU
FPM
HWI
HWWA
ICB
IMF
INR
MEZ
MIM
NASDAQ

NBB
NIS
NMBS
OESO
OlO
OPEC
RSZ
RVA
SOR
TARGET
UCV

VS
VZW

Fiscale voordelen
Bruto bi nnenlands product
Beleggingsvennootschap met vast kapitaal
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
Bank voor Internationale Betalingen
Belgisch-luxemburgse Economische Unie
Bruto nationaal product
Belasting over de toegevoegde waarde
Collectieve arbeidsovereenkomst
European Association of Securities Dealers Automated Quotation
Europese Commissie
Europese Centrale Bank
Raad van Ministers van Economie en Financiën van de EU
Electronic large-value Interbank Payment System
Europees Monetair Instituut
Europees Monetair Stelsel
Economische en Monetaire Unie
Europees Stelsel van Centrale Banken
Europese Unie
Federale Participatiemaatschappij
Herdiscontering- en Waarborginstituut
Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv
Instelling voor Collectieve Belegging
Internationaal Monetair Fonds
Instituut voor de Nationale Rekeningen
Ministerie van Economische Zaken
Interprofessionele markt
National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Verenigde

Staten)
Nationale Bank van België
Nationaal Instituut voor de Statistiek
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
lineaire obligatie
Organisatie van Olie-exporterende landen
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Special Drawing Right (bijzonder trekkingsrecht)
Trans-European Automated Real-time Gross-settlement Express Transfer
Uitwisselingscentrum van te verrekenen verrichtingen van het Belgisch financieel

systeem
Verenigde Staten
Vereniging zonder winstoogmerk
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ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Voorafgaande toelichting

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

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

Om voor heel 1996 het verloop van verscheidene belangrijke economische gegevens over
België te kunnen beschrijven, dienden ramingen te worden verricht; het voor 1996 beschikbare
statistische materiaal is immers onvermijdelijk nog zeer fragmentarisch. In de tabellen en de
grafieken staat naast die ramingen, die in januari 1997 zijn afgesloten, 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.

Wat de jaren vóór 1996 betreft, werden de in het Verslag gehanteerde gegevens overge-
nomen uit de officiële nationale rekeningen. Om het verloop van sommige rubrieken beter te
kunnen beoordelen, werden de statistische aanpassingen - die de verschillende invalshoeken
van de nationale rekeningen met elkaar in overeenstemming brengen -, in tegenstelling tot
wat bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen gebruikelijk is, doorgaans evenwel niet aan
de respectieve rubrieken toegerekend, maar in een afzonderlijke rubriek ondergebracht. Er zij
aan herinnerd dat het door het INR berekende nationale product tegen werkelijke prijzen het
gemiddelde is van de resultaten die volgens elk van de drie invalshoeken, namelijk toegevoegde
waarde, inkomens en bestedingen, afzonderlijk worden verkregen. De afwijkingen tussen de
vanuit ieder oogpunt verrichte ramingen en de gemiddelde waarde, die de statistische aan-
passingen uitmaken, zijn bij de bestedingen en de inkomens over de grote rubrieken gespreid,
maar bij de toegevoegde waarde door het INR in een afzonderlijke rubriek ondergebracht.
Om het BNP-verloop tegen vaste prijzen te ramen, maakt het INR het gemiddelde van de
indexcijfers tegen vaste prijzen die alleen vanuit het oogpunt van de toegevoegde waarde en
de bestedingen zijn berekend. Het BNP tegen vaste prijzen wordt vervolgens becijferd door
dat gemiddelde indexcijfer te vermenigvuldigen met de waarde van het BNP in het basisjaar
(momenteel 1990). Het veranderingspercentage van het BNP tegen vaste prijzen stemt bijgevolg
nagenoeg overeen met het gemiddelde van de vanuit beide bovenvermelde oogpunten geraamde
veranderingspercentages. Uitgaande van de beschikbare statistische gegevens levert de raming
van de economische activiteit naar volume in 1996 volgens de invalshoek van de toegevoegde
waarde een snellere groei op dan die welke middels een raming vanuit bestedingsoogpunt
wordt verkregen. Zulks houdt in dat er statistische aanpassingen vereist waren, die bij de
invalshoek van de toegevoegde waarde negatief en bij de invalshoek van de bestedingen positief
uitvielen. Die aanpassingengaan dezelfde richting uit als die welke in de nationale rekeningen
van de jongste jaren voorkomen.

In januari 1995 is een nieuw systeem voor de verzameling van de betalingsbalansgegevens
van kracht geworden. Bovendien werd de voorstelling van de balans aangepast aan de aan-
bevelingen van de vijfde editie van het Betalingsbalanshandboek van het IMF. Die wijzigingen
leidden tot breuken in de reeksen. De optekening van de transacties met het buitenland,
vooral van het kapitaalverkeer, werd dermate verstoord dat niet alle gedetailleerde gegevens
beschikbaar zijn en dat bij de vergelijking van de gegevens over 1995 en 1996 met die over
de voorgaande jaren omzichtig te werk moet worden gegaan. Dankzij het nieuwe systeem
kunnen het lopende verkeer van België en dat van Luxemburg sedert 1995 afzonderlijk worden
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opgetekend. De Bank heeft er samen met de Luxemburgse instellingen voor gezorgd dat de
resultaten coherent zijn met de gegevens van de BLEU.

Wat de financiële gegevens in hoofdstuk 6 betreft, wordt voor het eerst een onderscheid
gemaakt tussen particulieren en vennootschappen. Die opsplitsing was mogelijk op grond van
onder meer het nieuwe periodieke informatieschema, het zogeheten schema A, dat de Belgische
kredietinstellingen sedert 1993 bij de Bank en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen
moeten indienen. Dat schema bevat immers een gedetailleerde opsplitsing per sector van de
tegoeden en verplichtingen tegenover de Belgische banken.

Hoewel de particulieren en de vennootschappen hun beleggingen en financieringen in
hoofdzaak via de kredietinstellingen verrichten, maken zij ook van andere kanalen gebruik. De
gegevensop basis waarvan die overige financiële transacties van de particuliere sector - onder
meer de transacties met het buitenland en de aankopen van effecten - kunnen worden
opgesplitst, zijn evenwel veel fragmentarischer. De belangrijkste statistiek die daarbij van nut
kan zijn, namelijk de door de balanscentrale opgestelde globalisatie van de jaarrekeningen van
de ondernemingen, is immers onvolledig, verschaft uitsluitend jaargegevens en is slechts met
verscheidene maanden vertraging beschikbaar. In een aantal gevallen moest dus van hypothesen
worden uitgegaan en dienden ramingen gemaakt.

Aan de hand van de gegevens afkomstig van de reële rekeningen zou in principe de
kwaliteit moeten kunnen worden getoetst van de ramingen die zijn gemaakt om de financiële
rekeningen op exhaustieve wijze over particulieren en vennootschappen te splitsen. In de
praktijk bestaan er tussen beide reeksen rekeningen echter aanzienlijke verschillen, niet alleen
de vergissingen en weglatingen die zowel in de reële als in de financiële rekeningen spelen,
maar ook conceptuele verschillen in de optekening van de transacties. Zo zijn over de niet-
financiële vorderingen en schulden - onder meer de fiscale, de sociale en die in verband
met de lonen - tussen de particulieren en de vennootschappen slechts zeer onnauwkeurige
gegevens voorhanden, zodat zij niet worden opgenomen in de financiële rekeningen.

Bij de opstelling van afzonderlijke financiële rekeningen voor de particulieren en de ven-
nootschappen is onderzocht hoe de institutionele beleggers - verzekeringsmaatschappijen, pen-
sioenfondsen en instellingen voor collectieve belegging - dienden te worden benaderd.

Door die categorie van beleggers afzonderlijk te beschouwen, konden de financiële markten
in deel 6.2 grondiger worden geanalyseerd. De institutionele beleggerszijn immers een specifiek
financieringskanaai dat de jongste jaren een hoge vlucht heeft genomen. Zij zijn deels in de
plaats getreden van de kredietinstellingen en van de rechtstreekse transacties op de effecten-
markt.

Die voorstellingswijze verhult evenwel de eindbestemming van de gezamenlijke beleggingen
van de particulieren en de vennootschappen, wat niet het geval is bij de benadering volgens
het transparantiebeginsel, dat erin bestaat rechtstreeks aan elke sector de via de institutionele
beleggers verworven activa toe te wijzen. Het transparantiebeginsel wordt derhalve toegepast
in deel 6.1, waarin het gedrag van de grote categorieën van finale beleggers en kredietnemers
wordt geanalyseerd.

Op basis van deze laatste voorstellingswijze kunnen de financiële activa en verplichtingen
van zowel de gezinnen als de vennootschappen integraal worden verdeeld over de korte en
de lange termijn, over franken en vreemde valuta's. Deze benadering biedt tevens het voordeel
dat voor de vennootschappen in hun geheel één enkele financiële rekening wordt voorgesteld,
zonder dat die vertekend wordt door de toevoeging, aan de passiefzijde, van Elengrote rubriek
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« Deelbewijzen van ICB's en technische reserves van verzekeringsmaatschappijen en pensioen-
fondsen», met als tegenhanger aan de actiefzijde aanzienlijke financiële beleggingen voor re-
kening van particulieren.

De toepassing, in deel 6.1, van het transparantiebeginsel op de institutionele beleggers
heeft evenwel enkele gevolgen voor de financiële rekeningen van zowel de particulieren als
de vennootschappen.

Zo omvatten de financiële activa van de particulieren de beleggingen - bijvoorbeeld in
hypothecaire kredieten - van de technische reserves van verzekeringsmaatschappijen en pen-
sioenfondsen. Daarnaast worden de aankopen, door particulieren, van deelbewijzen van index-
ICB's met kapitaalbescherming hoofdzakelijk geboekt als beleggingen in obligaties of in ter-
mijnrekeningen. Die fondsen dekken zich immers in door aan een portefeuille vastrentende
activa ofwelopties op het onderliggende beursindexcijfer te koppelen ofwel contracten voor
de omruiling van de door die portefeuille gegenereerde vaste rente-inkomens tegen de storting,
op de vervaldag, van een bedrag dat op de prestaties van dat beursindexcijfer is gebaseerd.

In de rekeningen van de vennootschappen worden de institutionele beleggers in principe
niet opgenomen. Zij worden immers, net als de kredietinstellingen trouwens, beschouwd als
zuiver financiële instellingen wier financiële activa verondersteld worden gelijk te zijn aan hun
financiële passiva. In de praktijk impliceert dat evenwel dat de financiële transacties die de
institutionele beleggers en de kredietinstellingen verrichten, niet als financiële bemiddelaar maar
in het kader van hun ondernemingsactiviteit, bij de transacties van de vennootschappen moeten
worden geregistreerd. Het betreft onder meer financieringen van reële activa, financiële mid-
delen die uit de ondernemingsactiviteit voortvloeien, vorderingen en schulden van commerciële
aard, alsook transacties tussen de kredietinstellingen en de institutionele beleggers.

In de gegevens over de OESO als geheel is geen rekening gehouden met Zuid-Korea.
Hongarije, Polen en Tsjechië worden pas sinds 1993 in aanmerking genomen.

Wanneer sprake is van de drie buurlanden, dan betreft het de referentielanden die op-
genomen zijn in de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot
preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, namelijk Duitsland, Frankrijk en Neder-
land.

Conventionele tekens

het gegeven bestaat niet of heeft geen zin

nihil of te verwaarlozen

n. niet beschikbaar

pct.

p.m.

procent

pro memorie

raming van de Bank
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1. INTERNATIONALEOMGEVING

1.1 GROEI, WERKGELEGENHEID EN
PRIJZEN

Na een lichte vertraging in 1995 is de
economische expansie in de industrielanden
tijdens het verslagjaar opnieuwaangetrokken :
in de OESO-zone versnelde de groei van het
BBP van 2 tot 2,4 pct. Dat herstel van de
activiteit werd mede in de hand gewerkt door
een in tal van opzichten evenwichtiger eco-
nomische omgeving, onder meer in het vlak
van de wisselkoersen, de beteugeling van de
inflatie, de gezondmaking van de overheids-
financiën en het rentepeil. Inzake werkgele-
genheid daarentegen is de situatie in slechts
enkele landen noemenswaardig verbeterd,
met name in Noord-Amerika; in Europa be-
reikte de werkloosheid opnieuween zeer
hoog peil.

In de Verenigde Staten lag de groei in het
verlengde van de reeds sedert 1992 durende

GRAFIEK 1 - GROEI IN DE GROTE OESO-ECONOMIEEN

(jaarlijkse veranderingspercentages van het BBP tegen vaste
prijzen)

1991 1992 1993 1994 1995 1996

- Japan

- Verenigde Staten

- Europese Unie

Bron: OESO.

expansie, die gepaard ging met een forse toe-
name van de werkgelegenheid. Die opleving
had plaats in een context van begrotingssane-
ring en gaf geen aanleiding tot rentestijgingen
of tot een toename van de inflatoire druk.

In Japan hebben zowel het op expansie
gerichte budgettaire en monetaire beleid als
de gedeeltelijke correctie van de voorafgaande
opwaartse beweging van de yen bijgedragen
tot een herstel, dat mogelijk een einde heeft
gemaakt aan de economische stagnatie die er
sedert het begin van de jaren negentig wordt
opgetekend. Dat de vraag er gedurende een
zo lange periode zwak bleef, kan worden ver-
klaard door de toenmalige koersstijging van
de yen; er waren echter ook structurele oor-
zaken zoals de nasleep van de balansherschik-
kingen door de banken, of toevallige redenen,
bijvoorbeeld de productieonderbrekingen ten
gevolge van de aardbeving van februari 1995
in Kobe.

Na de voor een opgaande conjunctuur-
fase vrij normale pauze, trok de groei in de
Europese Unie tijdens het verslagjaar opnieuw
aan, zij het pas vanaf het tweede halfjaar.
Door die opleving werden de verwachtingen,
die waren ingegeven door de gunstiger en
meer convergerende ontwikkeling van de
meeste economische fundamentals, bewaar-
heid.

Oorsprong van de groei

De vraag van de landen buiten de OESO-
zone vertraagde weliswaar, maar toch bleef
zij voor die zone activiteitsondersteunend : de
uitvoer van de OESO naar de rest van de
wereld steeg met circa 10 pct.. terwijl de
overeenstemmende invoer met slechts 8 pct.
toenam. De groeiversnelling in de OESO-
landen was echter uitsluitend het resultaat
van de binnenlandse vraag, waarvan het stij-
gingstempo opliep van 1,8 pct. in 1995
tot 2,7 pct. in 1996. Achter deze algemene
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tendens gaan verschillen schuil tussen de res-
pectieve landen of groepen van landen, en
bijwijlen ook zeer onregelmatige ontwikkelin-
gen in de loop van het jaar.

Qua groei presteerde Japan met gemid-
deld 3,6 pct. het best, ofschoon in de loop
van het jaar een vertraging optrad. Een en
ander was in de eerste plaats het gevolg van
het ambitieuze economische herstelprogram-
ma dat in september 1995 werd opgestart en
in de eerste helft van het verslagjaar voor een
opvering van de overheidsinvesteringen zorg-
de. Nadien zijn de impulsen welke van die
maatregelen uitgingen, afgezwakt doordat
voor een restrictiever begrotingsbeleid werd
gekozen. Ook de particuliere consumptie en
in mindere mate de woningbouw gingen er
na de flinke stijging tijdens het eerste halfjaar
enigszins op achteruit. De opleving werd in
het tweede halfjaar evenwel nog geschraagd
door de uitvoer en gedurende het hele jaar
door de bedrijfsinvesteringen. Het herstel van
deze laatste was reeds het jaar voordien op
gang gekomen dankzij een verbetering van de
winsten, die toe te schrijven was aan het wis-
selkoersverloop, het aanhoudend lage rente-
peil en de kostenverlaging, onder meer als
gevolg van de aan de gang zijnde herstructu-
rering van de grote ondernemingen uit de ver-
werkende nijverheid. De sterke depreciatie
van de yen sinds april 1995 heeft overigens
het concurrentievermogen van de Japanse
economie verbeterd en lag zo mede ten
grondslag aan een toename van de uitvoer in
de laatste maanden van 1996.

De zachte landing waar de Amerikaanse
economie sedert 1995 leek op af te stevenen,
maakte tijdens het verslagjaar plaats voor een
lichte versnelling: het BBP groeide met
2,4 pct., tegen 2 pct. in 1995. De binnen-
landse vraag leefde op dankzij het herstel in
de woningbouw - een gevolg van het met
vertraging werkende effect van de lange-rente-
daling in 1995 -, de forsere toename van de
particuliere consumptie, parallel met de stij-
ging van het gezinsinkomen, en de in de loop
van het jaar ingezette.aanvulling van de voor-
raden. De bedrijfsinvesteringen gingen er iets
minder sterk op vooruit dan tijdens het voor-
gaande jaar, hoewel zij toch nog aanzienlijk

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

TABEL 1 - BESTEDINGEN

(procentuele bijdragen tot de wijzigingen in het BBP tegen vaste
prijzen)

1994 1995 1996

Verenigde Staten

Particuliere consumptie 2,1 (6 1,7
Woongebouwen . . . . . . . . . . . . 0,4 -0,1 0,2
Overheidsbested ingen ....... 0,2
Bedrijfsi nvesteri ngen ........ 0,9 0,9 0,8
Voorraadwijziging ........... 0,6 -0,4 -0,2
Uitvoersaldo . . . . . . . . . . . . . . . -0,5 -0,2
BBP ...................... 3,5 2,0 2,4

Japan

Particuliere consumptie 1,1 1,0 1,6
Woongebouwen ....... 0,5 -0,3 0,6
Overheidsbestedingen ....... 0,4 0,3 1,4
Bedrijfsinvesteri ngen · . . . . . . . -1,0 0,5 1,0
Voorraadwijziging ........... -0,2 0,2
Uitvoersaldo ............... -0,3 -0,7 -1,1
BBP ...................... 0,5 0,9 3,6

Europese Unie

Particuliere consumptie 1,0 1,1 1,2
Woongebouwen ............ 0,3 0,1
Overheidsbestedingen ....... 0,2 0,1 0,1
Bedri jfsi nvesteringen · . . . . . . . 0,2 0,7 0,4
Voorraadwijziging ........... 0,8 0,2 -0,4
Uitvoersaldo . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,3 0,3
BBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 2,5 1,6

waarvan : Duitsland · . . . . . . . 2,9 1,9 1,1
Frankrijk ......... 2,8 2,2 1,3
Italië ............ 2,1 3,0 0,8
Verenigd Koninkrijk 3,8 2,4 2,4

Bron: OESO.

toenamen vanwege de hoge en nog steeds
groeiende winstgevendheid van de onderne-
mingen. Het uitvoersaldo sorteerde overigens
een licht negatief effect op de groei.

In de Europese Unie viel de groei gerin-
ger uit en vertraagde, gemiddeld over het jaar
beschouwd, van 2,5 pct. in 1995 tot 1,6 pct.
in 1996. In de loop van het verslagjaar deed
zich wel een activiteitsversnelling voor: in het
tweede semester steeg het BBP ten opzichte
van de voorgaande periode met 2,1 pct. op
jaarbasis, tegen 1,6 pct. in het eerste semes-
ter. Door de toenemende integratie van de
Europese volkshuishoudingen gaan de econo-
mische ontwikkelingen zich snel verspreiden
en vertonen de meeste landen een analoog
conjunctuurprofiel.
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Het Verenigd Koninkrijk, waar het BBP
net als in 1995 met 2,4 pct. steeg, onder-
scheidde zich evenwelopnieuw van continen-
taal Europa. Zoals in de Verenigde Staten
kwam de conjuncturele expansie er reeds aan
het begin van de jaren negentig op gang. Na
een vertraging in 1995 trok de vraag in de
loop van het verslagjaar opnieuwaan onder
impuls van de bedrijfsinvesteringen en de par-
ticuliere consumptie, die op haar beurt gesti-
muleerd werd door het herstel van het con-
sumentenvertrouwen .

Ook in de overige grote landen vertoonde
het conjunctuurverloop specifieke kenmerken.
In Duitsland kwam de opgaande conjunctuur-
fase in de tweede helft van 1995 nagenoeg
tot stilstand. Als gevolg van de waardestijging
van de mark en dus van de toename van de
relatieve loonkosten, trof die conjunctuurpau-
ze vooral de bestedingen die gevoelig zijn
voor de rentabiliteit en het concurrentiever-
mogen van de ondernemingen, te weten de
bedrijfsinvesteringen en de uitvoer. Ook in het
eerste kwartaal van het verslagjaar bleef de

GRAFIEK 2 - CONJUNCTUURINDICATOREN VAN DE
VOORNAAMSTE EUROPESE LANDEN 1

(seizoengezuiverde gegevens)

1993 1994 1995 1996

Verenigd Koninkrijk

Italië

Frankrijk

Duitsland

Bron: EC.

I Synthetische vertrouwensindicatoren in de industrie.

conjunctuur haperen, voor een deel vanwege
de slechte weersomstandigheden. Dankzij een
gunstiger ontwikkeling van de loonkosten in
1996 - als gevolg van gematigde loonakkoor-
den, een hogere productiviteit en een lichte
daling van de effectieve koers van de mark -
en een onder meer daaraan toe te schrijven
beduidend geringer verlies aan marktaandelen
bij de uitvoer, begon het tij nadien geleidelijk
te keren. Het particulière verbruik bleef ge-
staag toenemen, parallel met het beschikbare
gezinsinkomen. AI bij al is het BBP in Duits-
iand tijdens het verslagjaar met 1,1 pct. ge-
stegen, tegen 1,9 pct. in 1995; in de loop
van het jaar werd de groei evenwel krachtiger.

In Frankrijk ging de gezinsconsumptie in
de eerste helft van het verslagjaar sterk in de
hoogte. Redenen daarvan waren een inhaal-
beweging na de stakingen van eind 1995 en
nieuwe overheidsmaatregelen om het verbruik
te stimuleren. De groei werd evenwel afge-
remd doordat de brutovorming van vast ka-
pitaal door de ondernemingen nauwelijks
steeg en de voorraden fors werden afge-
bouwd. Onder impuls van de zich herstellen-
de particuliere investeringen en de alsmaar
sneller groeiende uitvoer trok de activiteit in
de tweede helft van het jaar wel aan.

In Italië viel de conjunctuuropleving bij-
zonder bruusk en later dan elders op het
Europese vasteland stil. Tot in de tweede helft
van 1995 bleef de Italiaanse economie vrij
krachtig groeien, maar vanaf begin 1996
kwam het herstel nagenoeg tot staan.

Werkgelegenheid en werkloosheid

Wat de situatie op de arbeidsmarkt be-
treft, zijn er tussen de grote OESO-zones nog
steeds aanzienlijke verschillen, niet alleen van
conjuncturele maar ook en vooral van struc-
turele aard.

In Japan leidde het herstel van de acti-
viteit tot een toename van de werkgelegen-
heid, die echter gering uitviel - namelijk
0,6 pct. - en enigszins achterbleef bij de
groei van de beroepsbevolking. De werkloos-
heid liep derhalve ietwat op, van 3,2 tot
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3,3 pct., een beduidend lager cijfer dan in de
meeste andere landen, doch hoog naar Japan-
se maatstaven.

Het was opnieuw in de Verenigde Staten
dat het grootste aantal arbeidsplaatsen werd
gecreëerd. Onder impuls van de aanhoudend
krachtige economische expansie is het aantal
werkzame personen er met 1,4 pct. gestegen,
wat meer is dan de toename van de beroeps-
bevolking. In verhouding tot deze laatste is
de werkloosheid er voor het vierde jaar op
rij teruggelopen, tot een peil van 5,4 pct., wat
in de buurt ligt van het minimum van de
jongste vijfentwintig jaar. Dat percentage valt
ongeveer samen met de structurele werkloos-
heidsgraad, dat wil zeggen het niveau waar-
onder in het verleden inflatoire spanningen
zijn opgedoken.

TABEL 2 - WERKLOOSHEIDSGRAAD

(procenten van de beroepsbevolking, jaargemiddelden)

1994 1995 1996

Verenigde Staten ........ 6,1 5,6 5,4

Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 3,2 3,3

Europese Unie ......... . 11,6 11,2 11,4

waarvan: Duitsland ... 9,6 9,4 10,3

Frankrijk 12,3 11,7 12,4

Italië ....... 11,3 12,0 12,2

Verenigd
Koninkrijk 9,2 8,2 7,6

Broil: OESO.

Ook sommige Angelsaksische landen met
eenzelfde conjunctuurbeeld als de Verenigde
Staten zagen hun werkloosheid dalen. Dat was
onder meer het geval in het Verenigd Konink-
rijk, waar een vermindering van 8,2 pct. tot
7,6 pct. werd opgetekend. Net als tijdens de
twee jaren voordien was dat het resultaat van
een toename van de werkgelegenheid en een
daling van de beroepsbevolking.

Het Europese continent verging het an-
ders. In Duitsland, waar de situatie op de

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

arbeidsmarkt nog steeds de invloed ondergaat
van de herstructureringen in het voormalige
Oost-Duitsland, liep het arbeidsvolume in
1996 met 0,9 pct. terug en klom de gemid-
delde werkloosheidsgraad van 9,4 pct. in
1995 tot 10,3 pct. in 1996, met zelfs een
piek van 10,5 pct. in het tweede halfjaar. On-
geveer hetzelfde gebeurde in Frankrijk en
Italië, met een toename van de jaarlijkse ge-
middelde werkloosheid tot respectievelijk 12,4
en 12,2 pct. Ofschoon deze cijfers tot de
hoogste in de Europese Unie behoren, zijn zij
veeleer regel dan uitzondering: in acht van
de vijftien lidstaten is meer dan 10 pct. van
de beroepsbevolking werkloos.

De gemiddelde werkloosheidsgraad in de
Europese Unie, die in het voorgaande jaar
dankzij het economische herstel in 1994 iets
was gezakt, is tijdens het verslagjaar opnieuw
gestegen, namelijk van 11,2 tot 11,4 pct. Voor
dit gebied, waar de groei minder arbeidsin-
tensief is dan elders, blijft de evenwichtsver-
storing op de arbeidsmarkt dus het grootste
structurele probleem. Teneinde die situatie te
verhelpen, hebben de opeenvolgende Euro-
pese raden de afgelopen twee jaar een stra-
tegie ontwikkeld ter bevordering van de werk-
gelegenheid en erop toegezien dat de daartoe
door de lidstaten uitgewerkte meerjarenpro-
gramma's verder ten uitvoer werden gelegd.
Heel wat lidstaten hebben zich ingezet voor
meer soepelheid in het vlak van arbeidsduur
en arbeidsherverdeling en maatregelen geno-
men om de indirecte arbeidskosten te ver-
minderen en een actiever arbeidsmarktbeleid
te voeren.

Prijzen en kosten

De strenge winter van 1995-1996 en, na-
dien, de oplaaiende politieke spanningen in
Irak hebben de prijs van ruwe aardolie om-
hooggeduwd: het indexcijfer van de in dollars
uitgedrukte prijzen van de energiegrondstoffen
is tussen december 1995 en december 1996
met 27,1 pct. toegenomen; gemiddeld over
het jaar bedroeg de stijging 15,4 pct.

De prijzen van de andere basisproducten,
inzonderheid die voor industrieel gebruik,

8 INTERNATIONALE OMGEVING
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GRAFIEK 3 - PRIJZEN VAN DE BASISPRODUCTEN IN
VS-DOLLARS

(indexcijfers 1993 ~ 100)

1993 1994 1995 1996

- Totaal

- Energie

- Niet-energetische industriële grondstoffen

- Levensmiddelengrondstoffen

Bron: HWWA.

welke onder meer als gevolg van de in 1994
ingezette conjunctuuropleving fors waren op-
gelopen, zijn tijdens het verslagjaar daaren-
tegen gedaald. Het voor 1996 gemiddelde in-
dexcijfer van de niet-energetische grondstof-
fenprijzen - levensmiddelengrondstoffen en
niet-energetische industriële grondstoffen - is
aldus met 8,6 pct. teruggelopen.

Het totale indexcijfer van de in dollars
uitgedrukte grondstoffenprijzen, waarin de
energieproducten doorslaggevend zijn, is tij-
dens het jaar met gemiddeld 6,5 pct. geste-
gen. De mate waarin dat een weerslag had
op de invoerprijzen van de verschillende in-
dustrielanden werd uiteraard beïnvloed door
het wisselkoersverloop van hun respectieve va-
luta's ten opzichte van de dollar. Celet op
de depreciatie van de mark en vooral van de
yen, namen de in die beide valuta's uitge-
drukte grondstoffenprijzen veel sterker toe dan
die in dollars, te weten met respectievelijk
11,9 en 23,5 pct.

De duurdere grondstoffen hadden echter
een minieme weerslag op de prijzen van de
gezamenlijke invoer van de OESO-landen, ze-
ker in vergelijking met de olieschokken van
1973-1974 en 1978-1981. Om te beginnen
is de recente prijsstijging van de basisproduc-
ten veel geringer gebleven dan die welke aan
de bewuste schokken ten grondslag lagen.
Voorts hebben die producten hun aandeel in
de totale goedereninvoer van de OESO flink
zien slinken: het aandeel van de energiepro-
ducten, dat tussen 1973 en 1983 verruimd
was van 12 tot 24 pct., bedroeg in 1994 nog
amper 8 pct., en het gewicht van de overige
grondstoffen en basisproducten is alsmaar ver-
minderd, van 26 pct. in 1973 tot 14 pct. in
1994. Wat de energieproducten betreft, vloeit
die ontwikkeling uitsluitend voort uit een in-
krimping van de invoervolumes, terwijl ze,
wat de andere basisproducten aangaat, voor
een derde ook toe te schrijven is aan het feit
dat deze laatste minder sterk in prijs zijn ge-
stegen dan de overige producten. Het slin-
kende aandeel van de basisproducten in de
invoer van de industrielanden is de weerspie-
geling van het eveneens teruglopende gehalte
aan ingevoerde basisproducten in het BBP van
die landen, meer bepaald van 1,7 pct. in
1973 tot 1,1 pct. in 1994.

De invoerprijzen van de OESO-landen
werden dus in de eerste plaats beïnvloed door
de prijzen van de producten uit de verwer-
kende nijverheid en de wisselkoersen. In 1996
zijn de invoerprijzen van de EU-landen aldus
nauwelijks toegenomen, namelijk met
0,5 pct., terwijl ze in de Verenigde Staten met
1 pct. zijn gedaald. In 1995 gingen zij er nog
met respectievelijk 3,9 en 2,7 pct. omhoog.
In Japan deed zich net het omgekeerde voor:
als gevolg van het verloop van de effectieve
wisselkoers van de yen zijn de ingevoerde kos-
ten er met 16,8 pct. toegenomen, na een da-
ling met 0,2 pct. het jaar voordien.

In laatstgenoemd land werd de weerslag
van de duurder geworden invoer op de in-
flatie goeddeels geneutraliseerd door een
daling van de loonkosten per eenheid pro-
duct met 1,8 pct. De gemiddelde bezoldiging
per loontrekkende nam er immers slechts
matig toe en die stijging werd bovendien

INTERNATIONALE OMGEVING 9



TABEl 3 - CONSUMPTIEPRIJZEN

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

1995 1996

Verenigde Staten 2,8

Japan -0,1

Europese Unie 3,1
waarvan: Duitsland........... 1,8

Frankrijk 1J
Italië. . . . . . . . . . . . . . . 5,2

2,9

0,1'
2,5'
1,5
2,0
3,9

2.4Verenigd Koninkrijk .. 3,4

Bron: EC.

I Eerste elf maanden.

ruimschoots gecompenseerd door het veel
grotere accres van de zichtbare arbeidspro-
ductiviteit. Net als in het voorgaande jaar
bleef het indexcijfer van de consumptieprijzen
in Japan in 1996 nagenoeg stabiel.

In de Verenigde Staten is het stijgings-
tempo van de loonkosten per eenheid product
niet versneld, de vermindering van de werk-
loosheidsgraad ten spijt. De bezoldiging per
werknemer is met 3,3 pct. toegenomen, tegen
2,7 pct. in 1995. Als gevolg van de krachtige
productiviteitstoename zijn de loonkosten per
eenheid product echter met slechts 2,7 pct.
omhooggegaan, tegen 3,1 pct. het jaar voor-
dien. De consumptieprijzen liepen over 1996
met gemiddeld 2,9 pct. op, ongeveer hetzelf-
de tempo als een jaar eerder; de inflatie is
in de loop van het jaar wel ietwat versneld.

In de meeste landen van de Europese
Unie kon de stijging van de loonkosten per
eenheid product net als in het voorgaande
jaar tot zowat 1 pct. worden beperkt; het ef-
fect van die matiging kwam bovenop dat van
de geringe stijging van de invoerprijzen. Een
opmerkelijke uitzondering in dit verband is
Italië: de loonkosten per eenheid product ste-
gen er in 1996 met 3,9 pct., tegen 2 pct. in
1995, een ontwikkeling die evenwel ruim-
schoots werd opgevangen door het tegenover-
gestelde verloop van de invoerprijzen. Deze
laatste daalden immers met 2,5 pct., na een
stijging met 15,6 pct. het jaar voordien.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

GRAFIEK 4 - INDICATIES BETREFFENDE DE
PRIJSCONVERGENTIE IN DE EUROPESE UNIE 1

(procenten)

1991 1992 1993 1994 1995 1996

- Loonkosten per eenheid product

- Invoerprijzen

- Consumptieprijzen

Bronnen: OESO. NBB.

, Niet-gewogen standaardafwijking van cie veranderingspercentages t.o.v. het
voorgaande jaar voor de verschillende EU-landen.

Voor de EU-landen in hun geheel be-
schouwd, is de inflatie, gemeten op basis van
de stijging van de consumptieprijzen, terug-
gelopen van 3,1 pct. in 1995 tot 2,5 pct. Die
verbetering viel de overgrote meerderheid van
de lidstaten ten deel. De meeste van hen con-
vergeerden daarbij naar een zeer laag infla-
tiecijfer. Die convergentietendens deed zich
ook voor bij de belangrijkste factoren die be-
palend zijn voor de stijging van de consump-
tieprijzen, namelijk de loonkosten per eenheid
product en de invoerprijzen.

1.2 BALANS VAN HET LOPENDE
VERKEER

Wat de ontwikkeling van de buitenlandse
handel betreft, viel in 1996 vooral op dat het
lopende overschot van Japan nog sterker af-
nam dan tijdens de voorgaande twee jaren.
De lopende saldi van de twee andere grote
OESO-economieën ondergingen geen veran-
deringen van belang: het tekort van de Ver-
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enigde Staten werd iets groter, 2,1 tegen
2 pct. BBP, en het overschot van de EU-
landen in hun geheel beschouwd, liet een
lichte stijging optekenen, van 0,7 tot 1 pct.
BBP.

Doordat het lopende saldo van de geza-
menlijke Centraal- en Oost-Europese landen
en dat van het geheel van de dynamische
Aziatische economieën niet langer met een
overschot sloten en het tekort in de niet-olie-
producerende landen bovendien vergrootte,
zagen de niet-OESO-landen hun deficit in
1996 verder toenemen. Deze ontwikkelingen
werden - zij het slechts voor een deel -
gecompenseerd door de verbetering van het
lopende saldo van de OPEC-landen als gevolg
van de stijging van de energieprijs.

Debet aan de teruggang van het lopende
overschot in Japan was de toename van het
tekort in het dienstenverkeer maar ook, en
vooral, de verkleining van het handelssurplus,
waar twee factoren aan ten grondslag lagen.
Enerzijds groeide de binnenlandse markt snel-
ler dan de exportmarkten, onder meer omdat
de overheidsbestedingen de groei flink stimu-
leerden. Anderzijds ging de ruilvoet er fors op

achteruit omdat de yen sedert medio 1995
in waarde daalde. Het Japanse concurrentie-
vermogen is door die depreciatie overigens
aanzienlijk verbeterd, ofschoon te recentelijk
om de effecten van de ruilvoet en de relatieve
vraag te kunnen compenseren. Zo hebben de
Japanseproducenten in 1996, dankzij de zeer
sterke stijging van de invoerprijzen, op de bin-
nenlandse markt blijkbaar veld teruggewon-
nen, maar het verlies van marktaandelen in
het buitenland konden zij pas in de loop van
het tweede halfjaar aanmerkelijk verkleinen.
Het overschot bij de inkomens uit beleggingen
en investeringen is nog toegenomen omdat
Japan tegenover de rest van de wereld zeer
aanzienlijke nettovorderingen heeft als gevolg
van het accumuleren, gedurende een vijftien-
tal jaar, van omvangrijke lopende overschot-
ten. Uitgedrukt in dollars is het lopende over-
schot van Japan zo goed als gehalveerd, na-
melijk van 110 tot 63 miljard. In procenten
BBP bleek de daling bijna even scherp: van
2,2 tot 1,4 pct.

In de Verenigde Staten is het tekort op
de lopende rekening in 1996 opnieuw ietwat
toegenomen wegens de verslechtering van
de handelsbalans. De in 1995 nog zeer krach-

TABEL 4 - LOPENDE REKENING VAN DE BELANGRIJKSTE REGIO'S VAN DE WERELD

Procenten BBP Miljarden
VS-dollars

1992 1993 1994 1995 1996 1995 1996

Verenigde Staten ..................... -1,0 -1,5 -2,2 -2,0 -2,1 -148 -160

Japan ......... . ..................... 3,0 3,1 2,8 2,2 lA 11° 63

Europese Unie ....................... -0,9 0,2 0,3 0,7 1,0 62 85
waarvan : Duitsland . . . . . . . . . . . . . . . . -1,0 -0,7 -0,9 -0,7 -0,7 -17 -16

Frankrijk ................. 0,3 0,7 0,5 1,1 1,3 17 20
Italië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2,3 1,2 1,5 2,5 3,5 27 42
Verenigd Koninkrijk ....... -1,6 -1,7 -OA -0,4 -0,1 -5 -1

Overige OESO-landen . . . . . . . . . . . . . . . . -2,2 -2,8 -2,5 -0,8 -0,3 -15 -7

OESO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,3 -0,2 -0,1 9 -19

OPEC .............................. . n. n. n. n. n. -9 22

Overige landen die geen lid zijn van de
OESO ............................ . n. n. n. n. n . -74 -114

Bron: OESO.
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tige volumegroei van de goederenuitvoer is
immers vertraagd omdat de buitenlandse
markten minder aantrokken en de marktaan-
delen niet langer vergrootten. De volumegroei
van de invoer daarentegen zwakte vanwege
de stevige binnenlandse vraag minder sterk af.

Het lopende overschot van de Europese
Unie als geheel is er in 1996 op vooruitge-
gaan. Deze ontwikkeling, die voortvloeide uit
een stijging van het handelssurplus, was in
hoofdzaak het resultaat van de positie van de
EU in de eonjunctuurcyclus. vermits de groei
er in het verslagjaar achterbleef bij die van
de handelspartners. Zij deed zich trouwens in
de meeste EU-lidstaten voor.

GRAFIEK 5 - SALDO VAN DE LOPENDE REKENING VAN
DE EU-LANDEN

(procenten BBP)

1992
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Bronnen: OESO, NBB.

, BLEU.
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Sedert de valutacrisis van 1992 is het lo-
pende saldo van de gezamenlijke EU met
ruim 150 miljard dollar of bijna 2 procent-
punten BBP verbeterd. Daaruit blijkt dat de
lidstaten meer hebben gespaard, wat op zijn
beurt voor een stuk de weerspiegeling was
van de in het vooruitzicht van de EMU ge-
leverde inspanningen ter gezondmaking van
de overheidsfinanciën. Het wijst er ook op
dat aan de internationale financiële markten
meer middelen ter beschikking worden ge-
steld, wat de financiering van de investeringen
in de rest van de wereld, meer bepaald in
de ontwikkelingslanden, vereenvoudigt.

De verbetering van het lopende saldo van
de EU tussen 1992 en 1996 is te danken aan
de zwakke relatieve vraag en de versteviging
van de concurrentiepositie van de EU in haar
geheel. Enerzijds bracht de expansie van de
buitenlandse markten een krachtige export-
groei teweeg, terwijl de bescheiden toename
van de binnenlandse vraag de importgroei af-
remde. Anderzijds is de EU er dankzij kleinere
loonstijgingen uitgedrukt in een gemeenschap-
pelijke valuta, beter dan de andere OESO-
economieën in geslaagd haar marktaandelen
te behouden en uit te breiden. Een en ander
heeft er tevens voor gezorgd dat de lopende
rekeningen van de lidstaten meer convergeer-
den : tijdens de beschouwde periode verbe-
terde het lopende saldo in twee op drie lid-
staten. In 1996 sloot de lopende rekening van
de meeste EU-landen trouwens met een batig
saldo.

1.3 FINANCIELE EN BUDGETTAIRE
ONTWIKKELINGEN

In 1996, een jaar van zwakke inflatie en
gematigde groei, bleef het economische beleid
gericht op het handhaven van relatief lage
korte-rentetarieven en op de voortzetting van
een restrictief beheer inzake overheidsfinan-
ciën, dat gewettigd is door het niveau van de
overheidsschuld. Een dergelijke strategie waar-
mee een algemene reductie van de overheids-
tekorten wordt nagestreefd, leidt tot een ver-
hoging van het totale sparen en tot een ver-

12 INTERNATIONALE OMGEVING
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laging van de door de beleggers gevraagde
risicopremie. Zij kan derhalve een daling van
de lange rente genereren en zodoende groei-
stimulerend werken.

Begrotingsbeleid

De meeste industrielanden maakten in
1996 verder werk van de begin jaren negentig
ingezette gezondmaking van hun overheidsfi-
nanciën. Ook Japan koos tijdens het verslag-
jaar, naar aanleiding van zijn toegenomen
overheidsschuld, voor een restrictieve beleids-
oriëntatie, al heeft dat voor het kalenderjaar
als geheel vooralsnog niet geleid tot een ver-
mindering van zijn tekort.

Tegen de achtergrond van een zwakke
economische groei heeft Japan, wat de be-
grotingen voor 1992 tot 1995 betreft, een op
expansie gericht beleid gevoerd dat steeds
grotere tekorten heeft teweeggebracht: ver-
schillende programma's werden uitgewerkt
met daarin onder meer een opvoering van de
overheidsinvesteringen en de goedkeuring, in
1994, van fiscale vrijstellingen. Het meest re-
cente maatregelenpakket, waartoe werd be-
sloten in het kader van de begroting voor
1995, is voor een deel nog begin 1996 ten
uitvoer gelegd. De overheidsinvesteringen en
de sociale-zekerheidsuitgaven zijn fors geste-
gen, wat het jaartekort van 3,3 pct. BBP in
1995 op 4,1 pct. in 1996 heeft gebracht.

In de Verenigde Staten is de nettofinan-
cieri ngsbehoefte gestaag gedaald, van
4,4 pct. BBP in 1992 tot 1,7 pct. in 1996.
Die vermindering ging hand in hand met de
verkleining van het primaire tekort, dat in
1995 omsloeg in een overschot. Tijdens het
verslagjaar werd die tendens bevestigd aange-
zien het primaire overschot opnieuw met
0,2 procentpunt in de hoogte ging. Net als
tijdens de voorgaande jaren vloeide dat voort
uit de « Omnibus Budget Reconciliation Act»
van 1993, die voorziet in een beperking van
de overheidsconsumptie en -investeringen en
een verhoging van de belastingontvangsten.
Beoogd wordt de begroting tegen het jaar
2002 in evenwicht te brengen.

Het gezamenlijke tekort van de EU-
landen kromp voor het derde jaar op rij, van
5 pct. BBP in 1995 tot 4,4 pct. in 1996. Dit
was het gevolg van de voortzetting van het

GRAFIEK 6 - NETTOFINANC/ERINGSBEHOEFTE EN PRIMAIR
SALDO

(procenten BBP)
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saneringsbeleid, dat is ingegeven door onder
meer de verplichtingen die de kandidaat-
landen voor de Monetaire Unie zijn opgelegd.
Een en ander heeft geleid tot een grotere con-
vergentie tussen de EU-lidstaten. Zo zijn de
nettofinancieringsbehoeften tussen 1993 en
1996 overal afgenomen, behalve in Duitsland
en Oostenrijk, waar ze zijn gestegen, en in
Luxemburg, waar het overschot is verkleind.
Bovendien zijn de tekorten van de meeste
landen nauwer bij het EU-gemiddelde gaan
aansluiten. In drie ervan, namelijk Denemar-
ken, Ierland en Nederland, lag het deficit tij-
dens het verslagjaar onder de 3 pct. BBP.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

De daling van het totale overheidstekort
in de EU tijdens de periode 1993-1996 is
integraal terug te voeren op een vermindering
van de uitgaven in procenten BBP, aangezien
de ontvangsten ongewijzigd bleven. De daar-
toe gevolgde strategieën verschillen evenwel
van land tot land, net als de invloed van de
conjunctuur. Na de recessie van 1993 heeft
de economische activiteit in de meeste landen
wel een positief effect gesorteerd.

Vergelijkt men de grote landen, dan blijkt
dat het primaire tekort het sterkst is terugge-
lopen in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de

(procenten BBP)

GRAFIEK 7 - EFFECTIEVE EN GECORRIGEERDE WIJZIGINGEN IN HET PRIMAIRE SALDO, IN DE ONTVANGSTEN EN IN DE
PRIMAIRE UITGAVEN OVER DE PERIODE 1993-1996
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1 Teken + : vermindering van de primaire uitgaven.
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periode 1993-1996 werden de overheidsfi-
nanciën er gesaneerd in het kader van meer-
jarenplannen die werden uitgevoerd in een
gunstig economisch klimaat, zodat het voor
conjuncturele invloeden geschoonde primaire
tekort minder sterk verkleinde dan het niet-
gecorrigeerde tekort. Bij de vermindering van
dit laatste speelden zowel de stijging van de
ontvangsten als de daling van de primaire uit-
gaven. Dankzij de krachtige economische
groei en de vermindering van de uitgaven in
procenten BBP is de nettofinancieringsbehoef-
te tijdens het verslagjaar opnieuw geslonken,
van 5,8 pct. BBP in 1995 tot 4,6 pct. in
1996.

Het primaire deficit van Frankrijk dat, als
gevolg van de recessie, in 1993 fors was op-
gelopen, is nadien gestaag verminderd tot
0,2 pct. BBP in het verslagjaar. De sanering
gebeurde er vooral via nieuwe heffingen,
waaronder de verhoging, op 1 juli 1993, van
de algemene sociale bijdrage van 1,1 tot
2,4 pct. en de verhoging, in augustus 1995,
van het normale BTW-tarief van 18,6 tot
20,6 pct. Dankzij de toegenomen ontvang-
sten, ten gevolge van onder meer de weerslag
op een volledig jaar van het verhoogde BTW-
tarief, had het saneringsprocestijdens het ver-
slagjaar voortgang. Het totale tekort werd in
1996 teruggebracht van 4,8 tot 4 pct. BBP.

In Italië werden ten behoeve van de sa-
nering de primaire uitgaven in procenten BBP
dermate teruggeschroefd dat de daling van de
ontvangsten kon worden opgevangen. Zo
werd het pensioenstelsel hervormd en kwa-
men er besparingen in de sociale zekerheid.
In weerwil van de zeer zwakke economische
groei is Italië er, dankzij de rentedaling, tij-
dens het verslagjaar in geslaagd zijn totale te-
kort nagenoeg te stabiliseren op om en nabij
7 pct. BBP.

In Duitsland zorgden besparingen, onder
meer in de sociale zekerheid, en een inkrim-
ping van de werkgelegenheid bij de overheid
voor een vermindering van de uitgaven in pro-
centen BBP. Door de tegenvallende belasting-
inkomsten, die meermaals neerwaarts moesten
worden herzien, en de invloed van de treu-
zelende conjunctuur op de uitgaven, werd het

effect van de saneringsinspanningen tijdens de
periode 1993-1996 zelfs helemaal geneutrali-
seerd en heeft zich in het primaire tekort der-
halve geen kentering voorgedaan. Duitsland
is het enige grote Europese land waar de
nettofinancieringsbehoefte tijdens het verslag-
jaar toegenomen is, namelijk van 3,5 tot
4 pct. BBP.

Verloop van de wisselkoersen en van de
rentetarieven van de belangrijkste valuta's

Anders dan in 1995 ondergingen de ge-
wogen gemiddelde wisselkoersen van de be-
langrijkste valuta's tijdens het verslagjaar wei-
nig schommelingen. De effectieve appreciatie
van de Amerikaanse dollar, die in de lente
van 1995 een aanvang had genomen, zette
zich aldus geleidelijk voort: tussen december
1995 en december 1996 klom hij met
4,2 pct. De dollar heeft vooral veel terrein
gewonnen op de yen. De gewogen gemiddel-
de koers van deze laatste is tijdens het ver-
slagjaar gestaag blijven dalen: in december
1996 had de yen circa 8,7 pct. verloren ten

GRAFIEK 8 - GEWOGEN GEMIDDELDE WISSELKOERSEN
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opzichte van een jaar eerder, zodat hij zich
zowat 24 pct. onder zijn piek van april 1995
bevond. De appreciatie van de gewogen ge-
middelde dollarkoers weerspiegelde zich, wel-
iswaar in mindere mate, ook in een effectieve
waardevermindering van de Duitse mark, die
tussen december 1995 en december 1996 cir-
ca 4 pct. beliep.

Die ontwikkelingen hebben voornamelijk
te maken met het feit dat de markten anti-
cipeerden op een verbreding van het rente-
verschil van de dollar ten opzichte van de
mark en de yen, omdat de economie in de
Verenigde Staten krachtiger groeide dan in
Duitsland en er voor Japan nog steeds een
heel lage rente werd verwacht. Ook de daling
van het Amerikaanse handelstekort tegenover
Japan, een belangrijk gegeven voor het wis-
selkoersbeleid, was aan de appreciatie van de
Amerikaanse dollar niet vreemd.

Ook de korte rente bleef tijdens het ver-
slagjaar vrij stabiel. Alleen in Duitsland liepen
de geldmarkttarieven in 1996 nog sterk terug,
een beweging die werd aangemoedigd door-
dat de Bundesbank haar richttarieven herhaal-
delijk verlaagde. Zo werd de repo-rente, het
instrument voor de fijnregeling van de Duitse
geldmarkt, stapsgewijs verlaagd van 3,75 pct.
eind 1995 tot 3,3 pct. op 7 februari 1996.
Op 19 april werd die daling bekrachtigd door
een vermindering van de discontovoet en het
lombardtarief met 50 basispunten tot respec-
tievelijk 2,5 en 4,5 pct., een monetaire-
beleidsbeslissingdie gestoeld was op het gun-
stige prijsverloop en vooral tot doel had de
markten een signaal te geven. Dankzij de
groeivertraging van de Duitse geldhoeveelheid
kon de repo-rente op 29 augustus uiteindelijk
met 30 basispunten worden teruggebracht tot
3 pct. De Duitse geldmarkttarieven zakten in
ongeveer dezelfde mate als de officiële repo-
rente: in december bedroegen de driemaands
tarieven 3,2 pct., tegen 3,9 pct. in december
1995.

De Amerikaanse korte rente daalde aan
het begin van het verslagjaar, toen de ver-
mindering van de inflatoire spanningen de
Federal Reserve ertoe aanzette de disconto-
voet en de beoogde rente op fed funds met
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25 basispunten te verlagen. Sindsdien zijn de
richttarieven er niet meer aangepast; de
markttarieven zijn later op het jaar evenwel
licht omhooggegaan, omdat de dynamische
conjunctuur in de Verenigde Staten de mark-
ten deed anticiperen op een renteverhoging.
In december 1996 stond de Amerikaanse
geldmarktrente op 5,5 pct., of zowat 20 ba-
sispunten lager dan in december 1995.

In Japan, waar de officiële rentetarieven
tijdens het verslagjaar niet werden gewijzigd,
lag de driemaandsrente, gezien de aarzelende
conjunctuur, het hele jaar door zeer dicht in
de buurt van de historische minima van eind
1995; die rente sloot het jaar af op 0,3 pct.,
bijna 10 basispunten lager dan eind 1995.

Doordat de markten uiteenlopende ver-
wachtingen hadden omtrent de economische
activiteit in de grote economische zones, ver-
toonde de lange rente tijdens het eerste half-
jaar niet overal hetzelfde profiel. In de Ver-
enigde Staten werd zij flink opgestuwd door
de vrij krachtige conjunctuur, zodat zij in april
opnieuw boven de Duitse kapitaalmarktrente
uitkwam. Vanaf medio 1996 volgde een ze-
kere ontspanning, waardoor de lange rente in
de Verenigde Staten terugliep tot 6,3 pct. in
december. Niet alleen lag zij toen nog steeds
60 basispunten boven het peil van december
1995 maar ook 60 basispunten boven de ka-
pitaalmarktrente in Duitsland.

Na een lichte stijging tot medio 1996 is
de rente zowel in Duitsland als in Japan ge-
daald, tot respectievelijk 5,7 en 2,6 pct. in
december 1996, of zowat 30 en 40 basis-
punten onder het peil van eind 1995. Deze
nieuwe daling van de nominale lange rente,
die reeds op een historisch laag peil lag, was
vooral toe te schrijven aan het inflatieverloop.

Het algemeen lage peil van de lange ren-
te, vaak in combinatie met - dankzij het
conjunctuurverloop - gunstige winstvooruit-
zichten voor de ondernemingen deed, tijdens
het verslagjaar, de aandelenkoersen op heel
wat beurzen fors stijgen. Dat was inzonder-
heid het geval in de Verenigde Staten, waar
de beursindices voortdurend nieuwe records
vestigden.
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GRAFIEK 9 - RENTE OP KORTE EN OP LANGE TERMIJN
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Financiële ontwikkelingen in de Europese
Unie

De algemene tendens tot financiële con-
vergentie in de Europese Unie, die zich reeds
in de tweede helft van 1995 duidelijk afte-
kende, zette zich in 1996 voort.

Zo zijn de valuta's van meerdere lidstaten
in waarde vermeerderd ten opzichte van de
Duitse mark: dat was niet alleen het geval
voor sommige EMS-valuta's, bijvoorbeeld de
Franse frank en de Spaanse peseta, maar ook
voor de valuta's die in september 1992 uit
het wisselkoersmechanisme waren gestapt en
de daaropvolgende jaren tegenover de Duitse
mark fors waren gedeprecieerd. Opvallend in
dit verband was het herstel van de Italiaanse
lire, die in november opnieuw tot het EMS-
wisselkoersmechanisme toetrad. Een maand
eerder was de Finse mark er reeds in opge-
nomen. Overigens versmalden de effectieve
fluctuatiemarges tussen de meeste valuta's in
het wisselkoersmechanisme, wat getuigt van
onder meer een hogere graad van reële con-
vergentie binnen de EU, betrekkelijk rustige
valutamarkten en een toegenomen geloof-
waardigheid van het economische beleid, die

OBLIGATIES OP LANGE TERMIJN
(secundaire markt)

1992 1993 1994 1995 1996

-Duitsland -Japan

wellicht de overtuiging heeft gesterkt dat de
derde fase van de EMU met een groot aantal
deelnemers van start zal gaan.

In tal van lidstaten ging de appreciatie
van de valuta gepaard met een verkleining
van de korte-renteverschillen ten opzichte
van de Duitse mark: dat was het geval in
Frankrijk, waar het ecart tot onder het niveau
van vóór de jongste valutacrisis van begin
1995 zakte en eind 1996 nog slechts 20 ba-
sispunten beliep, en ook in Italië en in Spanje,
waar het ecart evenwel boven dat niveau
bleef. In het Verenigd Koninkrijk daarente-
gen liep het korte-renteverschil enigszins op,
vooral nadat de Bank of England in oktober
haar «minimum lending rate» had opge-
trokken om de inflatieverwachtingen, een
gevolg van het krachtige conjunctuurherstel,
te temperen.

Ook het lange-renteverschil ten opzichte
van de Duitse mark is, parallel met het infla-
tieverloop. in de meeste lidstaten kleiner ge-
worden. In verscheidene landen was het ecart
medio 1996 zogoed als verdwenen, wat erop
wijst dat het steeds waarschijr.lijker wordt ge-
acht dat zij van bij de aanvang van de derde
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GRAFIEK 10 - WISSELKOERSEN EN RENTE OP KORTE EN
OP LANGE TERMIJN
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fase aan de EMU deel zullen nemen. In het
Verenigd Koninkrijk is het lange-renteverschil
licht toegenomen.

1.4 INTERNATIONALE SAMENWERKING

Europese integratie

Het verslagjaar stond in het teken van
belangrijke beslissingen' op het stuk van de
beleidscoördinatie en de economische conver-
gentie die nodig is om de derde fase van de
Economische en Monetaire Unie in te gaan,
alsook van een intensivering van de voorbe-
reidende werkzaamheden betreffende zowel
het macro-economische en juridische. kader
van die fase als het operationele kader voor
de taken van het Europees Stelsel van Cen-
trale Banken.

De Raad heeft aanbevelingen geformu-
leerd in verband met de globale richtsnoeren
voor het economische beleid van de EU-
lidstaten. Die aanbevelingen hebben meer be-
paald betrekking op een voor de groei, de
werkgelegenheid en de convergentie even-
wichtiger macro-economische beleidsmix, op
de bevordering van de werkgelegenheid en
op een vlottere werking van de arbeidsmarkt
en de goederen- en dienstenmarkten.

Op begrotingsvlak heeft de Raad, in het
kader van de in artikel 104 C van het Verdrag
betreffende de Europese Unie omschreven
procedure bij buitensporige tekorten, ener-
zijds het bestaan van een dergelijk tekort vast-
gesteld in Duitsland en anderzijds de in 1995
genomen beslissing betreffende een buiten-
sporig tekort in Denemarken ingetrokken. Bij-
gevolg werden de overheidstekorten van alle
lidstaten, behalve die van Denemarken,
Luxemburg en Ierland, als buitensporig be-
schouwd, en kregen al die lidstaten aanbeve-
lingen. De Commissie en het EMI konden in
hun convergentieverslagen van november
slechts concluderen dat de convergentie op
het gebied van de overheidsfinanciën onvol-
doende was. In december hebben de staats-
hoofden en regeringsleiders tijdens de bijeen-
komst van de Europese Raad te Dublin der-

RENTEVERSCHIL VOOR DRIEMAANDS
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1 In procenten van de spilkoers van 11 september 1992.

2 Referenlieleningen.
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halve bevestigd dat geen meerderheid van lid-
staten voldeed aan de vereiste voorwaarden
voor de overgang op de eindfase van de EMU,
die dus op 1 januari 1999 van start gaat. Op
basis van de definitieve cijfers over 1997 zuI-
len de Commissie en het EMI begin 1998
nieuwe rapporten opstellen waarin zal worden
nagegaan in hoeverre de lidstaten vooruitgang
hebben geboekt in het naleven van de criteria
voor toetreding tot de EMU. Op grond van
dat onderzoek zullen de landen worden aan-
gewezen die van bij de aanvang aan de eind-
fase deel zullen nemen.

De Europese Raad heeft in Dublin een
akkoord bereikt over een reeks maatregelen
die gericht zijn op, enerzijds, de handhaving
van monetaire stabiliteit en, anderzijds, de
versterking van de begrotingsdiscipline in de
Europese Unie na het ingaan van de eindfase.

Wat de eerste doelstelling betreft, heeft
de Europese Raad ingestemd met de invoering
van een nieuw wisselkoersmechanisme dat
vanaf 1 januari 1999 in de plaats komt van
het huidige EMS en dat de toekomstige mo-
netaire betrekkingen zal regelen tussen de lan-
den van de eurozone en de EU-landen die
niet tot die zone behoren. Verwacht wordt
dat deze laatste zich bij het nieuwe wissel-
koersarrangement zullen aansluiten, ook al zal
het ze vrijstaan al dan niet tot het mechanis-
me toe te treden. De spilkoersen van de va-
luta's van de niet-deelnemers aan de euro-
zone zullen worden vastgesteld ten opzichte
van de euro, die dus het anker van het nieu-
we wisselkoersmechanisme zal zijn. De stan-
daardfluctuatiemarge zou vrij ruim zijn, maar
een nauwere marge voor de « niet-euro »-
landen die dat zouden wensen, is niet uitge-
sloten. Net als in het huidige EMS zal op de
limietkoersen in principe automatisch en on-
beperkt worden geïntervenieerd. Gecoördi-
neerde intramarginale interventies zullen mo-
gelijk zijn. De ECB en de centrale banken van
de lidstaten buiten de eurozone zullen hun
steuninterventies evenwel mogen opschorten,
meer bepaald ingeval die interventies de mo-
netaire stabiliteit in het gedrang zouden bren-
gen. Behoudens enkele technische aanpassin-
gen, blijven de bestaande regels voor het be-
roep op de faciliteit op zeer korte termijn

voor de financiering van de interventies ge-
handhaafd. Alle bij de overeenkomst betrok-
ken partijen, met inbegrip van de ECB, zullen
het recht hebben een vertrouwelijke proce-
dure in te leiden ter herziening van de spil-
koersen.

Ter versterking van de begrotingsdiscipli-
ne zal een pact voor stabiliteit en groei alle
lidstaten - zowel deelnemers als niet-deelne-
mers aan de eurozone - binden. Krachtens
dat pact zal de begrotingspolitiek moeten wor-
den afgestemd op een doelstelling op middel-
lange termijn die zodanig wordt bepaald dat
het begrotingstekort in omstandigheden die als
normaal worden beschouwd, nooit een bo-
vengrens van 3 pct. BBP overschrijdt. Zo zuI-
len de automatische stabilisatoren die voort-
vloeien uit normale conjunctuurschommelin-
gen hun werk mogen doen voorzover de re-
ferentiewaarde van 3 pct. voor het begrotings-
tekort niet overschreden wordt. Het pact voor
stabiliteit en groei berust op twee aspecten:
preventie en ontmoediging.

In het vlak van de preventie zullen de
deelnemers aan de eurozone stabiliteitspro-
gramma's moeten voorleggen, waarin zij hun
begrotingsdoelstellingen op middellange ter-
mijn aankondigen samen met een aanpassings-
traject voor de overheidsfinanciën. De lidsta-
ten buiten de eurozone van hun kant zullen
convergentieprogramma's moeten indienen.
De daarin vervatte gegevens zullen op het
stuk van begrotingsbeleid overeenstemmen
met die van de stabiliteitsprogramma's. De
Commissie en de Raad zullen die stabiliteits-
en convergentieprogramma's bestuderen en
de begrotingsresultaten van de lidstaten toet-
sen aan hun doelstellingen op middellange
termijn en aan hun voorgestelde aanpassings-
trajecten.

Aan de hand van een op multilateraal
toezicht gebaseerd systeem van vroegtijdige
waarschuwing zal kunnen worden uitgemaakt
of er geen risico bestaat dat de in die pro-
gramma's aangeganeverbintenissen niet zullen
worden nagekomen. Zo een dergelijk risico
wordt vastgesteld, zal de Raad tot de betrok-
ken lidstaten aanbevelingen nchten, zodat zij
snel bijsturingsmaatregelen kunnen nemen.
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De verscherping van de procedure bij
buitensporige tekorten vormt het onderdeel
« ontmoediging» van het pact. Enerzijds zal
de procedure worden bespoedigd: de termij-
nen tussen de verschillende fasen van de pro-
cedure zullen nauwkeurig worden omschreven
teneinde de reactietijd, ingeval een buiten-
sporig tekort wordt vastgesteld, zo kort mo-
gelijk te houden en het deficit derhalve sneller
bij te sturen. Anderzijds zullen de sancties
waarin het Verdrag voor de lidstaten van de
eurozone voorziet, strikt worden toegepast:
zo zou de Raad, indien binnen de toegestane
termijn geen afdoende maatregelen zijn geno-
men om een buitensporig geacht tekort te
corrigeren, een lidstaat verplichten een rente-
loos deposito te vormen. Dat deposito zal na
twee jaar worden omgezet in een boete, voor-
zover de situatie inmiddels niet is verholpen.

Bijgevolg zal de Raad verordeningen aan-
nemen ter versterking van het toezicht op de
begrotingsdiscipline en ter bespoediging en
verduidelijking van de procedure bij buiten-
sporige tekorten. Die verordeningen zullen sa-
men met een resolutie van de Europese Raad
het pact voor stabiliteit en groei vormen. In
die resolutie zou de plechtige politieke ver-
bintenis van de Commissie, de Raad en de
lidstaten tot een strikte en tijdige toepassing
van het pact worden vastgelegd.

Naar aanleiding van de Europese top in
Dublin heeft de Raad een politiek akkoord
bereikt over twee ontwerpverordeningen
waarin het juridische statuut van de euro
wordt vastgelegd. Er worden twee verschillen-
de verordeningen uitgewerkt omdat het zaak
bleek de markt zo spoedig mogelijk rechtsze-
kerheid te verschaffen omtrent de vervanging
van de ecu door de euro tegen een koers
van 1 tegen 1 en omtrent de continuïteit van
contracten. Artikel 109 L4, dat de juridische
basis vormt van de toekomstige monetaire
wetgeving van de Gemeenschap, kan pas wor-
den toegepast zodra de deelnemers aan de
eurozone zijn aangewezen. Daarom is beslo-
ten die grondbeginselen reeds vast te leggen
in een eerste verordening, die gesteund is op
artikel 235 van het Verdrag van Rome en in
1997 zou moeten worden goedgekeurd. In de
tweede verordening zal met name worden be-
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paald dat de euro vanaf 1 januari 1999 de
valuta van elk van de deelnemende lidstaten
zal zijn en dat de nationale valuta's van die
landen gedurende een overgangsperiode niet-
decimale uitdrukkingen van de euro zullen
zijn. Om de economische sectoren te helpen
bij hun voorbereiding op de invoering van de
euro dient de precieze inhoud van die toe-
komstige monetaire verordening zo snel mo-
gelijk bekend te zijn, al kan ze op zijn vroegst
in 1998 formeel worden goedgekeurd.

Van zijn kant heeft het EMI de technische
werkzaamheden voortgezet ter versterking van
de monetaire-beleidscoördinatie tijdens de
tweede fase van de EMU en ter voorbereiding
van de uitwerking van het juridische, ergani-
satorische en logistieke kader dat nodig is om
het toekomstige Europees Stelsel van Centrale
Banken vanaf het begin van de derde fase
zijn taken te laten vervullen.

Terzake van het monetaire beleid heeft
de EMI-Raad een akkoord bereikt over de
krachtlijnen van het operationele kader dat
het ESCB in staat moet stellen het gemeen-
schappelijke monetaire beleid in euro te voe-
ren, met dien verstande dat enkel de ECB,
zodra die zal zijn opgericht, de definitieve
beslissingen neemt. In het strategische vlak is
een evaluatie gemaakt van het model dat ge-
baseerd is op de beheersing van de geldhoe-
veelheid en van dat waarbij rechtstreeks een
inflatiedoelstell ing wordt nagestreefd.

Wat het betalingssysteem betreft, was
reeds beslist dat de transacties in verband met
de monetaire-beleidsvoering vanaf het begin
van de derde fase van de EMU via het nieuwe
TARGET-systeem zullen worden verwerkt.
Door dat systeem zullen de deelnemers aan
de nationale betalingssystemenhun grensover-
schrijdende betalingen op efficiënte wijze in
euro kunnen verrichten, meer bepaald volgens
het principe van de « real-time» brutoveref-
fening. Het EMI heeft in augustus een eerste
verslag uitgebracht over de stand van zaken
met betrekking tot het TARGET-project.

Het EMI heeft tevens een gedetailleerde
inventaris opgemaakt van de statistische be-
hoeften die voortvloeien uit de inwerkingtre-
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ding van de derde fase. Het ging daarbij voor-
alover de inhoudelijke harmonisatie van de
gegevens, de periodiciteit van de gegevens-
verzameling en de termijnen waarbinnen de
lidstaten aan de nieuwe vereisten zullen moe-
ten voldoen.

Tot slot heeft het EMI een keuze gemaakt
tussen de ontwerpen van de eurobiljetten die
het ESCB uiterlijk op 1 januari 2002 in om-
loop zal brengen. De uitgekozen reeks, die
ter gelegenheid van de Europese Raad van
Dublin in december aan het publiek is voor-
gesteld, omvat zeven coupures van respectie-
velijk 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 euro.

Samenwerking tussen de EU en de
transitielanden

Aan het einde van het verslagjaar hadden
tien transitielanden een verzoek ingediend om
toe te treden tot de EuropeseUnie: Hongarije,
Polen, Roemenië, Slowakije, Letland, Estland,
Litouwen, Bulgarije, Tsjechië en Slovenië.
De Commissie is begonnen met de voorbe-
reiding van de adviezen over de toetredings-
aanvragen, teneinde die zo snel mogelijk na
afloop van de Intergouvernementele conferen-
tie aan de Raad voor te leggen.

De Europese Unie en de kandidaat-
landen bereiden samen de uitbreiding voor in
het kader van de Europese akkoorden. In het
verslagjaar werd een Europese overeenkomst
ondertekend met Slovenië, dat zich aldus aan-
sluit bij de zes Midden- en Oost-Europese
landen waarmee eind 1995 reeds een ak-
koord van kracht was en bij de drie Baltische
landen waarvan dat akkoord nog moet wor-
den geratificeerd.

Internationaal Monetair Fonds

De Mexicaanse crisis van 1995 was een
gelegenheid om, enerzijds, nogmaals te be-
klemtonen hoe cruciaal het toezicht van het
IMF op de lidstaten is teneinde in die landen
een evenwichtige groei en externe en interne

stabiliteit te bewerkstelligen en, anderzijds, de
toereikendheid van de middelen van het
Fonds onder de loep te nemen.

Aangaande de verscherping van het toe-
zicht heeft het IMF twee normen goedgekeurd
die de lidstaten bij de publicatie van hun eco-
nomische en financiële gegevens als leidraad
zouden moeten gebruiken. Een eerste norm,
namelijk de speciale norm voor informatiever-
spreiding, is bestemd voor de landen die een
beroep doen op de internationale kapitaal-
markten. Eind 1996 was zij erkend door veer-
tig landen, waaronder België. Voor de overige
leden zal een tweede, algemene norm met
een minder dwingend karakter gelden, die in
de loop van 1997 van kracht zou moeten
worden. Die grotere statistische transparantie
heeft tot doel de markten een hulpmiddel aan
te reiken om het beleid van de lidstaten van
naderbij te volgen.

Wat de uitbreiding van de financiële mid-
delen van het IMF betreft, werd het onder-
zoek naar de elfde algemene quotaherziening
voortgezet. Er is tevens aanzienlijke vooruit-
gang geboekt in de uitwerking van nieuwe
leningsovereenkomsten van het Fonds. Die
overeenkomsten zouden moeten leiden tot
een verdubbeling van de middelen die mo-
menteel beschikbaar zijn in het kader van de
Algemene Leningsakkoorden, krachtens welke
de landen van de Groep van Tien of hun
centrale banken bereid zijn het IMF tot
17 miljard SOR te lenen, naast de 1,5 mil-
jard SOR ingevolge de aan die leningsakkoor-
den gekoppelde leningsovereenkomst met
Saoedi-Arabië.

De Mexicaanse CriSIS leerde dat de rol
die de autoriteiten en markten respectievelijk
spelen bij het oplossen van liquiditeitscrisissen
van soevereine staten moest worden herzien.
In aansluiting op de in een werkgroep gefor-
muleerde overwegingen heeft de Groep van
Tien een rapport gepubliceerd inzake de ge-
ordende aanpak van dergelijke crisissen. Het
verslag concludeert dat bij de afhandeling
van liquiditeitscrisissen van soevereine staten
voortaan rekening moet worden gehouden
met de omvang van de geëffectiseerde schuld.
Het verzoekt de financiële markten zich reken-
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schap te geven van die ontwikkeling en de
nodige contractuele voorzorgen te nemen om
dergelijke crisissen gemakkelijker te kunnen
oplossen zonder op systematische officiële fi-
nanciële bijstand te rekenen.

De Raad van Beheer van het Fonds heeft
overeenstemming bereikt over het principe
van een nieuwe SOR-toewijzing die moet lei-
den tot een voor alle lidstaten gelijke ratio
van de netto cumulatieve toewijzingen in ver-
houding tot de quota. Die nieuwe SOR-
toewijzing zal dus niet op een totale liquidi-
teitsbehoefte op lange termijn steunen, maar
op het billijkheidsprincipe. Zij vereist derhalve
een herziening van de IMF-statuten, die in
1997 zou worden afgerond.

Er is aanmerkelijke vooruitgang geboekt
in de beleidsvoering van het Fonds ten gunste
van de minst ontwikkelde landen. Enerzijds
hebben het IMF, de Wereldbank en de
schuldeisers van de Club van Parijs een ak-
koord gesloten ten behoeve van de armste
debiteurlanden met een hoge schuldenlast die
saneringsprogramma's volgen. Die landen ko-
men in aanmerking voor een verlichting van
hun schuld. Anderzijds is ook overeenstem-
ming bereikt over de wijze waarop de bijdra-
ge van het IMF aan dat initiatief zal worden
gefinancierd en over het voortbestaan van de
Uitgebreide structurele aanpassingsfaciIiteit,
waar de armste landen tegen een gunstig ta-
rief gebruik van kunnen maken.

BIB en samenwerking tussen centrale
banken

De BIB is het centrum van intens overleg
tussen centrale banken. Het is meer bepaald
de maandelijkse ontmoetingsplaats van de
centrale-bankpresidenten van de Groep van
Tien, die zich tijdens het verslagjaar nog meer
zijn gaan buigen over de vraag hoe het sys-
teernnsrco op de financiële markten te voor-
komen en te beheersen. De werkzaamheden
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waren vooral gericht op de veiligheidsaspecten
van elektronisch geld, het betalingsrisico bij
deviezentransacties en de statistische informa-
tie over de markten van de afgeleide produc-
ten.

Tijdens het verslagjaar werd een akkoord
bereikt over de uitbreiding van het aandeel-
houderschap van de BIB. De centrale banken
van Brazilië, China, Hongkong, India, Zuid-
Korea, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië en
Singapore werd de gelegenheid geboden een
deelneming in het kapitaal van de BIB te ver-
werven. Die uitbreiding bevestigt dat deze in-
stelling in aangelegenheden van gemeenschap-
pelijk belang een zeer belangrijke coördina-
tiefunctie tussen de centrale banken vervult.

Liberalisering van de handel en
internationale economische samenwerking

Op de eerste interministeriële conferen-
tie, die in december 1996 plaatshad in Sin-
gapore, heeft de Wereldhandelsorganisatie de
toekomstige prioriteiten inzake liberalisering
bekendgemaakt. Het ging daarbij met name
om de voorzieningen betreffende mededin-
gingsregels, investeringen en transparantie van
de overheidsopdrachten. Bovendien werd in
1996 het tweede protocol met betrekking tot
de financiële diensten van kracht.

In de Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling werden de in
1995 gestarte onderhandelingen over het
multilaterale investeringsakkoord tijdens het
verslagjaar voortgezet. Dit akkoord, dat naar
verwachting in de loop van 1997 zal worden
afgerond, beoogt een hoge mate van libera-
lisering en bescherming van de investeringen:
ook niet-lidstaten van de OESO zouden de
kans moeten krijgen het akkoord te onderte-
kenen. Voorts traden in 1996 Polen en Zuid-
Korea toe, wat het aantal lidstaten van de
OESO op 29 bracht.
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2. BESTEDINGEN, TOEGEVOEGDE WAARDE EN WERKGELEGENHEID

2.1 BESTEDINGEN EN TOEGEVOEGDE
WAARDE

Algemeen overzicht

De economische activiteit heeft in 1996
geleidelijk kracht herwonnen. In vergelijking
met de overeenstemmende periode een jaar
eerder lag het BBP tegen vaste prijzen in de
tweede helft van het verslagjaar gemiddeld
1,8 pct. hoger; in het eerste halfjaar beliep
de stijging slechts 1,2 pct. Die versnelling kon
echter niet voorkomen dat de gemiddelde
jaargroei van het BBP tijdens het verslagjaar
zowat 0,5 procentpunt lager uitviel dan in het
voorgaande jaar, namelijk 1,4 pct. In 1995
was de BBP-groei goeddeels terug te voeren
op een positief niveau-effect, dat zijn oor-
sprong vond in het opgaande activiteitsverloop
in 1994.

In België is het economische herstel se-
dert het conjuncturele dieptepunt van begin
1993 ongeveer even krachtig verlopen als in
de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Neder-
land, die circa de helft van de Belgische ex-
port afnemen: in iets meer dan drie jaar tijd
is het BBP met om en nabij 7 pct. gestegen.
Die gelijkenis komt niet steeds tot uiting in
het kwartaalverloop van de economische ac-
tiviteit, en ook de pijlers van de groei zijn
niet noodzakelijk overal dezelfde. Volgens de
deelnemers aan de maandelijkse conjunctuur-
enquêtes had de kentering in de Belgische
industriële activiteit - als gevolg van gunstiger
resultaten in de tak van de halffabrikaten -
ruim een kwartaal eerder plaats dan in de
buurlanden.

Belangrijkste bestedingscategorieën

De binnenlandse bestedingen groeiden
tijdens het verslagjaar, anders dan in 1994 en
1995, in hetzelfde tempo als het BBP. De
invoer ging ongeveer even sterk in de hoogte
als de uitvoer en het saldo van het handels-
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verkeer met het buitenland bleef nagenoeg
stabiel.

Deze ontwikkeling wijkt af van die in de
drie buurlanden, waar de netto-uitvoer van
goederen en diensten de activiteit wél positief
beïnvloedde. De verklaring voor dat verschil
moet niet worden gezocht bij de export. Uit
de beschikbare gegevensover het handelsver-
keer met het buitenland en uit de resultaten
van de maandelijkse conjunctuurenquêtes
blijkt dat de uitvoer in de loop van het ver-
slagjaargaandeweg sneller is gaan groeien. De
export van goederen en diensten zou in 1996
met gemiddeld zowat 4,4 pct. zijn opgelopen,
een hoger tempo dan in de buurlanden.

In België hielden de toename van de in-
voer en die van de uitvoer gelijke tred, maar
in de belangrijkste buurlanden groeide de in-
voer duidelijk trager. Dat de binnenlandse be-
stedingen in België ietwat sneller stegen, is
daar niet vreemd aan. Die snellere stijging
kwam vooral door het feit dat de brutovor-
ming van vast kapitaal door de ondernemin-
gen, een bestedingscategorie met een hoge
invoerquote. reeds in 1995 opveerde, terwijl
de opleving van de investeringen in Duitsland
en Frankrijk op zich liet wachten.

Net als in 1995 waren de bedrijfsinves-
teringen tijdens het verslagjaar het meest dy-
namische bestanddeel van de binnenlandse
vraag in België: tegen vaste prijzen gingen zij
met 4 pct. in de hoogte. De investeringsquote
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- dat is de verhouding tussen de brutovor-
ming van vast kapitaal en het BBP - kwam
op iets meer dan 11 pct. uit, dat is het ge-
middelde van de jongste vijftien jaar. Zij bleef
evenwel meer dan 2 procentpunten onder die
van 1990, toen de in de tweede helft van de
jaren tachtig ingezette investeringsgolf een
hoogtepunt bereikte.

De voornaamste determinanten van de
bedrijfsinvesteringen ontwikkelden zich in po-
sitieve zin: de ondernemingswinsten gingen
voor het derde opeenvolgende jaar flink in de
hoogte en de economische groei trok aan, wat
in 1996 gepaard ging met onder meer een
gestage toename van de bezettingsgraad van
het productievermogen in de verwerkende nij-
verheid.

Uit een vergelijking van de grote bedrijfs-
takken blijkt dat de brutovorming van vast
kapitaal niet overal hetzelfde verloop heeft la-
ten optekenen.

Het waren de ondernemingenuit de in-
dustrie die, nadat ze hun kapitaaluitgaven in
de periode 1991-1994 fors hadden terugge-
schroefd, hun investeringen de jongste twee
jaar het sterkst hebben opgevoerd, in 1996
met zowat 8 pct. Dat percentage lag nog ho-
ger in de branches van de metaalverwerking
- met inbegrip van de automobielbran-
che -, de chemie en de non-ferrometalen,
waar enkele grote investeringsprojecten zijn
opgestart.

(veranderingspercentages La. v. het voorgaande jaar)

TABEL 5 - BESTEDINGEN TEGEN VASTE PRIJZEN IN BELGIE EN DE BUURLANDEN IN 1996

BBP InvoerNetto-uitvoer
(bijdrage tot

de BBP-groei)

Uitvoer Binnenlandse
bestedingen

Bedrijfs-
investeringen

België r .................... 1,4 4,4 4,6 1,4 4,0

Gemiddelde van de drie buur-
landen .................... 1,3 0,3 3,2 2,1 1,0 0,2

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

Frankrijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 0,4 2,4 1,1 0,9 1,1

Nederland ................ 2,7 0,3 4,3 4,5 2,6 4,5

Bronnen: OESO, NBB.
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Bij de verhandelbare diensten stabiliseer-
den de investeringen zich op ongeveer het-
zelfde peil als in 1995. Zij vertoonden even-
wel uiteenlopende ontwikkelingen in de deel-
branches. Enerzijds leidde de geringere inves-
teringsactiviteit van de overheidsbedrijven tot
een lichte teruggang in de bedrijfstak « ver-
voer en verkeer». Doordat die investeringen
in de eerste helft van de jaren negentig vrijwel
continu waren toegenomen, bevinden zij zich,
historisch beschouwd, toch nog op een hoog
niveau. Enige jaren geleden hebben enkele
overheidsbedrijven, met name Belgacom en
de NMBS, immers strategische investeringspro-
jecten opgestart in het kader van de Europese
interne markt. Anderzijds zijn de investeringen
van de overige in verhandelbare diensten ge-
specialiseerde bedrijven, die doorgaans min-
der schommelen dan die van de verwerkende
nijverheid, er ietwat op vooruitgegaan, name-
lijk met om en nabij 1 pct.

De voorraadwijzigingen in de onderne-
mingen zouden, anders dan tijdens de voor-

GRAFIEK 12 - PARTICULIERE CONSUMPTIE PER KWARTAAL
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gaande twee jaren, de groei enigszins negatief
beïnvloed hebben. De ondernemingen zou-
den vooral in de eerste helft van 1996 hun
voorraden hebben verminderd. Dat negatieve
effect heeft trouwens ook bij de voornaamste
handelspartners gespeeld.

De particuliere consumptie, die ongeveer
twee derde van de binnenlandse vraag verte-
genwoordigt, is voor het derde opeenvolgende
jaar met 1,3 pct. toegenomen.

De consumptieve bestedingen van de ge-
zinnen werden tijdens het verslagjaar aange-
wakkerd door de traditionele stijging van de
autoverkoop naar aanleiding van het tweejaar-
lijkse autosalon. De groei van de particuliere
consumptie was voor ongeveer een vierde
daardoor te verklaren. Er werden immers om
en nabij 10 pct. méér nieuwe wagens inge-
schreven. De autoverkoop had vooral in de
eerste helft van 1996 een weerslag op de
particuliere consumptie; zij lag in die periode
zowat 1,6 pct. hoger dan een jaar eerder. Na-
dien liep het stijgingstempo ietwat terug.

De particulieren bepalen het lange-
termijnprofiel van hun consumptie op grond
van hun vermogen en van de huidige waarde
van de verwachte inkomensstromen.

Op korte termijn is de particuliere con-
sumptie echter vrij volatiel, ofschoon minder
dan het beschikbare inkomen. De particulie-
ren gebruiken het sparen immers als buffer
om hun consumptiepeil zo goed mogelijk te
beschermen tegen plotselinge schommelingen
in hun inkomen. Daarom leidt een trage groei
of een inkrimping van het beschikbare inko-
men meestal tot een daling van de spaarquo-
te. Net als in de twee voorgaande jaren heb-
ben de particulieren tijdens het verslagjaar
minder gespaard als reactie op de verminde-
ring van het beschikbare inkomen, die in
1996 in reële termen zowat 0,6 pct. bedroeg.
Uitgedrukt in procenten van dat inkomen ging
het sparen met ongeveer 1,5 procentpunt ach-
teruit tot 16,7 pct., dat is ruim 4 procent-
punten minder dan de piek van 1993 maar
ongeveer evenveel als het gemiddelde over de
jongste vijftien jaar. De spaarquote van
de Belgische gezinnen bleef aldus die in de
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Europese landen en in de overige OESO-
landen ruimschoots te boven gaan.

Het spaar- en consumptiegedrag verschilt
naar gelang van de inkomenscategorieën. Zo
worden inkomens uit vermogen doorgaans
meer gespaard. Hun aandeel in het totale pri-
maire gezinsinkomen is de jongste drie jaar
ietwat geslonken, wat wellicht mede oorzaak
is van de daling van de spaarquote.

Het verloop van de lonen en salarissen
- die meer dan 60 pct. van het primaire ge-
zinsinkomen uitmaken - hangt samen met
dat van het loon per werknemer en van het
aantal werkzame personen. Tussen het ver-
loop van beide factoren bestaat evenwel een
wisselwerking. Hun rechtstreekse en afgeleide
effecten op de particuliere consumptie neu-
traliseren elkaar grotendeels, wat wordt be-
vestigd in simulaties op basis van het econo-
metrische model van de Bank.

Een loonmatiging, met tot gevolg een ver-
mindering van de relatieve prijs van de pro-
ductiefactor arbeid, bevordert de creatie van
arbeidsplaatsen; een loonstijging sorteert het
omgekeerde effect. Wijzigingen in de werkge-
legenheid hebben een sterke weerslag op het
gezinsverbruik. Zij beïnvloeden immers niet
alleen het verloop van het beschikbare inko-
men, en werken derhalve rechtstreeks op de
particuliere consumptie in, zij bepalen ook in
hoge mate het voorzorgssparen, een uiting van
het vertrouwen van de consument in de toe-
komst. In tijden van krimpende werkgelegen-
heid en stijgende werkloosheid maken de ge-
zinnen zich meer zorgen over hun toekom-
stige arbeidsinkomen, neemt hun onzeker-
heidsgevoel toe en zetten zij een rem op hun
bestedingen. Een verbetering op de arbeids-
markt daarentegen boezemt vertrouwen in,
waardoor de neiging tot voorzorgssparen af-
neemt.

De ontwikkelingen in België en Neder-
land lijken die analyse te bevestigen: hoewel
het reële loon per werknemer in Nederland
de jongste vijftien jaar gemiddeld 0,7 pct. per
jaar trager toegenomen is dan in België, is
het gezinsverbruik er in die periode in een
vergelijkbaar tempo gestegen.
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De bestedingen voor woongebouwen
worden in hoofdzaak bepaald door het ver-
loop van het beschikbare inkomen van de par-
ticulieren, van de rente voor hypotheeair kre-
diet en van de prijzen in de woningbouw.
Gelet op het tijdsverloop tussen de beslissing
om een woning te bouwen en de realisatie
van het project, werken die grootheden met
vertraging in op het volume van de investe-
ringen in woongebouwen. Zo waren de ge-
ringe bestedingen voor woongebouwen in de
eerste maanden van 1996 een afspiegeling
van het in de tweede helft van het voorgaande
jaar flink geslonken aantal in aanbouw geno-
men woningen als gevolg van de eraan voor-
afgaande stijging van de hypothecaire rente.
Het reeds lage bestedingspeil werd overigens
nog gedrukt door de strenge winter.

Het sedert het najaar van 1995 sterk ge-
stegen aantal definitieve ontwerpen bij de ar-
chitecten en het toegenomen aantal bouwver-
gunningen suggereren dat de investeringen in
woongebouwen vanaf het voorjaar van 1996
een geleidelijke terugmars hebben aangevat.
Die opleving, voorafgegaan door een stijging
van de transacties op de secundaire markt van
de woongebouwen, resulteert uit het feit dat
de hypothecaire rente sedert het eerste kwar-
taal van 1995 vrijwelononderbroken is ge-
zakt; aan het einde van het verslagjaar be-
vond zij zich trouwens op een zeer laag peil.
Daarnaast is er ook de regeringsbeslissingge-
weest orn, met ingang van 1 januari 1996, de
BTW op de bouw van bepaalde soorten van
woningen te verlagen. Naar volume zouden
de bestedingen voor woongebouwen, de op-
leving in de loop van het jaar ten spijt, over
heel 1996 niet gestegen zijn ten opzichte van
het jaar voordien, voor een groot deel van-
wege de daling in 1995.

De overheidsbestedingen van hun kant
zijn matig toegenomen. De herziening van de
salarisschalen heeft immers veel minder ge-
speeld dan in de periode 1993-1995, toen
zij het overheidsverbruik flink had omhoogge-
stuwd. De aankopen van goederen en dien-
sten daarentegen lieten, anders dan de voor-
gaande jaren, een fikse toename optekenen;
zij verklaarden grotendeels de 1,2 pct. belo-
pende groei van de overheidsconsumptie.
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(veranderingsperccntages t.o. v. het voorgaande jaar)

TABEL 6 - BBP EN BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN VASTE PRIJZEN

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

Overheidsbestedingen .
Overheidsconsumptie .
Overheidsinvesteringen .

Woongebouwen .

Brutovorming van vast kapitaal door de ondernemingen

p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal' 2 ••.•.••.•

Voorraadwijzigingen 1 3 ...........•.•.......•••.•..•.

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 3 .••.••••

BBP vóór statistische aanpassingen .

Statistische aanpassingen 3 .•........•..•..•.••...••••

BBP .

p.m. BBP tegen werkelijke prijzen (miljarden franken) ..

BBP tegen vaste prijzen (miljarden franken van
1990) .

1993 1994 1995 1996 r

-1,3

2,0
1,4
7,8

3,5

-9,7

-5,0

-0,2

-1,8

1,8

-0,2

1,8

0,1

-1,7

0,3

-1,4

7.317

1,3

2,2
1,4
9,3

5,5

1,3

-0,4
1,0

-12,9

3,3

5,1

3,0

0,1

1,6

4,0

2,4

-0,1

1,4

4,4

2,8

4,6

1,3

1,0
1,2

-0,9

-3,2

0,3

0,3

1,4

9,2

4,9

8,3

0,9 0,4

2,0

-0,1

1,9

7.936

1,4

0,1

1,4

8.197

2,3

2,3

7.678

6.597 6.752 6.882 6.982

Ilronnen : INR, NBB.

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

2 Overheidsinvesteringen, woongebouwen en brutovorming van vast kapitaal door de ondernemingen.

:I Bijdrage tot de verandering van het BBP.

4 Het veranderingspercentage voor 1995 is weinig zinvol vanwege breuken in de brutostromen van in- en uitvoer tussen 1994 en 1995, die zijn veroorzaakt
door de intreductie. in de betalingsbalans, van een nieuw systeem van gegevensverzameling en door de toepassing van de richtsnoeren die zijn vervat in
de vijfde editie van het betalingsbalanshandboek van het IMF.

Wegens de verkoop van overheidsgebou-
wen in 1996 gingen de overheidsinvesteringen
er voor het tweede jaar in successie op ach-
teruit. De aankoop van die gebouwen door
vennootschappen wordt in de nationale reke-
ningen bij hun brutovorming van vast kapitaal
geregistreerd, zodat die transacties geen weer-
slag op het BBP hebben. Ongerekend die ver-
koop zou de brutovorming van vast kapitaal
door de overheid met ruim 5 pct. zijn geste-
gen.

Toegevoegde waarde per bedrijfstak

De toegevoegde waarde van de verhan-
delbare diensten is de jongste drie jaar in een
vrij regelmatig tempo toegenomen. Zij biedt

dus geen verklaring voor de conjuncturele
pauze van 1995 en evenmin voor het daar-
opvolgende herstel. Net als voorheen werd
het conjuncturele profiel van het BBP bepaald
door de verwerkende nijverheid en de bouw.
In de verwerkende nijverheid bleef de toege-
voegde waarde van begin 1995 tot begin
1996 zogoed als ongewijzigd. In het tweede
en derde kwartaal van het verslagjaar is zij
vervolgens, ten opzichte van de overeenstem-
mende periodes van het voorgaande jaar, met
gemiddeld zowat 1,7 pct. gestegen. In de
bouwnijverheid werden nog scherpere schom-
melingen opgetekend: tussen het vierde
kwartaal van 1994 en het eerste kwartaal van
1996 liep de activiteit er met om en nabij
10 pct. terug. Sedertdien heeft zich een in-
haalbeweging voorgedaan die de activiteit
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GRAFIEK 13 - TOEGEVOEGDE WAARDE TEGEN VASTE
PRIJZEN PER BEDRIJFSTAK

(indexcijfers eerste kwartaal 1993 ~ 100, seizoengezuiverde
gegevens)

1992 1993 1994 1995 1996

- Verwerkende nijverheid

- Verhandelbare diensten

- Bouwnijverheid

Bron: NBB.

opnieuw in de buurt van het peil van medio
1994 heeft gebracht.

Het was bijzonder moeilijk om in 1996
het verloop van de toegevoegde waarde in de
verschillende bedrijfstakken grondig te analy-
seren. Hoewel alle beschikbare informatie-
bronnen gewag maken van een conjunctuur-
verbetering voor de industrie als geheel, le-
veren zij vaak tegenstrijdige resultaten op als
het gaat over het economische dynamisme in
de respectieve sectoren. Daarenboven hebben
eenmalige gebeurtenissen met niet te onder-
schatten consequenties, bijvoorbeeld de sta-
kingen in Frankrijk in het vierde kwartaal van
het verslagjaar, op verschillende activiteitsca-
tegorieën tegengestelde effecten gesorteerd.

In de verwerkende nijverheid hebben de
ondernemingen die het meest gespecialiseerd
zijn in de productie van halffabrikaten vanaf
het prille begin van het conjunctuurherstel
hun activiteitstempo en de bezettingsgraad
van hun productievermogen aanmerkelijk op-
gevoerd. Rekening houdend met het activi-
teitsverloop in die ondernemingen gedurende
de afgelopen twee jaar, droeg de productie

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

van halffabrikaten als jaargemiddelde evenwel
minder tot de economische groei bij dan in
1995. De productie van consumptiegoederen
vertoonde daarentegen een gestagegroei, pa-
rallel met de ontwikkeling van de particuliere
consumptie in België. De ondernemingen die
vrij sterk gespecialiseerd zijn in de productie
van investeringsgoederen hebben slechts wei-
nig tot het herstel bijgedragen: in het vierde
kwartaal van het verslagjaar lag de bezettings-
graad van hun productievermogen op onge-
veer hetzelfde peil als een jaar eerder. De
productie van investeringsgoederen, waarvan
een groot deel voor de uitvoer is bestemd,
had immers in zekere mate te lijden van de
inzinking van de investeringsuitgaven in de
buurlanden. Toch handhaafden de onderne-
mingen welke in die productie gespecialiseerd
zijn, gemiddeld een hoog activiteitsvolume :
de bezettingsgraad van hun productievermo-
gen, die sedert eind 1993 sterk was toegeno-
men, lag nog 3 basispunten boven het gemid-
delde van de jongste tien jaar.

De stijging van de toegevoegde waarde
in de tak « elektriciteit, gas, water» weerspie-

GRAFIEK 14 - BEZETTINGSGRAAD VAN HET
PRODUCTIEVERMOGEN IN DE
VERWERKENDE NIJVERHEID PER
GOEDERENSOORT

(procenten, seizoengezuiverde gegevens)
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Bron: NBB.
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(veranderingspercentages La. v. het voorgaande jaar)

TABEl 7 - TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN TEGEN VASTE PRIJZEN

Industrie .
waarvan: Verwerkende nijverheid' .

Elektriciteit, gas, water .

Verhandelbare diensten 1

Diensten voornamelijk bestemd voor de ondernemingen 2

Diensten met gemengde bestemming 3 ...........•....

Diensten voornamelijk bestemd voor de gezinnen 4 ••.••

Bouwnijverheid .

Landbouw, bosbouwen visserij

Niet-verhandelbare diensten .

BBpS .

1993 1994

p.lll.
Procenten van
het BBP van

1995 1996 r 1995

3,3 1,8 24,5
3,1 1,6 21,6
4,6 4,0 2,7

2,0 2,2 52,4
3,2 2,7 13,8
3,0 3,6 15,7
0,7 1,1 22,9

0,6 5,2

2,7 -0,9 2,1

1,1 0,7 11,9

1,9 1,4 100,0

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

0,3
-1,0

2,5
-0,3

4,3
4,5
1,4

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

1,3

-6,3

2,1

2,3

-2,5

4,9

1,2

-1,4

Bronnen: INR; NBB.

1 Garages worden bij cie verhandelbare diensren geboekt.
2 Hoofdzakelijk de diensten vervoer, reclame. boekhouding en fiscaal advies alsook de technische dienstverlening.

] Hoofdzakelijk financiële diensten en verzekeringen, cie verhuur van goederen en de distribune van aardolieproducten.

·1 Hoofdzakelijk de detailhandel, de medische diensten, de garages, de horeca en de vrijetijdsbesteding.
5 Mel inbegrip van de statistische aanpassingen en diverse rubrieken die niet over de bedrijfstakken kunnen worden verdeeld.

gelde de versteviging van de vraag naar ener-
gie als gevolg van de in de loop van het jaar
opgetekende conjunctuurverbetering. Er speel-
den echter ook structurele ontwikkelingen en
weersomstandigheden. Wat de gasvoorziening
betreft, leidde de trendmatige stijging van het
aantal aansluitingen, mede in de hand gewerkt
door de geografische uitbreiding van het net,
tot een toename van de leveringen aan de
particulieren. De gas- en elektriciteitsdistribu-
tie aan de particulieren werd tevens opge-
voerd door de gemiddeld lagere temperaturen
in 1996.

In de bouwnijverheid werd de conjunc-
tuurvertraging die zich vanaf het laatste kwar-
taal van 1994 aftekende, in het eerste kwar-
taal van het verslagjaar nog scherper vanwege
de strenge winter. Daarna ging het activiteits-
peilopnieuw in de hoogte. Volgens de resul-
taten van de kwartaalenquêtes bij de onder-
nemers uit de bouwnijverheid zou de activi-
teit als jaargemiddelde al bij al ongewijzigd
zijn gebleven.

De toegevoegde waarde in de tak van de
verhandelbare diensten is gestegen omdat zij

GRAFIEK 15 - ACTIVITEIT IN DE BOUWNIJVERHEID

.20
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2

5

0 0

-5
-2

-10

-4 -15
1992 1993 1994 1995 1996r

Veranderingspercentages van de
Dtoegevoegde waarde tegen vaste prijzen

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

- Activiteitsverloop (rechterschaal) 1

Ilronnen : INR, NIlB.

I Kwarraalenquètc bij de bouwnijverheid.

in de meeste bestanddelen van die bedrijfstak
is toegenomen; die stijging li3t overigens in
de lijn van een structurele tendens tot tertia-
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risering. In 1996 ging zij er het sterkst op
vooruit in de financiële diensten en de dien-
sten aan bedrijven, waaronder hoofdzakelijk
boekhouding, fiscaal advies en technische
dienstverlening.

De lichte teruggang van de toegevoegde
waarde in de landbouw, de bosbouwen de
visserij is terug te voeren op de daling van
de plantaardige productie in haar geheel. De
goede aardappel- en graanoogst woog niet op
tegen de geringere opbrengst van de groente-
en fruitteelt, die het jaar voordien profijt had
getrokken van bijzonder gunstige weersom-
standigheden.

2.2 ARBEIDSMARKT

Werkgelegenheid

Tussen medio 1995 en medio 1996 nam
het aantal werkzame personen met niet méér
dan 3.000 eenheden toe, tegen 16.000 een
jaar eerder. Zowel bij de overheid als in de
ondernemingen bleef de werkgelegenheid na-
genoeg stabiel.

Aan de reeds tien jaar haast ononderbro-
ken vermindering van het overheidspersoneel
is in 1996 een einde gekomen. De afschaffing
van de dienstplicht, die de voorbije jaren het
grootste deel van die daling verklaarde, heeft
sedert 1995 geen weerslag meer gehad. Ook
de geleidelijke uitbreiding van het aantal per-
sonen die onder de stelsels van de vierdaagse
werkweek en van het halftijdse brugpensioen
werken, heeft ervoor gezorgd dat de werkge-
legenheid bij de federale overheid gehand-
haafd kon blijven.

Door de in 1995 in het conjunctuurher-
stel opgetekende pauze kwam de werkgele-
genheidscreatie in de ondernemingen nage-
noeg volledig tot staan: tussen midden 1995
en midden 1996 nam het aantal arbeidsplaat-
sen met slechts 4.000 eenheden toe. Over het
hele jaar bedroeg de stijging gemiddeld zowat
0,1 pct. Het arbeidsvolume in de onderne-
mingen liep daarentegen ietwat terug. Het

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

grotere succes van de deeltijdarbeid had im-
mers een daling van de gemiddelde arbeids-
duur tot gevolg.

Het werkgelegenheidsverloop wordt door
verschillende factoren bepaald. Het op een
gegeven ogenblik in de ondernemingen ge-
vraagde arbeidsvolume hangt om te beginnen
samen met, enerzijds, het productieniveau en,
anderzijds, de relatieve kostprijs van arbeid
ten opzichte van de overige productiefacto-
ren, te weten kapitaal en intermediaire inputs.
Het wordt ook bepaald door de autonome
trendmatige toename van de arbeidsproducti-
viteit die voortvloeit uit de technische voor-
uitgang. Daarnaast is de spreiding van het ar-
beidsvolume over een groter of kleiner aantal
personen afhankelijk van de gemiddelde acti-
viteitsduur van elk van hen. Ten slotte kunnen
ook bepaalde wijzigingen in de arbeidsregle-
mentering de werkgelegenheid beïnvloeden.
Die wijzigingen werken trouwens meestal, en
op indirecte wijze, in op hetzij de kostprijs
van arbeid, hetzij de verdeling van het ar-
beidsvolume over de werknemers.

Houdt men geen rekening met de tech-
nische vooruitgang, dan dient voor elke ver-
andering in het productievolume de inzet van
de verschillende productiefactoren te worden
aangepast. Wegens de kosten die verbonden
zijn aan indienstneming en opleiding, of aan
ontslag, geven de ondernemingen er de voor-
keur aan hun aantal werknemers niet te wij-
zigen tot wanneer zij er zeker van zijn dat
het niet om toevallige activiteitsbewegingen
gaat. In eerste instantie trachten zij de situatie
op een flexibele wijze aan te pakken, onder
meer door de werktijden van het personeel
aan te passen of door meer of minder uit-
zendkrachten in dienst te nemen. Zo volgde
op het aan het begin van het verslagjaar in-
gezette activiteitsherstel vanaf het tweede
kwartaal een stijging van het aantal door uit-
zendkrachten gewerkte uren. Slechts na on-
geveer zes maanden, en op voorwaarde dat
de kentering in de conjunctuur zo lang aan-
houdt dat de « flexibele» oplossingen niet
meer volstaan, wijzigen de ondernemingen
hun personeelsbestand. Die tijdsspanne is in
1996 tot uiting gekomen in de vertraging,
vanaf het derde kwartaal, van de jaar-op-jaar
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TABEL 8 - WERKGELEGENHEID

Ondernemingen 1 •..•••••.••••••••••••.••••.•••.••.••.••••••

Overheid ··.··············· .

Grensarbeid (saldo) .

Totaal .

1993 1994 1996 r1995 r

Jaarlijkse veranderingen in duizendtallen (gegevens op 30 juni)

-36

-4
-24

-13

2

-35 16

-1

3

20

-4
4

-40

Veranderingspercenfages t.o.v. hel voorgaande jaar
(jaargemiddelden)

Aantal in de ondernemingen 1 werkzame personen .

Arbeidsvolume in de ondernemingen' 2 •••.••••..•••••••••••..

-1,1

-1,7

-0,5

-0,1

0,1

-0,2

0,4

0,1

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

I Inclusief cie zelfstandigen.
2 Bij het opstellen van cie gegevens werd het verloop van het aantal werkzame personen gecorrigeerd teneinde rekening te houden met het verloop van

cie deeltijdarbeid en cie lijdelijke werkloosheid.

stijging van de gezuiverde werkloosheidscij-
fers, die verderop worden besproken.

Eenzelfde activiteitsstijging en eenzelfde
groeitempo van de. autonome arbeidsproduc-
tiviteit leveren niet steeds eenzelfde ontwikke-
ling van het arbeidsvolume op. Bij een jaarlijks

GRAFIEK 16 - DOOR UITZENDKRACHTEN GEWERKTE
UREN

(indexcijfers 1993 ~ 100, seizoengezuiverde gegevens)

1993 1994 1995 1996

Bron: De beroepsvereniging van uitzendkantoren Upedi.

gemiddeld 1,7 pct. belopende economische
expansie is dat arbeidsvolume de jongste twee
jaar immers nagenoeg stabiel gebleven, terwijl
eenzelfde activiteitstoename aan het begin van
de jaren negentig een teruggang van het ar-
beidsvolume met 0,5 pct. teweegbracht. De
arbeidsintensiteit van de economische groei is
immers afhankelijk van het verloop van de
loonkosten ten opzichte van de overige pro-
ductiekosten. Onder druk van de concurrentie
en voorzover de productieprocessen een sub-
stitutie tussen arbeid, kapitaal en intermedi-
aire inputs mogelijk maken, opteert de pro-
ducent voor het proces waarbij de verschil-
lende productiefactoren worden ingezet in
een verhouding die de kosten zo laag mogelijk
houdt. Als bijvoorbeeld de kostprijs van arbeid
sneller toeneemt dan die van kapitaal - wel-
ke onder meer de prijs en de afschrijving van
uitrustingsgoederen, en de rente omvat-,
dan is het interessanter kapitaal in te zetten,
veeleer dan arbeid. Wordt daarentegen een
gematigde loonkostenstijging in het vooruit-
zicht gesteld, dan verkleint het voordeel dat
van rationaliseringsinvesteringen wordt ver-
wacht.

Tot een substitutie tusser. arbeid en ka-
pitaal wordt - vanwege de aan een reorga-
nisatie van het productieproces verbonden
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(indexcijfers 198 7 ~ 100)

GRAFIEK 17 - LOONKOSTEN EN GESALARIEERDE WERKGELEGENHEID IN DE ONDERNEMINGEN

LOONKOSTEN PER VOLTIJDSE ARBEIDSPLAATS

160,---------------------,

België - Duitsland

Bronnen: OESO, EC, NBB.

kosten - enkel besloten indien de wijziging
in de relatieve prijzen van de productiefacto-
ren duurzaam blijkt. Op lange termijn en bij
een gegeven stijgingstempo van de activiteit
zou, volgens ramingen gebaseerd op het eco-
nometrische model van de Bank, een duur-
zame vermindering met 1 procentpunt van de
wijziging in de arbeidskosten ten opzichte van
de kosten van de overige productiefactoren,
het arbeidsvolume ten belope van 0,5 pro-
centpunt positief beïnvloeden. Dit resultaat
stemt overeen met dat van vergelijkbare stu-
dies voor andere landen,

Het verloop van de loonkosten veroor-
zaakt niet alleen substitutie-effecten; via beïn-
vloeding van de activiteit werkt het ook op
het arbeidsvolume in. Zo drukt een loonma-
tiging de rationaliseringsinvesteringen, om de
redenen die hierboven zijn uiteengezet. Zij
versterkt de concurrentiekracht en bevordert
dus de uitvoer. De invoer loopt terug, terwijl
de weerslag op de particuliere consumptie,
zoals in deel 2,1 is aangetoond, zeer gering
is. Het effect dat de loonmatiging via de ac-

GESALARIEERDE WERKGELEGENHEID
IN VOLTIJDSE ARBEIDSPLAATSEN

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Frankrijk - Nederland

tiviteit op de werkgelegenheid sorteert, zou al
bij al licht positief zijn.

Sedert 1987, en vooral tussen 1989 en
1992, zijn de bezoldigingen per voltijds werk-
nemer in België sneller gestegen dan in de
drie buurlanden; het verschil met Nederland
was het grootst. Terzelfder tijd deed de werk-
gelegenheid het in dit laatste land het best
en in België het minst goed, Indien de ge-
middelde jaarlijkse stijging van de nominale
loonkosten per voltijdse arbeidsplaats in de
ondernemingen tussen 1987 en 1993 niet op
5,2 pct, maar op 4,2 pct. - dat is het ge-
middelde van de drie buurlanden - was uit-
gekomen, dan zouden de relatieve arbeids-
kosten in vergelijking met de overige produc-
tiefactoren jaarlijks 0,7 procentpunt trager zijn
gestegen en zou de jaarlijkse groei van het
arbeidsvolume in de ondernemingen 0,4 pro-
centpunt hoger hebben gelegen. Rekening
houdend met de trendmatige ontwikkeling
van de deeltijdarbeid in België zou dat per
jaar zowat 11.500 extra banen hebben opge-
leverd.
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Dankzij de loonmatiging in de periode
1994-1996 kon het loonkostenverschil met de
drie buurlanden evenwel voor een deel wor-
den weggewerkt. Tussen 1987 en 1996 zijn
de loonkosten in België jaarlijks met gemid-
deld 4,2 pct. toegenomen, tegen 3,8 pct. in
de drie buurlanden, zodat de discrepantie die
over de periode 1987-1993 jaarlijks gemid-
deld 1 procentpunt bedroeg, tot 0,4 procent-
punt werd teruggebracht. In termen van ar-
beidsplaatsen komt dat neer op een negatief
effect van nog slechts om en nabij 4.000 een-
heden per jaar.

De loonnorm die is ingesteld krachtens
de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van
de werkgelegenheid en tot preventieve vrij-
waring van het concurrentievermogen, waarop
in deel 3.1 nader wordt ingegaan, zou de ko-
mende jaren het behoud van een voor de
werkgelegenheid gunstiger loonontwikkeling
moeten waarborgen.

Naast de maatregelen inzake loonvorming
dragen ook de verminderingen van de indi-
recte kosten in niet geringe mate bij tot de
reductie van de gemiddelde kostprijs van ar-
beid. In België bijvoorbeeld werden, vooral
sinds 1994, selectieve verlagingen van de so-
ciale-zekerheidsbijdragen van de werkgevers
ingevoerd. Die maatregelen zijn in 1996 niet
gewijzigd, op één uitzondering na : het op-
trekken van de loongrens die recht geeft op
bijdrageverminderingen voor de lage lonen.
Daardoor is het aantal arbeidsplaatsen dat van
die maatregel profijt trekt, gestegen van
450.000 tot 750.000 eenheden. De sectorale
tewerkstellingsakkoorden, krachtens welke een
bijdrageverlaging wordt toegestaan in geval
van werkgelegenheidscreatie, oogstten even-
eens meer succes, terwijl het voordeelbanen-
plan op kruissnelheid kwam. De verlagingen
van de werkgeversbijdragen die in het kader
van de verschillende maatregelen werden toe-
gestaan, waren alles samen goed voor 53 mil-
jard fr.. of 1,6 pct. van de loonsom in 1996.

Afgezien van maatregelen tot loonmati-
ging en tot verlaging van de werkgeversbijdra-
gen kunnen ook bepaalde wetswijzigingen de
arbeidskosten drukken. Zo biedt de wet van
26 juli 1996 de mogelijkheid orn. binnen be-

paalde grenzen, de wekelijkse arbeidsduur
aan te passen aan de in de loop van het jaar
opgetekende schommelingen in de activiteit,
zonder dat dit aanleiding geeft tot betaling
van een overloon. op voorwaarde evenwel dat
de in de CAO's vastgelegde arbeidsduur ge-
middeld over het jaar wordt nageleefd. Die
wet versoepelt ook de voorwaarden waar-
onder een beroep mag worden gedaan op
uitzendarbeid en, in ruimere zin, op tijdelijke
arbeid.

Het arbeidsvolume in de ondernemingen
wordt weliswaar bepaald door de economi-
sche groei, de technische vooruitgang en de
relatieve kostprijs van arbeid, maar het aantal
werkzame personen is ook nog afhankelijk van
de gemiddelde arbeidsduur. Wat deze laatste
betreft, spelen een groot aantal factoren, on-
der meer de regels betreffende wekelijkse ar-
beidsduur en vakantie, het toepassen van
deeltijdarbeid, de technische werkloosheid en
de afwezigheden wegens ziekte of stakingen.
De trendmatige verkorting van de arbeidstijd
uitte zich, tot 1975, vooral in een verminde-
ring van de in de CAO's vastgelegde arbeids-
duur en, sedertdien, in de opkomst van de
deeltijdarbeid. In België bedroeg deze laatste
in 1994 14,6 pct. van de gesalarieerde werk-
gelegenheid, tegen 11 pct. in 1987. In
Duitsland en Frankrijk werd een groei van
dezelfde orde van grootte opgetekend, maar
de deeltijdarbeid was er initieel wel ietwat
meer verspreid. Het verschil met Nederland,

TABEL 9 - DEELTIJDARBEID IN DE ONDERNEMINGEN

(procenten van de totale gesalarieerde werkgelegenheid)

1987

Verandering
in

procentpunten
lussen 1987

1994 en 1994

14,6 3,6

15,9 3,7
15,4 3,5

36,2 7,5

18,1 4,2

België . 11,0

Duitsland. . . . . . . . . . . . . 12,2

Frankrijk .

Nederland .

Gemiddelde van de drie
buurlanden .

11,9

28,7

13,9

Bron: EC.
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dat in 1987 reeds omvangrijk was, werd nog
groter. Een toename van de deeltijdarbeid in
België tot het peil in de drie buurlanden zou
40.000 additionele arbeidsplaatsen opleveren.

In het kader van het meerjarenplan voor
werkgelegenheid en de wet van 26 juli 1996
zijn verschillende maatregelen genomen, ten-
einde onder meer de mogelijkheden inzake
deeltijdse loopbaanonderbreking uit te brei-
den en het statuut van deeltijdwerkers te ver-
beteren. Door die maatregelen moeten de ar-
beidsstelselszodanig kunnen worden gediver-
sifieerd dat zowel de werkgevers als de werk-
nemers reden tot tevredenheid hebben.

Aan de hand van het econometrische mo-
del van de Bank kan worden berekend in
welke mate de belangrijkste determinanten
van de werkgelegenheid tijdens de afgelopen
tien jaar hebben gespeeld. Tussen 1987 en
1996 is het aantal werknemers in de onder-
nemingen met 149.000 eenheden toegeno-
men, waarvan 140.000 kunnen worden toe-
geschreven aan het verloop van de in het
modelopgenomen determinanten van de
werkgelegenheid. Bijna 60 pct. van die
140.000 banen zou resulteren uit de verho-
ging van het arbeidsvolume. Enerzijds zou de
stijging van de productie, rekening houdend
met de autonome toename van de arbeids-
productiviteit, goed zijn geweest voor zowat
310.000 nieuwe banen. Anderzijds zou de
snellere aanwas van de loonkosten in verge-
lijking met de kostprijs van de overige pro-
ductiefactoren, ook al moet die in het licht
van de autonome toename van de arbeids-
productiviteit worden bezien, in de be-
schouwde periode zo'n 230.000 arbeidsplaat-
sen hebben vernietigd. De arbeidsherverdeling
van haar kant zou ruim 40 pct. van de door
het model verklaarde groei van de werkgele-
genheid voor haar rekening hebben genomen.
Die herverdeling kwam hoofdzakelijk tot stand
door de uitbreiding van de deeltijdarbeid, die
voor bijna 60.000 extra arbeidsplaatsen zorg-
de. Deze resultaten geven slechts bij benade-
ring weer welk effect de verschillende deter-
minanten van de werkgelegenheid hebben ge-
sorteerd. De basisgegevenszijn immers on-
nauwkeurig en voor de jongste jaren zijn zo-
wel wat het aantal werknemers als wat de
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TABEL 10 - WERKGELEGENHEIDSVERLOOP IN DE
ONDERNEMINGEN' TUSSEN 1987 EN 1996

(veranderingen in duizenden personen)

Werkgelegenheid 149
140
79

Waarvan door het model verklaarde variatie

Bijdrage van het arbeidsvolume .

Activiteitseffect, rekening houdend met de
productiviteitstoename .

Effect van de kostprijs van arbeid in ver-
gelijking met de kostprijs van de overige
productiefactoren .

Bijdrage van de arbeidsherverdeling .

Effect van de arbeidsduur van een voltijdse
baan .

Effect van de uitbreiding van de deeltijd-
arbeid .

311

-232

61

3

58

Bron: NBB.

1 Loontrekkenden en zelfstandigen, exclusief de energiesector.

arbeidsduur betreft, geen gedetailleerde gege-
vens voorhanden.

De beschikbare informatie over de ver-
schillende aspecten van de arbeidsmarkt is tot
op heden immers ontoereikend gebleken, van-
wege te summier, te laat of te heterogeen.
Naarmate de overheid haar waaier van ge-
richte maatregelen ter bevordering van de ar-
beidsintensiteit van de groei de jongste jaren
heeft verruimd, is de behoefte aan evaluatie-
middelen en -structuren toegenomen. Het
door de regering ingevolge de beslissing van
de Europese Raad van Essen van december
1994 opgestelde meerjarenplan voor werkge-
legenheid, dat een overzicht bevat van haar
arbeidsmarktbeleid, voorzag hiertoe in de op-
richting van een Hoge Raad voor de Werk-
gelegenheid en in de verplichte opstelling van
een sociale balans door de ondernemingen.

De voornoemde Raad van deskundigen,
die is ingesteld krachtens de wet van 22 de-
cember 1995 houdende maatregelen tot uit-
voering van het meerjarenplan voor werkge-
legenheid en die op 26 november 1996 is
geïnstalleerd, moet de maatregelen ter bevor-
dering van de werkgelegenheid alsook het ge-
richte werkgelegenheidsbeleid evalueren en
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voorstellen terzake onderzoeken. Bovendien
mag hij onafhankelijk advies verstrekken aan
de overheid en de sociale partners. Tot de
opdrachten van de Raad behoren eveneens
het analyseren en opvolgen van de ontwikke-
lingen op de arbeidsmarkt en van de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten, waaromtrent hij
jaarlijks verslag moet uitbrengen bij de re-
gering en de sociale partners.

Hij kan daartoe gebruikmaken van de so-
ciale-balansgegevens die de ondernemingen
voortaan ieder jaar moeten opstellen. Over-
eenkomstig het koninklijk besluit van 4 augus-
tus 1996 betreffende de sociale balans zullen
die gegevens vanaf het boekjaar 1996 geïn-
tegreerd worden in de jaarrekening die de
ondernemingen bij de balanscentrale neerleg-
gen. Ook de VZW's, die geen jaarrekening
moeten neerleggen, dienen een sociale balans
in te vullen indien zij ten minste 100 perso-
nen tewerkstellen. Vanaf het boekjaar 1998
wordt dat aantal teruggebracht tot 20. De
Bank zal op basis van die sociale balansen
een gegevensbank samenstellen en statistieken
opmaken. Zodra het systeem op kruissnelheid
zal werken, zullen die balansen, met een ver-
traging van slechts ongeveer negen maanden,
gedetailleerde informatie verstrekken op basis
waarvan de ontwikkelingen op de arbeids-
markt grondiger zullen kunnen worden ge-
analyseerd.

Zo zullen de gegevensbetreffende het ge-
middelde aantal werknemers, het aantal ef-
fectief gewerkte uren en de personeelskosten
een duidelijker beeld verschaffen van het ni-
veau en het verloop van de kostprijs van de
productiefactor arbeid. Een overzicht van de
toepassing door de ondernemingen van de
overheidsmaatregelen ten gunste van de werk-
gelegenheid, waarbij per maatregel het aantal
betrokken werknemers en, in voorkomend ge-
val, het eraan verbonden financiële voordeel
worden vermeld, zal het gevoerde werkgele-
genheidsbeleid ongetwijfeld beter evalueer-
baar maken. Ook de inspanningen van de on-
dernemingen in het vlak van personeelsoplei-
ding zullen kunnen worden nagegaan. De gro-
te ondernemingen zullen bovendien een over-
zicht verstrekken van de in- en uitstroom van
personeel tijdens het boekjaar. Doordat in de

sociale balans voor vrijwel al die gegevenseen
onderscheid wordt gemaakt tussen voltijdse en
deeltijdse arbeidsplaatsen en de berekeningen
in voltijdse equivalenten gebeuren, zal de ont-
wikkeling van de herverdeling van het arbeids-
volume voortaan nauwkeuriger kunnen wor-
den gevolgd.

D~ grote ondernemingen waren verplicht
voor het boekjaar 1995 een vereenvoudigde
versie van de sociale balans bij de Bank neer
te leggen. Zoals bij een nieuwe statistiek vaak
het geval is, moeten de eerste gegevens bij-
zonder nauwgezet worden gecontroleerd en,
indien nodig, worden gecorrigeerd. Pas dan
zal men over voldoende betrouwbare en
bruikbare gegevens beschikken.

Werkloosheid

Tijdens het verslagjaar werden de statis-
tische gegevens over de beroepsbevolking en
de werkloosheid beïnvloed door de herziening
van de reglementering met betrekking tot de
oudere werklozen.

De voorwaarden om te worden toegela-
ten tot het sedert 1985 bestaande stelsel van
de oudere werklozen, dat rechthebbenden
vrijstelt van stempelcontrole, van inschrijving
als werkzoekende en van de verplichting be-
schikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, zijn
sinds 1 januari 1996 versoepeld. Enerzijds
moeten oudere werklozen tussen 50 en
54 jaar niet langer verminderde arbeidsge-
schiktheid aantonen en anderzijds is de mi-
nimale werkloosheidsduur om tot het stelsel
te kunnen toetreden, teruggebracht van twee
jaar tijdens de afgelopen vier jaar tot één jaar
tijdens de jongste twee jaar.

Tal van werklozen ouder dan 50 jaar heb-
ben van de nieuwe mogelijkheden gebruikge-
maakt en besloten zich uit de arbeidsmarkt
terug te trekken. Door hun vaak lagere kwa-
lificaties en aangezien zij gedurende langere
tijd geen contact hadden met het beroepsle-
ven, is de kans dat zij een baan vinden door-
gaans gering. Zo heeft de uitbreiding van het
voordeelbanenplan tot personen ouder dan
50 jaar die minimaal reeds ze; maanden uit-
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keringsgerechtigd volledig werkloos zijn, vrij-
wel geen invloed gehad op de tewerkstelling
van de oudere werknemers.

Het aantaloudere werklozen die tot dat
stelsel behoren, is sedert de versoepeling van
de toelatingsvoorwaarden in januari 1996 met
ongeveer 35.000 eenheden gestegen tot iets
meer dan 105.000 eenheden in december
1996. Aangenomen mag worden dat het ef-
fect van die herziening van de werkloosheids-
reglementering bijna uitgewerkt is, aangezien
het aantal personen dat in december 1996
voor dit stelsel in aanmerking kwam, ongeveer
gelijk was aan dat van december 1995, net
vóór de herziening.

Dat dit stelsel van vervroegde uittreding
uit de arbeidsmarkt steeds meer toepassing
vindt, verklaart waarom in 1996, voor het
eerst sinds 1986, een daling van de beroeps-
bevolking werd opgetekend. Deze laatste, die
op 30 juni wordt gemeten en die overeen-
stemt met de som van de personen die ef-
fectief tewerkgesteld zijn en de niet-werkende
werkzoekenden, verminderde tussen 1995 en
1996 met ongeveer 7.000 eenheden, nadat
het groeitempo in 1994 en 1995 reeds dui-
delijk vertraagd was ten opzichte van de jaren
voordien.

Ongerekend de invloed van de hierboven
besproken herziening van de werkloosheids-
reglementering, hebben de factoren die het
aanbod van arbeidsplaatsen bepalen, namelijk
het aantal personen op arbeidsleeftijd en de
bereidheid van die personen om zich effectief
op de arbeidsmarkt aan te melden, in 1996
alles samen een positief effect gehad van on-
geveer 14.000 eenheden, vergelijkbaar met
dat van het voorgaande jaar. De mannelijke
activiteitsgraad en de vrouwelijke deelne-
mingsgraad zijn structureel blijven dalen res-
pectievelijk stijgen in ongeveer hetzelfde tem-
po als gemiddeld over de jongste jaren.

Door de wijziging in de reglementering
zijn de nationale werkloosheidsstatistieken in-
houdelijk meer conform de internationale de-
finitie van werkloosheid. Volgens het Interna-
tionaal Arbeidsbureau moeten immers alleen
die personen als werklozen worden opgeno-
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men die voldoen aan nauwkeurig vastgelegde
voorwaarden, met name het actief zoeken van
een baan. De definitieve versie van de door
de Europese Commissie opgestelde geharmo-
niseerde werkloosheidscijfers, die als referen-
tie worden gebruikt voor internationale ver-
gelijkingen en die worden berekend op basis
van de jaarlijkse enquête naar de arbeids-
krachten, beantwoordt aan diezelfde definitie.

Drie andere aspecten van de reglemen-
tering die in de loop van 1996 werden ge-
wijzigd, hebben er eveneens voor gezorgd dat
de werkloosheidscijfers dichter bij hun econo-
mische definitie zijn gaan aansluiten.

Voor abnormaal langdurig werkloze sa-
menwonenden jonger dan 50 jaar zijn de re-
ferentieperiodes inzake uitsluiting vanaf 1 ja-
nuari 1996 teruggebracht van 2 tot 1,5 maal
de gemiddelde werkloosheidsduur in het ar-
rondissement; die werkloosheidsduur wordt
berekend per geslacht en voor drie leeftijds-

GRAFIEK 18 - WERKLOOSHEID

(veranderingen t.o. v. de overeenstemmende maand van het
voorgaande jaar, in duizendtallen)

120 ,---...,-----r---..,.----, 120

80

1993 1995 19961994

- Niet-werkende werkzoekenden 1

- Oudere niet-werkzoekende werklozen
_ Niet-werkende werkzoekenden 1

en oudere niet-werkzoekende werklozen

Bronnen: RVA, NBB.

I Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, verplicht ingeschreven werkzoe-
kenden (voornamelijk de tijdelijk geschorsten en de jongeren in wachttijd)
en vrijwillig ingeschreven werkzoekenden.
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categorieën. Sedert 1 april 1996 kunnen
werkzoekenden die de voorgaande zes maan-
den minimaal 180 uren hebben gewerkt in
het kader van plaatselijke werkgelegenheids-
agentschappen een verzoek indienen teneinde
te worden vrijgesteld van stempelcontrole en
van de verplichting als werkzoekende te wor-
den ingeschreven. Wat de vóór 1 januari
1997 ingediende aanvragen betreft, is die
drempel tijdelijk op 120 uren gebracht. Ter-
zelfder tijd is de beperking, tot twee jaar, van
de uitkeringsperiade in geval van werkloos-
heidsonderbreking om sociale of familie-
omstandigheden afgeschaft en is de uitkering
voor de eerste twee jaren opgetrokken.

Door die verschillende wijzigingen in de
reglementering geeft het werkloosheidscijfer
een meer getrouw beeld van het aantal ef-
fectief werkzoekenden, maar de analyse van

GRAFIEK 19 - INTERNATIONALE VERGElIJKING VAN DE
WERKLOOSHEIDSGRAAD

(niet-werkende werkzoekenden in procenten van de burgerlijke
beroepsbevolking, seizoengezuiverde maandelijkse gegevens)

13 13

12 12

11 11

10 10

9 9

8 8
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6 6
1993 1994 1995 1996

- Frankrijk

- Europese Unie

- België

- - - België (gecorrigeerde gegevens ')

- Duitsland

- Nederland

Bronnen: EC, NBB.

l De reeks Vim de niet-werkende werkzoekenden, die gebruikt wordt orn de
voorlopige maandelijkse gegevens op te stellen uitgaand van de resultaten van
de jongste door de Europese Cornmtss!e gepubliceerde jaarlijkse enquête naar
de arbeidskrachten, is gecorrigeerd teneinde rekening te houden met de vari-
atie in het aantal oudere nier-werkzoekende werklozen sinds januari 1996.

de werkloosheid, het enige segment van de
arbeidsmarkt waar snel en regelmatig statistie-
ken voor beschikbaar zijn, is er tijdelijk inge-
wikkelder door geworden. Aangezien de wij-
zigingen inzake uitsluiting, arbeid in het kader
van plaatselijke werkgelegenheidsagentschap-
pen en werkloosheidsonderbreking de vraag
naar arbeidsplaatsen tot nu toe slechts mar-
ginaal zouden hebben beïnvloed, worden de
resultaten enkel door de ontwikkeling van het
aantal begunstigden van het stelsel van de ou-
dere werklozen grondig verstoord.

Teneinde de wijzigingen in de niet-vervul-
de vraag naar arbeidsplaatsen tussen 1995 en
1996 te analyseren, volstaat het derhalve de
breuk die zich aan het begin van het verslag-
jaar in de officiële gegevens over de niet-
werkende werkzoekenden voordeed, te neu-
traliseren door er de begunstigden van het
stelsel van de oudere werklozen bij te tellen.

Daaruit mag blijken dat de jaar-op-jaar
stijging van de werkloosheid, die aan het be-
gin van de zomer van 1995 was versneld,
zich tussen het derde kwartaal van 1995 en
het tweede kwartaal van 1996 stabiliseerde
en daarna vertraagde. Het totale aantal niet-
werkende werkzoekenden en begunstigden
van het stelsel van de oudere werklozen, dat
met vertraging reageerde op de sedert het be-
gin van het verslagjaar opgetekende conjunc-
turele verbetering, lag in het vierde kwartaal
van 1996 zelfs ietwat lager dan een jaar eer-
der.

De hierboven vermelde statistische wijzi-
gingen spelen ook wanneer men het werk-
loosheidsverloop internationaal vergelijkt. De
voorlopige maandelijkse gegevens van de Eu-
ropese Commissie worden immers, uitgaand
van de resultaten van de jongste jaarlijkse en-
quête naar de arbeidskrachten, geëxtrapoleerd
op basis van het verloop van het aantal niet-
werkende werkzoekenden. Gecorrigeerd voor
de stijging van het aantal niet-werkzoekende
oudere werklozen, bleef het werkloosheids-
cijfer in België tussen december 1995 en de-
cember 1996 onveranderd op 10 pct. In Ne-
derland, waar het werkloosheidscijfer overi-
gens duidelijk onder het Europese gemiddelde
blijft, werd tussen oktober 1S9S en oktober
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GRAFIEK 20 - UITKERINGSGERECHTIGDE VOLLEDIGE
WERKLOOSHEID NAAR INACTIVITEITSDUUR 1

(veranderingen La. v. de overeenstemmende maand van het
voorgaande jaar, in duizendtallen)
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Langdurige werkloosheid 3

Bron: RVA.

I Mel inbegrip van de jongeren in wachttijd.

2 Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met een inactiviteitsduur van min-
der dan 1 jaar en jongeren in wachttijd.

! Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met een inactiviteitsduur van
1 jaar of meer.

1996 een daling met 0,4 procentpunt opge-
tekend. In Duitsland en in Frankrijk bleef de
werkloosheidsgraad stijgen: in november
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1996 lag hij respectievelijk 0,8 en 0,7 pro-
centpunt hoger dan een jaar eerder. In het
geheel van de Europese Unie nam de werk-
loosheidsgraad licht toe, van 10,8 pct. in no-
vember 1995 tot 10,9 pct. een jaar later.

Dat het tij in België in de loop van 1996
ten goede keerde, kwam ook tot uiting in het
profiel van de jaar-op-jaar wijzigingen in de
gegevens betreffende de kortstondige werk-
loosheid, waarin de werklozen met een .inac-
tiviteitsduur van minder dan één jaar zijn ver-
vat. De wijziging in het aantal werkzoekenden
die tot deze categorie behoren en die, in te-
genstelling tot wat bij de langdurig werklozen
het geval is, nauwelijks beïnvloed wordt door
de verschillende hierboven beschreven wijzi-
gingen in de reglementering, is sedert de
tweede helft van 1994 negatief. De maande-
lijkse dalingen zijn in de loop van 1995 ge-
leidelijk vertraagd vanwege zowel de afschaf-
fing van het jongerenbanenplan als de con-
juncturele verzwakking. In april 1996 kwam
de vermindering nagenoeg tot stilstand; daar-
na versnelde ze opnieuw en in december was
het aantal werklozen in deze categorie met
zowat 13.500 eenheden gedaald.

Het aantal personen met een uitkering in
het kader van de werkloosheidsverzekering,
exclusief de uitkeringsgerechtigde volledig

TABEL 11 - BEGUNSTIGDEN VAN DE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING, EXCLUSIEF DE UITKERINGSGERECHTIGDE VOLLEDIG
WERKLOZEN

(jaargemiddelden, in duizendtallen)

Conventionele brugpensioenen

Niet-werkzoekende werklozen 1

1993 1994 1995 1996 r

138 137 135 134
105 97 97 116
74 73 72 92

145 90 63 38
56 52 50 50
63 49 48 50
16 19 18 19

522 444 410 407

Waarvan oudere werklozen , .

Deeltijds werklozen 2 •••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••.•.

Loopbaanonderbrekingen ,.

Tijdelijk werklozen .

Werklozen in beroepsopleiding , .

Totaal .

Bronnen: RVA, NBB.

1 Begunstigden van het stelsel van de oudere werklozen en werklozen die zich niet. als werkzoekenden dienen in Ie schrijven wegens sociale of familie-
omstandigheden of de hervatting van studies.

2 Het aantal bij de RVA ingeschreven deeltijds werklozen ligt hoger. In de tabel wordt enkel rekening gehouden met de deeltijds werklozen die effectief
recht. hebben op een aanvullende werkloosheidsuitkering.
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werklozen, is in 1996 blijven afnemen, zij het
in een duidelijk trager tempo dan tijdens de
voorgaande jaren. Het definitief vervangen, se-
dert eind 1995, van het stelsel van de on-
vrijwillig deeltijdse arbeid door het minder du-
re stelsel van deeltijdse arbeid met behoud
van rechten, oefende ook in 1996 op het
aantal deeltijds werklozen een neerwaartse in-
vloed uit die groter was dan die van de stij-
ging van het aantaloudere werklozen. Het
aantal bruggepensioneerden en tijdelijk werk-
lozen bleef daarentegen ongewijzigd. Ondanks
het streven naar een hogere scholingsgraad
van de werkzoekenden, is het aantal werklo-

zen in beroepsopleiding niet toegenomen.
Evenmin lijken de verschillende maatregelen
ter bevordering van arbeidsherverdeling in het
kader van het meerjarenplan voor werkgele-
genheid een noemenswaardige invloed te
hebben gehad op het aantal loopbaanonder-
brekingen.

Het aantal begunstigden die niet tot de
categorie van uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen behoren, verminderde tijdens het
verslagjaar met in totaalongeveer 3.000 een-
heden, zodat de gecumuleerde daling sedert
1991 op bijna 150.000 eenheden uitkomt.
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3. PRIJZEN, KOSTEN EN INKOMENS

3.1 VERLOOP VAN DE LOONKOSTEN IN
DE ONDERNEMINGEN

Zoals reeds is vermeld in deel 2.2, stegen
de loonkosten per voltijds werknemer in de
ondernemingen in België tijdens de periode
1987-1993, als jaargemiddelde, sneller dan
die in de drie buurlanden, met respectievelijk
5,2 en 4,2 pct. Aangezien in diezelfde perio-
de de inflatie in België iets lager lag, kwam
dat verschil volledig voor rekening van de for-
sere reële-loonstijging. Daar de productiviteits-
winsten haast identiek waren, namen de loon-
kosten per eenheid product in België met
3 pct. toe, tegen gemiddeld 1,9 pct. in Duits-
land, Frankrijk en Nederland.

In 1993 werd, volgens de procedures
waarin de wet van 6 januari 1989 voorzag,
vastgesteld dat sedert 1987 een loonkosten-
handicap was ontstaan. Dat zette de overheid
ertoe aan de loonontwikkeling bij te sturen.
Die ingreep was ingegeven door de bekom-
mering dat dit loonkostenecart het concurren-
tievermogen van de Belgische ondernemingen
zou kunnen schaden. Meer nog dan de vrees
voor een concurrentiehandicap speelde echter
de groeiende overtuiging dat een dergelijke
snelle stijging van de loonkosten, ten gevolge
waarvan de relatieve prijzen van de produc-
tiefactoren worden omgebogen in het nadeel
van de factor arbeid, vooral nefast was voor
het werkgelegenheidsverloop.

De in november 1993 goedgekeurde
maatregelen behelsden vooreerst de introduc-
tie van een nieuw referentie-indexcijfer voor
de indexering van lonen, uitkeringen, inko-
mens van beoefenaars van vrije beroepen,
tantièmes en huurprijzen, het zogeheten ge-
zondheidsindexcijfer. Door de overgang op
dat nieuwe indexcijfer konden de reële-loon-
stijgingen in 1994 worden geneutraliseerd. Uit
het gezondheidsindexcijfer zijn immers een
aantal voor de gezondheid schadelijk geachte
producten geweerd - alcohol, tabak, benzine
en diesel - waarvan de prijzen sneller waren

gestegen dan de inflatie. Bovendien werd zo-
wel voor 1995 als voor 1996 een verbod van
CAO-loonstijgingen opgelegd.

GRAFIEK 21 - INTERNATIONALE VERGELIJKING VAN DE
LOONKOSTEN IN DE ONDERNEMINGEN

(gemiddelden van de jaarlijkse veranderingspercentages)
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Dankzij die maatregelen bleef de toena-
me van de loonkosten per voltijds werknemer
in België tussen 1993 en 1996 beperkt tot
gemiddeld 2,3 pct., tegen 3,1 pct. in de drie
buurlanden, bij een inflatietempo dat zowel
in België als in die drie landen op ongeveer
2 pct. uitkwam. De sinds 1987 gegroeide
kloof werd evenwel niet volledig gedicht, aan-
gezien ook de buurlanden, en vooral Neder-
land, inspanningen leverden om hun concur-
rentievermogen en werkgelegenheid te vrijwa-
ren. De handicap werd in 1996 niettemin te-
ruggebracht tot 3,1 pct.

Tegen de achtergrond van een hoge
werkloosheid is het aanhouden van de loon-
matiging ook gewenst teneinde de werkgele-
genheid maximale groeikansen te waarborgen.
In het verleden is evenwel meermaals geble-
ken dat bij het loonvormingsproces in België
onvoldoende rekening wordt gehouden met
de beperkingen die door de algemene eco-
nomische situatie worden opgelegd. De over-
heid zag zich dan ook genoodzaakt maatre-
gelen te nemen om de loonontwikkeling bij
te sturen. Dat was onder meer het geval in
de tweede helft van de jaren zeventig na de
eerste oliecrisis, begin jaren tachtig na de de-
valuatie van de frank, en meer recentelijk eind
1993, toen bleek dat bij het afsluiten van de
loonakkoorden van begin jaren negentig te
weinig acht was geslagen op de hoge en nog
toenemende werkloosheid. Om te vermijden
dat in de toekomst nog zou moeten worden
ingegrepen nadat het kwaad is geschied, werd
de wet van 6 januari 1989 ter vrijwaring van
het concurrentievermogen vervangen door de
wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de
werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring
van het concurrentievermogen.

Deze wet roept de sociale partners op
een centraal akkoord te sluiten, waarin een
maximale nominale loonkostenstijging wordt
bepaald die bij de onderhandelingen over de
tweejaarlijkse loonakkoorden op zowel natio-
naal, sectoraal, als ondernemingsvlak in acht
moet worden genomen en ook in individuele
akkoorden niet mag worden overschreden. In-
dien de sociale partners geen akkoord berei-
ken, is het aan de regering om dat maximum
vast te leggen.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Bij het bepalen van dat maximum wordt
rekening gehouden met de bij de drie be-
langrijkste handelspartners verwachte toename
van de loonkosten per voltijds werknemer, uit-
gedrukt in hun respectieve valuta's en even-
tueel gecorrigeerd voor wijzigingen in de ge-
middelde jaarlijkse conventionele arbeidsduur.
De nieuwe wet is dus een instrument dat
mogelijke ontsporingen moet voorkomen,
veeleer dan ze achteraf te trachten ongedaan
te maken. Indexeringen en baremieke verho-
gingen blijven echter gewaarborgd, zelfs in-
dien de loonstijging daardoor de maximaal
toegestane marge overschrijdt. Ook winstdeel-
nemingen worden bij de evaluatie van de
loonkostenontwikkeling niet in aanmerking ge-
nomen, onder de voorwaarden die bij wet
zullen worden vastgelegd.

De sociale partners kunnen die marge bij
hun onderhandelingen bestemmen voor hetzij
loonsverhogingen, hetzij de financiering van
werkgelegenheidsbevorderende maatregelen.

Hoewel de wet ~ooral een preventief ka-
rakter heeft, voorziet zij tevens in enkele bij-
sturingsmechanismen. Mocht de loonontwik-
keling in België toch die van de buurlanden
overstijgen, dan kunnen aan het einde van
het eerste jaar correcties worden aangebracht.
Ook tijdens de loononderhandelingen van het
daaropvolgende jaar is dat mogelijk, vermits
de wet bepaalt dat de maximale marge kan
worden ingekrompen ten belope van de over-
schrijding tijdens de voorgaande twee jaren.

Aangezien de sociale partners er in 1996
niet in geslaagd zijn binnen de door de wet
bepaalde termijn een centraal akkoord te be-
reiken, heeft de regering besloten dat die mar-
ge over 1997 en 1998 samen maximaal
6,1 pct. mag bedragen.

Wat het recente verleden betreft, meer
bepaald 1996, heeft het reeds vermelde ver-
bod van CAO-loonstijgingen voor de periode
1995-1996 een aanzienlijke bijdrage geleverd
tot het matige verloop van de loonkosten.
Voorts zijn de werkgeversbijdragen aan de so-
ciale zekerheid, gemiddeld beschouwd, ver-
minderd, doordat een aantal eerder genomen
maatregelen, zoals de tewerkstellingsakkoor-
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TABEl 12 - LOONKOSTEN IN DE ONDERNEMINGEN I

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

19921990 1993 1996 r1994 19951991

Bezoldiging per voltijds werknemer ............... 7,1 8,9 6,2 4,1 2,5 2,5 1,7

Verhoging ten gevolge van :

Sociale-zekerheidsbijdragen van de werkgevers 2 0,3 -0,1 0,1 -0,7 -0,2 -0,3
Indexeri ngen ............................... 3,3 3,5 2,7 2,6 1,4 1,5 1,4

CAO-loonstijgingen ......................... 2,0 2,3 2,3 0,9 1,4
Wage drift 3 ............................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Overige factoren 4 ............... . .......... 1,2 2,1 0,7 0,1 0,8

Productiviteit per voltijds werknemer ............. 2,3 2,9 2,6 1,1 2,5 2,1 1,9

Loonkosten per eenheid product 5 ................ 4,7 5,9 3,5 2,9 0,4 -0,2

Bronnen: INR. RSZ. NBB.
1 Privé- en overheidsbedrijven. Alle gegevens zijn becijferd zonder rekening te houden met cie eventuele weerslag van cie statistische aanpassingen, die cie

drie invalshoeken van cie nationale rekeningen mei elkaar in overeenstemming brengen.

2 Voor 1994 en 1995 betreft het gegevens die geraamd zijn op basis van cie RSZ-reeksen.

J Deze rubriek is fortairair geraamd en omvat hoofdzakelijk de baremieke verhogingen.

4 Deze rubriek omvat de verhogingen die de ondernemingen bovenop de CAO-loonstijgingen en de baremieke verhogingen toekennen, hel verschil tussen
de geraamde en de werkelijke loonindexeringen. en vergissingen en weglatingen.

5 Per eenheid toegevoegde waarde, tegen vaste prijzen, in de ondernemingen.

den en het voordeelbanenplan, op kruissnel-
heid kwamen en de toepassingscriteria voor
de bijdrageverminderingen voor lage lonen
werden verruimd.

De weerslag van de inflatie op de loon-
kosten, door de koppeling van de bezoldigin-
gen aan het indexcijfer van de consumptie-
prijzen, bleef eveneens beperkt - 1,4 pct. -
ondanks de versnelling van de inflatie tot
2,1 pct. in 1996. Die indexering gebeurt im-
mers op basis van het gezondheidsindexcijfer.
Het grootste gedeelte van de verzwaring van
de indirecte belastingen die, zoals verderop
zal blijken, oorzaak was van de inflatiever-
snelling, woog namelijk juist op de producten
die uit dat indexcijfer zijn geweerd. De ge-
middelde indexering bleef bovendien onder
de stijging van het gezondheidsindexcijfer,
doordat de indexeringsmechanismen ertoe lei-
den dat de lonen met enkele maanden ver-
traging aan het prijsverloop worden aangepast.

Het geheel van die factoren resulteerde
in het verslagjaar in een beperkte verhoging
van de gemiddelde loonkosten per voltijds
werknemer. De stijging, met 1,7 pct., was de
kleinste sinds 1989. Aangezien de productivi-
teit verder toenam in een tempo dat ongeveer
gelijk was aan het gemiddelde op lange ter-

mijn, lieten de loonkosten per eenheid pro-
duct zelfs een lichte daling optekenen, na een
gering accres in 1995. De loonkosten per een-
heid product zijn derhalve reeds drie jaar sta-
biel.

3.2 KOSTEN EN PRIJZEN

De geringe daling van de loonkosten per
eenheid product in 1996 droeg bij tot het
matige verloop van de kosten van binnenland-
se oorsprong. Enkel de indirecte-belastingver-
hogingen duwden die kosten noemenswaardig
omhoog.

Op 1 januari 1996 werd het normale
BTW-tarief opgetrokken van 20,5 tot 21 pct.
en gingen de accijnzen op benzine omhoog,
in toepassing van de beslissingen die tijdens
de opstelling van de begroting voor 1996 wa-
ren genomen. In oktober en november wer-
den in het kader van de begroting voor 1997
de accijnzen op benzine en op alcoholhou-
dende dranken verhoogd. Het BTW-tarief
voor sierplanten en snijbloemen werd daaren-
tegen verlaagd van 21 tot 6 pct. Op 30 de-
cember gingen de accijnzen op benzine
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(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

TABEL 13 - PRIJZEN EN KOSTEN PER EENHEID IN DE ONDERNEMINGEN 1 2

Kosten per verkochte eenheid .

Ingevoerde goederen en diensten

Kosten in vreemde valuta's 3 .•......••••.•..•. (- 0,7) (- 0,8) (- 2,2)
Wisselkoersen 4 .•.•••••••.•.••••••.••••.••.•.

Kosten in franken............ . .

Kosten van binnenlandse oorsprong per eenheid
product 5 .•..•.•..•.•..•...••.•.•..•.•..•.•.

Indirecte belastingen min subsidies .
Loonkosten .
Bruto-exploitatieoverschot van de zelfstandigen ..

Bruto-exploitatieoverschot van de vennootschappen per
verkochte eenheid .

Verkoopprijs per eenheid .

Op de binnenlandse markt .
Waarvan consumptieprijzen 6 •.•..•.••.•••.•..•

Bij de uitvoer .

1991 1995

p.m.
Kosten-

structuur
1996r in 19951992 1993 1994

1,8 1,5 1000,5 0,8 1,3

(2,7) (4,6) (- 0,2)
(0,1) (-2,0) (-0,4) (-1,7) (-3,9) (2,1)

1,9 52-0,6 -2,6 0,9 0,5-2,7

4,4

-0,3
5,9
3,0

3,7

6,7
3,5
2,3

1,0

5,6
-0,2

1,4

48

7
31
10

4,1

9,7
2,9
3,9

1,0

7,0

-0,6

-4,1
0,4

-0,8-0,1

-3,8

1,2

3,0
3,2

-0,5

3,4

1,7

1,8
2,1

1,9

1,4

0,6

-0,2

0,7

2,4
2,8

-1,2

3,0

1,5

2,4
2,4

0,3

6,1

0,7

1,4
1,5

-0,1

2/5
2,4

-1,0

Bronnen: INR, NBB.

1 Privé- en overheidsbedrijven.

2 De delerminanten van cie vorming van prijzen en kosten zijn becijferd zonder rekening le houe/en met de eventuele weerslag van de statistische aanpassingen,
die cie drie invalshoeken van de nationale rekeningen met elkaar in overeenstemming brengen. Die aanpassingen zijn daarentegen welopgenomen in de
verkoopprijzen, de kosten en het bruto-exploitatieoverschot per verkochte eenheid, ook JI worden zij in cie tabel niet expliciet bij cie determinanten
vermeld.

J Kosten verkregen door het kostenverloop in franken te delen door de wisselkoerswijziging.

(, Indexcijfer van de consumptieprijzen.

·1 Gemiddelde wisselkoers gewogen met de invoer van goederen en diensten. Een minteken duidt op een appreciatie van de frank.

5 Dat wil zeggen per eenheid toegevoegde waarde, tegen vaste prijzen, in cie ondernemingen.

opnieuw in de hoogte, maar die maatregel
zal pas in 1997 een weerslag hebben op het
kostenverloop.

Ook de ingevoerde goederen en diensten
kunnen bron van kostenverhogingen zijn. Van-
wege de hoge openheidsgraad van de Belgi-
sche economie is het verloop van de invoer-
prijzen zelfs een zeer belangrijke determinant,
ongeacht of het gaat om de invoer van grond-
stoffen of van andere producten. De grond-
stoffenprijzen op de wereldmarkt, die ge-
woonlijk in dollars worden genoteerd, kunnen
door een kleine economie als België niet wor-
den beïnvloed. Ze moet derhalve de prijs-
schommelingen op de internationale markten
ondergaan. In het verslagjaar gingen de dol-
larprijzen voor ruwe olie met zowat 18 pct.
omhoog. In franken omgerekend, beliep de

toename zelfs 23,9 pct., daar de dollar met
5 pct. in waarde steeg. De overige grondstof-
fen hebben geen kostenverhoging met zich
meegebracht, aangezien de daling van de no-
teringen groter uitviel dan de appreciatie van
de dollar.

De invoer van de overige goederen en
diensten komt voor ruim 60 pct. uit Duitsland
en uit andere lidstaten van het EMS waar het
monetaire beleid gericht is op stabiliteit van
hun nationale valuta's ten opzichte van de
Duitse mark, landen waar de inflatiebestrijding
prioritair is. Door de prijsbeheersing in die
economieën en de stabiele koers van de frank
ten opzichte van hun valuta's, is het risico op
invoer van inflatie dan ook minder groot. On-
danks de forse appreciatie van de dollar bleef
de prijsstijging van ingevoerde goederen en
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diensten zodoende beperkt tot 1,9 pct., ook
al was dat veruit de grootste toename sinds
1990.

Dat de kosten per verkochte eenheid iet-
wat sterker toenamen - 1,5 pct. - dan in
de voorgaande vier jaar, komt overigens voor
twee derde door de stijging van de invoer-
prijzen.

Ten slotte bleef de verhoging van het
bruto-exploitatieoverschot van de vennoot-
schappen en de zelfstandigen bescheiden. De
exporteurs namen de daling van de gewogen
gemiddelde koers van de frank wellicht te
baat om hun uitvoerprijzen in franken te ver-
hogen en hun marges te verruimen. Daar-
tegenover stond dat, ondanks het conjunctuur-
herstel, de vraag op de binnenlandse markt
onvoldoende aantrok om een significante ver-
ruiming mogelijk te maken van de winstmar-
ges van onder meer handelaars en ambachts-
lui.

In tegenstelling tot wat sedert het begin
van het decennium het geval was, namen de

TABEL 14 - CONSUMPTIEPRIJZEN

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

prijzen bij de uitvoer en die op de binnen-
landse markt aldus in ongeveer dezelfde mate
toe. Achter de gemiddelde toename van de
verkoopprijzen op de binnenlandse markt gin-
gen niettemin enigszins uiteenlopende ont-
wikkelingen schuil. De prijsstijging van de in-
vesteringen lag onder het gemiddelde vanwe-
ge de verlaging, onder bepaalde voorwaarden,
van de BTW-tarieven voor de woningbouw.

De stijging van de consumptieprijzen
daarentegen was forser, te weten 2,1 pct. De
inflatie overschreed zo het peil van 1995, na-
melijk 1,5 pct. Die versnelling komt echter in-
tegraal voor rekening van de reeds vermelde
verhogingen van de indirecte belastingen.
Wordt de invloed van die indirecte-belasting-
verzwaring, met inbegrip van het effect dat
de eind 1995 getroffen beslissingen in 1996
sorteerden, buiten beschouwing gelaten, dan
was er zelfs helemaal geen versnelling.

De fundamentele tendens van het verloop
van de consumptieprijzen wijst zelfs op een
verdere vertraging van de inflatie, die in 1996
een niveau bereikte dat zogoed als gelijkstaat

Totaal Levens- Overige
middelen goederen

Diensten HuurgeldenCezond- Onderliggen- Energie-
heidsindex- de inflatie I dragers

cijfer

1993 ....................... 2,8 2,9 3,6 -0,8 2,8 3,8 5,3

1994 ....................... 2,4 2,4 0,9 1,8 2,4 2,6 4,6

1995 ....................... 1,5 1,6 1,6 -0,6 1,2 1,3 2,0 2,9

1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1 1,7 1,7 6,1 0,6 1,2 2,3 2,5

December 1996' ............ 2,5 2,0 1,9 8,5 1,2 1,3 2,7 2,0

Veranderingen exclusief wijzigingen in de indirecle belastingen

1993 ....................... 2,4 2,9 0,4 -0,7 2,9 3,7 5,3

1994 ....................... 1,6 1,8 -2,4 1,7 1,4 2,2 4,6

1995 ....................... 1,5 1,6 1,6 -0,8 1,2 1,3 2,0 2,9

1996 ....................... 1,5 1,4 1,3 3,9 0,5 0,9 1,9 2,5

December 1996 z ............ 2,0 1,8 1,5 6,7 0,6 1,1 2,2 2,0

Bronnen: MEZ, NBB.

I Inflatie ongerekend de invloed van energiedragers, aardappelen, groenten en fruit.

2 Veranderingspercentages ten opzichte van decamber 1995.
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met prijsstabiliteit. Die tendens kan het best
worden geïllustreerd aan de hand van de voor
de indirecte belastingen gezuiverde onderlig-
gende inflatie. Bij de becijfering van deze laat-
ste wordt geen rekening gehouden met pro-
ducten die een erratisch prijsverloop vertonen,
namelijk de energiedragers, en bepaalde on-
verwerkte levensmiddelen, zoals groenten en
fruit. Sluit men bovendien de weerslag uit van
de indirecte belastingen, die de prijzen op
discretionaire wijze beïnvloeden, dan krijgt
men een goed beeld van de onderliggende
inflatietendensen. Zo berekend, beliep de in-
flatie in 1996 slechts 1,3 pct., tegen 1,6 pct.
het voorgaande jaar.

Die vertraging kwam het sterkst tot uiting
in de goederen - levensmiddelen en ener-
giedragers niet meegerekend -, waarvan de
prijzen, ongerekend de invloed van de indi-
recte belastingen, in het verslagjaar met nau-
welijks 0,9 pct. toenamen, na een accres met
1,3 pct. in 1995. Ook het stijgingstempo van
de diensten en de huurgelden vertraagde,
maar kwam toch hoger uit dan dat van de
voornoemde goederen. Wat de diensten be-
treft, kan die snellere groei onder meer wor-
den verklaard doordat er minder productivi-
teitswinsten worden gerealiseerd dan in de in-
dustrie. De nog steeds sterke klim van de
huurgelden is wellicht terug te voeren op een
reële verhoging van de huurprijs bij contract-
hernieuwing, aangezien tijdens de looptijd van
het contract alleen verhogingen ten gevolge
van een stijging van het gezondheidsindexcij-
fer zijn toegestaan.

Teneinde de inflatiecijfers in de EU-
landen met elkaar te kunnen vergelijken, stelt
de Europese Commissie sedert maart 1996
zogenoemde interim-indexcijfers op, die te-
ruggaan tot 1994. Zij zijn een eerste stap in
de harmonisering van de prijsindexcijfers die
als basis moeten dienen voor de beoordeling
van de convergentie tussen de lidstaten, zoals
is bepaald in artikel 109 J van het Verdrag
van Maastricht, in afwachting van de volledig
geharmoniseerde indexcijfers, die vanaf 1997
worden opgesteld. Doordat de voornaamste
verschillen tussen de nationale indexcijfers zijn
weggewerkt, hebben die interim-indexcijfers
betrekking op een in hoge mate vergelijkbaar
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pakket goederen en diensten. Voor België
houdt die harmonisering onder meer in dat
de uitgaven voor gezondheidszorg, brandver-
zekering, buitenlandse reizen en financiële
diensten alsook de belasting op de inverkeer-
stelling van voertuigen niet in aanmerking
worden genomen. De aldus berekende inflatie
verschilt evenwel niet fundamenteel van die
welke is gemeten op basis van het nationale
indexcijfer.

Ondanks die inspanning tot harmonisering
weerspiegelen de interim-indexcijfers nog niet
de fundamentele inflatietendensen in de ver-
schillende landen, omdat het verloop van die
indexcijfers nog steeds wordt beïnvloed door
de wijzigingen in de indirecte fiscaliteit. Zo
dient de sedert november 1995 in België op-
getekende versnelling van de prijsstijging, die
contrasteert met de ontwikkelingen in Duits-
land, Frankrijk en Nederland en sedert augus-
tus 1996 maakt dat België een hogere inflatie

GRAFIEK 22 - INTERIM-INDEXCIJFERS VAN DE
CONSUMPTIEPRIJZEN

(veranderingspercentages La. v. de overeenstemmende maand
van het voorgaande jaar)

1995 1996

België

Nederland

- Frankrijk

- Duitsland

Bron: EC.
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heeft dan die drie landen, in hoofdzaak te
worden toegeschreven aan de opeenvolgende
verhogingen van de indirecte belastingen. De
weerslag van de belastingwijzigingen, in de
veronderstelling dat zij volledig aan de con-
sument worden doorberekend, kan wel wor-
den geraamd, zij het voor de partnerlanden
uitsluitend op jaarbasis. Nederland was het
enige van de drie buurlanden waar die wij-
zigingen tijdens het verslagjaar de inflatie sig-
nificant zouden hebben opgevoerd, en wel
met 0,6 procentpunt. Ongerekend de invloed
van de indirecte belastingen ligt de inflatie in
België dicht bij het gemiddelde van de drie
partnerlanden .

Het inflatiecriterium van het Verdrag van
Maastricht bepaalt dat het prijsstijgingstempo
in de landen die tot de EMU wensen toe te
treden, maximaall,5 procentpunt hoger mag
liggen dan het gemiddelde van de - ten
hoogste drie - best presterende landen. De
referentiewaarde, berekend volgens de metho-
den gebruikt in de convergentieverslagen van
de Europese Commissie en het EMI, en ge-
meten aan de hand van het gemiddelde in-
flatietempo van december 1995 tot november
1996, lag op 2,7 pct. Met een stijging van de
consumptieprijzen die, volgens dezelfde maat-
staven gemeten, 1,9 pct. bedroeg, voldoet
België dus ruimschoots aan dat criterium.

3.3 INKOMENS

Inkomen van de particulieren

Het primaire inkomen van de particulie-
ren is tijdens het verslagjaar slechts zeer wei-
nig gegroeid: met niet meer dan 1,2 pct.,
tegen 2,1 pct. in 1995. De belangrijkste reden
van die vertraging is hierboven reeds toege-
licht. In de ondernemingen kromp het ar-
beidsvolume licht in en namen de bezoldi-
gingen per werknemer slechts in zeer geringe
mate toe. Ook bij de overheid steeg de loon-
som nauwelijks. Aan de reeds verscheidene
jaren durende vermindering van het aantal ar-
beidsplaatsen kwam weliswaar een einde,
maar een deel van het overheidspersoneel
kreeg zijn eindejaarspremie pas begin 1997
uitbetaald. Over het geheel van de economie
genomen, groeiden de lonen en salarissen bij-
gevolg met slechts 1,3 pct., tegen 2,9 pct. in
1995.

Het ondernemersinkomen van de zelf-
standigen ging daarentegen sneller stijgen:
met 4 pct., tegen 1,8 pct. in 1995. Die ster-
kere toename gold voor de meeste catego-
rieën van zelfstandigen. Zo zagen de land-
bouwers hun inkomens in de hoogte gaan na
de forse teruggang van het jaar voordien. De

(veranderingspercenlages /.0. v. hel voorgaande jaar)

TABEl 15 - INKOMEN VAN DE PARTICULIEREN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN'

Primair inkomen .

Lonen en salarissen 2 •••••••.••••••••••••••••••••.••

Ondernemersinkomen van de zelfstandigen .

Inkomens uit vermogen .

Netto lopende overdrachten .

Beschikbaar inkomen .

p.m. Tegen vaste prijzen 3 ........•..•••...•.•.•••.•.•

1993 1995 1996 r

2,1 1,2

2,9 1,3

1,8 4,0

0,1 -0,7

3,9 -1,3

1,9 1,5

(0,4) (-0,6)

1994

3,4

2,5

2,0

6,6

2,5

2,9

4,5

0,7

17,1

1,0

0,4

3,8

(1,0) (-1,3)

Bronnen: INR, NBB.

1 Met inbegrip van de afschrijvingen, maar ongerekend de statistische aanpassingen, die de drie invalshoeken van de nationale rekeningen met elkaar in
overeenstemming brengen.

1 Door de bedrijven en de overheid betaalde bezoldigingen, met inbegrip van de sociale-zekerheidsbijdragen van de werkgevers, en d~' overheidspensioenen.

) Aan de hand van het: indexcijfer van de consumptieprijzen gedefleerde gegevens.
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negatieve effecten van de scherpe prijsdaling
voor rundvlees en aardappelen werden im-
mers gecompenseerd door de prijsverhoging
voor de meeste andere land- en tuinbouw-
producten. De beoefenaars van een aantal
vrije beroepen van hun kant trokken profijt
van de toegenomen uitgaven voor gezond-
heidszorg, terwijl de handelaars voordeel haaI-
den uit de lichte nominale stijging van de
particuliere consumptie.

Het verschil in groei tussen het onderne-
mersinkomen van de zelfstandigen en de an-
dere componenten van de arbeidsinkomens is
voor een deel terug te voeren op het feit dat
in 1996 het aantal zelfstandigen toenam, ter-
wijl het aantal loontrekkenden ongewijzigd
bleef. Die uiteenlopende ontwikkeling is trou-
wens niet uitzonderlijk. Zij is reeds sedert het
begin van de jaren negentig aan de gang, al
kan de precieze omvang ervan moeilijk wor-
den ingeschat op basis van de beschikbare
gegevens, die uitgedrukt zijn in aantal werk-
zame personen. Het respectieve verloop van
beide arbeidsstelsels zou idealiter moeten
worden gemeten aan de hand van het aantal
gewerkte uren. Zodoende zou immers reke-

GRAFIEK 23 - AANTAL LOONTREKKENDEN EN
ZElFSTANDIGEN

(indexcij(ers 1990 ~ 100, gegevens op 30 juni)
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ning kunnen worden gehouden met eventuele
cumulaties van de twee activiteiten en met
de verschillende ontwikkeling van de deeltijd-
arbeid bij zelfstandigen en loontrekkenden.

De inkomens uit vermogen gingen er iet-
wat op achteruit. Die teruggang is het resul-
taat van een sterk divergerend verloop van de
dividenden en onroerende inkomens, ener-
zijds, en de rente-inkomens, anderzijds.

De dividenden stegen even snel als in
1995 en weerspiegelden aldus de verdere ver-
betering van de ondernemingsresultaten. De
huurgelden namen weliswaar trager toe dan
tijdens het voorgaande jaar, maar de netto-
inkomens uit vastgoedbezit hadden baat bij
de rentedaling. Deze laatste verlichtte immers
de op die inkomens aangerekende hypotheek-
lasten, te meer omdat veel debiteuren haar
aangrepen om op bestaande contracten nieu-
we voorwaarden te bedingen.

De renteverlaging drukte tevens de ren-
te-inkomens, in hef bijzonder die uit rente-
dragende activa in franken, die de hoofdmoot
vormen van het financiële vermogen van de
particulieren.

De gemiddelde rente die gezinnen op
hun activa voor ten hoogste een jaar krijgen,
liep tussen 1993 en 1996 met de helft terug,
namelijk van 6,2 tot 3,1 pct. In het lange-
termijnsegment was de daling minder in het
oog springend aangezien de vervaldagen van
activa voor meer dan een jaar over verschil-
lende jaren gespreid zijn. Naarmate die activa
hernieuwd worden, zal de recente daling van
de lange rente tijdens de komende jaren de
inkomens uit vermogen blijven beïnvloeden.

De rentedaling werd ten dele gecompen-
seerd door de stijging van het belegde volu-
me. Deze laatste groeifactor komt evenwel
niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk tot uiting
in de inkomens. Terwijl de vorming van activa
voor ten hoogste een jaar onmiddellijk effect
heeft op de inkomens van het lopende jaar,
leveren nieuwe lange-termijnbeleggingen im-
mers slechts na verloop van één jaar de eerste
rente-inkomens op. Dat de uitstaande activa
waarop rente-inkomens werden ontvangen, in
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TABEL 16 - DETERMINANTEN VAN HET VERLOOP VAN DE DOOR DE PARTICULIEREN ONTVANGEN RENTE-INKOMENS IN
FRANKEN

1993 1994 1995 1996 r

Uitstaande bedragen waarop rente-inkomens ontvangen
worden (indexcijfers 1993 = 100) 1

Activa voor ten hoogste een jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0 103,3 97,7 100,4
Activa voor meer dan een jaar ...................... 100,0 101,4 111,4 120,9
Totaal ............................................ 100,0 102,4 104,6 110,8

Gewogen gemiddelde rente (procenten) 2

Activa voor ten hoogste een jaar .......... . . . . . . . . . . 6,2 4,7 4,1 3,1
Activa voor meer dan een jaar ...................... 8,7 8,2 7,6 7,1

Totaal ...... ........................... . . . . . . . . . . . 7,5 6,5 6,0 5,3

Rente-inkomens (indexcijfers 1993 = 10O)

Activa voor ten hoogste een jaar .................. 100,0 78,4 63,9 49,9
Activa voor meer dan een jaar ...................... 100,0 96,0 98,2 99,5
Totaal ............................................ 100,0 88,7 84,0 79,1

Bron: NBB.

1 Deze indexcijfers zijn geen weerspiegeling van de uitstaande bedragen van de rentedragende activa in franken aan het einde van het verslagjaar, maar
van de uitstaande bedragen die als basis dienden voor de berekening van de rente-inkomens, zoals die in de nationale rekeningen worden opgetekend.
Bij de korte termijn gaat het om het jaargemiddelde van de uitstaande bedragen en bij de lange termijn cm het uitstaande bedrag aan het einde van de
voorgaande periode.

2 Deze tarieven stemmen voor de korte termijn overeen met het jaargemiddelde en voor de lange termijn met een glijdend gemiddelde over meerdere
jaren. Ze worden gewogen op basis van het aandeel van de respecüeve categorteën van activa waarop ze van toepassing zijn.

1996 fors in de hoogte gingen, kwam doordat
in 1995 de voorkeur duidelijk naar lange-
termijnbeleggingen was uitgegaan, enerzijds,
en doordat in 1996 een groot deel van de
spaargelden werd omgezet in bepaalde kor-
te-termijnactiva, anderzijds. Dit volume-effect
kon de weerslag van de rentedaling evenwel
niet goedmaken, zodat de rente-inkomens in
franken bleven teruglopen. In 1996 haalden
zij nog slechts 79 pct. van hun niveau in
1993.

De netto-overdrachten van de particulie-
ren die vooral voor de overheid bestemd
zijn - verminderden in 1996 met 1,3 pct. In
1995 werd nog een groei met 3,9 pct. opge-
tekend. De geringe toename van lonen en sa-
larissen woog op de stortingen van de bedrijfs-
voorheffing en de sociale-zekerheidsbijdragen.
Deze laatste ondergingen ook de invloed van
de in vergelijking met 1995 grotere verminde-
ringen van de werkgeversbijdragen. Daarenbo-
ven werd het effect van de geslonken rente-
inkomens op de ontvangsten uit roerende voor-
heffing nog versterkt door een verschuiving
naar van die heffing vrijgestelde beleggingen,

vooral gereglementeerde spaardeposito's.
Daartegenover staat dat bepaalde sociale uit-
keringen van de overheid, vooral inzake ge-
zondheidszorg, fors in de hoogte gingen.

Dankzij de daling van de netto-overdrach-
ten zagen de gezinnen hun beschikbare inko-
men in 1996 iets sneller toenemen dan hun
primaire inkomen; de groeicijfers beliepen
respectievelijk 1,5 en 1,2 pct. Het beschikbare
inkomen steeg echter trager dan de prijzen,
zodat de koopkracht van de particulieren met
0,6 pct. terugliep. Die stagnatie ligt in het ver-
lengde van de tendens van de jongste drie
jaar, zodat het reële beschikbare gezinsinko-
men in het verslagjaar het peilvan 1992 licht
onderschreed.

Inkomen van de vennootschappen

Het beschikbare inkomen van de ven-
nootschappen vertoonde een totaal verschil-
lend verloop van dat van de particulieren, ver-
mits het opnieuw veel sneller steeg dan het
BNP. Het aandeel van het inkomen van de
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vennootschappen in het nationaal product
nam bijgevolg verder toe tot 12,2 pct. in
1996, tegen 10,3 pct. in 1993.

In tegenstelling tot de structurele tendens
van de jongste jaren, die wordt toegelicht in
deel 4.2, namen de netto-overdrachten van
de vennootschappen - in hoofdzaak belas-
tingen - minder snel toe dan hun inkomen,
wat voornamelijk verband houdt met hun be-
talingen van onroerende voorheffing. De stor-
tingen van deze belasting werden in 1995
tijdelijk opgedreven door een inhaalbeweging
bij de inning van betalingsachterstanden ter-
zake, wat meteen het voor 1996 vrij lage
groeicijfer van die overdrachten verklaart.

Dientengevolge liet het beschikbare inko-
men van de vennootschappen in 1996 een
iets snellere groei optekenen - 10,4 pct. -
dan hun winst vóór belastingen, die gemeten
wordt aan de hand van het primaire inkomen.
Dit laatste steeg met 9,2 pct., ietwat trager
dan tijdens het voorgaande jaar.

Die lichte vertraging was vooral toe te
schrijven aan het feit dat de vennootschappen
hun marge per verkochte eenheid niet meer
zo sterk konden verruimen als in 1995. An-
derzijds verlangzaamde het stijgingstempo van
het verkoopvolume. Wat deze laatste ont-
wikkeling betreft, moet een link worden ge-
legd met de uitvoer, aangezien het groeiper-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

centage van de binnenlandse afzetmarkten
stabiel bleef.

Toch werd het bruto-exploitatieoverschot,
na de relatieve stagnatie tijdens de periode
1990 tot 1993, voor het derde jaar op rij
beduidend groter. Terzelfder tijd gingen de
resultaten in de verschillende bedrijfstakken,
anders dan tevoren, nauwer bij elkaar aan-
sluiten. Aan het begin van de jaren negentig
trof de conjuncturele achteruitgang immers
vooral de industrie, terwijl de overige niet-
financiële vennootschappen het steeds beter
deden. In 1994 en 1995 daarentegen kon de
verwerkende nijverheid de opgelopen achter-
stand gedeeltelijk goedmaken doordat haar
bruto-exploitatieoverschot sneller steeg dan
dat van de dienstverlenende vennootschap-
pen. Op basis van de beschikbare gegevens
kan echter niet met zekerheid worden gesteld
dat die inhaalbeweging zich in 1996 heeft
voortgezet. De volumestijging van de toege-
voegde waarde in de verwerkende nijverheid
is immers vertraagd, wat niet het geval was
in de dienstensector.

De resultaten van de vennootschappen
worden niet alleen bepaald door hun bedrijfs-
activiteit, maar ook door de aan de andere
sectoren uitgekeerde netto-inkomens uit ver-
mogen. Voor zover die uitkeringen groten-
deels uitbetalingen van dividenden zijn, zou-
den ze uiteraard de stijging van het bruto-

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

lABEL 17 - INKOMEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN 1

Bruto-exploitatieoverschot .
Bruto-exploitatieoverschot per verkochte eenheid .
Eindverkopen tegen vaste prijzen .

Aan andere sectoren uitgekeerd netto-inkomen uit vermogen .

Primair inkomen .

Netto lopende overdrachten aan andere sectoren .

Beschikbaar inkomen .

p.m. Procenten BNP

1993 1995 1996 r1994

-0,4
-0,2
-0,2

-10,7

3,4

15,1

1,3

(10,3)

9,7
6,1
3,4

6,7

10,6

16,1

9,3

(11,4)

6,5
3,4
3,0

-3,5

9,2

4,2

10,4

(12,2)

8,3
3,0
5,2

-2,2

11,7

18,0

10,4

(10,8)

Bronnen: INR, NBB.

I Met inbegrip van de afschrijvingen en de statistische aanpassingen, die de drie invalshoeken van de nationale rekeningen met elkaar in overeenstemming
brengen.
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GRAFIEK 24 - BRUTO-EXPLOITATIERESULTAAT VAN DE
NIET-FINANCIELE VENNOOTSCHAPPEN

(indexcijfers 1989 ~ 100)

89 90 91 92 93 94 95 r 96 r

-.l-- Totaal

--- Verwerkende nijverheid

--- Overige bedrijfstakken

Bronnen: INR, NBB (balanscentrale}.

overschot moeten weerspiegelen. Dat dit niet
steeds het geval is, komt doordat de overige
determinanten van de inkomens uit vermogen
meestal een tegengestelde invloed uitoefenen.
Vooral de geleidelijke rentedaling zorgde de
jongste jaren voor een verlichting van de
schuldenlasten. De meeste bedrijven betalen
als nettodebiteuren immers meer rente op
hun leningen dan dat ze inkomens ontvangen
uit hun thesauriebeleggingen of deelnemingen.

De financiële vennootschappen van hun
kant ontvangen aanzienlijke netto-inkomens
uit rente. Vooral de banken halen het leeu-
wendeel van hun middelen uit het verschil
tussen de op de verstrekte fondsen geïnde
rente en de op de aangetrokken fondsen be-
taalde rente. De algemene rentedaling heeft
die bemiddelingsmarge niet verkleind; zij is
de afgelopen jaren integendeel nog gestadig
vergroot. De marge op in franken luidende
transacties met de niet-bancaire cliënteel be-
droeg in 1996 2,42 pct., tegen 2,3 pct. een
jaar eerder. Die verruiming is het resultaat

GRAFIEK 25 - IMPLICIETE RENTE OP DE IN FRANKEN
LUIDENDE TRANSACTIES VAN DE
KREDIETINSTELLINGEN MET DE
NIET-BANCAIRE CLiENTEEL
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van de passiva (rechterschaal)

Bron: NBB.

1 Op jaarbasis uitgedrukte gegevens met betrekking tot de eerste negen
maanden van hel jaar.

van de uiterst gunstige omstandigheden waar-
in de banken hun looptijden konden transfor-
meren. De korte en de lange rente weken
gedurende het hele jaar aanzienlijk van elkaar
af. Tevens is het aandeel, in de activa, van
de in franken luidende vorderingen voor meer
dan een jaar in 1996 gestegen; in de passiva
is het gewicht van de verplichtingen voor
meer dan een jaar daarentegen geslonken.

De kredietinstellingen trachten reeds ver-
scheidene jaren hun activiteiten te diversifië-
ren teneinde hun resultaten minder afhanke-
lijk te maken van de bemiddelingsmarge. Ook
die nieuwe inkomensbronnen zaten in 1996
in de lift. Zo zijn de provisies op de beurs-
transacties en de verkoop van deelbewijzen
van instellingen voor collectieve belegging,
twee succesrijke transactiecategorieën, er flink
op vooruitgegaan.
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4. OVERHEIDSFINANCIEN

4.1 KRACHTLIJNEN VAN HET
BEGROTINGSBELEID

Voornamelijk als gevolg van de zware sa-
neringsinspanning die sinds 1993 wordt gele-
verd, is de nettofinancieringsbehoefte van de
gezamenlijke overheid afgenomen van meer
dan 7 pct. BBP tot 3,4 pct. in 1996. De re-
gering is van plan de overheidsfinanciën ver-
der gezond te maken teneinde het begrotings-
beleid op termijn manceuvreerruimte te bie-
den en het tekort vanaf 1997 terug te brengen
tot minder dan 3 pct., overeenkomstig de aan-
bevelingen die de Raad van Ministers van Eco-
nomie en Financiën van de EU in juli 1996
heeft geformuleerd in het kader van de pro-
cedure voor het bepalen van buitensporige
overheidstekorten.

Tegen die achtergrond heeft de regering
zich voorgenomen het tekort in 1997 te re-
duceren tot 2,9 pct. BBP en heeft ze nieuwe
maatregelen genomen, die de rekeningen van
de federale overheid en de sociale zekerheid
ten belope van ongeveer 1 procentpunt BBP
beïnvloeden. Ter wille van de geloofwaardig-
heid van dat programma, is de begroting ge-
steund op voorzichtige ramingen inzake eco-
nomische groei en rentetarieven. Zij is boven-
dien opgesteld vanuit een lange-termijnvisie
en omvat dus een reeks structurele maatre-
gelen die gedurende meerdere jaren effect
zullen sorteren. Van sommige voorzieningen,
meer bepaald in het vlak van de sociale uit-
gaven, zal de opbrengst mettertijd zelfs toe-
nemen, wat een tegenwicht biedt voor het
verdwijnen van niet-recurrente maatregelen.
Deze laatste zijn overigens minder talrijk dan
voorheen.

Dat de regering een duurzame sanering
van de overheidsfinanciën nastreeft, is in de-
cember 1996 ook tot uiting gekomen in een
nieuw convergentieprogramma waarin de gro-
te lijnen van het begrotingsbeleid op middel-
lange termijn zijn vastgelegd. Zo heeft de re-
gering zich ten doel gesteld het primaire over-

schot van de federale overheid en de sociale
zekerheid samen, in procenten BBP, te stabi-
liseren op ten minste het voor 1997 verwach-
te niveau. De meevallers die zouden resulte-
ren uit een economische groei van meer dan
2 pct. per jaar, zullen worden gebruikt om
het primaire overschot tot maximaal 0,4 pro-
centpunt boven dat niveau te tillen.

De gewesten en de gemeenschappen van
hun kant hebben er zich formeel toe verbon-
den de aanbevelingen na te leven van de Ho-
ge Raad voor Financiën, volgens welke zij hun
tekort geleidelijk moeten terugdringen. De fi-
nancieringsbehoefte van de gewesten, de ge-
meenschappen en de lokale overheid, die in
1996 nog ongeveer 0,5 pct. BBP bedroeg, zou
vanaf 1999 moeten zijn weggewerkt.

Op basis van voorzichtige macro-econo-
mische hypothesen, zou het tekort van de ge-
zamenlijke overheid geleidelijk moeten afne-
men tot ongeveer 1,5 pct. BBP in het jaar
2000.

Een aanhoudend groot primair overschot
zal een aanzienlijk omgekeerd «sneeuwbal-
effect» teweegbrengen, waardoor de over-
heidsschuld automatisch - dus zonder nieu-
we maatregelen - zal teruglopen, althans in
een normale macro-economische omgeving.

Ter versteviging van deze endogene da-
ling van de overheidsschuld en teneinde te
voldoen aan het convergentiecriterium dat een
vermindering, in een bevredigend tempo, van
de overheidsschuld in procenten BBP oplegt,
is de regering van start gegaan met een pro-
gramma van financiële transacties, ten bedrage
van 370 miljard fr., dat gespreid is over de
jaren 1996 en 1997. Dankzij het bewuste
programma zou de schuldgraad tegen eind
1997 10 procentpunten BBP lager moeten lig-
gen dan eind 1993. Volgens de simulaties van
de Hoge Raad voor Financiën zou de over-
heidsschuld continu afnemen en na verloop
van tijd de drempelwaarde van 60 pct. BBP
bereiken.
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4.2 ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN
FINANCIERINGSBEHOEFTE

Ontvangsten

In procenten BBP zijn de fiscale en pa-
rafiscale ontvangsten, die tussen 1990 en
1994 waren toegenomen, in 1995 en 1996
zogoed als ongewijzigd gebleven.

De inhoudingen die in hoofdzaak op de
inkomens uit arbeid wegen - de belangrijkste
categorie van ontvangsten - zijn in 1996 in
verhouding tot het BBP gedaald. Dat kwam
door de verdere inkrimping van het aandeel
van de arbeidsinkomens in het BBP en door
de uitbreiding van de programma's voor se-
lectieve verlaging van de werkgeversbijdragen
voor de sociale zekerheid. Beide factoren wer-
den ten dele gecompenseerd door de versnel-
de inning van de belastingen op pensioenen
en, meer fundamenteel, door het niet-indexe-
ren van de meeste belastingschalen en het
optrekken van de bijzondere bijdrage voor de
sociale zekerheid.

De heffingen van de overheid op het ar-
beidsinkomen nemen de vorm aan van belas-
tingen of sociale bijdragen. De jongste jaren
zijn die belastingen even snel als, en soms
zelfs sneller gegroeid dan het BBP, terwijl de
sociale bijdragen in reële termen slechts heel
weinig zijn toegenomen. Tussen 1983 en
1992 daarentegen waren die bijdragen nog
fors verhoogd, namelijk met gemiddeld
4,7 pct. per jaar.

Drie op elkaar volgende factoren lagen
daaraan ten grondslag: tussen 1982 en 1987
werd de parafiscale druk aanmerkelijk ver-
zwaard, voornamelijk als gevolg van het op-
trekken van de traditionele bijdragetarieven,
de indexsprongen en de creatie van een reeks
nieuwe bijdragen; eind jaren tachtig werd de
werkgelegenheid positief beïnvloed door de
gunstige conjunctuur en in de periode 1989
tot 1992 gingen de reële lonen er flink op
vooruit.

Sindsdien hebben die factoren de sociale
bijdragen in veel mindere mate omhoogge-
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GRAFIEK 26 - SOCIALE BIJDRAGEN OP DE LONEN IN DE
ONDERNEMINGEN
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Bronnen: INR, NBB.

1 Aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen gedefleerde
gegevens.

l Uitgedrukt in voltijdse arbeidsplaatsen.
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duwd: de werkgelegenheid stagneerde of
daalde, de gemiddelde loonstijgingen bleven
beperkt en de parafiscale druk nam slechts
weinig toe. De invoering, in 1994, en de uit-
breiding, in 1996, van de bijzondere bijdrage
voor de sociale zekerheid werden immers gro-
tendeels gecompenseerd doordat verscheidene
vermi nderingen van de werkgeversbijdragen
werden toegekend teneinde, via een verlaging
van de loonkosten, de werkgelegenheid te sti-
muleren.

Hoofdzakelijk onder impuls van het glo-
baal plan is de reglementering inzake vermin-
dering van de werkgeversbijdragen grondig
hervormd en verruimd. Het daaraan verbon-
den verlies voor de sociale zekerheid werd
voor een groot deel goedgemaakt door belas-
tingen die niet op de productiefactor arbeid
wegen. Naast de uitbreiding van de reeds lang
bestaande Maribel-operatie en van het
Plus-Een-Plan (bij de indienstneming van een
eerste werknemer) zijn de voornaamste pijlers
van dit nieuwe werkgelegenheidsbeleid het
Jongerenbanenplan (ter bestrijding van de
jeugdwerkloosheid), dat sedert 1995 vervan-
gen is door het Voordeelbanenplan (gericht
op langdurig werklozen die moeilijk in de ar-
beidsmarkt kunnen worden ingeschakeld), de
vermindering van de werkgeversbijdragen op
lage lonen (ter bevordering van de tewerkstel-

ling van laaggeschoolden) en de bedrijfsplan-
nen en tewerkstellingsakkoorden (waarin de
nettocreatie van arbeidsplaatsen centraal
staat). Het totale bedrag van de bijdragever-
minderingen, dat in de loop van de voorgaan-
de jaren reeds flink in de hoogte was gegaan,
is in 1996 met nog eens 9 miljard fro gestegen,
voornamelijk als gevolg van de uitbreiding van
de maatregel ten voordele van de lage lonen,
van het Voordeelbanenplan en van de ruimere
toepassing van de tewerkstellingsakkoorden. In
totaal was er een bedrag van 53 miljard fr.
mee gemoeid, wat overeenstemt met onge-
veer 1,6 pct. van de loonsom in de onderne-
mingen en met 7,5 pct. van de werkgevers-
bijdragen.

Tijdens het grootste deel van de jaren
tachtig bleef de belasting op de vennoot-
schapswinsten in verhouding tot het BBP vrij
stabiel op iets meer dan 2 pct. Die relatieve
stabiliteit was het resultaat van het feit dat
die winsten de tegenovergestelde richting uit-
gingen van de erop wegende fiscale druk. Tus-
sen 1980 en 1989 zijn de eerstgenoemde, in
procenten BBP, zogoed als verdrievoudigd.
Volgens de verschillende indicatoren van de
heffing op de vennootschapswinsten nam de
fiscale druk tijdens diezelfde periode echter
sterk af. Die indicatoren, die berekend zijn
op basis van de fiscale aangiften, van de jaar-

(miljarden (ranken)

TABEL 18 - MAATREGELEN TER VERMINDERING VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGEN VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID

1993 1994 1995 1996 r

19 18 18

7 10 13

2 6

7 10 11
n. 1 2
n. 6 3

2 5

3 4 5

36 44 53

(1,2) (1,4) (1,6)
(5,3) (6,4) (7,5)

Maribel 11

Lage lonen .

Bedrijfsplannen en tewerkstellingsakkoorden .

Banenplannen .
waarvan: Plus-Een-Plan n.

Jongerenbanenplan n.
Voordeelbanenplan .

Overige 3

Totaal van de maatregelen 15

p.m. Procenten van de loonsom in de ondernemingen (0,5)
Procenten van de werkgeversbijdragen in de ondernemingen (2,3)

Bron: RSZ.

OVERHEIDSFINANCIEN 55



rekeningen van de vennootschappen en van
de nationale rekeningen, wijzen - ondanks
verschillen in de gebruikte methodologieën -
voor de jaren tachtig elk op een ongeveer
gelijke vermindering van het impliciete belas-
tingtarief. Drie factoren hebben daarbij ge-
speeld. Ten eerste werd het nominale belas-
tingtarief teruggebracht van 48 pct. in 1981
tot een minimum van 39 pct. in 1991. Voorts
verleende de overheid aan het begin van de
jaren tachtig de vennootschappen, die op dat
ogenblik hun financiële situatie sterk verzwakt
wisten, fiscale voordelen met als doel het ri-
sicokapitaal, de investeringen en, meer alge-
meen, de economische activiteit te bevorde-
ren. Die voordelen namen de vorm aan van
belastingvrijstellingen voor bepaalde winstca-
tegorieën (winsten van de coördinatiecentra,
dividenden op AFV-aandelen) en van voorzie-
ningen die een verlaging mogelijk maakten
van de belastbare basis of van de belastingen
als dusdanig (investeringsaftrek, fictieve roe-
rende voorheffing voor coördinatiecentra). Ten
slotte houdt de daling van de vennootschaps-
belasting ook verband met bepaalde vormen
van oneigenlijk gebruik van de fiscale wetge-
ving.

TABEL 19 - ONTVANGSTEN VAN DE GEZAMENLIJKE OVERHEID

(procenten BBP)

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Naar aanleiding van de verstevigde finan-
ciële situatie van de ondernemingen en vanuit
de sterkere wil om de overheidsfinanciën te
saneren, hebben de opeenvolgende regeringen
de jongste jaren evenwel herhaaldelijk maat-
regelen genomen die de fiscale druk op de
inkomens van de vennootschappen hebben
verzwaard. Zo is het nominale belastingtarief
in 1993 opnieuwopgetrokken tot 40,17 pct..
uit hoofde van de drie opcentiemen ingevolge
de aanvullende crisisbijdrage. Tevens zijn ver-
scheidene voorzieningen in restrictieve zin
aangepast of opgeschort (vrijstelling voor AFV-
dividenden, fictieve roerende voorheffing voor
de coördi natiecentra. belasting op de meer-
waarden, investeringsaftrek). Ten slotte zijn
maatregelen genomen om het oneigenlijke ge-
bruik van de fiscale wetgeving te bestrijden,
met name de aanpassing van de regelingen
voor het forfaitaire gedeelte van de buiten-
landse belasting, voor de definitief belaste in-
komens en voor de overgedragen verliezen,
alsook de invoering van de voorziening ter
voorkoming van rechtsmisbruik, krachtens
welke juridische constructies, die uitsluitend
zijn opgezet met de bedoeling de belasting
te ontwijken, kunnen worden tegengegaan.

Inhoudingen die in hoofdzaak op de inkomens uit arbeid wegen

Personenbelasting 1 .•.•.••.•.••.•.•.••.•.•.••.•.••••.•.••

Sociale-zekerheidsbijdragen 2 ••••••••••••••••••••••••••••••

Belasting op de vennootschapswinsten 3 ....................•.

Inhoudingen op de overige inkomens en op het vermogen 4 •••

Belastingen op goederen en diensten .

Fiscale en parafiscale ontvangsten .

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten .

Totale ontvangsten

1990 1995 1996 r1993 1994

26,4

11,7

14,7

2,1

27,8

12,6

15,2

2,7

3,5

12,1

46,1

1,4

47,5

27,6

12,6

15,0

27,7

12,2

15,6

2,1

27,9

12,6

15,3

2,4 2,8

3,33,9 3,1 3,4

12,4

46,1

1,7

47,9

1,7

47,7

12,411,7

44,0

1,7

45,8

12,0

44,9

1,7

46,6

46,0

Bronnen: INR, NBB.

I Bedrijfsvoorheffing, voorafbetalingen, inkohieringen en opcentiemen op de personenbelasting.

2 Met inbegrip van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid .
.I voorafbetalingen. inkohieringen en roerende voorheffing.

~ Hoofdzakelijk roerende voorheffing van de paruculieren. onroerende voorheffing (inclusief opcentiemen), successie- en registratierechten.
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GRAFIEK 27 - BELASTING OP DE
VENNOOTSCHAPSWINSTEN
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Bronnen: Ministerie van Financiën, INR, NBB.

I Voorafbetalingen, roerende voorheffing en inkohieringen van de vennoot-
schappen.

~ Belasting in procenten van het positieve resultaat vóór belastingen, gecor-
rigeerd 0111 dubbeltellingen van de winsten te vermijden.

J De gegevens van de balanscentrale hebben enkel betrekking op de niet-
financiële vennootschappen.

~ Het betreft hier de som van de niet-uitgekeerde winsten van de vennoot-
schappen, de dividenden en tantièmes die aan particulieren worden toe-
gekend (vertraagd met één jaar), de inkomens van personenvennootschap-
pen en de door de vennootschappen betaalde belastingen zoals die in de
nationale boekhouding volgens de invalshoek « Inkomens» worden opge-
tekend.

Ondanks al die aanpassingen, is het im-
pliciete belastingtarief minder zwaar dan vijf-
tien jaar geleden. Aangezien de verhoging er-

van sinds 1992 gepaard is gegaan met een
verruiming van het aandeel van de vennoot-
schapswinsten in het nationale inkomen, is de
belastingopbrengst in vier jaar tijd met 1 pro-
centpunt BBP toegenomen tot 2,8 pct. in
1996, het hoogste niveau van de jongste vijf-
tien jaar.

Naast de inhoudingen op het arbeidsinko-
men en op de vennootschapswinsten, heft de
overheid ook verschillende belastingen die als
belastingen op het vermogen of op het inko-
men uit vermogen kunnen worden be-
schouwd. Tot deze categorie van ontvangsten
behoren in hoofdzaak de onroerende voor-
heffing, de roerende voorheffing (met uitzon-
dering van de voorheffing die door de ven-
nootschappen wordt gestort en bij de belas-
ting op hun winsten wordt geboekt), de suc-
cessierechten en de registratierechten.

Parallel met de activiteit op de woning-
markt, zijn de registratierechten in 1996 fors
gestegen. Daar stond echter een grotere daling
tegenover van de opbrengsten uit onroerende
voorheffing, die wegens een inhaalbeweging
bij de inning van betalingsachterstanden in
1995 uitzonderlijk hoog lagen, en van de ont-
vangsten uit roerende voorheffing op de ren-
te-inkomens van de particulieren. Dat het
voorheffingspercentage op 1 januari 1996 in
lichte mate werd opgetrokken van 13,39 tot
15 pct. kon deze laatste daling niet verhinde-
ren. Zij was het gevolg van zowel de rente-
verlaging, vooral op korte termijn, als de ver-
schuivingen in de portefeuille van de finan-
ciële activa van de particulieren ten voordele
van de - grotendeels van voorheffing vrijge-
stelde - gereglementeerde spaardeposito's.

In procenten BBP zijn de belastingen op
goederen en diensten gestegen van ongeveer
11,7 pct. aan het begin van de jaren negentig
tot 12,4 pct. tijdens het verslagjaar. Aangezien
de belastbare basis, namelijk de particuliere
consumptie en de bestedingen voor woonge-
bouwen, in verhouding tot het BBP is ver-
kleind, weerspiegelt die stijging de verhoogde
impliciete heffing op deze bestedingscatego-
rieën, van 22 pct. aan het begin van de jaren
negentig tot 24,4 pct. in 1996. Deze ont-
wikkeling ligt in de lijn van eer' strategie orn,
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GRAFIEK 28 - BELASTINGEN OP GOEDEREN EN DIENSTEN
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Bronnen: Ministerie van Financiën, INR, NBB.

I Particuliere consumptie in België, met uitzondering van de gezondheidszorg
en de huurgelden.
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ter bevordering van de werkgelegenheid, de
sociale zekerheid steeds meer te financieren
met heffingen op de consumptie en minder
met werkgeversbijdragen.

Dat de impliciete fiscale druk op het
verbruik is gewijzigd, kan ten dele worden
toegeschreven aan verschuivingen tussen be-
stedingscategorieën die verschillend worden
belast alsook aan tijdelijke factoren, zoals het
factureringsuitstel aan het einde van 1995 dat
verband hield met de verlaging, in januari
1996, van de BTW-tarieven voor de bouw
van bepaalde woningen. Meer fundamenteel
is de zwaardere impliciete inhouding vooral
het gevolg van de verhoging van het normale
BTW-tarief met 1 procentpunt in januari 1994
en met 0,5 procentpunt, tot 21 pct., in janu-
ari 1996, de invoering van de energiebijdrage
vanaf 1993, verscheidene accijnsverhogingen,
de invoering en verhoging van de milieuhef-
fingen en de instelling van een accijnscom-
penserende heffing voor dieselvoertuigen van-
af 1996.

De niet-fiscale en niet-parafiscale ont-
vangsten, ten slotte, stegen met 0,3 procent-
punt BBP. Dat kwam met name doordat van
de Nationale Loterij afkomstige ontvangsten
verschoven werden van 1995 naar 1996 en
doordat de Bank, naar aanleiding van het ver-
ruimde aandeel van rentedragende activa in
haar tegoeden, haar stortingen aan de Schat-
kist opvoerde.

Uitgaven exclusief rentelasten

De primaire uitgaven, dat wil zeggen de
uitgaven exclusief rentelasten, die in 1994 en
1995 in verhouding tot het BBP waren ge-
daald, liepen in 1996 vrijwel niet meer terug:
zij vertegenwoordigden 42,5 pct. BBP, dat is
zowat 0,7 procentpunt minder dan in het re-
cessiejaar 1993, toen zij hun hoogste niveau
sinds het begin van de jaren negentig bereik-
ten. Sindsdien zijn de meeste uitgavencatego-
rieën ten opzichte van het BBP geslonken.
Alleen in de branche van de gezondheidszorg
liggen de uitgaven momenteel hoger dan drie
jaar geleden.
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TABEL 20 - PRIMAIRE OVERHEIDSUITGAVEN 1

(procenten BBP)

Totale primaire uitgaven .

Lopende overdrachten aan particulieren .

Pensioenen en brugpensioenen 2 ••••••••••.••.••••

Werkloosheidsuitkeringen en loopbaanonderbrekingen
Ziekte- en invaliditeitsvergoedingen .
Gezondheidszorg .
Kinderbijslag .
Overige lopende overdrachten aan particulieren 3 •.•

Overige primaire uitgaven .

Bezoldigingen .
Netto lopende aankopen van goederen en diensten
Subsidies aan ondernemingen .
Lopende overdrachten aan het buitenland .
Brutovorming van vast kapitaal .
Overige kapitaaluitgaven .

1990 1993 1994 1995 1996 r

40,8

23,6

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

17,2

8,8
2,5
2,2
1,5
1,2
0,9

42,6

25,0

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

17,6

9,4
2,2
2,1
1,5
1,3
1,1

42,5

25,1

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

17,4

9,2
2,3
2,1
1,5
1,3
1,0

43,2

25,3

9,9
2,4
1,3
5,4
2,1
4,2

18,0

9,3
2,4
2,1
1,6
1,4
1,2

42,9

24,9

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

18,0

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

Bronnen: INR. NBB.

1 Uitgaven exclusief rentelasten.

2 Pensioenen van het overheidspersoneel, pensioenen van de loontrekkenden uit de perucultere sector en van de zelfstandigen, brugpensioenen en gewaarborgd
inkomen voor bejaarden.

J Deze rubriek beval' in hoofdzaak de overheidsuitgaven voor arbeidsongevallen, beroepsziekten, hel bestaansminimum, de uitkeringen aan gehandicapten.
de tegemoetkoming van de overheid in de ligclagprijs van ziekenhuizen, de subsidies aan de VZW's ten dienste van de gezinnen en de pensioenen van
oorlogsslachtoffers.

Gedefleerd aan de hand van het index-
cijfer van de consumptieprijzen zijn de pri-
maire uitgaven tijdens het verslagjaar, net als
in 1995, met om en nabij 1 pct. toegenomen;
dat is veel minder dan aan het begin van de
jaren negentig, maar ongeveer gelijk aan het
sedert 1981 opgetekende gemiddelde. De be-
zoldigingen, de uitgaven voor pensioenen en
brugpensioenen alsook de werkloosheidsu itke-
ringen stegen trager dan hun respectieve ge-
middelden. De uitgaven voor gezondheids-
zorg, voor de aankoop van goederen en dien-
sten alsmede de kapitaaluitgaven groeiden
daarentegen sneller dan gemiddeld; de laatste
twee uitgavencategorieën waren de voorgaan-
de jaren wel afgenomen.

De bezoldigingen van het overheidsper-
soneel, die er gedurende een groot deel van
de jaren tachtig waren op achteruitgegaan
vanwege onder meer een tijdelijke opheffing
van het indexeringsmechanisme, zijn sedert
begin jaren negentig met gemiddeld zowat
3 pct. per jaar toegenomen als gevolg van de
algemene herziening van de loonschalen. In

1996 kwam daar een einde aan en liepen zij
met 0,7 pct. terug. Daar zijn drie verklarende
factoren voor. Om te beginnen viel de ver-
hoging van de bezoldigingen naar aanleiding
van die loonschaalherziening beduidend lager
uit dan de jaren voordien. De toepassing van
het gezondheidsindexcijfer alsook de eigen-
heid van het indexeringsmechanisme, dat
werkt volgens het principe van de overschrij-
ding van een spilindexcijfer, maakten boven-
dien dat de salarissen met slechts 1,2 pct.
groeiden, terwijl de consumptieprijzen met
2,1 pct. in de hoogte gingen. Ten slotte on-
dervonden de uitgaven voor bezoldigingen in
1996 enig soelaas doordat een deel van het
overheidspersoneel zijn eindejaarspremie pas
begin 1997 uitgekeerd kreeg.

Met een reële groei van gemiddeld om
en nabij 2 pct. per jaar zijn de uitgaven voor
pensioenen en brugpensioenen ten laste van
de overheid de jongste vijftien jaar sneller ge-
stegen dan de totale primaire uitgaven. Die
toename vindt haar oorsprong vooral in de
gestage stijging van het aantal begunstigden.
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GRAFIEK 29 - PRIMAIRE UITGAVEN 1 TEGEN VASTE
PRIJZEN'

(veranderingspercentages t.o. v. het voorgaande jaar)
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Bronnen: INR, NBB.

1 Exclusief rentelasten.

2 Aan de hand van hel indexcijfer van de consumptieprijzen gedefleerde
gegevens.

J Inclusief het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
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Het verloop van die uitgaven, dat schommelt
rond het zopas vermelde gemiddelde, ver-
toont een profiel dat vrij nauwaansluit bij
dat van de door de overheid betaalde bezol-
digingen : een lager dan gemiddelde groei ge-
durende een gedeelte van de jaren tachtig,
hoofdzakelijk het resultaat van drie index-
sprongen, en een hoger dan gemiddelde groei
aan het begin van de jaren negentig, als ge-
volg van de herwaardering van de pensioenen
in de particuliere sector en het perequatie-
mechanisme dat er voor zorgt dat het verloop
van de overheidspensioenen wordt aangepast
aan de herwaardering van de bezoldigingen.
Tegen vaste prijzen gingen de overheidsuitga-
ven voor pensioenen en brugpensioenen in
1996 met slechts 1 pct. in de hoogte. Met
het perequatiemechanisme voor ogen kan die
beperkte stijging worden verklaard door de
geringe toename van de bezoldigingen maar
ook het verschil tussen de indexering en het
verloop van de consumptieprijzen, dat bij de
bezoldigi ngen eveneens heeft gespeeld, is er
niet vreemd aan.

De uitgaven voor werkloosheidsuitkeri n-
gen en loopbaanonderbrekingen, die in 1994
en 1995 in reële termen waren gedaald, na-
men in 1996 met 1,2 pct. toe, in weerwil
van het verminderde aantal personen met een
uitkering en de verkrappende invloed van het
verschil tussen de indexering en het verloop
van de consumptieprijzen. De hogere uitgaven
zijn een gevolg van de gewijzigde samenstel-
ling van de verschillende categorieën van per-
sonen met een uitkering. Het relatieve aan-
deel van de oudere werklozen, die ongeacht
het stelsel waartoe ze behoren een uitkering
ontvangen, en dat van de uitkeringsgerechtig-
den die als gezinshoofd worden beschouwd,
is immers verruimd, terwijl het belang van de
samenwonenden en de deeltijds werklozen,
die gemiddeld genomen een veel lagere uit-
kering ontvangen, afgenomen is.

Het stijgingstempo van de werkloosheids-
uitkeringen en de loopbaanonderbrekingen
bleef tijdens het verslagjaar toch onder het
sedert 1980 opgetekende gemiddelde van zo-
wat 2,5 pct., een percentage dat iets lager
uitvalt dan de toename van het aantal werk-
lozen. Over een lange termijn beschouwd,
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hebben die uitgaven een onregelmatig verloop
vertoond. De vrij aanzienlijke schommelingen
zijn voornamelijk toe te schrijven aan de con-
juncturele wijzigingen in het aantal werklozen.
Zowel aan het begin van de jaren tachtig als
aan het begin van het huidige decennium,
twee periodes van laagconjunctuur, nam de
.werkloosheid behoorlijk toe. Tussen 1987 en
1990, een periode van hoogconjunctuur, liet
ze daarentegen een daling optekenen. Het
verloop van de uitgaven werd tevens beïn-
vloed door discretionaire maatregelen, bij-
voorbeeld de indexsprongen in de jaren tach-
tig en, meer recentelijk, de koppeling van de
werkloosheidsuitkeringen aan het gezond-
heidsindexcijfer, de uitsluiting van bepaalde
categorieën van uitkeringsgerechtigden in ge-
val van abnormaal langdurige werkloosheid en
de verscherping van de reglementering voor
het midden de jaren tachtig ingevoerde stelsel
van deeltijdse werkloosheid.

De gezondheidszorg is de categorie van
overheidsuitgaven die het snelst is gestegen,
namelijk met gemiddeld zowat 3,8 pct. over
de periode 1981-1996. Het zaagtandprofiel
van die bestedingen, dat erop neerkomt dat
periodes van excessieve en van gematigde
groei elkaar afwisselen, is moeilijk te verkla-
ren. Het kan zijn beïnvloed door verschuivin-
gen van het ene naar het andere jaar, bij-
voorbeeld bij uitstel van facturering. Om de
structurele toename van de uitgaven voor ge-
zondheidszorg, die niet los kan worden gezien
van de technische vooruitgang en de vergrij-
zing van de bevolking, in de hand te houden,
heeft de regering een norm vastgelegd die
de reële groei ervan beperkt tot maximaal
1,5 pct. per jaar. De maatregelen ten spijt, is
de bewuste norm de jongste twee jaar toch
overschreden; het stijgingstempo van de uit-
gaven steeg zelfs boven het lange-termijn-
gemiddelde uit. In 1996 gingen alle uitgaven-
categorieën fors in de hoogte.

Gedefleerd aan de hand van het index-
cijfer van de consumptieprijzen zijn de netto
lopende aankopen van goederen en diensten
en de kapitaaluitgaven de jongste vijftien jaar
met gemiddeld 2,3 pct. per jaar verminderd.
Het discretionaire optreden van de autoritei-
ten teneinde die twee uitgavenbestanddelen

in te krimpen, verloopt er wellicht vlotter. De
sedert 1980 opgetekende vermindering van
de kapitaaluitgaven volgde bovendien op een
periode waarin veel investeringen hadden
plaatsgehad.

In 1996 zijn de aankopen van goederen
en diensten en de kapitaaluitgaven tegen vaste
prijzen met 1,4 pct. gestegen; de vrij krach-
tige stijging van de eerste compenseerde ruim-
schoots de verlaging van de overheidsinveste-
ringen. Deze laatste werden neerwaarts beïn-
vloed door de verkoop van gebouwen, die in
de nationale rekeningen, zoals reeds is ver-
meid in deel 2.1, als een desinvestering wordt
geboekt.

Wat de overige uitgavencategorieën be-
treft, ten slotte, werden de overheidssubsidies
aan de ondernemingen reeds enkele jaren be-
perkt door de bevriezing, in nominale termen,
van de tegemoetkomingen die de Staat in die
vorm aan de overheidsbedrijven toekent. In
1996 is het bedrag van de aan de Post be-
taalde subsidies zelfs teruggelopen.

Rentelasten

Ondanks de stijging van de schuld zijn
de rentelasten, in miljarden franken, voor het
derde jaar op rij gedaald.

Het verloop van de rentelasten van de
gezamenlijke overheid stemt in hoge mate
overeen met dat van de rentelasten van de
Schatkist, die het grootste gedeelte van de
overheidsschuld aanhoudt. Die lasten vermin-
derden in 1996 met 21 miljard fr.

Het verloop ervan wordt hoofdzakelijk
bepaald door vier elementen, te weten de
schuldtoename, de rentewijzigingen, de ver-
anderingen in de financieringsstructuur en
voorts ook nog technische factoren die ver-
band houden met de aanbestedingen van li-
neaire obligaties. De twee laatstgenoemde ele-
menten zijn van belang omdat de rentelasten
op kasbasis in plaats van op transactiebasis
worden geboekt.

De uit het tekort voortvloeiende schuld-
aanwas duwde de rentelasten tijdens het ver-
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TABEL 21 - RENTELASTEN VAN DE SCHATKIST

(miljarden (ranken)

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Verandering van de rentelasten .

Determinanten van die verandering r

Weerslag van het tekort .

Weerslag van de rentetarieven .
op korte termijn in franken .
op lange termijn in franken .
in vreemde valuta's .

Weerslag van de financieringsstructuur' .

Weerslag van technische factoren 2 ••••••••••••••••••••••••••••••

p.m. Belangrijkste determinanten (procenten)

Rente op korte termijn 3 .•.••.•.•..•.•..•.•.••.•.••...•..•...•..•

Rente op lange termijn 4

Consolidatiegraad 5

Verandering
van 1993

1994 1995 1996 r tot 1996

-25 -55 -21 -101

34 27 24 85

-75 -58 -56 -190

-37 -21 -31 -89

-26 -29 -18 -73

-13 -8 -6 -27

23 -42 31 12

-6 18 -20 -9

(6,4) (5,1) (3,5)

(8,6) (8,1) (7,8)

(14,9) (313,8) (79,0)

Bronnen: INR, NBB.

I Deze per saldo berekende factor geeft vooral de weerslag weer van veranderingen in de aandelen van de korte- en lange-terrnijnfînill1ciering van het
tekort.

2 Die facturen houden verband meI: verschuivingen in de tijd als gevolg van het mechanisme van de aanbesteding van lineaire obligaties.

) Gemiddelde rente op driemaands scharkistcertiücaten tussen eind september van hel voorgaande jaar en eind september van het beschouwde jaar, wat
de referentieperiode is voor de berekening van de rentelasten.

4 Gemiddelde rente op de op 31 december van hel voorgaande jaar uitstaande lange-termijnschuld in franken.

5 Verhouding tussen de toename van de schuld voor één jaar en meer (exclusief de lineaire obligaties met een driemaandelijkse rentebetaling) en de stijging
van de totale nettoschuld.

slagjaar met 24 miljard fr. omhoog. Dat was
minder dan de voorgaande jaren, omdat het
federale tekort continu verkleint.

De belangrijkste reden waarom de rente-
lasten verminderd zijn, is de rentedaling. De
aanbestedingen van driemaands schatkistcerti-
ficaten waarop in 1996 rente diende te wor-
den betaald, hadden plaats tegen een gemid-
deld tarief van 3,5 pct., vergeleken met nog
5,1 pct. een jaar eerder. AI bij al heeft de
teruggang van de korte rente de rentelasten
met 31 miljard fr. verlicht.

De rente op de in franken luidende lan-
ge-termijnschuld is, net als de voorgaande ja-
ren, gezakt. De gemiddelde rente op de in
1995 uitgegeven nieuwe langlopende effecten
lag immers beduidend lager dan het gemid-
delde tarief voor de eind 1994 uitstaande
schuld en de in 1995 terugbetaalde effecten.
De gemiddelde rente op de ultimo 1995 uit-
staande schuld, het tarief dat bepalend is voor
de rentebetalingen in 1996, beliep ongeveer

7,8 pct., of zowat 0,3 procentpunt minder
dan het voorgaande jaar. Op een totale lang-
lopende schuld in franken van ruim
6.500 miljard fr. levert die daling een winst
op van meer dan 18 miljard fr.

Aangezien de rentetarieven in 1996 ook
in het buitenland terugliepen, dienden op de
schuld in vreemde valuta's eveneens minder
rentelasten te worden betaald, hoewel de be-
sparing daar geringer uitviel. Alles samen zorg-
de de daling van de rentetarieven voor een
bijna even groot effect als in 1995, namelijk
56 miljard fr.

De gunstige weerslag van de rentedaling
werd echter deels tenietgedaan door de in-
vloed van de financieringsstructuur. In 1995
werd het tekort uitsluitend op lange termijn
gefinancierd en liep de kortlopende schuld in
franken en in vreemde valuta's zelfs aanzien-
lijk terug. Daardoor werden rentebetalingen
uitgesteld, zodat de rentelasten in 1995 fors
werden verlicht. In het verslagjaar was de fi-
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nancieringsstructuur evenwelopnieuw meer
van het traditionele type, wat de rentelasten
met zowat 31 miljard fr. verzwaarde.

Naast de daling van de rente hebben ook
technische factoren de rentelasten in 1996 ge-
drukt. In vergelijking met het voorgaande jaar,

GRAFIEK 30 - RENTELASTEN VAN DE GEZAMENLIJKE
OVERHEID
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Bronnen: INR, NBB.

I Rentelasten gedeeld door de schuld aan hel einde van het voorgaande
jaar.

70

bijvoorbeeld, werden meer lineaire obligaties
uitgegeven waarop pas vanaf het jaar na hun
emissie rente moet worden betaald.

Ook al kunnen de financieringsstructuur
en de technische factoren in bepaalde jaren
een grote invloed hebben, op langere termijn
zijn zij vrij neutraal aangezien de rentelasten
enkel kunnen worden verschoven van het ene
jaar naar het andere. Over een langere pe-
riode is het verloop van de rentelasten van
de gezamenlijke overheid, uitgedrukt in pro-
centen BBP, dan ook in de eerste plaats af-
hankelijk van de schuldquote en de rente op
de overheidsschuld.

In het verloop van de rentelasten kunnen
van 1980 tot nu drie perioden worden on-
derscheiden. Van 1980 tot 1986 zijn de ren-
telasten zogoed als verdubbeld, van 6,1 tot
11,2 pct. BBP, vooral door de forse toename
van de schuld. Van 1986 tot 1993, daaren-
tegen, bleven zij relatief stabielap dat hoge
niveau. Zij liepen in die periode immers met
slechts 0,4 procentpunt BBP terug omdat de
daling van de impliciete rente voor een groot
deel werd geneutraliseerd door de, weliswaar
geringere, stijging van de schuldquote. Vanaf
1994, ten slotte, zijn de rentelasten in pro-
centen BBP sterk afgenomen als gevolg van
de verlaging van de impliciete rente en, in
mindere mate, de reductie van de overheids-
schuid. Zo werden de rentelasten in amper
drie jaar met ruim 2 procentpunten terugge-
bracht, van 10,8 pct. BBP in 1993 tot 8,6 pct.
in 1996, het laagste niveau sinds 1981.

Eind 1996 bedroeg de geconsolideerde
brutoschuld van de gezamenlijke overheid
130 pct. BBP, ongeveer 7 procentpunten min-
der dan eind 1993. Die daling is te danken
aan de weerslag van het grote primaire sur-
plus, waaraan nog kracht is bijgezet door de
in deel 6.1 vermelde financiële transacties. De
handhaving van een omvangrijk primair sur-
plus zal, zelfs op basis van voorzichtige hy-
pothesen inzake rente en economische groei,
de schuldquote verder verlagen. Redelijkerwijs
mag voor de komende jaren dan ook een
verdere vermindering van de rentelasten ten
opzichte van het BBP in het vooruitzicht wor-
den gesteld.
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Nettofinancieringsbehoefte

De lichte toename van het primaire over-
schot, maar vooral de vermindering van de
rentelasten met O,S procentpunt, hebben er-
voor gezorgd dat de nettofinancieringsbehoef-
te van de gezamenlijke overheid in 1996 ver-
der afgenomen is tot 3,4 pct. BBP, of 0,7 pro-
centpunt minder dan in 1995. In drie jaar
tijd is het deficit aldus met 4,1 procentpunten
ingekrompen. Zowel de stijging van het pri-
maire surplus, met 1,9 procentpunt, als de da-
ling van de rentelasten, met 2,2 procentpun-
ten, hebben in die aanzienlijke tekortreductie
een rol gespeeld.

Dat de nettofinancieringsbehoefte er in
1996 geringer op is geworden, komt uitslui-
tend doordat de federale overheid opnieuw
betere rekeningen kon voorleggen. Het saldo
van de overige deelsectoren van de overheid
bleef immers stabielof verslechterde.

De fikse reductie, in 1996, van het fe-
derale-overheidstekort in procentpunten BBP
is voor de ene helft terug te voeren op de
vermindering van de rentelasten en voor de
andere helft op de toename van het primaire
surplus. De totale ontvangsten van de federale
overheid stegen tijdens het verslagjaar méér

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

dan gemiddeld over de periode 1993-1995.
Dat kwam door de stijging van de niet-fiscale
ontvangsten. De primaire uitgaven, die de
jongste jaren lichtjes waren gedaald, vermin-
derden in 1996 in een versneld tempo, na-
melijk met 1,1 pct. Die teruggang werd even-
wel beïnvloed door de opbrengst van de ver-
koop van gebouwen. Ongerekend die factor
daalden de primaire uitgaven van de federale
overheid met 0,2 pct., een cijfer dat verge-
lijkbaar is met dat van de voorgaande jaren.

Het overschot in de sociale zekerheid is
in de loop van het verslagjaar verkleind. De
ontvangsten stegen er minder snel dan gemid-
deld over de periode 1993-1995, hoofdzake-
lijk als gevolg van het verloop van de sociale
bijdragen. Daarenboven namen de uitgaven
exclusief rentelasten er met 2 pct. toe, tegen
1 pct. in de jaren voordien.

Achter de stabilisatie van het tekort van
de gemeenschappen en de gewesten gaat dan
weer een significante wijziging in het verloop
van hun ontvangsten en uitgaven schuil. Ter-
wijl de ontvangsten in de periode 1993-1995
met gemiddeld 4,7 pct. per jaar waren ge-
groeid, stegen ze in 1996 met nog slechts
2,4 pct. wegens een tijdelijke factor, namelijk
de terugbetaling aan de federale overheid van

(procenten BBP)

TABEL 22 - NETTOFINANCIERINGSBEHOEFTE OF -VERMOGEN VAN DE OVERHEID

1992 1995 1996 r

47,5 47,7

42,6 42,5

5,0 5,2

9,1 8,6

-4,1 -3,4

-4,0 -3,0

0,3 0,1

-0,6 -0,6

0,2 0,1

133,5 130,0

1993 1994

46,6 47,9

43,2 42,9

3,3 4,9

10,8 10,1

-7,5 -5,1

-6,3 -4,7

-0,3 0,5

-0,6 -0,7

-0,3 -0,2

136,8 134,8

Ontvangsten 45,9

Uitgaven exclusief rentelasten 42,3

Primair saldo 3,6

Rentelasten 10,8

Nettofinancieringsbehoefte (-) of -vermogen - 7,2

Federale overheid - 6, 1

Sociale zekerheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 0,2

Gemeenschappen en gewesten -1,0

Lokale overheid 0,1

p.m. Schuld . 130,3

Bronnen: INR, NBB.
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GRAFIEK 31 - ONTVANGSTEN EN PRIMAIRE UITGAVEN 1 PER DEELSECTOR VAN DE OVERHEID
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Bronnen: INR, NBB.

I Exclusief rentelasten. De op het eerste niveau voorgestelde gegevens zijn geconsolideerd: zij houden geen rekening, voor entiteit I, met de overdrachten van
de federale overheid .Ji111 de sociale zekerheid en, voor entiteit Il, Illet de overdrachten van de gemeenschappen en de gewesten aan de lokale overheid.

2 Aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen gedefleerde gegevens.

3 Federale overheid en sociale zekerheid.

·1 Gemeenschappen, gewesten en lokale overheid.
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een in 1995 te veelontvangen bedrag. Ter-
zelfder tijd gingen de uitgaven in 1996 met
slechts 1,8 pct. omhoog, tegen gemiddeld
3,1 pct. de voorgaande drie jaren.

De groei van de primaire uitgaven van
de lokale overheid bleef in 1996 onder het
gemiddelde van de voorbije jaren. In 1993
en 1994 hadden zij een zeer markante stijging
vertoond, onder meer vanwege aanzienlijke
investeringen in de twee aan de gemeente-
raadsverkiezingen voorafgaande jaren. Voorts
liepen de ontvangsten, die in 1995 uitzon-
derlijk hoog lagen omdat de achterstand in
het vlak van de belastinginning werd wegge-
werkt, ietwat terug. Het overschot op de re-
keningen van de lokale overheid is dan ook
licht gedaald.

AI bij al zijn de uitgaven van entiteit Il
- de gemeenschappen, de gewesten en de
lokale overheid - trager gestegen, zodat het
verschil met het groeitempo van de uitgaven
van entiteit I - de federale overheid en de
sociale zekerheid - is verkleind.

4.3 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Uitgedrukt in procenten BBP ligt de
nettofinancieringsbehoefte van België sedert
1994 lager dan het gemiddelde van de Eu-
ropese Unie. In 1996 bedroeg het ecart
1 procentpunt. Vijf lidstaten - Luxemburg,
Denemarken, Ierland, Nederland en Fin-
land - doen het beter dan België.

Het verloop van de overheidsfinanciën
wordt in België hoofdzakelijk bepaald door
het reeds verscheidene jaren gevoerde sane-
ringsbeleid. De zware inspanningen die wer-
den geleverd, in combinatie met het effect
van de rentedaling, komen tot uiting in het
beloop van het structurele deficit - dat is het
voor conjuncturele invloeden geschoonde te-
kort. Volgens berekeningen van de Europese
Commissie is dat deficit tussen 1993 en 1996
met 4 procentpunten verbeterd, tegen
1,4 procentpunt in de Europese Unie als ge-
heel.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

GRAFIEK 32 - OVERHEIDSFINANCIEN IN BELGIE EN IN DE
OVERIGE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE
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1 Nettofinancieringsbehoefte exclusief het conjuncturele bestanddeel, in pro-
centen van het trendmatige BBP.

Voorts is de overheidsschuld in België
- ondanks haar bijzonder grote omvang die,
vanwege de aanzienlijke rentelasten die dat
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BELGIE IERLAND DENEMARKEN
PRIMAIR SALDO (procenten BBP)
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GRAFIEK 33 - SANERING VAN DE OVERHEIDSFINANCIEN IN ENKELE EUROPESE LANDEN
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met zich brengt, een handicap vormt - tus-
sen 1993 en 1996 met ongeveer 7 procent-
punten BBP geslonken, terwijl zij in de EU-
landen als geheel met datzelfde percentage is
toegenomen. Slechts twee landen, met net als
België een groot primair saldo, presteerden
beter: Denemarken, waar de schuld met
10 procentpunten terugliep, en vooral Ierland,
waar de daling 20 procentpunten beliep. De
vermindering van de Ierse overheidsschuld
werd gestimuleerd door de krachtige econo-
mische groei, die de jongste drie jaar gemid-
deld meer dan 8 pct. per jaar haalde. De
schuld is daarentegen opgerukt in de landen
waar zij relatief gering was, zoals Spanje, het
Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Frankrijk en
Duitsland. In dit laatste land werd de schuld-
quote opgedreven door de overname van zeer
zware schulden die de overheidsbedrijven na
de eenmaking hadden aangegaan.

De jongste vijftien jaar hebben enkele Eu-
ropese landen flink gesaneerd. Ten opzichte
van het begin van de jaren tachtig is het saldo
exclusief rentelasten immers met 8 à 10 pro-
centpunten BBP verbeterd in België, Ierland,
Denemarken, Italië en Griekenland.

Over de periode 1980-1996 verbeterde
het primaire saldo niet steeds op dezelfde wij-
ze. Zo vloeide de sanering in Denemarken
uitsluitend voort uit een vermeerdering van
de ontvangsten, vermits de uitgaven exclusief
rentelasten nagenoeg stabiel bleven. De ont-
vangsten, die aan het begin van de jaren tach-
tig reeds 10 procentpunten BBP boven het
Europese gemiddelde lagen, gaan dat gemid-
delde momenteel met 13 procentpunten te
boven.

Anders dan in Denemarken had de sa-
nering van de overheidsfinanciën in België en
Ierland uitsluitend te maken met een inkrim-
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ping, voornamelijk in de jaren tachtig, van het
aandeel van de primaire uitgaven in het BBP,
aangezien de overheidsontvangsten vrijwel on-
gewijzigd bleven. In België zijn de primaire
uitgaven, die aan het begin van de jaren tach-
tig zowat 10 procentpunten BBP boven het
Europese gemiddelde lagen, in de jaren ne-
gentig tot dat gemiddelde gedaald en zij lig-
gen er nu zelfs ietwat onder. In Ierland zijn
de primaire uitgaven, die vrij nauwaansloten
bij het gemiddelde van de Europese Unie, tot
bijna 10 procentpunten BBP onder dat gemid-
delde gebracht.

De teruggang, in Ierland en in België, van
de primaire uitgaven in procenten BBP is niet-
temin het resultaat van zeer verschillende ont-
wikkelingen in elk van beide landen. In Ier-
land gingen de primaire uitgaven tegen vaste
prijzen vrij sterk in de hoogte - met gemid-
deld 2,5 pct. per jaar -, maar dat werd ge-
compenseerd door de sterke stijging van het
BBP, dat tussen 1980 en 1996 met gemiddeld
4,5 pct. groeide, of ongeveer twee keer sneller
dan in de EU-landen als geheel. In België lag
de economische expansie daarentegen dicht
bij het Europese gemiddelde. De inkrimping
van het aandeel van de primaire uitgaven in
het BBP vloeide dan ook voort uit een be-
heersing van het verloop van die uitgaven, die
jaarlijks met gemiddeld minder dan 1 pct. ste-
gen - dat is de geringste toename van de
drie beschouwde landen.

De sanering van de overheidsfinanciën is
voor de economische groei geen obstakel ge-
bleken: in geen enkel van de beschouwde
landen, waar nochtans aanzienlijke inspannin-
gen werden geleverd, kwam de groei bedui-
dend lager uit dan in de andere landen, waar
de overheidsfinanciën gemiddeld beschouwd
minder verbeterden.
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5. BETALINGSBALANS VAN DE BLEU EN WISSELKOERSEN

Het goederenverkeer van Luxemburg,
daarentegen, vertoont een structureel tekort,
dat ruimschoots gecompenseerd wordt door
het overschot in het dienstenverkeer en door
de nettofactorinkomens. Die structuur van de
lopende balans is een gevolg van een her- Bron. NBB.

5.1 LOPEND VERKEER

Het lopende verkeer van de BLEU met
de rest van de wereld laat sinds 1985 een
overschot optekenen dat sedert het begin van
dit decennium bovendien jaar na jaar is ver-
groot. In 1996 bedroeg het naar raming
455 miljard fr., tegen 443 miljard fr. in 1995,
en stabiliseerde het zich op 5,2 pct. BBP.

Ongeveer driekwart van dat surplus
wordt gerealiseerd door België, dat in 1996
een overschot zou hebben geboekt van
362 miljard fr. of 4,4 pct. BBP. Dat surplus
is niet alleen het resultaat van het lopende
verkeer van België met derde landen, maar
ook van de transacties met Luxemburg. Het
verschil tussen het saldo van de BLEU en dat
van België stemt, op statistische afwijkingen
na, overeen met het lopende overschot van
Luxemburg. In absolute cijfers - om en na-
bij 100 miljard fr. - blijft dit laatste welis-
waar bescheiden, maar in verhouding tot het
BBP - circa 20 pct. - overtreft het dat van
alle andere OESO-landen.

De structuur van het lopende saldo IS In

beide landen nogal verschillend. In België re-
sulteert het lopende overschot voornamelijk
uit de goederenhandel, waar de economie
van oudsher in is gespecialiseerd. Het han-
delsoverschot gaat zelfs dat van de BLEU te
boven, aangezien het surplus in het goede-
renverkeer van de BLEU met derde landen
bijna volledig aan België toe te schrijven is
en de transacties van België met Luxemburg
eveneens een batig saldo vertonen. Het dien-
stenverkeer is nagenoeg in evenwicht, terwijl
de nettofactorinkomens uit de rest van de we-
reld opwegen tegen de netto-overdrachten.

GRAFIEK 34 - STRUCTUUR VAN HET LOPENDE SALDO
VAN DE BLEU, VAN BELGIE EN VAN
LUXEMBURG: RAMING VOOR 1996
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oriëntering van de productie, die vanaf het
midden van de jaren zeventig geleid heeft
tot een snelle tertiarisering van de economie.
Die ontwikkeling werd mede ondersteund
door een weloverwogen politiek tot diversi-
fiëring van de diensten. Luxemburg is aldus
actief in diverse internationale dienstenacti-
viteiten, onder meer vervoer en telecommu-
nicatie. Het is echter de financiële sector in
ruime zin - banken, ICB's en verzekerin-
gen - die, met een aandeel van ongeveer
60 pct., de grootste bijdrage levert tot het
dienstensurplus. Luxemburg onderscheidt
zich van België ook nog door zijn niet te
verwaarlozen overschot in de rubriek « reis-
verkeer»; daarin worden namelijk aankopen,
door reizigers en grensbewoners, van produc-
ten zoals benzine, alcohol en tabak geregi-
streerd. Die producten zijn echter vooraf-
gaandelijk ingevoerd, zodat tegenover de in
die rubriek opgetekende ontvangsten, uitga-
ven staan die mede ten grondslag liggen aan
het handelstekort.

Bij gebrek aan recentere gegevens slaat
de analyse van de ontwikkelingen die zich
in 1996 in de lopende rekening hebben
voorgedaan, alleen maar op de eerste negen
maanden. Bovendien kan het goederenver-
keer enkel worden toegelicht voor het geheel
van de BLEU. De gedetailleerde informatie
die benodigd is voor het opsplitsen van de
handelsstromen, bijvoorbeeld per land of per
product, of in prijs- en volume-ontwikkelin-
gen, is immers alleen te vinden in de statis-
tieken van de buitenlandse handel, die be-
trekking hebben op de BLEU als geheel.

In de eerste negen maanden van 1996
is het lopende overschot van de BLEU ge-
stegen: het kwam uit op 345 miljard fr.,
tegen 314 miljard fr. in de overeenstemmen-
de periode van 1995. Het surplus in het
goederen- en dienstenverkeer nam immers
toe, terwijl de stijging van de nettofactorin-
komens uit de rest van de wereld slechts
voor een deel gecompenseerd werd door de
vergroting van hettekort in de lopende over-
drachten.

Het goederenverkeer van de BLEU ver-
toonde een overschot van 235 miljard fr., dat
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GRAFIEK 35 - VERLOOP EN STRUCTUUR VAN DE
UITVOER VAN DE BLEU
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Vervoer-
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+7%

Chemie: +4%

Bronnen: INR, NBB.

1 Glijdend gemiddelde over cie jongste vijf maanden van de veranderings-
percentages t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar,
van de uitvoerwaarde op iransectiebasis volgens de betalingsbalans.

1 Vijf maanden naar voren geschoven.

j Structuur in procenten van de totale uitvoer volgens cie statistieken van
de buitenlandse handel; verancleringspercenlages t.o.v. de overeenstem-
mende periode van het voorgaande jaar.

·1 Op basis van de afdelingen van hel' Geharmoniseerde systeem van de
statistieken van de buitenlandse handel.
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is zowat 25 miljard fr. meer dan in 1995.
De uitvoerwaarde groeide weliswaar even
snel als de invoerwaarde, aangezien de ver-
betering van de ruilvoet de verslechtering van
de dekkingsgraad naar volume goedmaakte,
maar door het niveauverschil tussen export
en import ging het saldo erop vooruit.

De groeivertraging van de uitvoerwaarde.
die in de eerste maanden van 1995 een aan-
vang nam, zette zich aan het begin van het
verslagjaar voort. De uitvoergroei trok pas bij
het begin van het tweede kwartaalopnieuw
aan en beliep over de eerste negen maanden
van 1996 gemiddeld 5,1 pct.. ondanks een
lichte verzwakking aan het einde van de
zomer. De resultaten van de conjunctuur-
enquêtes inzake de buitenlandse bestellingen
staven het vermoeden dat het groeitempo
van de uitvoer aan het einde van het jaar
opnieuw steviger is geworden.

Dat groeiprofiel werd blijkbaar nauwe-
lijks beïnvloed door het verloop van de ex-
portprijzen; het stijgingstempo van die laatste
is sinds begin 1995 namelijk relatief stabiel
gebleven. Het weerspiegelt dus vooral volu-
mebewegingen, die in de eerste plaats be-
paald worden door de vraagontwikkeling op
de voornaamste afzetmarkten van de BLEU.

In de eerste helft van 1996 haalde de
export voordeel uit de sterke stijging van de
invoer in de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk en Japan, als gevolg van het krach-
tige herstel van de binnenlandse vraag in die
landen. Aan die ontwikkeling werd mogelijk
kracht bijgezet door bewegingen in het vlak
van de wisselkoersen: ten opzichte van de
dollar zijn de mark en de eraan gekoppelde
valuta's immers in waarde verminderd, waar-
door zij opnieuw in de buurt kwamen van
het peil van begin 1995. Het rechtstreekse
effect van de invoervraag in die drie landen
blijft evenwel beperkt, vermits hun aandeel
in de uitvoer van de BLEU slechts 14 pct.
bedraagt; via de weerslag van deze vraag op
het activiteitsverloop in onze buurlanden,
zou er ook een indirect effect kunnen zijn
geweest. Doordat de binnenlandse vraag in
Frankrijk en Duitsland zwak was - wat door
toevallige factoren nog werd verscherpt-

bleef de totale invoervraag van deze landen
echter gedrukt.

In de daaropvolgende maanden, toen de
wereldhandel krachtiger aantrok, bleef de
vraag in de Angelsaksische landen stevig, ter-
wijl zij in Japan verzwakte. De snellere ex-
portgroei van de BLEU moet vooral worden
toegeschreven aan het herstel van de bin-
nenlandse vraag in Duitsland en Frankrijk.
Toch was het groeitempo van de Duitse en
de Franse invoer al bij al bescheiden; het
bleef zelfs onder het gemiddelde van dat in
de industrielanden, ja zelfs onder het we-
reldgemiddelde. Aangezien die twee landen
de belangrijkste afzetmarkten zijn van de
BLEU, blijkt de geografische structuur in
1996 in het nadeel te hebben gespeeld van
de exportgroei van de Unie.

Onder de producten die een belangrijk
aandeel hebben in de uitvoer van de BLEU,
liet de exportwaarde van diamant de sterkste
stijging optekenen, namelijk 10 pct. Die groei
was het resultaat van de toegenomen vraag
vanwege de op wereldvlak grootste afnemers,
meer bepaald de Verenigde Staten en Japan,
maar ook van de gestegen prijzen wegens de
appreciatie van de dollar. Ook de toename
met 7 pct. bij de uitvoer van machines over-
schreed het gemiddelde. De groei van de
export van vervoermiddelen, met eveneens
7 pct., was toe te schrijven aan de industriële
vervoermiddelen, maar meer nog aan de au-
to's, waarnaar de vraag in Europa stevig was.
In de chemie daarentegen viel de groei ge-
ringer uit, hoewel de ontwikkelingen er uit-
eenliepen naar gelang van de branches: de
export van chemische basisproducten en van
farmaceutische producten ging fors in de
hoogte, terwijl de uitvoer van rubber en
kunststof stagneerde. De export van meer tra-
ditionele industriële producten, zoals textiel
en metaal, ten slotte, bleef ongewijzigd of
ging er zelfs op achteruit; in de metallurgie
ging het om zowel een volumedaling - ten
gevolge van de zwakke internationale
vraag - als een daling van de prijzen, vooral
voor non-ferrometalen.

De waarde van de invoer hield gelijke
tred met die van de uitvoer: ir1 de eerste
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negen maanden van het verslagjaar beliep het
groeitempo ervan eveneens 5,1 pct. ten op-
zichte van de overeenstemmende periode
van 1995. Aan de ene kant was de gemid-
delde prijsstijging bij de invoer - 1,4 pct. -
geringer dan bij de uitvoer. De ruilvoetver-
betering voor bepaalde goederen, bijvoor-
beeld levensmiddelen, was in die periode im-
mers aanzienlijker dan de verslechtering die
voortvloeide uit het duurder worden van de
olieproducten. Aan de andere kant was de
volumestijging iets groter bij de invoer dan
bij de uitvoer, respectievelijk 3,7 en 3,3 pct.

. Dat was het gevolg van de snellere stijging
van de binnenlandse vraag - in het bijzon-
der van de bedrijfsinvesteringen - in de
BLEU dan bij de voornaamste partners. Het
is bovendien niet uitgesloten dat de bedrijfs-

TABEL 23 - LOPENDE REKENING VAN DE BLEU EN VAN BELGIE 1

(saldi in miljarden (ranken)
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investeringen in België een hogere invoer-
quote hebben dan bij de handelspartners. De
invoer van uitrustingsgoederen nam dan ook
krachtiger toe dan die van de andere goe-
derencategorieën. Ook bij sommige goederen
die in de BLEU hoofdzakelijk voor verdere
transformatie bestemd zijn, zoals auto-onder-
delen en diamant, werd een forse stijging van
de invoer opgetekend, teneinde te kunnen
voldoen aan de stevige uitvoervraag.

De hierboven beschreven ontwikkelingen
hebben zowel de Belgische als de Luxem-
burgse goederenhandel beïnvloed, zij het in
verschillende mate. In Luxemburg heeft de
zwakke conjunctuur in de metallurgie meer
de totale uitvoer gedrukt, vanwege het zeer
grote gewicht - meer dan 35 pct. - van

Lopende rekening .

Goederen .

Diensten .

Vervoer .
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Driehoekshandel en andere met handel
verbonden diensten .

Diensten tussen verbonden ondernemin-
~n .
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heid .

Inkomens .

Arbeidsinkomens .

Inkomens uit beleggingen en investeringen

Lopende overdrachten .

Overheid .

Overige sectoren

BLEU

1995

33
200

58

142

-129

-98

-31

Eerste negen maanden

1995 1996

België

1995

Eerste negen maanden

1996

346

347

-3
64

-103

5

-19

31

121

103

18

-119

-95

-25

1995

226

244

-5
47

-84

6
-1

47

25

85

77

8

-98

-78

-21

260

270

-4
41

-95

23
-1

-9 -1

443

301

71

64

-88

62
47

314 345

211 235

54 54

49 40

-73 -86

52 72
34 39

36 37

-18 -9 4

27

93

79

14

-99

-81

-18

35 30 27

Bron: NBB.

I De saldi van België omvatten zowel de saldi van de transacties met derde landen als van de transacties met Luxemburg. Het verschil tussen de saldi van
de BLEU en de saldi van België stemt derhalve, op eventuele statistische afwijkingen na, overeen met de saldi van Luxemburg ten opzichte van zowel
derde landen als België.
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die bedrijfstak in de export. Zo is het tekort
van Luxemburg nog wat gestegen, terwijl het
overschot van België er is op vooruitgegaan.

In de internationale handel van de BLEU
nemen de diensten een belangrijke plaats in.
In 1994 stond de BLEU met een marktaan-
deel van 3,9 pct. zevende op de wereldrang-
lijst inzake de uitvoer van diensten; wat het
goederenverkeer betreft, kwam de BLEU met
een aandeel van 3,3 pct. op de tiende plaats.
Beide landen dragen tot dit resultaat bij,
maar, zoals reeds eerder is vermeld, moet
het door het dienstenverkeer gegenereerde
overschot op het credit van Luxemburg wor-
den geschreven, aangezien het dienstenver-
keer van België nagenoeg in evenwicht is.

Het saldo van het dienstenverkeer is, zo-
wel in België als in Luxemburg, tussen de
eerste negen maanden van 1995 en die van
1996 nauwelijks gewijzigd. In België liet het
overschot inzake vervoer, dat onder meer
verband houdt met de aanwezigheid van be-
langrijke havens, een daling optekenen. De
oorzaak van die terugloop moet enerzijds
worden gezocht in de geringere ontvangsten
uit het vrachtverkeer, als gevolg van een ver-
mindering van het in de belangrijkste havens
verhandelde volume en een daling van de
prijzen; die laatste had onder meer te maken
met de verscherpte concurrentie voor sleep-
activiteiten in de haven van Antwerpen. An-
derzijds liepen ook de netto-ontvangsten uit
het luchtvervoer van personen terug. De om-
zet die de buitenlandse luchtvaartmaatschap-
pijen in België realiseren, zou immers sneller
zijn gestegen dan het cijfer dat de Belgische
maatschappijen bij niet-ingezetenen omzet-
ten. Het grotere tekort inzake reisverkeer ligt
in het verlengde van de structurele tendens
die reeds verscheidene jaren wordt waarge-
nomen. De commerciële diensten daaren-
tegen, die in 1995 nog een deficit vertoon-
den, sloten het verslagjaar opnieuw in even-
wicht af. Die ontwikkeling houdt voorname-
lijk verband met de driehoekshandel, een tak
waarin enkele grote ondernemingen die on-
der meer actief zijn in de handel van olie-
producten, vergeleken met dezelfde periode
van 1995 veel betere resultaten zouden heb-
ben geboekt. Het overschot in de andere

diensten van de particuliere sector is groten-
deels afkomstig van diensten die de coördi-
natiecentra aan verbonden buitenlandse on-
dernemingen verstrekken; in 1996 zijn deze
laatste stabiel gebleven. Ten slotte put België
ook netto-ontvangsten uit de diensten die in-
gezeten ondernemingen aan in Brussel geves-
tigde internationale instellingen verlenen en
die zijn opgenomen onder de hoofding « niet
elders inbegrepen diensten van of aan de
overheid ».

Zowel België als Luxemburg ontvangen
nettofactori nkomens van de rest van de we-
reld. Voor de BLEU als geheel waren deze
in de eerste negen maanden van 1996 goed
voor 164 miljard fro

De arbeidsinkomens genereren netto-
inkomens voor België, maar netto-uitgaven
voor Luxemburg. Als vestigingsplaats van be-
langrijke internationale organisaties, in het
bijzonder Europese instellingen, boeken Bel-
gië en, hoewel heel wat minder, Luxemburg
ontvangsten uit arbeidsinkomens. De salaris-
sen die deze organisaties betalen aan hun
personeelsleden die ingezetenen zijn van de
BLEU, worden in de betalingsbalans namelijk
als dusdanig opgetekend. Voorts levert de
aanzienlijke in- en uitgaande grensarbeid
voor de twee landen uiteenlopende resulta-
ten op. In Luxemburg wordt meer dan een
kwart van de arbeidsplaatsen ingenomen
door werknemers die, in dalende volgorde,
in Frankrijk, België en Duitsland wonen;
Luxemburg betaalt het buitenland daarom
netto een aanzienlijk bedrag aan arbeidsinko-
mens. In België daarentegen levert de grens-
arbeid netto-ontvangsten op.

De inkomens uit beleggingen en inves-
teringen sluiten voor de BLEU eveneens met
netto-ontvangsten vanwege de netto externe
crediteurpositie van beide landen. De netto-
tegoeden van België tegenover het buitenland
zijn verdeeld over nettotegoeden van onder-
nemingen en particu Iieren en nettoverpl ich-
tingen van andere sectoren - banken en
overheid. In Luxemburg daarentegen zijn zij
grotendeels geconcentreerd in de financiële
sector. Tijdens de eerste negen maanden van
1996 zijn de inkomens uit beleggingen en
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investeringen van de BLEU met ongeveer
10 miljard fr. toegenomen, dankzij de vor-
ming van nettoactiva op het buitenland als
tegenhanger van het lopende overschot in
1995. Dit volume-effect werd versterkt door
de gunstige invloed van de korte-renteda-
ling: aangezien de BLEU meer verplichtingen
dan tegoeden voor ten hoogste één jaar
heeft, nemen bij een rentedaling de uitgaven
sneller af dan de ontvangsten.

De netto-overdrachten aan de rest van
de wereld beliepen in de eerste negen maan-
den van het verslagjaar 109 miljard fro De
verhoging tegenover de overeenstemmende
periode van 1995 was vooral het resultaat
van de grotere bijdrage van de Belgische en
Luxemburgse overheid aan de EU-begroting
ten gevolge van een stijging van de op het
BNP gebaseerde bijdrage, die de aanvullende
inkomstenbron is voor de financiering van de
verruiming van het Europese beleid. In 1996
heeft de Commissie onder andere de steun
aan de graan- en rundvleesproducenten op-
getrokken in het kader van het gemeenschap-
pelijke landbouwbeleid en werd ook de om-
vang van de onder « doelstelling 1 » opgeno-
men structurele steun aan minder ontwikkel-
de regio's uitgebreid. In 1995 daarentegen
waren de uitgaven in het kader van de op
het BNP gebaseerde bijdrage uitzonderlijk
laag gebleven, doordat de Europese begroting
toen met een overschot sloot.

5.2 KAPITAAL- EN FINANCIEEL VERKEER

Uit de financiële rekening blijkt op welke
wijze de som van het surplus op de lopende
rekening - dat is het spaaroverschot op de
investeringen van de ingezeten sectoren-
en van het overschot op de kapitaalrekening
wordt aangewend voor de financiering van
de rest van de wereld. Aangezien enkele,
maar soms wel grote, kredietinstellingen niet
in staat zijn gebleken de gedetailleerde ge-
gevens te verstrekken die noodzakelijk zijn
voor het opstellen van die financiële rekening
volgens het gestandaardiseerde schema van
het IMF, moest zij voor de jaren 1995 en
1996 deels worden geraamd op basis van uit
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andere bronnen dan de betalingsbalans af-
komstige gegevens. De wijze waarop een en
ander wordt voorgesteld, noodgedwongen in
een summiere vorm, zorgt er evenwel voor
dat enkele voor de analyse belangrijke ele-
menten worden belicht. Vooreerst zijn de
transacties geïsoleerd die hoofdzakelijk inge-
geven zijn door beweegredenen die losstaan
van het monetaire en wisselkoersbeleid, bij-
voorbeeld de directe investeringen; daarna
volgen de transacties die daarentegen voor-
namelijk beïnvloed worden door rente- en
wisselkoersschommelingen, zoals onder meer
de in franken luidende tegoeden en verplich-
tingen van niet-ingezetenen en, ten slotte, de
transacties die zijn uitgevoerd in het kader
van het monetaire en wisselkoersbeleid.

Bij het financiële verkeer zijn de directe
investeringen van bijzonder belang voor de
BLEU. De kapitaaltoevoer die deze investe-
ringen gewoonlijk per saldo genereren, komt
bovenop het van het lopende surplus afkom-
stige deviezenoverschot en draagt aldus bij
tot het behoud van de stabiliteit van de frank
tegenover de Duitse mark. Behalve het fi-
nanciële aspect hebben de directe investe-
ringen echter nog een grotere betekenis. De
investeringen in maatschappelijk kapitaal, die
het nauwst aansluiten bij wat men in het
courante taalgebruik de directe investeringen
noemt, hebben mogelijkerwijs gevolgen voor
de reële economie, onder meer inzake acti-
viteit en werkgelegenheid. Die investeringen
worden bepaald door diverse overwegingen,
waarbij de relatieve productiekosten in de
verschillende landen weliswaar een heel be-
langrijk element vormen, maar zeker niet het
enige. Ook marktstrategieën, zoals het ver-
langen om op een lokale markt aanwezig te
zijn of om nieuwe marktaandelen te ver-
overen, alsmede het legale en fiscale kader,
spelen bij de investeringsbeslissingeneen niet
te verwaarlozen rol. Dat de BLEU aanzien-
lijke buitenlandse investeringen blijft aantrek-
ken, ondanks een relatief gezien vrij hoog
niveau van de arbeidskosten, bewijst dat
overwegingen uit te laatste twee categorieën
soms de overhand krijgen.

In 1996 knoopten de directe investerin-
gen opnieuwaan bij de ontwikkelingen van
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TABEL 24 - BETALINGSBALANS VAN DE BLEU

(saldi in miljarden franken)

Lopende rekening .

Kapitaal- en financiële rekening .
Kapitaalrekening .
Financiële rekening .

Transacties die weinig gevoelig zijn voor het monetaire en wisselkoersbeleid
Waarvan directe investeringen .

Maatschappelijk kapitaal .
Leningen tussen verbonden ondernemingen .

Transacties die gevoelig zijn voor het monetaire en wisselkoersbeleid' .
Waarvan nettotegoeden in franken van niet-ingezetenen .

Overheidseffecten .
Lineaire obligaties .
Schatkistcertificaten .

Bij de kredietinstellingen .

Transacties in het kader van het monetaire en wisselkoersbeleid .
Overheidsverplichtingen in vreemde valuta's .
Termijnvorderingen in vreemde valuta's bij ingezeten kredietinstel-

lingen 2 .•.••••.•.••••••••••••••.•.•.•.••...•.•.•.•...••.•

Netto goud- en deviezenreserves van de NBB 3 ..••.•.••..•.••.

Eerste negen maanden

1995 1995 1996

443 314 344

-443 -314 344
12 9 9

-455 -323 -353
-24 -13 106
-33 -17 120

41 58 137
-73 -75 -17

71 -4 -145
265 341 286

-43 -22 132
-5 -21 34

-38 -1 97
307 363 154

-502 -306 - 314
-263 -228 -113

-231 -74 169
-8 -4 -33

Bron: NBB.

1 Met inbegrip van de vergissingen en weglatingen.
2 Termijnvorderingen in vreemde valuta's van de Bank die voortvloeien uit cie tegen Belgische franken afgesloten contraeten met cie kredietinstellingen.

Teken - : toename van cie vorderingen.

) Teken - : vermindering van cie reserves ij contant.

de voorgaande jaren en leidden tot een aan-
zienlijke nettokapitaalinvoer : over de eerste
negen maanden van het jaar bedroeg die
120 miljard fr. Tijdens de eerste negen maan-
den van 1995 waren die transacties uitzon-
derlijk gesloten met een nettokapitaaluitvoer
van 17 miljard fr. De ommekeer van dat sal-
do is deels toe te schrijven aan leningen tus-
sen verbonden ondernemingen, en meer in
het bijzonder aan leningen tussen coördina-
tiecentra en de leden van hun groep, die in
de eerste negen maanden van 1996 voor een
kapitaalinvoer van 115 miljard fr. zorgden,
tegen een nettokapitaaluitvoer van 45 mil-
jard fr. tijdens de overeenstemmende periode
van het voorgaande jaar. De coördinatiecen-
tra hebben vaak als taak de financiële stro-
men van de groep te centraliseren, wat aan-
zienlijke in- en uitgaande brutokapitaalstro-
men meebrengt, die gemakkelijk verschillen-
de tientallen miljarden franken per dag over-
schrijden. Het saldo ervan vertegenwoordigt
bijgevolg slechts een miniem deel van de fi-

nanciële stromen en kan qua omvang aan-
merkelijk variëren van de ene periode tot de
andere. Er zij tevens beklemtoond dat de
saldi die voortvloeien uit de directe investe-
ringen van de coördinatiecentra dikwijls in
andere rubrieken een tegenpost vinden, zo-
dat het netto-effect dat het financiële verkeer
van die centra op de betalingsbalans sorteert,
uiteindelijk erg gering is.

De omslag in het saldo van de directe
investeringen is in een nog hogere mate terug
te voeren op de netto-investeringen in maat-
schappelijk kapitaal in de vorm van oprich-
tingen en uitbreidingen van vennootschappen
en participatienemingen. In 1995 lagen die
netto-investeringen aanzienlijk lager dan in
de voorgaande jaren; in 1996 werd opnieuw
een hoog niveau bereikt. Sedert 1995 maken
de gegevens over de directe investeringen,
naast een geografische opsplitsing, ook een
sectorale opsplitsing mogelijk. De eerste deelt
de transacties in naar het land van de niet-

BETALINGSBALANS VAN DE BLEU EN WISSELKOERSEN 75



ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

(nettostromen in miljarden (ranken)

TABEL 25 - DIRECTE INVESTERINGEN IN MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL'

Geografische opsplitsing

Europese Unie .
waarvan: Duitsland .

Nederland .
Frankrijk .
Verenigd Koninkrijk .
Denemarken .
Italië .

Verenigde Staten .
Canada
Overige .

Sectorale opsplitsing

Industrie .
waarvan: Voedingsnijverheid .

Chemische nijverheid .
Omvorming van energetische producten .
Vervaardiging van minerale en metaalhoudende

producten .
Vervaardiging van machines .

Diensten
waarvan Klein- en groothandel .

Post en telecommunicatie .
Financiële instellingen en holdings .
Coördinatiecentra .

Onbepaald op het ogenblik van de investering 2 ••••••••••••

Totaal> .

van het buitenland in de BLEU van de BLEU in het buitenland

1995

120
21
48
15
22

11
2

103
9

173

Eerste negen Eerste negen
maanden maanden

6
12

9
23

20
1
2

18
54
41

1995

72
14
25

6
22

3
la

9
15

la

2

4

77
4

15
38
19

115 250

1996

155
la
50
12

9
24
32
40

-97
-17
-37
-24
-7

1995 1995 1996

-32 -76
-la -5
-9 -17
-1 -51
-5 2

-1
-3 2

5 -6
-19 -2
-5 -2648

-4
2

-19
-la

-14
-28
-3
18

-38
-12
-3

14
1
2

-32
-28
-8
14

-1
-4

-22
-3

-11
-la
-59
-5
-5

-44

3
4

206
5

78
91

7
24

-7
-5

-72
-5

-63

-20

-24

-15 -13

-132 -57 -113

Bron : NBB.

1 Teken - : directe investeringen van de BLEU in het buitenland of desinvesteringen van het buitenland in de BLEU.

2 Deze rubriek omvat de directe investeringen in of door BLEU-vennootschappen waarvan op helogenblik van de optekening door de banken het BTW-nummer
niet bekend is.

J Mel inbegrip van de niet-opgesplitste investeringen in onroerende goederen, die van geringe omvang zijn.

ingezeten tegenpartij, de tweede naar de sec-
tor waar de ingezeten tegenpartij toe be-
hoort. Hoewel de beschikbare gegevens nog
onvolkomenheden vertonen, onder meer in-
zake de sectorale opsplitsing omdat die niet
altijd bekend is op het ogenblik dat de in-
vesteringen worden opgetekend, tonen ze
toch duidelijk aan dat de investeringen in
maatschappelijk kapitaal vooral geconcen-
treerd zijn in de dienstensector, en hoofdza-
kelijk afkomstig zijn van en gericht zijn op
de landen uit de Europese Unie.

Tijdens de eerste negen maanden van
1996 heeft het buitenland in de BLEU voor
250 miljard fr. in maatschappelijk kapitaal
geïnvesteerd, tegen 115 miljard fr. in 1995.
Die aanzienlijke toename houdt voor een
deel verband met de participatieneming van
een internationaal consortium van Ameri-
kaanse, Singaporaanse en Deense telecom-
municatiebedrijven in het kapitaal van Bel-
gacom, die in 1996 een kapitaalinvoer van
73 miljard fr. opleverde. In het kader van de
volledige openstelling van de Europese tele-
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communicatiemarkt, die gepland is voor 1 ja-
nuari 1998, moet de consolidatie van het
kapitaal van Belgacom het nationale telecom-
municatiebedrijf voorbereiden op de concur-
rentie, en biedt zij bepaalde buitenlandse be-
drijven tegelijkertijd de kans hun markt uit
te breiden, niet alleen tot België, maar tot
heel Europa. Voorts werden nog steeds zeer
grote bedragen geïnvesteerd in de financiële
instellingen en in de holdings, vooral dan in
Luxemburg.

De oprichtingen van vennootschappen
en de participatienemingen in het buitenland
door Belgische en Luxemburgse investeerders
lagen eveneens hoger dan tijdens de eerste
negen maanden van 1995. In tegenstelling
tot de buitenlandse directe investeringen in
de BLEU komen de directe investeringsstro-
men van de BLEU naar het buitenland meer
uit de industriële sectoren, ook al blijven de
dienstensectoren dominant, vooral wat de
Luxemburgse investeringen in het buitenland
betreft. In 1996 waren de investeringen van
de industrie vooral een zaak van de branches
voeding en vervaardiging van minerale pro-
ducten, en van verschillende branches in de
fabricatie van machines en elektrische appa-
raten.

Bij de transacties die gevoelig zijn voor
het monetaire en wisselkoersbeleid, en die
tijdens de eerste negen maanden van het ver-
slagjaar een tekort van 145 miljard fro lieten
zien, zorgden de beleggingen in franken van
de niet-ingezetenen voor een nettokapitaal-
toevoer van 286 miljard fr., wat nogmaals ge-
tuigt van de belangstelling van buitenlandse
beleggers voor beleggingen in franken.

De niet-ingezetenen hebben vooral hun
in franken luidende nettotegoeden op korte
termijn, enerzijds in schatkistcertificaten en
anderzijds in de vorm van nettobeleggingen
bij de ingezeten kredietinstellingen, opge-
voerd, met respectievelijk 97 en 154 mil-
jard fro Zij kochten netto voor 34 miljard fr.
lineaire obligaties in franken, nadat zij er in
1995 per saldo hadden verkocht. De aan-
trekkingskracht van beleggingen in obligaties,
die ten dele wordt bepaald door de verwach-
tingen inzake de uit een rentedaling voort-

vloeiende kapitaalwinst, was het grootst tij-
dens de eerste maanden van het jaar: toen
ging de verlaging van de lange rente in fran-
ken gepaard met een inkrimping van het ren-
teverschil tegenover de mark, na de Europese
top van Madrid in december 1995, die het
geloof in de totstandkoming van de Mone-
taire Unie versterkte. In het derde kwartaal,
en vooral in de maand september, hebben
de niet-ingezetenen omwille van winstnemin-
gen hun portefeuille lineaire obligaties terug-
geschroefd.

Het saldo van de lopende transacties,
van het kapitaalverkeer en van de hierboven
beschreven financiële transacties heeft een
overaanbod van deviezen teweeggebracht.
Om een verdere appreciatie van de frank te
voorkomen - deze laatste vertoonde reeds
gedurende de hele periode een agio ten op-
zichte van zijn spilkoers met de mark - en
tegen de achtergrond van korte rentetarieven
die nauwaansloten bij die voor de Duitse
mark, werden de residuele onevenwichtighe-
den op de valutamarkt rechtgetrokken door-
dat de Bank ten belope van meer dan
300 miljard fr. deviezen tegen franken aan-
kocht. Die aankopen werden voor 113 mil-
jard fr. aangewend voor de terugbetaling van
leningen in vreemde valuta's door de Schat-
kist en voor 169 miljard fro gesteriliseerd door
een vermeerdering van de termijnvorderingen
in deviezen van de Bank bij de ingezeten
kredietinstellingen. Het saldo verhoogde de
reserves à contant van de Bank.

Tijdens het vierde kwartaal werden de
meerwaarden die de Bank sedert 1989 ge-
realiseerd had op de arbitrage van goud
tegen andere reservebestanddelen, ten belo-
pe van 221 miljard fr. gebruikt voor de te-
rugbetaling van leningen in vreemde valuta's
door de Schatkist. Die operatie ging gepaard
met een evenredige vermindering van de ter-
mijnvorderingen in deviezen bij de krediet-
instellingen. Over het hele jaar is de devie-
zenschuld van de Schatkist verminderd met
334 miljard fr., zijn de termijnvorderingen in
deviezen bij de ingezeten kredietinstellingen
teruggeschroefd met 25 miljard fro en zijn de
nettoreserves à contant van de Bank toege-
nomen met 16 miljard fro
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5.3 WISSELKOERSEN

De gewogen gemiddelde koers van de
frank, die een synthetische indicator is van
het koersverloop van de frank ten opzichte
van de belangrijkste valuta's, is in 1996 met
gemiddeld 1,9 pct. gedeprecieerd, zodat de
in 1995 opgetekende appreciatre van
3,9 pct. gedeeltelijk ongedaan werd gemaakt.
Dat verloop, parallel aan dat van de Duitse
en Nederlandse valuta's, resulteert hoofdza-
kelijk uit de correctie van de wisselkoersbe-
wegingen van enkele EMS-valuta's, van de
lire en het pond sterling alsook van de dollar,
na de turbulenties op de valutamarkten in
de lente van 1995.

Vanaf medio 1995 had de beroering bin-
nen het EMS plaats gemaakt voor een fase
van normalisatie die slechts door kortstondige
en geringe spanningen werd onderbroken.
Dat was ook het geval in 1996, met tot ge-
volg een forse inkrimping van de effectieve
bandbreedte, van 11 pct. begin maart 1995
tot zowat 3 pct. eind oktober 1996. Daarna
leidde de appreciatie van het Ierse pond, in
het kielzog van het pond sterling, tot een
nieuwe verruiming van de bandbreedte. De
afzwakking van de spanningen tussen de
sterkste en de zwakste EMS-valuta's is onder
meer te verklaren door de waardeverminde-
ring van de mark tegenover de VS-dollar en
door de grotere convergentie van de Euro-
pese economieën in het vlak van inflatie en
overheidstekorten. De voortzetting van het
convergentieproces en de bevestiging van het
politieke engagement ten gunste van de EMU
tijdens de Europese raden van Madrid en
Firenze sterkten daarenboven de markten in
hun verwachting dat de Monetaire Unie wel
degelijk op 1 januari 1999 van start zal gaan.

Tegen die achtergrond bleef de frank sta-
biel tegenover de Duitse en Nederlandse va-
luta's. De versteviging van de Franse frank
binnen het EMS leidde daarentegen tot een
lichte depreciatie van de Belgische frank. Die
laatste is in 1996 al bij al met gemiddeld
0,7 pct. gedeprecieerd ten opzichte van de
valuta's van de buurlanden, die tevens de
belangrijkste handelspartners van de BLEU
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GRAFIEK 36 - POSITIE VAN DE VALUTA'S BINNEN HET
EMS-WISSElKOERSMECHANISME 1

(maandgemiddelden in procenten)

1995 1996

- Iers pond Spaanse peseta

- Nederlandse gulden - Belgische frank

- Duitse mark

- Franse frank

- Deense kroon

Bron: BIB.

(
wisselkoers

1 Ecarttussen twee valuta's = ----1
spilkoers

) x 100.

zijn en wier gewicht in het totale indexcijfer
van de gewogen gemiddelde koers 57 pct.
bedraagt.

Tegenover de andere valuta's die aan het
Europese wisselkoersmechanisme deelnamen
vóór 25 november 1996, de dag dat de Ita-
liaanse lire opnieuw tot het arrangement toe-
trad, deprecieerde de frank met gemiddeld
1,9 pct. ten opzichte van 1995 en maakte
zo de gemiddelde appreciatie van 1995 on-
gedaan.

De correctiebeweging was nog veel gro-
ter in het geval van de Italiaanse lire en het
pond sterling. Na de scherpe depreciatie van
beide munteenheden begin 1995, waardoor
de frank tussen december 1994 en april
1995 met respectievelijk 19,3 en 10,3 pct.
in waarde vermeerderde, kwam de koers van
de frank ten opzichte van beide valuta's in
december 1996 lager uit dan aan het begin
van die periode, namelijk december 1994;
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(veranderingspercentagesJ

TABEl 26 - GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS VAN DE BElGISCHE FRANK 1

Tegenover de Duitse mark, de gulden en de Franse frank

Tegenover de overige EU-valuta's .
waarvan: Valuta's die vóór 25 novomber 1996 aan het

EMS-wisselkoersmechanisme deelnamen .
Italiaanse lire .
Pond sterling .

Tegenover de VS-dollar .

Tegenover de yen .

Totaal .

December April
1994 1995

tot april tot decamber
1994 1995 1996 1995 1996

1,3 0,7 -0,7 0,5 -1,3

3,6 8,4 -5,6 10,9 -13,9

3,3 2,0 -1,9 3,3 -5,0

6,1 14,3 -9,6 19,3 -20,7
1,5 9,9 -3,7 10,3 -14,1

3,4 13,3 -4,7 13,8 -11,2

-4,5 3,9 10,5 -4,7 20,6

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

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

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

p.rn. Gewogen gemiddelde koers:
Duitse mark .
Gulden .
Franse frank

Bronnen: BIB, NBB.

I Het indexcijfer van de gewogen gemiddelde koers wordt verkregen door hel meetkundige gemiddelde te berekenen van de koers van de frank ten opzichte
van de valuta's VJn cie OESO-landen (met uitzondering van Hongarije, ltsland. Mexico, Polen, Tsjechië en Turkije), gewogen met cie belangrijkheid van
die landen als concurrenten van de ingezeten producenten van fabrikaten op het geheel van de markten, Illet inbegrip van de binnenlandse markt.
Teken - : depteciatie van de frank.

hij deprecieerde ten opzichte van elk van
beide valuta's met om en nabij 5 pct. De
waardestijging van de Italiaanse lire tegenover
de mark en tegenover de valuta's die aan
de mark gekoppeld zijn, weerspiegelt de fun-
damentele verbetering van de macro-econo-
mische en financiële gegevens van de Itali-
aanse economie en het politieke engagement
om te voldoen aan de convergentiecriteria
van het Verdrag van Maastricht. De groeien-
de verwachting dat de Italiaanse munt vóór
het einde van het jaar aan het EMS-wissel-
koersmechanisme zou deelnemen, werd op
25 november ingelost. Het pond sterling ap-
precieerde in het kielzog van de waardever-
meerdering van de dollar, wegens de nauwe
economische en financiële banden tussen het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het verloop van de nominale effectieve
wisselkoersen van de meeste Europese valu-
ta's sedert medio 1995 lijkt te wijzen op een
terugkeer naar een evenwichtspositie op lan-
ge termijn, gemeten aan het niveau van het
indexcijfer van de reële effectieve wisselkoers
in 1987. Dat indexcijfer stemt overeen met

de nominale effectieve wisselkoers, na cor-
rectie voor het verschil in inflatie of kosten-
ontwikkeling tussen de bewuste economie en
de rest van de wereld.

Ten slotte vertoonde de frank een uit-
eenlopende ontwikkeling tegenover de valu-
ta's van de twee belangrijkste niet-Europese
partners, namelijk de VS-dollar en de yen,
die bij de berekening van de gewogen ge-
middelde koers respectievelijk voor 8,5 en
5,5 pct. spelen. Gelet op de stabiliteit van
de koers van de frank ten opzichte van de
Duitse mark, gaan zijn schommelingen tegen-
over de dollar en de yen samen met de fluc-
tuaties van de Duitse munteenheid tegenover
die valuta's. Ten opzichte van het voorgaan-
de jaar deprecieerde de frank met gemiddeld
4,7 pct. tegenover de Amerikaanse valuta en
apprecieerde hij met gemiddeld 10,5 pct.
tegenover de yen. Alles samen genomen, is
de frank sedert april 1995 met 11,2 pct. in
waarde verminderd tegenover de Amerikaan-
se valuta en met 20,6 pct. in waarde geste-
gen ten opzichte van de Japanse munteen-
heid.
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6. FINANCIELE REKENINGEN EN FINANCIELE MARKTEN

6.1 FINANCIELE REKENINGEN

Synthese van de transacties van de
sectoren

Het geheel der binnenlandse sectoren van
de economie kan sedert 1986 bogen op een
nettofinancieringsvermogen dat, na een forse
stijging aan het begin van dit decennium, in
1995 een in vergelijking met andere landen
hoog peil bereikte. Die groei weerspiegelde de
sanering van de overheidsfinanciën en het toe-
genomen financieringsvermogen van de ven-
nootschappen. Het financieringsvermogen van
de particulieren liep daarentegen terug.

Die sectorale tendensen hebben zich in
1996 voortgezet, hoewel het nettofinancie-
ringsvermogen van de gezamenlijke binnen-
landse sectoren nog nauwelijks steeg en zich
op circa 4,4 pct. BBP stabiliseerde.

De financieringsbehoefte van de overheid
is met 0,7 procentpunt BBP gedaald. Tevens
is het beschikbare inkomen van de particulie-
ren met iets meer dan 1 procentpunt BBP ver-
minderd. Aangezien de consumptieve bestedin-
gen van de gezinnen in verhouding tot het
BBP ongewijzigd bleven, ging het brutosparen
er eveneens met 1 procentpunt BBP op ach-
teruit. Ten gevolge van die inkrimping - de
derde sedert 1993, toen het brutosparen van
de particulieren een piek bereikte - daalde
het spaarniveau tot op het gemiddelde van de
jongste vijftien jaar. Aangezien de bestedingen
voor woongebouwen nagenoeg stabiel bleven,
is ook het nettofinancieringsvermogen van de
particulieren verminderd, namelijk met iets
meer dan 1 procentpunt. Het zakte daarmee
tot het laagste peil sedert 1990, te weten
6 pct. BBP.

De vennootschappen van hun kant konden
in 1996 voor het derde jaar op rij hun bruto-
sparen opvoeren, meer bepaald van 11,2 tot
12 pct. BBP, wat niet ver verwijderd is van
het aan het einde van de jaren tachtig bereikte

GRAFIEK 37 - SYNTHESE VAN DE TRANSACTIES VAN DE
SECTOREN VAN DE ECONOMIE'

(procenten 881')
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Bronnen: INR, NBB.

! De gegevens betreffende de particulieren en vennootschappen worden,
zoals in de hoofdstukken 2 en 3, in voorkomend geval weergegeven zonder
statistische aanpassing. De buitengewone storting in 1995 van de vennoot-
schap Belgacom aan haar pensioenfonds, op het ogenblik dat dit laatste
werd opgericht, is niet opgetekend bij de kap'taatoverdrncluen van de
vennootschappen aan de partienlieren. teneinde .de ontwikkelingen sinds
1994 gemakkelijker te kunnen tnrerpreteren.
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maximum. Rekening houdend met een nieuwe
verbetering van hun resultaten, verhoogden de
vennootschappen hun brutokapitaalvorming,
wat niet belette dat hun financieringsvermogen
verder toenam, van 1,8 tot 2,4 pct. BBP.

Eind 1995 waren de gecumuleerde netto
financiële vorderingen van de particulieren
goed voor meer dan 16.800 miljard fr., wat
overeenstemt met 212 pct. BBP. Dat mettertijd
opgebouwde nettosparen gaat de som van de
netto financiële schulden van de vennootschap-
pen en de overheid ver te boven: die schul-
den beliepen eind 1995 respectievelijk om
en nabij 5.500 miljard fr. en meer dan
10.000 miljard fr. Het saldo stemt overeen met
de nettovorderingen van de Belgische econo-
mie op de rest van de wereld. De netto fi-
nanciële posities van de binnenlandse sectoren
zijn gelijk aan het verschil tussen hun bruto
financiële activa en verplichtingen. Uit een
analyse van die gegevens blijkt hoe omvangrijk
de brutoactiva van de particulieren - meer
dan 250 pct. BBP - en de brutoverplichtingen
van de vennootschappen zijn. Voorts blijkt dat
de overheid, wier brutoschuld aan het einde
van 1995 meer dan 130 pct. BBP bedroeg,
ten belope van circa 10 pct. BBP financiële
activa aanhoudt.

In dit hoofdstuk wordt een tweevoudige
analyse verricht van de financiële transacties
binnen de Belgische economie. Daarbij wordt
voor het eerst ook een onderscheid gemaakt
tussen de transacties van de particulieren en
die van de vennootschappen, en wordt een
afzonderlijk onderzoek gewijd aan de institu-
tionele beleggers. In dit deel 6.1, dat handelt
over de financiële rekeningen van respectieve-
lijk de particulieren, de vennootschappen en
de overheid, worden de nieuwe financiële te-
goeden en verplichtingen van die drie sectoren
opgesplitst naar aard, looptijd en valuta, waar-
bij een onderscheid wordt gemaakt tussen,
enerzijds, de Belgische en de Luxemburgse
frank en, anderzijds, de overige valuta's. In
deel 6.2 komen dan de financiële markten aan
de beurt. Er wordt in belicht langs welke ka-
nalen de financiële stromen van de sectoren
hoofdzakelijk verlopen. Daarbij worden speci-
fiek de kredietinstellingen, de Belgische insti-
tutionele beleggersen de effectenmarkt in fran-
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GRAFIEK 38 - NETTO FINANCIElE POSITIE VAN DE
BINNENLANDSE SECTOREN AAN HET EINDE
VAN 1995 I r
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Bron: NBB.

1 Wal de aandelen van genoteerde vennootschappen betreft, is het kapitaal
van de vennootschappen gewaardeerd tegen de marktprijs; wal de aan-
delen van niet-genoteerde vennootschappen betreft, legen de boekwaarde.

ken geanalyseerd. De overige - minder be-
langrijke - kanalen zijn de buitenlandse kre-
dietinstellingen, de effectenmarkten in vreemde
valuta's en de rechtstreekse financieringsopera-
ties - maar niet in de vorm van effecten -
tussen binnenlandse sectoren of met de rest
van de wereld.

Ofschoon de analyses van de financiële
rekeningen en van de financiële markten elkaar
aanvullen en op verscheidene manieren met
elkaar kunnen worden vergeleken, beantwoor-
den ze toch elk aan een eigen logica. De me-
thodologische aanpak verschilt enigszins, inzon-
derheid waar het de via institutionele beleggers
verrichte beleggingen betreft. Vanuit de invals-
hoek van de financiële rekeningen wordt voor
die beleggingen het transparantiebeginsel toe-
gepast, wat erop neerkomt dat de onderliggen-
de waarden van de deelbewijzen van instellin-
gen voor collectieve belegging en de technische
reserves van verzekeringsmaatschappijen en
pensioenfondsen rechtstreeks aan de finale be-
leggersworden toegerekend. Dat transparantie-
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beginsel geldt echter niet bij de analyse van
de financiële markten, die precies tot doel
heeft de beleggingen te isoleren die specifiek
via de institutionele beleggers worden verricht.
Op de implicaties van die methodologische
verschillen wordt nader ingegaan in de voor-
afgaande toelichting bij het Verslag.

Particulieren

Als gevolg van de tijdens de afgelopen
twee jaar haast ononderbroken neerwaartse
trend zijn de rentetarieven in december 1996
gezakt tot hun laagste peil sinds 1968 voor de
lange termijn en sinds 1962 voor de korte ter-
mijn. Die situatie drukte ontegensprekelijk haar
stempel op de financiële transacties van de
particulieren, aangezien die vaak zeer gevoelig
zijn voor het nominale-rentepeil.

In de eerste negen maanden van het ver-
slagjaar gingen de particulieren voor 172 mil-
jard fro nieuwe financiële verplichtingen aan,

veel meer dan in diezelfde periode een jaar
eerder. De ombuiging had vooral te maken
met het bedrag van de bij de kredietinstellin-
gen opgenomen hypothecaire leningen. In
1996 liepen die immers met 126 miljard fr.
op, tegen 65 miljard fr. het jaar voordien.

Zoals kan worden afgeleid uit de stijging
van de door de overheid geïnde registratie-
rechten had de aanzienlijke toename van de
door de gezinnen opgenomen hypothecaire le-
ningen in hoofdzaak te maken met het grotere
aantal aan- en verkopen op de markt van de
bestaande woningen. De snelle groei van de
secundaire markt is immers vooralsnog niet ge-
paard gegaan met een duidelijk herstel in de
nieuwbouw, die gewoonlijk met vertraging re-
ageert op de ontwikkelingen in de markt van
de bestaande woningen.

De wet van 4 augustus 1992 betreffende
de hypothecaire kredieten, krachtens welke
leningen tegen variabele rente mogelijk wer-

(miljarden (ranken)

TABEL 27 - VORMING VAN. FINANCIELE ACTIVA DOOR EN NIEUWE FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN

1993

Vorming van financiële activa 959
p.m. Via de op de Belgische markt actieve institutionele be-

leggers' (646)

In franken voor ten hoogste een jaar 2 ••••••••••••••••••• 435
In franken voor meer dan een jaar 2 . . • . • . • • • • • . • • . • . • • . . 117
Overige activa in franken 2 3 • • • • • . • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 69
In vreemde valuta's. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

Nieuwe financiële verplichtingen 128

Voor ten hoogste een jaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 29
Voor meer dan een jaar 157

Waarvan hypothecaire leningen 148

Financiële saldi 4 • . • . • • • • . • . • . • . • • . • . • . • • • • • • . • . • • • • . • . • . • 831

Eerste negen maanden

1994 1995 1995 1996 r

1.024 875 693 850

(183) (232) (166) (315)

-147 -145 -170 96
627 566 333 229
159 60 109 175
385 394 422 350

226 95 50 172

5 -6 -23 -3
220 102 72 175
171 103 65 126

798 779 643 679

Bron: NBB.

1 In België verhandelde deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging en verzekeringsbons, en technische reserves van Belgische verzekeringsrnaat-
schappijen en pensioenfondsen. De via die Instlrutionele beleggers gevormde financiële activa zijn over de overige rubrieken van de tabel verdeeld volgens
hun eindbestemming.

2 Belgische en Luxemburgse {ranken.

J Vorderingen die voortvloeien uit rechtstreekse ûnancieringsoperaties lussen binnenlandse sectoren - maar niet in de vorm van effecten - en activa waarvan
de looptijd niet bekend is.

4 De saldi van de financiële rekeningen stemmen niet overeen met de financieringsverrnogens of -behoeften zoals die in de reë.e rekeningen worden
opgetekend, vanwege de verschillen tussen het tijdstip waarop de transactles in beide rekeningen worden geregistreerd, statistische aanpasvlngen of vergissingen
en weglatingen. Zo kunnen bijvoorbeeld bij gebrek aan gegevens de meeste niet-financiele vorderingen en schulden uit hoofde vau het goederen- en
dienstenverkeer tussen de sectoren niet worden opgetekend in de financiële rekeningen.
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den, heeft weliswaar een inkorting van de ge-
middelde periodiciteit van renteherzieningen
tot gevolg gehad, maar dat belet niet dat bij
de vraag naar hypothecaire leningen de ver-
wachtingen inzake het lange-renteverloop nog
steeds een doorslaggevende rol spelen. Heel
wat kredietnemers waren wellicht de mening
toegedaan dat de rente gedurende de be-
schouwde periode op een peil stond dat nog
amper zou kunnen worden onderschreden.

Tegen die achtergrond vergrootte het aan-
deel van de nieuwe, tegen een vaste rente

.opgenomen kredieten. De kredietnemers wa-
ren immers bereid een rentepremie te betalen,
die overeenstemde met het verschil tussen de
vaste en de variabele tarieven, teneinde voor
de hele duur van het contract in hun ogen
voordelige financieringsvoorwaarden te genie-
ten. In diezelfde geest bedongen tal van kre-
dietnemers tijdens het verslagjaar een herzie-
ning van de financiële voorwaarden waarop zij
in het verleden een hypothecaire lening had-
den aangegaan. Afgezien van de eventuele fi-
nanciering van de kosten en wederbeleggings-
vergoedingen die dergelijke contractherzienin-
gen meebrengen, hebben deze laatste echter
geen weerslag op de kredietverlening aan de
particulieren.

De traditionele stijging van de verkoop van
nieuwe wagens ter gelegenheid van het twee-
jaarlijkse autosalon werkte de toename van de
langlopende verplichtingen van de particulieren
mede in de hand.

De beleggingen van de particulieren ver-
meerderden tijdens de eerste negen maanden
van 1996 met 850 miljard fr., een flink pak
meer dan de stijging met 693 miljard fr. in de
overeenstemmende periode van 1995.

Terwijl de lage rente in combinatie met
de verwachte rentestijging de particulieren er-
toe aanzette meer schulden op lange termijn
aan te gaan, was diezelfde factor er tegelijker-
tijd ook de oorzaak van dat zij ten aanzien
van de vorming van financiële activa een af-
wachtende houding aannamen, wat zich uitte
in een meer evenwichtige spreiding van hun
beleggingen over de verschillende looptijden.
De in franken luidende activa op korte termijn,
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die in 1995 met 170 miljard fr. waren afgeno-
men, gingen tijdens het verslagjaar met 96 mil-
jard fr. in de hoogte, terwijl de in franken
luidende tegoeden voor meer dan een jaar
met slechts 229 miljard fr. aangroeiden, tegen
333 miljard fr. het voorgaande jaar.

In de lijn van hun strategie tot diversifië-
ring van hun beleggingen hebben de particu-
lieren in 1996 opnieuw hun financiële sparen
voor een groot deel aangewend om in vreemde
valuta's luidende activa te verwerven. Het uit-
staande bedrag van de aldus tot stand geko-
men deviezentegoeden is niet onaanzienlijk,
hoewel toch nog bescheiden - zowat
16 pct. - in verhouding tot de totale finan-
ciële activa van de particulieren.

De vorderingen in vreemde valuta's be-
staan voor ruim twee derde uit vastrentende
activa op lange termijn, terwijl de tegoeden
voor ten hoogste een jaar er amper een vijfde
van uitmaken. Het resterende gedeelte - iets
meer dan 10 pct. - bestaat uit aandelen van
buitenlandse vennootschappen. Die structuur
verschilt van die van de activa in franken,
waarin het aandeel van de langlopende tegoe-
den merkelijk geringer uitvalt. Dat met de in

GRAFIEK 39 - STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE
FINANCIELE ACTIVA VAN DE
PARTICULIEREN

(procenten van het eind 1995 uitstaande bedrag!
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Op korte termijn
in vreemde
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van Belgische

vennootschappen

Vastrentend op
lange termijn

in franken

Bron: NBB.
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franken luidende activa op korte termijn een
groot bedrag is gemoeid, komt voor een deel
doordat liquiditeiten worden aangehouden om
te kunnen voorzien in transactiebehoeften of-
wel uit voorzorg, terwijl de beleggingen in aan-
delen van Belgische vennootschappen, waarvan
het gewicht in de totale portefeuille van de
financiële tegoeden der particulieren 18 pct.
beloopt, voor een groot gedeelte uit niet-geno-
teerde aandelen van ondernemingen met een
familieaandeelhouderschap bestaan.

De diversificatie van de deviezenporte-
feuilles van de particulieren werd mede in de
hand gewerkt door de institutionele beleggers,
inzonderheid de instellingen voor collectieve
belegging, die tal van buitenlandse markten
voor de spaarders toegankelijk hebben ge-
maakt. Die beleggingen leveren echter niet au-
tomatisch hogere rendementen op. Een verge-
lijking van het verloop van de gemiddelde-
rendementsindexcijfers van de ICB's die zijn
gespecialiseerd in vier categorieën financiële
activa - te weten obligaties in franken, obli-
gaties in vreemde valuta's, Belgische aandelen
en buitenlandse aandelen - toont immers aan
dat de ICB's die beleggen in Belgischewaarden
of in waarden die in franken luiden, het de
jongste jaren beter hebben gedaan dan de

GRAFIEK 40 - INDEXCIJFERS VAN HET RENDEMENT VAN
DE INSTElLINGEN VOOR COLLECTIEVE
BELEGGING'

(gegevens aan het einde van de periode, indexcijfers 1 januari
1991 ~ 100)

110
1993 1994 1995 1996

- Aandelen van Belgische vennootschappen

- Obligaties in franken

- Aandelen van buitenlandse vennootschappen

- Obligaties in vreemde valuta's

Bron: Gemeentekrediet van België.

1 Deze indexcijfers geven hel verloop weer van de lnvenrariswaarde van de
deelbewijzen van de in obligaties en de in aandelen gespecialiseerde ka-
pitalisatie-instellingen voor colleelieve belegging, gewogen aan de hand van
het uitstaande bedrag van de beheerde kapitalen. Zij omvatten derhalve
zowel de bewegingen in de koersen van de onderliggende activa als de
gekapitaliseerde inkomsten die deze activa genereren.

(miljarden (ranken)

TABEl 28 - VORMING VAN IN FRANKEN LUIDENDE FINANCIElE ACTIVA DOOR DE PARTICULIEREN I 2

Biljetten en zichtdeposito's .

Spaardeposito's .

Termijndeposito's. . . . . . . . . .

Effecten voor ten hoogste een jaar .

Vastrentende effecten voor meer dan een jaar .

Aandelen .

Overige activa 3 ......•..•..••...•..•..•....•..•....•...

Totaal .

1993 1994 1995
---

99 14 18
37 446 403
38 -134 -286

275 -432 -210
119 553 477

-15 33 20
69 159 60

621 639 481

Eerste negen maanden

1995 1996 r

26 35
216 305

- 215 -174
-134 -51

257 198
14 12

109 175

271 500

Bron: NBB.

I Belgische en Luxemburgse franken.

2 De beleggingen via instellingen voor collectieve belegging, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen zijn over de verschillende rubrieken van de label
verdeeld volgens hun eindbestemming.

J Vorderingen voortvloeiend uit de rechtstreekse ûnancienngsoperattes tussen binnenlandse sectoren - maar niet in de vorm val effecten - en activa
waarvan de looptijd niet- bekend is.
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instellingen die zich specialiseren in obligaties
in vreemde valuta's of in buitenlandse aande-
len. De indexcijfers met betrekking tot de ICB's
in deviezen zijn onvermijdelijk zeer heterogeen
en kunnen derhalve niet als maatstaf worden
gebruikt voor de resultaten van de afzonder-
lijke buitenlandse markten. Het verloop ervan
lijkt er toch op te wijzen dat de particulieren
die, in het kader van hun overwegingen inzake
portefeuillediversifiëring, aan het begin van de
beschouwde periode deelbewijzen van die
instellingen hebben aangekocht, gemiddeld
beschouwd een minder goede zaak hebben
gedaan dan wanneer zij uitsluitend zouden
hebben belegd in deelbewijzen van in franken
gespecialiseerde ICB's.

Wat de beleggingen in franken betreft,
hebben de particulieren opnieuween groot ge-
deelte van hun activa in gereglementeerde
spaardeposito's belegd. Aangezien de renteta-
rieven voor dergelijke activa slechts voor een
deel door de marktkrachten worden bepaald,
en dus minder vlot zakken, zijn zij gaandeweg
een duidelijk comparatief rendementsvoordeel
gaan opleveren. Uit de enquête van de Bank
naar de rentetarieven voor een reeks bancaire
beleggingen blijkt dat er in de termijnstructuur
van de rente voor beleggingen in franken in-
derdaad een breuk bestaat ten gunste van de
spaardeposito's. Samen met de liquiditeit van
die depositoboekjes heeft het rentevoordeel er-
voor gezorgd dat deze een uitstekend beleg-
gingsinstrument zijn geworden ingeval men een
afwachtende positie wenst in te nemen. Na
afloop van de eerste negen maanden van het
verslagjaar waren de spaardeposito's van de
particulieren met 305 miljard fr. gegroeid,
tegen 216 miljard fr. in de eerste drie kwarta-
len van 1995.

Hun termijndeposito's daarentegen heb-
ben de particulieren met 174 miljard fr. terug-
geschroefd en ook hun portefeuille effecten
voor ten hoogste een jaar werd afgebouwd.
Die laatste beweging is het gevolg van het niet
vernieuwen - ten belope van 76 miljard fr. -
van kasbons voor een jaar, waarvan de rente
steeds onder die op gereglementeerde spaar-
deposito's is gebleven. De gezinnen schreven
ook minder in op kasbons voor meer dan een
jaar, waarvoor er geen georganiseerde secun-
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GRAFIEK 41 - RENTESTRUCTUUR VAN DE BELEGGINGEN
BIJ BANKEN'

(gegevens aan hel einde van de periode)

Zicht- Termijn- Termijn- Geregle- Kasbons Termijn- Kasbons
reke- deposi- deposi- menteer- voor een depest- voor vijf

ningen to's voor to's voor de spaar- jaar to's voor jaar
veertien drie deposi- drie jaar
dagen maanden to's 2

- December 1994 - December 1995

- September 1996

Bron: NBB.

I Tarieven verkregen via een enquête bij de belangrijkste kredieunstellingen
en gewogen op basis van het marktaandeel van elk van die instellingen.

2 Fictieve brutorente berekend op basis van de nettorente (inclusief de aan-
groei- of de getrouwheidspremie) teneinde een vergelijking mogelijk te
maken met het brutorendement van de activa die niet van roerende voor-
heffing zijn vrijgesteld.

daire markt is waarop die bons probleemloos
en tegen marktprijzen kunnen worden ver-
kocht.

Tot slot hebben de particulieren weinig
aandelen gekocht en dat gold zowel voor de
Belgische als voor de buitenlandse aandelen.
Dat kan a priori verwonderlijk lijken in een
periode van fors gestegen beurskoersen. De
verklaring hiervoor is dat de particulieren zich
vooral de groei van de beursmarkten ten nutte
wensten te maken door in te schrijven op deel-
bewijzen van een bijzondere categorie van in-
stellingen voor collectieve belegging, namelijk
de index-ICB's met kapitaalbescherming. Deze
fondsen gebruiken de middelen die ze hebben
aangetrokken voor de aankoop, niet van aan-
delen maar wel van vastrentende activa waar
specifieke financiële instrumenten aan gekop-
peld zijn, zoals opties of contracten voor de
omruiling van opbrengsten. De inschrijvers
ontvangen dus geen dividend; zij krijgen echter
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wel de garantie dat zij, ingeval de beursindex-
cijfers stijgen, van die meevaller mee zullen
profiteren, terwijl zij in het omgekeerde geval
hun kapitaal integraal terugbetaald krijgen.

Vennootschappen

Tijdens de eerste negen maanden van
1996 zijn de financiële verplichtingen van de
vennootschappen met 389 miljard fr. toegeno-
men, tegen 364 miljard fr. in 1995. Zij waren
ongeveer gelijk verdeeld over kredieten bij Bel-
gische banken, emissies van aandelen en an-
dere, hoofdzakelijk tegenover de rest van de
wereld aangegane verplichtingen.

De vennootschappen gingen bij de Belgi-
sche kredietinstellingen schulden aan voor ten
hoogste een jaar, in tegenstelling tot de parti-
culieren, die overwegend bankkredieten op
lange termijn opnamen. Die discrepantie is niet
terug te voeren op uiteenlopende verwachtin-
gen inzake het renteverloop, maar komt vooral

voort uit de verschillende financieringsmoge-
lijkheden die aan beide categorieën van kre-
dietnemers worden geboden. De vennoot-
schappen - althans de grootste onder hen -
kunnen voor hun opgenomen kredieten voor-
waarden verkrijgen die zeer nauwaansluiten
bij die op de geld- en kapitaalmarkten. De
gezinnen daarentegen kunnen van die moge-
lijkheid enkel gebruik maken voor sommige ca-
tegorieën van transacties op lange termijn - in
hoofdzaak hypothecaire kredieten - aangezien
de particulieren voor de kortlopende kredieten
doorgaans een rente wordt aangerekend die
veel hoger ligt dan de geldmarktrente.

Een aanzienlijk deel van hun lange-
termijnmiddelen verwerven de vennootschap-
pen bovendien in de vorm van kapitaal. In
1996 maakten de aandelenemissies echter een
kleiner deel uit van de financieringsbronnen
van de ondernemingen dan traditioneel het ge-
val is. Die stagnatie was uitsluitend het gevolg
van een inkrimping van de buitenbeurstrans-
acties, aangezien de vennootschappen veel

(miljarden (ranken)

TABEl 29 - VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR EN NIEUWE FINANCIElE VERPLICHTINGEN VAN DE
VENNOOTSCHAPPEN I

Vorming van financiële activa 2 •.••..••.•.••••••••.••••••

Deposito's bij Belgische kredietinstellingen .

Belgische en buitenlandse aandelen .

Overige activa .
Waarvan leningen aan de rest van de wereld .

Nieuwe financiële verplichtingen .
Door Belgische kredietinstellingen verstrekte kredieten .

Voor ten hoogste een jaar .
Voor meer dan een jaar .

Aandelen .
Waarvan genoteerde aandelen .

Overige verplichtingen .
Waarvan leningen vanwege de rest van de wereld .

Financiële saldi 3 •.•.•.•....•.•.•.•....•.•.•..........••

Eerste negen maanden

1993 1994 1996 r1995 1995

501
181

209
-68

107

170
-24
303
81
33
48

231
36
-8

-16
-94

374
62

103
210
220
495
66
76

-10
231

9

198
152

-121

336
72

23
242
179
364
122
89
34

146
9

96
145

-28

427
262

-45
210
56

389
132
137
-6
128
41

129
83
38

320
280
525
-22
-64

42
232
22

314
125

-23

Bron: NBB.

1 De kredietinstellingen en de institutionele beleggers worden in principe weggelaten uil de sector van de vennootschappen. Zij worden immers beschouwd
als zuiver financiële bemiddelaars, waarvan de financiële activa worden verondersteld gelijk te zijn Lian de financiële passiva. Deze benadering houdt echter
in dat' de trarisacties van die instellingen die geen recht.streeks verband houden met hun rol als financiële bemiddelaar, maar wel met hun overige
ondernemingsacliviteiten, bij de sector van de vennootschappen worden ondergebracht.

~ De beleggingen via de verzekeringsmaetschappiien zijn over de verschillende rubrieken van de tabel verdeeld volgens hun etndbes-emmtng.

J Zie voetnoot 4 bij tabel 27.

FINANCIELE REKENINGEN EN FINANCIELE MARKTEN 87



GRAFIEK 42 - FINANCIERINGSKOSTEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN

(procenten)

DEBETRENTETARIEVEN 1

10 ,-------.-------,-------,-------,
9 r-------r---~~~~----+-------4
8 r-~L-~~~----~--~~~--------I

1993 1994 1995 1996
- Termijnleningen voor meer dan een jaar

- Termijnleningen voor ten hoogste een jaar

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

WINST-BEURSKOERSVERHOUDING
EN OBLIGATIERENTE

80 82 84 86 88 90 92 94 96
_ Rente op de leningen van de overheidssector

voor 6 jaar en meer
- Winst-beurskoersverhouding 2

Bronnen: Kredietbank, Beurs van Brussel, NBB.

I Tarieven verkregen via een enquête bij de belangrijkste kredietinstellingen en gewogen op basis van het marktaandeel van elk van die instellingen. Terzake
van de leningen voor ten hoogste een jaar hebben zij betrekking op transactles van 10 à 15 miljoen fr.; in het geval van de leningen voor meer dan
een jaar op trarisacties van 3 à 5 miljoen fr.; deze laatste vork is in januari 1996 opgetrokken tot 5 à la miljoen fr.

2 De verhouding van de winsten tot de koersen, die overeenstemt met het omgekeerde van de « price earning ratio», wordt jaarlijks gemeten aan het einde
van juni, het tijdstip waarop nagenoeg alle resultatenrekeningen Illet betrekking tot het voorgaande jaar beschikbaa~, zijn.

meer genoteerde aandelen hebben uitgegeven.
Financiering via de beurs is aantrekkelijk ge-
worden, zoals wordt bevestigd door het ver-
loop, voor de genoteerde vennootschappen in
hun geheel, van de verhouding tussen de laatst
gerealiseerde nettowinst per aandeel en de
beurskoersen. Op grond van die verhouding
kan immers worden nagegaanwelk rendement
de markt voor het nieuw uitgegeven kapitaal
eist, al blijft een en ander onnauwkeurig ver-
mits de laatst gerealiseerde winst niet noodza-
kelijk een voorafbeelding is van de winstvoor-
uitzichten.

De veranderingen in de verhouding tussen
de nettowinsten en de beurskoersen zijn blijk-
baar zeer gevoelig voor de bewegingen van de
lange rente. Die correlatie is tijdens de sedert
het begin van dit decennium opgetekende fase
van rentedaling bevestigd. De respectieve ni-
veaus die beide variabelen in 1996 bereikten,
stemmen vrij goed overeen met de in het ver-
leden opgetekende structuur.

De overige financiële verplichtingen van
de vennootschappen bestaan vooral uit kredie-
ten die werden verkregen bij de rest van de
wereld. Daartoe behoren weliswaar de door
buitenlandse kredietinstellingen verstrekte le-
ningen, maar in hoofdzaak gaat het om trans-
acties die werden afgesloten in het kader van
gekruiste financiële transacties tussen de ver-
schillende entiteiten van multinationale onder-
nemingen. Gelet op de aanwezigheid van tal-
rijke dochterondernemingen van buitenlandse
vennootschappen, alsook op de activiteit van
de coördinatiecentra hebben die financieringen
in België een zeer belangrijke plaats ingeno-
men.

Derhalve hebben het verloop van de in
het buitenland aangegane verplichtingen en
van de aan de rest van de wereld verstrekte
kredieten de jongste jaren gelijke tred gehou-
den. Dat was ook nog het geval tijdens de
eerste negen maanden van 1996, toen beide
kapitaalstromen gelijktijdig vrij fors inkrompen.
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In 1996 voerden de vennootschappen hun
financiële activa sterk Op: in de eerste drie
kwartalen ging het om een bedrag van
427 miljard fr., tegen 336 miljard fr. in 1995.
Het relatieve aandeel van de beleggingen bij
Belgische kredietinstellingen is sterk verruimd
en terzelfder tijd is de aandelenportefeuille van
de ondernemingen verdund. Deze tweevoudi-
ge beweging houdt verband met de in deel 6.2
beschreven uitvoeringsvoorwaarden voor de
overdracht, voor rekening van de Staat, van
Belgacom-aandelen door de Federale Partici-
patiemaatschappij.

Overheid

In procenten BBP zou de overheidsschuld
tijdens het verslagjaar met 3,5 procentpunten
zijn gereduceerd, namelijk van 133,5 pct. eind
1995 tot 130 pct. eind 1996. Verscheidene fi-
nanciële transacties die geen weerslag hebben
op de financieringsbehoefte, versterkten im-
mers nog de weerslag van het geslonken over-
heidstekort. Het gaat meer bepaald om de aan-
wending, voor de terugbetaling van de devie-
zenschuld. van de door de Bank gerealiseerde
meerwaarden als gevolg van arbitragetransac-
ties van activa in goud tegen vreemde valuta's,
om een herschikking van de portefeuille finan-
ciële activa en om de betaling, door de Fe-
derale Participatiemaatschappij, van een be-
drag van 20 miljard fr. naar aanleiding van de
gedeeltelijke privatisering van Belgacom. AI die
transacties hadden aan het einde van het ver-
slagjaar plaats en beïnvloeden de gegevens
over de eerste negen maanden dus niet.

De jongste jaren heeft de structuur van
de overheidsschuld, vooral van het hoofdbe-
standdeel ervan, namelijk de schuld van de
Schatkist, ingrijpende wijzigingen ondergaan.

Tegen de achtergrond van een lopend te-
kort op de betalingsbalans dat nog werd ver-
scherpt door particuliere kapitaaluitvoer, wat
duidde op de geringe belangstelling voor activa
in Belgische franken, was het relatieve aandeel
van de schuld in vreemde valuta's aan het
begin van de jaren tachtig toegenomen tot zo-

wat 25 pct. Nadien is dat aandeel voortdurend
geslonken, op een tijdelijke toename in 1993
na, toen de valutamarkt het toneel was van
hevige spanningen. Tijdens de eerste negen
maanden van 1996 is die schuld met 113 mil-
jard fr. verminderd. Uiteindelijk werd het aan-
deel ervan aan het einde van het verslagjaar
teruggebracht tot minder dan 8 pct., dankzij
de reeds vermelde aanwending van de door
de Bank gerealiseerde meerwaarden.

GRAFIEK 43 - STRUCTUUR VAN DE SCHULD VAN DE
SCHATKIST

(procenten van de schuld aan het einde van hel jaar)

SCHULD VAN DE SCHATKIST
100 100

a a
82 84 86 88 90 92 94 96

D Schuld in franken

o Schuld in vreemde valuta's

SCHULD VAN DE SCHATKIST
IN FRANKEN

100 100
90 90
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10
a a

82 84 86 88 90 92 94 96

D Schuld in franken voor ten hoogste een jaar

D Schuld in franken voor meer dan een jaar

Bronnen: Ministerie van Financiën, NBB.
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(miljarden (ranken)

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

Vorming van financiële activa 128

Nieuwe financiële verplichtingen 676

In franken 227
Voor ten hoogste een jaar - 224
Voor meer dan een jaar..................... 452

In vreemde valuta's 449
Voor ten hoogste een jaar 439
Voor meer dan een jaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Financiële saldi 1

1993

Eerste negen maanden

1994 1995 1995 1996

-96 -34 -11 -12

309 275 376 443

461 536 607 557
493 -352 228 252

-33 889 379 305

-152 -262 -231 -113
-223 -323 -297 2

71 61 66 -116

-405 -308 -387 -455-548

Bron: NBB.

1 Zie voetnoot 4 bij tabel 27.

De structuur van de in franken luidende
schuld van de Schatkist vertoonde eveneens
een trendmatige wijziging. Het aandeel van de
langlopende schuld, dat in de jaren tachtig
meestal tussen 65 en 70 pct. had geschom-
meld, is sinds het begin van het decennium
immers fors vergroot. Die ontwikkeling lag in
de lijn van een beleid dat erop gericht was
de overheidsfinanciën minder kwetsbaar te ma-
ken voor rentefluctuaties. Die trend werd enkel
in een deel van 1994 tijdelijk onderbroken,
meer bepaald in een periode dat de markten
een uitgesproken voorkeur voor kortlopende
beleggingen hadden. Eind 1995 bedroeg het
aandeel van de langlopende schuld 80 pct. Dat
percentage is tijdens het verslagjaar licht ge-
daald omdat het zeer lage peil van de korte-
termijnrente niet aanmoedigde tot verdere con-
solidatie.

De gemiddelde looptijd van de in franken
luidende schuld is de jongste jaren aanzienlijk
verlengd, in vijf jaar tijd met dertien maanden,
namelijk van drie jaar en vijf maanden in
1991 tot vier jaar en zes maanden in 1996.
Een en ander had vooral te maken met de
forse stijging van de langlopende schuld, de
introductie van lineaire-obligatielijnen met
langere looptijden, de afschaffing - naar aan-
leiding van de geldmarkthervorming in

1991 - van certificaten met een zeer korte
looptijd en, meer recentelijk, de daling van
het relatieve aandeel 'van driemaands certifi-
caten ten voordele van vooral twaalfmaands
certificaten.

Bovendien IS In 1996 een nieuwe fase in-
getreden in het schuldbeheer. De Schatkist
heeft een geïntegreerd beheersinstrument ont-
wikkeld, de zogeheten « benchmark debt port-
folio», waarmee het vervaldagenschema van
de schuld kan worden geoptimaliseerd en de
kosten voor een vooraf vastgelegd risiconiveau
zo laag mogelijk kunnen worden gehouden.
Het schuldbeheer is er trouwens eenvoudiger
op geworden vanwege het ruimere aanbod aan
looptijden.

De Schatkist heeft niet alleen haar
beheerstechnieken verbeterd, zij heeft ook de
verschillende instrumenten verder gemoderni-
seerd. Hiermee was reeds een begin gemaakt
met de invoering van de lineaire obligaties en
de gedematerialiseerde, in franken luidende
schatkistcertificaten. Dat gamma werd in 1996
nog uitgebreid met, voor de kortlopende
schuld in vreemde valuta's, de gedemateriali-
seerde schatkistbons, en, voor de langlopende
schuld in franken, de staatsbons. Deze laatste
worden uitvoeriger besproken in deel 6.2.
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6.2 FINANCIELE MARKTEN

Be/eggings- en financieringskanalen van
de economie

De financiële transacties die hierboven
vanuit de invalshoek van de sectorale rekenin-
gen zijn besproken, kunnen ook worden gea-
nalyseerd vanuit het oogpunt van de beleg-
gings- en financieringskanalen waar de binnen-
landse sectoren meestal een beroep op doen.
Dat vereist een aangepaste methodologische
benadering waarvoor wordt verwezen naar de
voorafgaande toelichting. Bij die kanalen gaat
het om de kredietinstellingen, de institutionele
beleggers - met andere woorden de instellin-
gen voor collectieve belegging, de pensioen-
fondsen en de verzekeringsmaatschappijen -
en de markten voor in franken luidende effec-
ten; de andere kanalen betreffen met name
de transacties op de buitenlandse financiële

markten en de rechtstreekse financieringen tus-
sen binnenlandse sectoren of met de rest van
de wereld.

De Belgische kredietinstellingen, die als
bemiddelaars fungeren bij 45 pct. van de fi-
nanciële transacties die de binnenlandse sec-
toren hetzij onderling hetzij met de rest van
de wereld verrichten, zijn het belangrijkste be-
leggings- en financieringskanaai van de Belgi-
sche economie. De rechtstreekse financierings-
operaties op de markten voor in franken lui-
dende effecten vertegenwoordigen 26 pct. van
het totale uitstaande bedrag van de financiële
vorderingen en schulden, terwijl de institutio-
nele beleggers 8 pct. voor hun rekening ne-
men.

Die cijfers voor de economie in haar ge-
heel stemmen echter niet noodzakelijkerwijs
overeen met het aandeel van de verschillen-
de kanalen in de financiële transacties van de

(veranderingen in miljarden (ranken)

TABEL 31 - BELEGGINGS- EN FINANCIERINGSKANALEN VAN DE BELGISCHE ECONOMIE TIJDENS DE EERSTE NEGEN MAANDEN
VAN 1996 r

Vorming van financiële activa .
Bij Belgische kredietinstellingen 2 •••....•.•.•••••••••••••

Bij de op de Belgische markt actieve institutionele beleggers J

In de vorm van rechtstreeks bij finale emittenten verworven
effecten in franken .

Via andere kanalen 4 •.••••••••••••••••••••••••••••••••

Nieuwe financiële verplichtingen .
Tegenover Belgische kredietinstellingen 2 •••••••••••••••••

Tegenover de op de Belgische markt actieve institutionele
beleggers J ...•..............•.•......•.•.•.•.•.•.•..

In de vorm van rechtstreeks bij finale beleggers geplaatste
effecten in franken .

Via andere kanalen 4 .•.•.•.•.••.••.••.•••.•.•.•.•••.•.

Financiële saldi 5 ...........•.••.•......••.......••.•....

Partjeu- Vennoot- Overheid Rest van Totooi p.m. Eind
lieren schappen 1 de wereld 1995

uitstaand
bedrag in
pct. van

hel totaal
--- --- --- --- ---

850 427 -12 962 2.227 (100)
313 388 -2 609 1.307 (45)
315 11 6 332 (8)

83 -127 8 295 259 (26)
138 155 -23 59 329 (20)
172 389 443 1.224 2.227 (100)
134 152 269 753 1.307 (45)

43 95 94 99 332 (8)

87 85 87 259 (26)
-6 55 -5 285 329 (20)
679 38 -455 -262

Bron: NBB.

1 Zie voetnoot 1 bij tabel 29.

1 Inclusief de NBB, het Rentenfonds, het Muntfonds, het HWI en het Besluur der Postchecks.

J In België verhandelde deeJbewijzen van instellingen voor collectieve belegging en verzekeringsbons, en technische reserves van de Belgische verzekerings-
maatschappijen en pensioenfondsen.

4 Effecten in vreemde valuta's en de vorderingen en schulden - maar niet in de vorm van effecten - voortvloeiend uit rechtstreekse financieringsoperaties
tussen binnenlandse sectoren of met de rest' van de wereld.

S Zie voetnoot 4 bij tabel 27.
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afzonderlijke sectoren. Die afwijkingen kwa-
men tijdens de eerste negen maanden van
1996 tot uiting in de structuur van de finan-
ciële stromen.

Zo blijkt dat het de Belgische banken zijn
die het grootste deel - 269 miljard fr. - van
de financieringsbehoeften van de overheid
hebben gedekt. De middelen die zij bij de
binnenlandse sectoren aantrokken, waren
- anders dan de traditie het wil - niet in de
eerste plaats afkomstig van de particulieren,
maar wel van de vennootschappen. De finan-
ciële activa die deze laatste bij de Belgische
banken vormden, bereikten tijdens de eerste
drie kwartalen van 1996 immers het bijzonder
hoge bedrag van 388 miljard fr. Die aangroei
was voor een stuk toe te schrijven aan de
overdracht van Belgacom-aandelen aan buiten-
landse ondernemingen, waardoor de voorma-
lige aandeelhouder, de Federale Participatie-
maatschappij, een bedrag van 73 miljard fr. ge-
stort kreeg. Die som werd weliswaar ten dele
aangewend voor de terugbetaling van eerder
door de FPM uitgegeven thesauriebewijzen,
maar het leeuwendeel werd tijdelijk belegd in
kasmiddelen.

Op de effectenmarkt vertaalde de over-
dracht van de door de FPM aangehouden Bel-
gacom-aandelen zich in een vermindering van
de effectenportefeuille van de Belgische ven-
nootschappen en in een stijging van het volu-
me van de door de rest van de wereld ver-
worven effecten in franken. Tijdens de be-
schouwde periode vertegenwoordigden die ef-
fectenaankopen een bedrag van 295 miljard fr.

De door de institutionele beleggers aan-
getrokken financiële middelen, ten slotte, be-
liepen 332 miljard fr., waarvan 315 miljard fr.
afkomstig was van de particulieren. Die mid-
delen werden aangewend voor de financiering
van de verschillende sectoren, inclusief de ge-
zinnen, welke bij die instellingen in hoofdzaak
hypothecaire leningen aangaan.

Kredietinstellingen

Tijdens de eerste negen maanden van
1996 steeg het balanstotaal van de krediet-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

instellingen met 2.143 miljard fr., tegen 1.687
miljard fr. in 1995. Dat kwam voor een groot
deel doordat de transacties op de interbanken-
markt in 1996 gestaag bleven toenemen.

De transacties die de Belgische banken,
met elkaar of met buitenlandse corresponden-
ten, op die markt afsluiten, willen qua volume
nogal eens variëren. Hun interventies op die
markt kunnen immers maken dat zij tegelijk
crediteur en debiteur zijn van eenzelfde te-
genpartij. Vanwege het steeds vaker voor-
komen van dergelijke bilaterale posities, die
niet enkel tot uiting komen in de balans maar
ook in de operaties buiten de balanstelling,
zijn de kredietinstellingen diverse technieken
gaan gebruiken waardoor zowel de specifieke
risico's ten opzichte van bepaalde individuele
debiteuren als de behoeften inzake het eigen
vermogen kunnen worden beperkt.

Zo maken de banken thans in ruime mate
gebruik van cessies-retrocessiesvan overheids-
effecten, die de rechtstreekse interbancaire op-
nemingen en leningen 'grotendeels hebben ver-
drongen. Zij hebben ook andere procedures
ontwikkeld, met name voor hun transacties
buiten de balanstelling. Daarbij wordt gedacht
aan de novatie van vorderingen, waardoor be-
staande contracten kunnen worden vervangen
door nieuwe contracten voor lagere samenge-
voegde bedragen, of ook nog aan de verreke-
ning van bilaterale posities. Met het oog op
de harmonisatie, binnen de Europese Unie,
van de regels die moeten worden nageleefd
opdat die overeenkomsten geldig zouden zijn
ten aanzien van derden, hebben de Europese
Raad en het Europese Parlement op 21 maart
1996 een richtlijn uitgevaardigd betreffende de
erkenning, door de bevoegde autoriteiten, van
schuldvernieuwingscontracten en vereffenings-
overeenkomsten.

Voorzover de interbancaire transacties aan
specifieke criteria beantwoorden, moet de be-
middelingsrol van de kredietinstellingen in feite
worden beoordeeld op basis van de transacties
met de overige tegenpartijen. De activa en pas-
siva van de Belgische banken tegenover de par-
ticulieren, de vennootschappen en de over-
heid, zijn in 1996 doorgaans sterker gestegen
dan in 1995.
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(miljarden (ranken)

TABEl 32 - BALANSSTRUCTUUR VAN DE BElGISCHE KREDIETINSTELLINGEN 1

Per tegenpartij

Veranderingen in de uitslaande bedragen tijdens de
eerste negen maanden

Eind september 1996
uitstaand bedrag

1995 1996

Activa Passiva Activa PassivaPassiva Activa

Particulieren ... ............................. 32 196 134 313 2.624 9.853
Vennootschappen 2 .......................... 121 164 152 388 3.670 2.831
Overheid .................... ............. . 339 -36 269 -2 6.621 175
Buitenland 2 ... ............................ . 652 820 753 609 9.725 9.781

Waarvan buitenlandse kredietinstellingen ..... 419 528 513 274 6.100 7.415

Subtotaal .................................. 1.144 1.144 1.307 1.307 22.640 22.640

Belgische kredieti nstelli ngen .................. 543 543 836 836 3.286 3.286

Totaal .... . ................................ 1.687 1.687 2.143 2.143 25.927 25.927

Per looptijd

Voor ten hoogste een jaar3 .................. 983 1.266 1.862 2.092 15.225 20.124
Voor meer dan een jaar ..................... 703 421 281 51 10.702 5.803

p.m. In franken luidende zicht- en spaardeposito's
van particulieren en vennootschappen .... 267 406 4.317

Bron: NBB.

1 Inclusief de NBB, het Rentenfonds, het Muntfonds, het HWI en het Bestuur der Postchecks.

:! De transeetles met buitenlandse instellingen voor collectieve belegging en verzekeringsmaatschappijen die in België openbare uitgiften hebben verricht van
respectlevelijk deelbewijzen en verzekeringsbons, werden ingedeeld bij de sector van de vennootschappen.

a Inclusief de termijnvoorschotten voor meer dan een jaar Illet variabele rente.

De nieuwe middelen die de banken aan-
trokken, hadden bijna allemaal een looptijd
van ten hoogste een jaar. Teneinde te kunnen
voldoen aan de vraag naar langlopende finan-
cieringsmiddelen, die in 1996 vooral van de
particulieren uitging, verrichtten de kredietin-
stellingen looptijdtransformaties.

Een analyse van de termijnstructuur van
de uitstaande activa en passiva leert dat loop-
tijdtransformatie een van de kernactiviteiten
van de Belgische banken is. Eind september
1996 waren de langlopende activa van de kre-
dietinstellingen, die om en nabij 10.700 mil-
jard fr. bedroegen, slechts voor 5.800 mil-
jard fro gedekt door lange-termijnpassiva.

Vaststaat dat die bedragen niet volstaan
om zich een exact beeld te kunnen vormen
van de renterisico's die de kredietinstellingen
lopen. Zo houdt de opsplitsing tussen de po-
sities voor ten hoogste een jaar en die voor

meer dan een jaar geen rekening met de grote
verscheidenheid van de tussenliggende looptij-
den. Bovendien kunnen de kredietinstellingen
zich tegen renterisico's ook indekken via trans-
acties buiten de balanstelling.

Momenteel zijn de Belgische kredietinstel-
lingen voor het beheer van hun activa en pas-
siva echter nog steeds in hoge mate aangewe-
zen op een aanzienlijk bedrag aan zicht- en
spaardeposito's op de passiefzijde. Die kortlo-
pende tegoeden kunnen vrij gemakkelijk op
langere termijn worden ingezet, aangezien het
middelen zijn die min of meer permanent wor-
den aangehouden en waarvan de kosten te
allen tijde onder de voorwaarden op de kapi-
taalmarkt blijven, zelfs in periodes van omge-
keerde rentestructuur.

In deel 3.3 is reeds aangetoond dat de
kredietinstellingen in 1996 door die looptijd-
transformaties baat hadden bij he aanhoudend
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grote verschil tussen de korte en de lange ren-
te. Die inkomstenbron is echter niet altijd even
stabiel want afhankelijk van de rendementscur-
ve. Omwille van hun rentabiliteit gaan de kre-
dietinstellingen daarom andere soorten van ac-
tiviteiten ontplooien.

Transacties op de aandelenmarkt komen
tegemoet aan dat streven naar diversifiëring. In
1996 zijn overigens twee belangrijke wettelijke
regelingen van kracht geworden die er hebben
voor gezorgd dat de banken vlotter toegang
kregen tot die tijdens het verslagjaar opgebloei-
de markt.

Krachtens de op 1 januari 1996 in werking
getreden wet van 6 april 1995 inzake de se-
cundaire markten, het statuut van en het toe-
zicht op de beleggingsondernemingen, de be-
middelaars en beleggingsadviseurs kregen de
banken rechtstreeks toegang tot de aandelen-
markten. Ingevolge het koninklijk besluit van
17 juni 1996, dat aansluit bij de verschillende
maatregelen ter bevordering van het risicodra-
gende k,apitaal, is het de kredietinstellingen
overigens toegestaan bij wijze van belegging
méér aandelen aan te houden. Zo is de limiet
voor iedere participatie opgetrokken van 10 tot
15 pct. van het eigen vermogen van de kre-
dietinstelling, terwijl het plafond voor alle deel-
nemingen samen verhoogd is van 35 tot
45 pct. van dat vermogen. Bovendien gelden
die grenzen niet langer voor alle participaties,
maar enkel nog voor de gekwalificeerde deel-
nemingen, die voornamelijk neerkomen op een
direct of indirect aandeel ten belope van ten
minste 10 pct. van het kapitaal van de ven-
nootschap waar de kredietinstelling aandelen
van in haar bezit heeft.

Niet alleen de financiële instellingen ont-
sluiten trouwens hun activiteiten. Sommige
beursvennootschappen zetten soortgelijke stap-
pen en trachten bepaalde functies uit te oe-
fenen die traditioneel alleen aan de banken
toebehoren. Die ontwikkeling wordt voortaan
bevorderd door de oprichting, krachtens de
wet van 20 maart 1996, van een nieuwe ca-
tegorie van kredietinstellingen, te weten de ef-
fectenkredietinstellingen. Deze nieuwe instel-
lingen kunnen de deposito's van hun cliënten
soepeler beheren dan de beursvennootschap-
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pen omdat zij vrijgesteld zijn van de verplich-
ting een onderscheid te maken tussen de te-
goeden voor eigen rekening en die voor reke-
ning van derden. Dit nieuwe statuut heeft de
toezichthoudende autoriteiten ertoe aangezet
zowel voor de effectenkredietinstellingen als
voor de andere banken, de reglementering in-
zake de niet voor belegging, maar wel voor
doorverkoop bestemde aandelen te wijzigen.
Voortaan zijn op die portefeuille geen plafonds
meer van toepassing. Voorheen gold dat enkel
voor de effecten die buiten beurs werden ver-
worven om binnen een termijn van een jaar
te worden doorverkocht.

Hoewel alle bepalingen van de bankwet
van 22 maart 1993 op die effectenkredietinstel-
lingen van toepassing zijn, genieten deze laatste
tot 31 december 2000 een overgangsperiode.
Het komt er in feite op neer dat zij hun kapitaal
slechts stapsgewijs op het niveau moeten zien
te brengen van het minimumbedrag dat voor de
andere banken vereist is, dat wil zeggen
250 miljoen fr. In 1996 heeft de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen aan één
beursvennootschap het statuut van effectenkre-
dietinstelling verleend, terwijl twee beursven-
nootschappen onmiddellijk een erkenning als
bank hebben gevraagd en ook gekregen.

Een ander domein waarin de kredietinstel-
lingen zeer actief zijn, is het organiseren van
veilige en efficiënte betalingssystemen. De wij-
ze waarop die activiteit wordt verricht, is in-
grijpend gewijzigd als gevolg van de invoering,
naast het huidige UCV-verrekeningssysteem
(Uitwisselingscentrum van te verrekenen ver-
richtingen van het Belgisch financieel systeem),
van een nieuw interbancair « real-time» bru-
tovereffeningssysteem voor grote betalingen,
ELLIPS (Electronic Large-value Interbank Pay-
ment System) genaamd.

ELLIPSis op 24 september 1996 van start
gegaan. Dat systeem verwerkt onmiddellijk,
één voor één, alle betalingen van meer dan
50 miljoen fr. en, in tweede instantie, som-
mige betalingen waarmee een geringer bedrag
is gemoeid. Dat stelsel kan functioneren dank-
zij de « intraday »-kredieten die de Bank aan
de deelnemers kosteloos verstrekt. Die kredie-
ten moeten wel gewaarborgd zijn door een
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deel van de effecten die de deelnemers in
het door de Bank beheerde effectenverreke-
ningsstelsel aanhouden. ELLIPSverwerkt dage-
lijks zo'n 3.500 betalingen, wat overeenstemt
met 93 pct. van het totale te vereffenen be-
drag. De overige 7 pct., goed voor verschei-
dene miljoenen transacties per dag, wordt bij-
na integraal via het UCV verwerkt. De ma-
nuele uitwisselingen zullen geleidelijk verdwij-
nen.

Met ELLIPS wordt een drievoudige doel-
stelling bereikt: een betere risicobeheersing
van het betalingssysteem, een efficiënter wer-
kend systeem en de mogelijkheid voor België
om op termijn aan te sluiten bij het Europese
TARGET-netwerk. Dit laatste, dat de «reaI-
time » brutovereffeningssystemen van de ver-
schillende EU-landen met elkaar zal verbinden,
zal het kanaal vormen waarlangs het toekom-
stige ESCBzijn monetaire beleid zal implemen-
teren.

Met het oog op de invoering van de euro
is de modernisering van het betalingssysteem
niet de enige taak die het bankwezen wacht.
Vanwege de cruciale rol die de kredietinstel-
lingen in de financiële stromen spelen, zal de
invoering van de eenheidsmunt het raamwerk
waarin die instellingen functioneren, op tal van
punten wijzigen. De specifieke functie van de
banken is overigens uitdrukkelijk bevestigd in
de financiële krachtlijnen van het nationale
overgangsplan, die vertegenwoordigers van de
overheid, de financiële autoriteiten en de
banksector hebben uitgestippeld. Dit docu-
ment, dat op 2 augustus 1996 door de Minis-
terraad werd goedgekeurd, stelt dat de trans-
acties via de interbancaire betalingssystemen
vanaf 1999 uitsluitend in euro zullen gebeu-
ren. Wat de girale betalingen betreft, zal de
cliënt mogen kiezen tussen franken of euro's,
ongeacht de valuta waarin zijn rekeningen lui-
den. Ter vereffening van die girale betalingen
zullen de banken kosteloos de omrekening ma-
ken van franken naar euro's en omgekeerd.
De rekeningtegoeden van de cliënteel zullen
eveneens gratis worden geconverteerd van
franken in euro's. Afhankelijk van de voorkeur
van de cliënt zal die conversie worden uitge-
voerd tijdens de overgangsfaseof uiterlijk tegen
1 januari 2002.

Institutionele beleggers

De kredietinstellingen zijn niet de enige
instanties die op de Belgische financiële mark-
ten als bemiddelaars optreden. De jongste ja-
ren hebben ook de institutionele beleggerszich
een steeds belangrijker intermediatierol toege-
meten.

De voornoemde instellingen trekken bij
een uitgebreid spaarderspubliek, vooral parti-
culieren. fondsen aan en beleggen die dan col-
lectief op de financiële markten. Dankzij een
gecentraliseerd beheer van omvangrijke bedra-
gen genieten zij schaalvoordelen en kunnen zij
specifieke doelstellingen inzake risico, rende-
ment en looptijd nastreven. Als institutionele
beleggers gaan gewoonlijk de verzekerings-
maatschappijen, de pensioenfondsen en de in-
stellingen voor collectieve belegging.

In vergelijking met andere landen, bijvoor-
beeld de Verenigde Staten, het Verenigd Ko-
ninkrijk of Nederland, blijft de activiteit van
de institutionele beleggers in België vooralsnog
vrij beperkt. Dat geldt in het bijzonder voor
de pensioenfondsen en de levensverzekeringen.
Enerzijds werkt het wettelijke pensioenstelsel
in België uitsluitend volgens het repartitieprin-
cipe, terwijl bijvoorbeeld in Nederland de fi-
nanciering van de overheidspensioenen op het
kapitalisatiestelsel berust. Anderzijds kunnen de
aanvullende pensioenstelsels in België op een
minder lange traditie bogen, wat maakt dat zij
verhoudingsgewijs minder sterk ontwikkeld
zijn.

Toch vertegenwoordigden de portefeuilles
die de institutionele beleggers voor rekening
van hun cliënten beheerden, eind 1995 niet
minder dan 4.000 miljard fr. Dat bedrag stond
voor bijna de helft uit bij instellingen voor col-
lectieve belegging en voor ongeveer een derde
bij de takken «leven» van de verzekerings-
maatschappijen.

De recente vermeerdering van de porte-
feuille van de institutionele beleggers had voor-
al te maken met de terreinwinst van de ICB's,
al verliep deze laatste niet gelijkmatig. Het
succes van de ICB's in 1992 en 1993 liet
het gedurende de twee daaropvolgende jaren
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(veranderingen in miljarden (ranken)

TABEL 33 - VERPLICHTINGEN VAN DE OP DE BELGISCHE MARKT ACTIEVE INSTITUTIONELE BELEGGERS

Eerste negen maanden Eind
december
uitstaand
bedrag

1992 1993 1994 1995 1995 1996 r 1995
------

Instellingen voor collectieve belegging' ......... 272 537 67 8 167 1.904

Pensioenfondsen ............................. 14 14 10 13' 301

Verzekeringsmaatschappijen: takken « leven» 3 .. 69 83 114 210 189 r 169 1.381

Verzekeringsmaatschappijen: overige takken ..... 26 24 11 24 428

Totaal' ..................................... 376 652 198 248 184 332 3.911

Bronnen: Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Belegging, Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Belgische Vereniging van
Pensioenfondsen, Controledienst voor cie Verzekeringen, Commissariat. aux Assurances van Luxemburg, NBB.

1 Inclusief cie instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht die actief zijn in België.

2 Gecorrigeerd voor cie invloed van de oprichting van het pensioenfonds van Belgacom.

3 Inclusief de verzekeringsbons die door luxemburgse dochterondernemingen van Belgische instellingen zijn uitgegeven.

-I Exclusief dubbeltellingen die resulreren uit beleggingen van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen bij instellingen voor collectieve belegging.

afweten. Twee factoren lagen daar ten grond-
slag aan. Enerzijds werd de beurstaks op trans-
acties in deelbewijzen van BEVEK'sin juli 1993
en in januari 1994 verhoogd. Anderzijds gaf
de plotselinge stijging van de lange rente in
1994 de inventariswaarde van de ICB-deelbe-
wijzen een flinke deuk, met minder belang-
stelling voor dat soort activa als gevolg, temeer
omdat de meeste ICB's die in België actief
zijn, om fiscale redenen geopteerd hebben
voor het kapitalisatiestelsel waarbij vermogens-
winsten de enige vorm van inkomsten zijn voor
de beleggers. Daarna heeft het blijkbaar enige
tijd geduurd alvorens de particulieren opnieuw
belangstelling zijn gaan tonen voor de ICB's,
wat verklaart waarom die instellingen er pas
in 1996 weer echt op zijn vooruitgegaan.

Hoewel het kapitalisatiebeginsel de beleg-
gingen in ICB-deelbewijzen gevoeliger kan ma-
ken voor renteschommelingen, doet het ook
het beheerde vermogen groeien, aangezien de
rente-inkomens en dividenden automatisch
worden herbelegd. Dat geldt ook voor de pen-
sioenfondsen en de takken « leven» van de
verzekeringsmaatschappijen die dat principe
eveneens toepassen. De opgang van deze laat-
ste categorie van institutionele beleggers werd
overigens in de hand gewerkt door het recente
succes van de verzekeringsbons, inzonderheid

die welke worden uitgegeven door de Luxem-
burgse dochterondernemingen van Belgische fi-
nanciële instellingen.

De technische reservesvan de andere tak-
ken van de verzekeringsmaatschappijen stegen
veel regelmatiger, vanwege bepaald door rela-
tief stabiele parameters. Die reserves bestaan
uit, enerzijds, het gedeelte van de in een be-
paald jaar gestorte premies dat betrekking heeft
op het daaropvolgende jaar en, anderzijds, de
voorzieningen die zijn aangelegd ter dekking
van de schadegevallen waarvoor nog geen uit-
kering heeft plaatsgehad.

De activiteitsverruiming van de institutio-
nele beleggers ging gepaard met een wijziging
in de samenstelling van hun portefeuille. Het
relatieve aandeel van de activa in vreemde va-
luta's steeg van 13 pct. in 1985 tot 25 pct. in
1995. Dat ging ten koste van de activa in
franken voor meer dan een jaar, waarvan het
aandeelover dezelfde periode slonk van 17
tot 12 pct. voor de aandelen en van 61 tot
51 pct. voor de overige activa. Die groei deed
zich vooral voor omstreeks het einde van de
jaren tachtig, toen de particulieren zich, tegen
de achtergrond van een nog niet volkomen
stabiele frank, op grote schaal tot de ICB's
begonnen te richten om hun deviezenporte-
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TABEL 34 - STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE VAN DE
INSTITUTIONELE BELEGGERS

(procenten aan het einde van het jaar)

1985 1990 1995
---------

Activa in franken ......... 87 77 75

Voor ten hoogste een jaar 9 16 12

Voor meer dan een jaar 61 48 51

Aandelen 1 ............. 17 13 12

Activa in vreemde valuta's 13 23 25

Voor ten hoogste een jaar 1 3 4

Voor meer dan een jaar 6 17 16

Aandelen .............. 5 3 6

Totaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100

Bronnen: Belgische Vereniging van cie Instellingen voor Collectieve Beleg-
ging, Cernmissie voor het Bank- en Financiewezen, Belgische Ver-
eniging van Pensioenfondsen, Controledienst voor de Verzekerin-
gen, Commissariat aux Assurances van Luxemburg, NBB.

I Inclusief vastgoedcernûcaten.

feuilles verder te diversifiëren. Nadat de frank
in 1990 aan de mark gekoppeld werd, wat de
Belgische valuta geloofwaardiger maakte, nam
het deviezenaandeel in de portefeuille van de
ICB's nog nauwelijks toe.

Die instellingen hebben ook voor meer be-
leggingsmogelijkheden in franken gezorgd. Zo
bieden de in 1995 ontstane vastgoedbeleg-
gingsvennootschappen met vast kapitaal, ook
nog vastgoed-BEVAK's genaamd, de mogelijk-
heid om op de vastgoedmarkt voor kleine be-
dragen te investeren. In 1996 werd een nieu-
we categorie van instellingen voor collectieve
belegging in het leven geroepen met als doel
schuldvorderingen te effectiseren.

De techniek van effectisering wordt reeds
jaren toegepast in de Verenigde Staten. Zij in-
teresseert er vooral banken die hun behoefte
aan eigen middelen wensen te verminderen
door sommige kredieten uit hun balans te lich-
ten. In België is dit soort van operaties geregeld
bij de wet van 5 augustus 1992 tot wijziging,
wat de instellingen voor belegging in schuld-
vorderingen betreft, van de wet van 4 decem-
ber 1990 op de financiële transacties en de
financiële markten. Krachtens die wet, welke
werd aangevuld door de koninklijke uitvoe-
ringsbesluiten van 29 november 1993 en

7 april 1995, mogen de kredietinstellingen de
geëffectiseerde kredieten desgewenst overdra-
gen aan een specifiek daartoe in het leven
geroepen instelling, namelijk de instelling voor
belegging in schuldvorderingen.

Begin 1996 werden twee dergelijke instel-
lingen opgericht. De eerste werd belast met
de effectisering van door het Vlaamse gewest
gewaarborgde kredieten die aan de maatschap-
pij Domus Flandria waren verstrekt ter finan-
ciering van de sociale-woningbouw. De tweede
had als taak de voor aankoop van personen-
wagens aangegane kredieten te effectiseren.

De portefeuilles van de andere categorieën
van institutionele beleggers zijn nog niet zo
sterk gediversifieerd. De verzekeringsmaat-
schappijen en de pensioenfondsen bijvoorbeeld
beleggen een groot deel van hun activa in
effecten van de overheidsschuld. De jongste
jaren is die tendens trouwens toegenomen
en eind 1995 beliep de verhouding, wat de
verzekeringsmaatschappijen betreft, meer dan
50 pct. De voor die maatschappijen lang

TABEL 35 - IN STAATSFONDSEN BELEGD AANDEEL VAN
DE PORTEFEUILLE VAN DE INSTITUTIONELE
BELEGGERS

(procenten van het uitstaande bedrag van de portereuille aan
het einde van het jaar)

1985 1990 1995

Instellingen voor collectieve belegging 1 11 14 28

Pensioenfondsen. . . . . . . . . . . 27 32 43

Verzekeringsmaatschappijen: takken
« leven» 2 ••••.••••.•.•.•.•.•••• 34 43 55

Verzekeringsmaatschappijen: overige
takken 48 49 50

Geheel van de institutionele beleggers 3 33 32 41

p.m. Relatief aandeel van de institu-
tionele beleggers in de finan-
ciering van de bruto-overheids-
schuld . 5 8 15

Bronnen: Belgische Vereniging van de Instellingen voor Colteerleve Beleg-
ging, Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Belgische Ver-
eniging van Pensioenfondsen. Controledienst voor de Verzekerin-
gen, Commissariat aux Assurances van Luxemburg, NBB.

I Inclusief de instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht
die actief zijn in België.

2 Inclusief de verzekeringsbons die door Luxemburgse dochterondernemingen
van Belgische instellingen zijn uitgegeven.

J Exclusief dubbeltellingen die resulteren uit beleggingen van pensioenfond-
sen en verzekeringsmaatschappijen bij instellingen "oor collectieve beleg-
ging.
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geldende verplichting om minimaal 15 pct. van
hun technische reserves in staatsfondsen of ge-
lijkgestelde effecten aan te houden, hinderde
ze dus niet in hun beleggingsactiviteiten.
Krachtens het koninklijk besluit van 12 augus-
tus 1994 tot wijziging van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekerings-
ondernemingen, werden deze laatste van die
verplichting ontheven. Dat is nog niet het geval
voor de pensioenfondsen. Er bestaan evenwel
plannen om de reglementering voor die beide
categorieën van institutionele beleggers gelijk
te schakelen.

De forse vermeerdering van de portefeuil-
les van de institutionele beleggers, in combi-
natie met de verzwaring van het relatieve ge-
wicht van de overheidseffecten in die porte-
feuilles, had tot gevolg dat het aandeel van
die beleggers in de overheidsfinanciering in
tien jaar tijd verdrievoudigde en eind 1995
verruimd was tot 15 pct.

Effectenmarkt

Tijdens de eerste negen maanden van
1996 gaven de vennootschappen en de over-
heid in franken luidende effecten uit voor
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een nettowaarde van 664 miljard fr., tegen
721 miljard fr. in 1995. Die teruggang resul-
teert uit de mindere activiteit van de overheid,
terwijl het beroep van de vennootschappen op
de kapitaalmarkt stabiel bleef.

Het feit dat de vennootschappen hun tem-
po voor de uitgifte van vastrentende effecten
opvoerden, voornamelijk als gevolg van het ge-
stegen uitstaande bedrag aan thesauriebewijzen,
werd immers geneutraliseerd door de teruggang
van de aandelenemissies, die nog slechts
129 miljard fr. opleverden, tegen 151 mil-
jard fr. een jaar eerder. Dit verloop verhult
evenwel een aanzienlijke verschuiving tussen
niet-genoteerde en genoteerde aandelen. De
openbare uitgiften van aandelen vertegenwoor-
digden tijdens de eerste negen maanden van
1996 immers 43 miljard fr., tegen 9 miljard fr.
in de overeenstemmende periode van 1995. In
deel 6.1, meer bepaald in het gedeelte betref-
fende de vennootschappen, is reeds duidelijk
gemaakt dat de opgelopen beurskoersen de fi-
nanciering via aandelenuitgiften verhoudingsge-
wijs goedkoper maakten, wat de openbare uit-
giften een duwtje in de rug gaf.

De koersstijging van de Belgische aande-
len was het resultaat van een samenloop van

(miljarden Franken)

TABEL 36 - NETTO-UITGIFTEN VAN IN FRANKEN LUIDENDE EFFECTEN DOOR DE VENNOOTSCHAPPEN EN DE OVERHEID

Vennootschappen .

Aandelen' .
Genoteerde aandelen .
Niet-genoteerde aandelen .

Vastrentende effecten .

Overheid? .

Schatkistcertificaten .

Obligaties .

Totaal

1993

Eerste negen maanden

1995 1996

145 153
151 129

9 43
142 86
-5 24

576 511
190 228
386 282

721 664

1994 1995

256
236
28

208
20

215
238
45

193
-23

240
238

10
228

2

84
-217

301

595
-357

952

333
433

-100

340 836548

Bronnen: Commissie voor het Bank- en Financiewezen, NBB.

1 Inclusief de door de kredietinstellingen uitgegeven aandelen, de uitoefeningen van warrants en de uitgiften van vastgoedcertificaten.

2 Inclusief de door de gerneenschappen. de gewesten en de sociale zekerheid uitgegeven thesauriebewijzen.
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diverse factoren. Het conjunctuurherstel stimu-
leerde de verwachting van hogere dividenden,
wat een stijging van de koersen tot gevolg had.
Het lage rentepeil zette de beleggers ertoe aan
over te stappen van vastrentende effecten naar
aandelen. De opbloei van de beurs van Brus-
sel, ten slotte, lag in de lijn van de tendens
in de meeste andere Europese financiële cen-
tra, inzonderheid in Duitsland. Toch werd bij-
lange na niet de groei bereikt die de beurs
van New York liet optekenen.

Over het gehele jaar beschouwd, werden
voor een nog veel groter bedrag genoteerde
aandelen uitgegeven, met name vanwege de
beursintroductie van de maatschappij Dexia,
die werd opgericht in het kader van het
samenwerkingsverband tussen het Gemeente-
krediet van België en Crédit Local de France.

Voorts zijn in 1996 verschillende maatre-
gelen genomen die de openbare uitgiften van
aandelen aantrekkelijker moesten maken. In de
fiscale sfeer is bij koninklijk besluit van 18 no-
vember 1996 de jaarlijkse taks van 0,042 pct.

GRAFIEK 44 - BEURSKOERSEN

(indexcijfers december 1992 ~ 100)
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Bronnen: Nationale beurzen.

op beursgenoteerde effecten per 1 januari
1997 afgeschaft, maar op de levering van ef-
fecten aan toonder heeft datzelfde koninklijk
besluit een taks van 0,20 pct. ingevoerd.

Er is tevens een nieuwe effectenmarkt op-
gericht, EASDAQ (European Association of Se-
curities Dealers Automated Quotation) ge-
naamd, die de Europese tegenhanger is van de
Amerikaanse NASDAQ-beurs. De oprichting en
de organisatie van die markt, een juridisch
naamloze vennootschap naar Belgisch recht,
die haar zetel in Brussel heeft, zijn geregeld
in een koninklijk besluit van 30 juni 1996.
EASDAQ, die zich richt tot Europese vennoot-
schappen met sterke groeimogelijkheden, werd
in november operationeel; eind december
werden er vier vennootschappen op genoteerd.

Een andere beursmarkt. die Euro NM (Eu-
ro New Market) heet, beoogt dezelfde alge-
mene doelstellingen als EASDAQ. Zij is voort-
gesproten uit een gezamenlijk initiatief van
Duitsland, Frankrijk, Nederland en België en
zal op gedecentraliseerde wijze worden be-
heerd onder toezicht van de verschillende na-
tionale marktautoriteiten ; gemeenschappelijke
procedures zullen er evenwel voor zorgen dat
de markt coherent functioneert. De start van
de Belgische deelmarkt van Euro NM, die deel
uitmaakt van de Brusselseeffectenbeurs, is ge-
pland voor 1997.

Het Belgische financiële centrum omvat
dus voortaan vijf gereglementeerde markten, te
weten de effectenbeurzen van Brussel en Ant-
werpen, de secundaire buitenbeursmarkt van
lineaire obligaties, gesplitste effecten en schat-
kistcertificaten, de Belgische Future- en Optie-
beurs (Belfox) en EASDAQ. De organisatie van
die markten heeft het voorwerp uitgemaakt van
een twintigtal koninklijke en ministeriële be-
sluiten ter uitvoering van de wet van 6 april
1995 inzake de secundaire markten, het sta-
tuut van en het toezicht op de beleggingson-
dernemingen, de bemiddelaars en beleggings-
adviseurs. Die uitvoeringsbesluiten betreffen
meer bepaald de goedkeuring van de regle-
mentering van die vijf markten, de goedkeu-
ringsprocedure voor de prospectussen inzake
de inschrijving van financiële instrurnenten op
de beurs, de wijze waarop effectentransacties
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moeten worden gemeld, de voorwaarden
waarop transacties mogen worden uitgevoerd
buiten een gereglementeerde markt, de ver-
plichtingen inzake occasionele en periodieke
informatieverstrekking en de statuten van het
Interventiefonds van de beursvennootschappen.

De verschillende zopas vermelde maatre-
gelen hebben alle betrekking op financiële in-
strumenten die op de beurs worden genoteerd,
maar daarnaast hebben de Brusselse beurs-
autoriteiten ook een speciale verhandelings-
procedure ingevoerd teneinde de liquiditeit
van de aandelen van niet-genoteerde vennoot-
schappen te verruimen. Daartoe hebben zij in
december 1996 de MIM (Interprofessionele
markt) opgericht, die per jaar vijf beursdagen
zalorganiseren waarop niet-genoteerde aande-
len zullen kunnen worden verhandeld. De
MIM zal niet rechtstreeks toegankelijk zijn voor
particuliere beleggers en valt dus niet onder
het koninklijk besluit van 9 januari 1991 over
het openbare karakter van verrichtingen om
spaargelden aan te trekken en het desbetref-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

fende toezicht van de Commissie voor het
Bank- en Financiewezen.

De overheidsleningen, die het overgrote
deel uitmaken van de emissies in franken op
de kapitaalmarkt, leverden in de eerste negen
maanden van 1996 netto 511 miljardfr. op,
wat minder is dan het hoge bedrag dat tijdens
de overeenstemmende periode van 1995 werd
opgetekend. Een en ander ging gepaard met
een wijziging in de looptijdstructuur van de
nieuwe leningen. De lage rentetarieven voor
minder dan een jaar hebben de overheid er
immers toe aangezet haar beleid, dat erop ge-
richt was de vervaldagenkalender van de
schuld te verlengen, om te buigen. Op de pri-
maire markt van de effecten van de overheids-
schuld werden derhalve sneller na elkaar schat-
kistcertificaten uitgegeven, terwijl het emissie-
tempo van de obligaties vertraagde.

Op de secundaire markt deed zich precies
het tegenovergestelde voor. Het gemiddelde
volume van de transacties in obligaties nam

(maandgemiddelden. miljarden franken)

GRAFIEK 45 - OMZET OP DE SECUNDAIRE MARKT VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN VAN DE SCHULD VAN DE
SCHATKIST'

OBLIGATIES
8000

r-
I--

I-

- - -

n

6000

4000

2000

lL...JLL-LL.LL...ll.L....LJ.--'--'L...LL...lJOo
1992 1993 1994 Il III IV I

1995
Il III IV

1996
D Cessles-retrocessles

SCHATKISTCERTIFICATEN
8000 2000

1600
6000

1200
4000

800

2000
400

,--------,-------, 2000

,---

-
==r- -

- t- -

1----+-------1 1600

- - - 1200

800

400

o
1992 1993 1994 Il III IV I

1995
Il III IV

1996
D Aankopen à contant

Bron: NBB.

I Sedert 15 november 1995 biedt het door de Bank beheerde systeem voor de verrekening van effecten de mogelijkheid om de cessies-retrocessies van
cliënten wier effectenrekening onvoldoende gedekt is, te annuleren. Doordat zodoende het bedrag verkleint van de transacties die; hoewel ze hetzelfde
economische doel hebben als cessies-retrocessies. voorheen juridisch beschouwd werden els aankopen-wederverkopen. heeft die nieuwe reglementering een
wijziging teweeggebracht in de opsplitsing tussen cessies-retrocessies en aankopen à contant.
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verder toe, dankzij de opgang van de cessies-
retrocessies met betrekking tot die categorie
van effecten. Omgekeerd is de omzet in schat-
kistcertificaten in de loop van 1996 vermin-
derd. Debet aan de lusteloosheid in dat markt-
segment was vooral het feit dat de korte rente
gedurende het grootste deel van het verslagjaar
uiterst stabiel bleef.

De context waarin de markten voor line-
aire obligaties en schatkistcertificaten functio-
neren, zal zich door de invoering van de euro
op 1 januari 1999 gewijzigd weten. Het na-
tionale overgangsplan, waarnaar reeds is ver-
wezen in het gedeelte betreffende de krediet-
instellingen, bepaalt immers dat de nieuwe uit-
giften van die categorieën van effecten van bij
de aanvang van de derde fase van de Mone-
taire Unie in euro zullen luiden. De bestaande
lijnen van lineaire obligaties zullen op diezelfde
datum worden omgezet in euro.

Voor de andere overheidseffecten zal de
omschakeling iets soepeler verlopen. De klas-
sieke leningen bijvoorbeeld, die zowel voor ge-
zinnen als voor professionele beleggers be-
stemd zijn, zullen vanaf 1 januari 1999 slechts
geleidelijk in de Europese valuta worden uit-
gegeven, teneinde de particulieren langzamer-
hand vertrouwd te maken met het gebruik van
de euro.

Dezelfde regeling zal gelden voor de nieu-
we staatsbons, waarop uitsluitend particulieren
kunnen intekenen. Die effecten werden voor
het eerst uitgegeven in 1996 en zijn een sub-
stituut voor de kasbons van de kredietinstel-
lingen. Na een beperkte aanbesteding in mei,

verbond een consortium van 33 banken zich
ertoe 85 miljard fr. te plaatsen in vier toewij-
zingen, in ruil voor een provisie van gemiddeld
1,12 pct. op de geplaatste bedragen.

De eerste drie toewijzingen, respectievelijk
in juni, september en december, leverden de
Schatkist 45 miljard fr. op via de uitgifte van
twee soorten bons. De eerste formule biedt de
particulieren de mogelijkheid om te beleggen
op een termijn van vijf jaar, verlengbaar tot
zeven jaar, waarbij de rente die bij de uitgifte
werd toegekend, onveranderd blijft, ongeacht
de looptijd van de bon. De tweede bon heeft
eveneens een looptijd van maximaal zeven
jaar, maar hier kan de houder op tussentijdse
vervaldagen, na drie en vijf jaar, zijn bon ver-
vroegd a pari terugbetaald krijgen. Aan deze
laatste formule is een rente-optie verbonden,
in die zin dat voor elke tussentijdse periode
een gewaarborgde rente geldt, die na drie en
vijf jaar opwaarts kan worden herzien ingeval
de marktrente zou stijgen.

Tijdens de verslagperiode heeft de Schat-
kist geen gebruik gemaakt van de derde for-
mule die is geregeld in het koninklijk besluit
van 10 juni 1996 betreffende de uitgifte van
staatsbons. Dat besluit voorziet immers in de
mogelijkheid om ook bons voor vijf jaar uit te
geven met een jaarlijks herzienbare rente af-
hankelijk van hoe de rente op schatkistcertifi-
caten voor twaalf maanden zich ontwikkelt. Op
de vervaldag van elke jaarlijkse coupon kan de
houder zijn bons a pari omruilen tegen op
datzelfde ogenblik ter inschrijving aangeboden
staatsbons van een van de twee andere soor-
ten.
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7. MONETAIR EN WISSELKOERSBELEID

7.1 BELANGRIJKSTEONTWIKKELINGEN

In 1996 bleven de spilkoersen tussen de
Duitse mark, de Fransefrank, de Nederlandse
gulden, de Belgische frank en de Deense
kroon voor het tiende jaar op rij ongewijzigd.
De meest recente wijziging dateert immers
van 12 januari 1987 en alle herschikkingen
na die datum hadden enkel betrekking op de
koersverhoudingen tussen de voornoemde
groep van valuta's en de overige valuta's die
deelnemen aan het wisselkoersmechanisme
van het EMS. Vergeleken met de beginjaren
van dat mechanisme, toen tal van herschik-
kingen plaatshadden, is die stabiliteit wel
merkwaardig.

Zelfs met tot 15 pct. verruimde schom-
melingsmarges, blijven de spilkoersen echte
referentiekoersen voor de vijf beschouwde va-
luta's. Behalve ten tijde van de beroering in
1993 hebben immers enkel de Franse frank
en de Deense kroon, toen zij eind 1994 en
begin 1995 onder spanning kwamen, die
marges benut - en dan nog in beperkte ma-
te.

In het geval van de Belgische frank is de
spilkoers sedert de nieuwe oriëntering van het
wisselkoersbeleid in juni 1990 een preciesere
referentie. Terwijl de frank tussen maart 1979
en mei 1990 ten opzichte van de Duitse
mark meestal een disagio vertoonde, heeft de
steviger vastkoppeling van de eerstgenoemde
aan de laatstgenoemde ertoe geleid dat de
koers van de frank van juni 1990 tot decem-
ber 1996 in 90 pct. van de dagelijkse vast-
stellingen schommelde tussen 0,30 pct. onder
zijn spilkoers met de Duitse mark en
0,45 pct. erboven. De continuïteit in dat be-
leid, die werd geschraagd door de behoorlijke
macro-economische prestaties van de BLEU,
heeft ervoor gezorgd dat de rente-ecarts ten
opzichte van Ouitsland verklei nden.

In 1996 zijn de valuta's waarvan de spil-
koersen sedert 1987 ongewijzigd zijn geble-

ven, alsook de Oostenrijkse schilling, nauwer
bij elkaar gaan aansluiten. Zo werden de in
het eerste kwartaal van 1995 opgetekende
disagio's van de Franse frank en de Deense
kroon aanhoudend kleiner, een lichte toena-
me tijdens de zomerperiode niet te na ge-
sproken. De Oostenrijkse schilling, de Neder-
landse gulden en de Belgische frank van hun

GRAFIEK 46 - DE BELGISCHE FRANK IN HET EUROPESE
WISSELKOERSMECHANISME
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GRAFIEK 47 - WISSELKOERS- EN RENTEVERSCHILLEN
TEGENOVER DE DUITSE MARK

(weekgemiddelden)
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Bron: NBB.

I In procenten van de spilkoers met de Duitse mark.

2 Ten opzichte van de eurodeposito's in Duitse marken.
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kant bleven ten opzichte van de Duitse mark
stabiel.

In die serene context hebben ook de
korte-rentetarieven van de beschouwde lan-
den geconvergeerd. Het korte-renteverschil
van Frankrijk en Denemarken tegenover
Duitsland is immers het hele jaar door aan-
merkelijk verkleind. In de andere landen,
waaronder België, weken de geldmarktrentes
nauwelijks af van die in Duitsland, waarvan
zij de neerwaartse tendens volgden. Zo is de
rente op driemaands eurodeposito's in Belgi-
sche franken gezakt van 3,8 pct. in december
1995 tot 3 pct. in december 1996. De Bank
volgde immers de renteverlagingen van de
Bundesbank. De occasionele opwaartse druk
op de Belgische frank werd vooral tegenge-
gaan door de in hoofdstuk 5 reeds vermelde
deviezenaankopen op de valutamarkt.

4

3

2

Dat er zich op de geld- en valutamarkten
geen spanningen voordeden, mag tevens blij-
ken uit een onderzoek naar de volatiliteit van
de wisselkoersen en dé korte-rentetarieven. In
het geval van de Belgische frank, net als van
de Nederlandse gulden, de Deense kroon en
de Franse frank, was de volatiliteit tijdens het
verslagjaar op beide markten opmerkelijk
klein vergeleken met de voorgaande jaren. De
toegenomen wisselkoersstabiliteit is dus niet
ten koste gegaan van een grotere rentevola-
tiliteit, wel integendeel. Dat geldt inzonder-

(procenten)

TABEL 37 - VOLATILITEIT VAN DE WISSELKOERSEN EN VAN DE KORTE-RENTETARIEVEN

1991

Volatiliteit van de wisselkoersen tegenover de Duitse mark 1

Belgische frank 0,04
Nederlandse gulden 0,01
Franse frank .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08
Deense kroon 0,08

Volatiliteit van de rente op eenmaands eurodeposito's 2

Belgische frank 0,05
Nederlandse gulden 0,07
Franse frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08
Deense kroon 0,08

1992 1993 1994 1995 1996

0,04 0,33 0,09 0,07 0,02
0,03 0,04 0,03 0,02 0,03
0,13 0,25 0,10 0,33 0,12
0,31 0,41 0,12 0,20 0,04

0,07 0,53 0,14 0,14 0,02
0,09 0,05 0,04 0,03 0,03
0,82 0,62 0,04 0,29 0,04
1,34 1,67 0,20 0,12 0,07

Bron: NBB.

I Standaardafwijking van de in procenten uitgedrukte dagelijkse wisselkoerswijzigingen.

2 Standaardafwijking van de in procentpunten uitgedrukte dagelijkse rentewijzigingen.
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heid voor de Belgische frank, waarvan de wis-
selkoers en de eenmaands rente minder vo-
latiel bleken dan die van de overige be-
schouwde valuta's.

7.2 GEBRUIK VAN HET
MONETAIRE-BELEIDSINSTRUMEN-
TARIUM

Rentebeleid

De Bank heeft in 1996, vooral in de loop
van de eerste zes maanden, haar rentebeleid
verder versoepeld. Zo heeft zij haar centrale
tarief in januari en begin februari, parallel

GRAFIEK 48 - RICHTTARIEVEN VAN DE BUNDESBANK EN DE NBB
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Bron: NBB.

met de repo-rente van de Bundesbank, in
verschillende stappen teruggebracht van
3,75 pct. eind december 1995 tot 3,3 pct.
op 2 februari 1996.

Op 14 mei verlaagde de Bank opnieuw
haar centrale tarief, dit keer met 10 basis-
punten en los van elke rentevermindering
door de Bundesbank. Die beslissing werd in-
gegeven door onder meer de stevige positie
van de Belgische frank op de valutamarkten,
de neerwaartse tendens van de geldmarktren-
te en de lage officiële rentetarieven in som-
mige andere landen.

Toen de Bundesbank op 22 augustus
aankondigde dat zij haar repo-rente aanmer-
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kelijk zou terugschroeven, namelijk met
30 basispunten, verminderde ook de Bank
diezelfde dag nog haar centrale tarief, doch
met slechts 20 basispunten teneinde het op-
nieuw op hetzelfde niveau te brengen als de
repo-rente in Duitsland, namelijk 3 pct.

De Bank verlaagde in 1996 ook haar an-
dere richttarieven. De rente op voorschotten
binnen de kredietlijnen en de HWI-tarieven
voor eindedagoverschotten volgden exact het-
zelfde verloop als het centrale tarief. In na-
volging van de verlaging van de discontovoet
en de lombardrente in Duitsland verminderde
de Bank op 18 apriloverigens ook haar dis-
contovoet met 50 basispunten tot 2,5 pct.
Zodoende bleef de discontovoet in België ge-
lijk aan die in Duitsland, wat reeds sedert 16
mei 1994 het geval is. Eveneens op 18 april
verlaagde zij haar rente op voorschotten bui-
ten plafond van 7 tot 6 pct.

Liquiditeitsbeheer

Gedurende het verslagjaar was het liqui-
diteitsbeheer van de Bank er doorgaans op
gericht kleine eindedagoverschotten te gene-
reren, wat in de lijn lag van de versoepeling
van het rentebeleid.

Bij de autonome factoren had de toege-
nomen vraag naar biljetten een verkrappende
weerslag op de geldmarktliquiditeit, terwijl de
omvangrijke deviezenaankopen die de Bank
op de valutamarkt verrichtte, een veel sterker
verruimend effect sorteerden.

De biljettenomloop nam in maart aan-
zienlijk toe, na de seizoengebonden daling
aan het begin van het jaar. Oorzaak daarvan
was de staking bij de geldtransporteurs. Na
afloop van die staking ebde de daaruit voort-
gevloeide vermeerdering van de biljettenom-
loop weg. De traditionele daling na het begin
van de zomervakantie bleef tijdens het ver-
slagjaar uit. Over het jaar als geheel be-
schouwd, is de vraag naar biljetten aanmer-
kelijk gestegen.

Net als tijdens de voorgaande twee jaar
werd het effect van de deviezenaankopen op
de geldmarktliquiditeit gesteriliseerd door een

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

gedeeltelijke terugbetaling van de deviezen-
schuld van de overheid alsook door de ver-
koop van vreemde valuta's tegen Belgische
franken, waaraan een terugkoop op termijn
gekoppeld was. De financiële instellingen in
hun geheel beschouwd, bleven dus genood-
zaakt een beroep te doen op het in franken
luidende kortlopende krediet van de Bank,
het kanaal waarlangs deze laatste haar rente-
beleid voert.

Teneinde de gewenste kleine eindedag-
overschotten te realiseren, heeft de Bank het

GRAFIEK 49 - BEHEER VAN DE GElDMARKTlIQUIDITEIT

(uilSlaande bedragen in miljarden {ranken, weekgemiddeldenJ
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RESIDUELE SALDI OP DE GELDMARKT
20 20

Eindedagtekort

Eindedagoverschot
-10'-----------'---------' -10

1995 1996

Bron: NBB.
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na die sterilisatieoperaties ontstane geldmarkt-
tekort gedekt. Zij heeft dus de kredietinstel-
lingen liquiditeiten verstrekt via de verschil-
lende instrumenten waarover zij beschikt, in
eerste instantie de dagelijkse cessies-retroces-
sies. Het bedrag van deze laatste varieerde
naargelang van het tekort op de geldmarkt.

Tijdens de maanden januari, april en mei
waren met de via de wekelijkse aanbestedin-
gen van kredieten verstrekte liquiditeiten bij-
zonder geringe bedragen gemoeid. Dat kwam
uitsluitend door de financiële instellingen die
een daling van de rente op zeer korte termijn
verwachtten en derhalve hun offertes beperk-
ten. De Bank van haar kant heeft deze in-
gediende offertes vrijwel steeds integraal toe-
gewezen. De portefeuille van de op de se-
cundaire markt verworven effecten van de
overheidsschuld is het hele jaar stabiel geble-
ven. De interbankenleningen, ten slotte, heb-
ben eens te meer hun rol van liquiditeitsver-
strekker op zeer korte termijn vervuld. Zo
zorgden zij op het ogenblik van de staking
bij de geldtransporteurs voor het op de geld-
markt gewenste overschot.

Krachtens het koninklijk besluit van
18 oktober 1996 is het bedrag van de op
1 juli 1996 bestaande meerwaarde die werd
gerealiseerd naar aanleiding van arbitrage-
transacties van activa in goud tegen deviezen,
namelijk 236 miljard fr., aan de Belgische
Staat gestort. Die storting had een drievou-
dige bestemming: ten belope van 3,6 mil-
jard fr. voor het aanleggen van provisies in
het vooruitzicht van het uitoefenen van de
Staatswaarborg die slaat op de uitvoering
door de Bank van met vreemde Staten ge-
sloten betalingsakkoorden, ten belope van
1,5 miljard fr. voor het ten laste nemen door
de Staat van de minwaarde die op de externe
activa van de Bank werd vastgesteld ten ge-
volge van de monetaire aanpassing van 1972
en, voor het saldo, namelijk 230,9 miljard fr.,
voor de terugbetaling van een gedeelte van
de overheidsschuld in deviezen, na cessie,
aan het Groothertogdom Luxemburg, van zijn
deel in de meerwaarde op goud.

In dat verband heeft de Bank het uit-
staande bedrag verminderd van haar termijn-

vorderingen in deviezen ingevolge met de fi-
nanciële instellingen tegen franken afgesloten
contracten. Teneinde te voorkomen dat die
operatie ook maar enige weerslag zou hebben
op de liquiditeit van de geldmarkt, heeft zij
voor een totaal bedrag van 230 miljard fro ge-
dematerialiseerde depositocertificaten uitge-
geven. De eindvervaldag van die certificaten
is 31 december 1998, met andere woorden
de dag vóór de verwachte overgang naar de
Monetaire Unie. Het gaat om twee reeksen
certificaten, elk ten belope van 115 mil-
jard fr., met een variabele rente die respec-
tievelijk om de twee en de vier maanden
wordt herzien op basis van de indicatieve
rente voor schatkistcertificaten op de secun-
daire markt. De « primary dealers» hebben
deze emissies, die plaatshadden in november
en december 1996, vast overgenomen. De
schuldbewijzen, die zijn neergelegd in het
X/N vereffeningsstelsel van de Bank, mogen
vrij verhandeld worden door van de roerende
voorheffing vrijgestelde personen. Zij worden
ook aanvaard als onderpand voor de voor-
schotten en de cessies-retrocessies van de
Bank.

7.3 LANGE-TERMIJNRENTE

Tijdens het verslagjaar is het lange-rente-
verschil ten opzichte van Duitsland verder
verkleind. Voor de tienjarige referentielenin-
gen was het in december 1996 geslonken tot
ongeveer 10 basispunten, tegen nog ruim
60 basispunten in december 1995. Eenzelfde
tendens werd in Frankrijk opgetekend. In Bel-
gië, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk be-
vindt het rendement van de obligaties zich
aldus in een smalle zone van zowat 20 ba-
sispunten rond de lange rente in Duitsland,
wat er duidelijk op wijst dat de financiële
markten ervan uitgaan dat die landen deel
zullen nemen aan de Europese monetaire
unie als die op 1 januari 1999 van start gaat.
In Denemarken, dat heeft meegedeeld dat
het niet aan de derde fase van de EMU zal
deelnemen, ligt de situatie anders: het lange-
renteverschil met Duitsland is er in 1996 niet
zo sterk verkleind en beliep in december nog
om en nabij 85 basispunten.
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GRAFIEK 50 - RENTEVERSCHILLEN OP 10 JAAR I

TEGENOVER DUITSLAND

(weekgemiddelden)

1995 1996

-België

-Frankrijk

- Denemarken

- Oostenrijk

- Nederland

Bron: BIB.

1 Referentieleningen.

De verkleining van het lange-renteverschil
tussen België en Duitsland is echter ook in
de hand gewerkt door de aanzienlijke verbe-
tering van de economische fundamentals. De
sedert het tweede kwartaal van 1996 geringe
omvang van het verschil stemt immers over-
een met een simulatie die gesteund is op een
econometrische vergelijki ng, die op haar
beurt geraamd is op basis van gegevens van
1980 tot medio 1995 en waarin slechts op
indirecte wijze rekening kan worden gehou-
den met de weerslag van de verwachtingen
betreffende de Europese monetaire eenma-
king. Volgens die vergelijking is de verminde-
ring van het lange-renteverschil met 4,3 pro-
centpunten sedert 1982 voor 40 pct. toe te
schrijven aan de inkrimping, met 2,9 procent-
punten, van het inflatieverschil met Duitsland
en aan de verkleining, met 2,2 procentpun-
ten, van het reële korte-renteverschil ten op-
zichte van dat land. Voor het overige is zij
terug te voeren op de daling van de risico-
premie die aan het overheidstekort en het
lopende saldo van de betalingsbalans verbon-
den is. Beide laatste variabelen beïnvloeden
immers de perceptie die de deelnemers aan
de financiële markten hebben van de omvang
van het risico dat zij lopen wanneer zij Bel-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

gische overheidsobligaties in franken aanhou-
den. Zij verklaren 60 pct. van de verminde-
ring van het lange-renteverschil in de be-
schouwde periode, ongeacht of zij in termen
van absolute resultaten van de Belgische eco-
nomie dan wel van verschillen ten opzichte
van Duitsland worden gemeten.

Door de rentedaling in Duitsland, maar
vooral door de verkleining van het rente-ecart
ten opzichte van dat land, is de lange rente
in 1996, zowel in nominale als in reële ter-
men, tot een laag peil gezakt. De nominale
rente is teruggelopen tot een niveau dat ver-
gelijkbaar is met dat van de eerste helft van
de jaren zestig. De « reële» rente is minder
eenduidig te bepalen. In principe kan zij wor-
den verkregen door van de nominale rente
de verwachte inflatie af te trekken. Deze laat-
ste kan evenwel niet worden vastgesteld en
daarom bevat grafiek 52 zowel een « conven-
tionele » reële rente, met andere woorden de
voor de lopende inflatie geschoonde nominale
rente, als een « ex ..post» reële rente, die
berekend is op basis van de inflatie in de
daaropvolgende jaren. Dit laatste rentetarief

GRAFIEK 51 - FACTOREN DIE BEPALEND WAREN VOOR
DE VERKLEINING VAN HET
LANGE-RENTEVERSCHIL TUSSEN BHGIE EN
DUITSLAND IN DE PERIODE 1982-1996

(procentpunten)

Verkleining van het
lange-renteverschil

Bijdragen:

verkleining van het
inflatieverschil

verkleining van het reële
korte-renteverschil

daling van de risicopremie

-5 -4 -3 -2 -1 0

Bron: NBB.
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GRAFIEK 52 - RENTE OP LANGE TERMIJN

(eindemaandgegevens)

15 ,-----------------------~------, 15

10 --------- 10

-5 L.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.LL.L.LL..LL..LL..LL..LL..LL.~ -5

Nominale rente op lange termijn 1

Conventionele reële rente op lange termijn 2

Ex post reële rente op lange termijn 3

Bron: NBB.

1 Rente op leningen van de overheidssector voor meer dan 5 jaar.

l Rente op leningen van de overheidssector voor meer dan 5 jaar, min het
verendenngspercentage van het indexcijfer (afgevlakt aan de hand van een
Hodrlck-Prescotr-fllren van de consumptieprijzen voor de jongste twaalf
maanden.

3 Rente op leningen van de overheidssector voor meer dan 5 jaar, min het
veranderingspercentage van hel indexcijfer (afgevlakt aan de hand van een
Hodrick-Prescott-fîlter) van de consumptieprijzen voor de volgende 7 jaar.
Vanaf januari 1990, rente berekend in de veronderstelling dat de inflatie
vanaf januari 1997 2 pct. zal belopen (stippellijn),

meet de al dan niet geanticipeerde reële
overdrachten tussen debiteurs en crediteurs,
maar geen van beide tarieven geeft een exact
beeld van de « ex ante» reële rente.

Indien de inflatie de komende jaren dicht
bij de 2 pct. blijft, zou de « ex post» reële
rente op langlopende overheidsleningen eind
1996 iets minder dan 4 pct. belopen, een
peil dat niet meer is opgetekend sedert het
einde van de jaren zeventig. Van 1979 tot
1981 was de reële rente in de geïndustriali-
seerde wereld sterk gestegen onder invloed
van de verstrakking van het in de Verenigde
Staten gevoerde monetaire beleid en, daarna,
van de combinatie van een restrictief mone-
tair beleid met een op expansie gericht be-
grotingsbeleid in dat land. Het accres was in
België overigens groter dan in Duitsland. Na-
dien werd de « ex post» reële lange rente
neerwaarts beïnvloed dankzij de beteugeling
van de inflatie in de jaren tachtig en, meer

GRAFIEK 53 - RENDEMENTSCURVEN IN BELGIE EN
DUITSLAND I

(maandgemiddelden)
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I « Continuous spot yield curves » die berekend zijn op basis van de rente
op eurodeposito's voor ten hoogste een jaar en van die op renteswaps
voor meer dan een jaar.

recentelijk, dankzij de geleidelijke, wereldwij-
de reductie van de begrotingstekorten en de
stapsgewijze erosie van het lange-renteverschil
tussen België en Duitsland. Die tendens werd
tweemaalonderbroken: in 1989-1990, als
gevolg van de Duitse eenmaking, en in 1994,
meer bepaald toen op de obligatiemarkten
spanningen ontstonden omdat gevreesd werd
voor een opflakkering van de inflatie in de
Verenigde Staten.

Van december 1995 tot december 1996
is de rendementscurve met om en nabij
75 basispunten gedaald. Beschouwt men voor
de middellange en lange termijn de tarieven
voor renteswaps, waarvan het relatieve peil
minder wordt beïnvloed door overwegingen
inzake kredietrisico en liquiditeit dan dat van
het rendement van obligaties, dan zijn de po-
sitieve verschillen met de curve in Duitsland
volledig verdwenen.
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Statistische bijlage





TABEL I - OVERZICHT VAN DE MACRO-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN ENKELE EU-LANDEN

België Duitsland Frankrijk Italië Verenigd Koninkrijk Spanje Nederland

1995 1996 r 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Bestedingen tegen vaste prijzen (procentuele bijdragen tot de verandering van het BBP)

Particuliere consumptie .................. 0,8' 0,8' 1,0 1,0 1.1 1,5 1,0 0,3 1,3 1,8 1,0 1,3 1,2 1.1
Overheidsbestedingen .................... -0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 -0,1 0,1 -0,3 0,1 -0,6 0,1 0,2

Particuliere investeringen ................. 0.1 0,5 0,5 -0,3 0,6 0,2 1,0 0,2 0,2 1,0 1,9 1,2 1,2 0,6
Waarvan vorming van vast kapitaal (niet-

woongebouwen) ............ 0,6 0,5 0,2 -0,1 0,4 0,1 1.1 0,1 0,2 1,1 1,6 1,0 1,1 0,5

Totaal van de binnenlandse bestedingen ... 1,6' 1,3' 2,1 0,8 2,1 0,9 2,2 0,5 1,5 2,6 3,2 2,2 2,1 2,4

Uitvoer ................................ 4,2 3,8 1,5 1,0 1.1 0.1 2.1 -0,1 2,0 1,8 2,3 2,2 4,0 2,6

Invoer ................................. 3,8 3,8 1,6 0,6 1,5 0,3 1,9 -0,5 1,1 2,1 2.1 2,3 3,9 2,4

Saldo met het buitenland ................ 0,4 -0,1 0,3 0,2 0,4 0.1 0,4 0,9 -0,3 -0,4 -0,1 0,1 0,3
BBP ................................... 1,9 1,4 1,9 1.1 2,2 1,3 3,0 0,8 2,4 2,4 2,8 2,1 2,1 2.1

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

Indexcijfer van de consumptieprijzen ...... 1,5 2,1 1,8 1,5 1.1 2,0 5,2 3,9 3,4 2,4 4.1 3,6 1,9 2,1

Werkloosheid 2 (procenten van de beroepsbevolking)

Aantal werklozen (gegevens van de Ee) .... 9,9 9.1 8,3 9,0 11,6 12,3 11,9 12,0 8.1 8,2 22,9 22,3 7,0 6,6

Overheidsfinanciën (procenten BBP)

Nettofinancieringsbehoefte (-) van de over-
heid ................................. -4,1 -3,4 -3,5 -4,0 -4,8 -4,0 -7,1 -6,6 -5,8 -4,6 -6,6 -4,4 -4,0 -2,6

Betalingsbalans (procenten BBP)

Saldo van het lopende verkeer . . . . . . . . . . . 4,5 4,5 -0.1 -0.1 1,1 1,3 2,5 3,5 -0,4 -0,1 0,2 0,1 4,4 4,4

Hronnen : INR, MEZ, NBB voor België; OESO en EC voor de overige landen.

, Exclusief statistische aanpassingen.

2 Gemiddelde over 11 maanden, behalve voor België: 12 maanden, Italië: 7 maanden, Nederland: 10maanden.
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-' TABELIl - BNP EN BELANGRIJKSTEBESTEDINGSCATEGORIEENTEGEN PRIJZENVAN 1990
-'
~ (veranderingspercenlages t.o.v. hel voorgaande jaar)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 r

Particuliere consurnptie ' .............................. 2,9 3,3 3,2 3,7 2,5 2,4 -1,3 1,3 1,3 1,3

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

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

Overheidsi nvesteri ngen ............................. -4,4 6,8 -28,7 -2,9 8,1 7,8 7,8 9,3 -12,9 -0,9

Woongebouwen ..................................... 6,2 22,7 19,2 17,5 -10,4 6,5 3,5 5,5 3,3

Brutovorming van vast kapitaal door de ondernemingen 7,4 14,8 15,3 11,5 -4,1 -0,6 -9,7 -3,2 5,1 4,0

p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal' 2 .•••••••••• 5,6 15,7 11,6 12,0 -5,0 1,8 -5,0 0,3 3,0 2,4

Voorraadwijziging' 3 .........•....••..•.•.•••.•••..•.• 0,8 0,2 -0,3 -0,2 0,1 0,1 -0,2 0,3 0,1 -0,1

Totaal van de binnenlandse bestedingen . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 4,9 3,7 4,5 1,0 2,0 -1,8 1,4 1,6 1,4

Uitvoer van goederen en diensten ..................... 6,1 8,5 7,5 3,8 3,1 3,6 1,8 9,2 4 4,4

Totaal van de finale bestedingen ...................... 4,7 6,4 5,3 4,2 1,9 2,7 -0,2 4,9 4 2,8

Invoer van goederen en diensten ...................... 8,5 8,1 9,1 3,8 2,8 4,0 1,8 8,3 4 4,6

p.m. Netto-uitvoer van goederen en diensten 3 .......... -1,2 0,6 -0,8 0,1 0,3 -0,2 0,1 0,9 0,4

BBP vóór statistische aanpassingen ..................... 2,4 5,3 2,8 4,5 1,3 1,8 -1,7 2,3 2,0 1,4

Statistische aanpassingen 3 ...•.....•••.•••.••••••.•...• -0,3 -0,4 0,6 -0,8 0,3 -0,1 0,3 -0,1 0,1

BBP ............................................... 2,1 4,9 3,4 3,7 1,6 1,7 -1,4 2,3 1,9 1,4

Saldo van de factorinkomens 3 ........................ 0,2 0,3 -0,6 0,6 -0,2 1,0 0,1 0,3 0,1

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

Bronnen: INR, NBB.

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

2 Overheidsinvesteringen, woongebouwen en brutovorming van vast kapitaal door de ondernemingen.

3 Bijdrage tot de verandering van het BNP.

~ Het veranderingspercentage voor 1995 is weinig zinvol vanwege breuken in de brutostromen van in- en uitvoer tussen 1994 en 1995, die zijn veroorzaakt door de introductie, in de betalingsbalans, van een nieuw systeem van
gegevensverzameling en door de toepassing van de aanbevelingen die zijn vervat in de vijfde editie van het betalingsbalanshandboek van het IMF.
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(veranderingspercentages La. v. het voorgaande jaar)

TABEL III - DEFlATOREN VAN HET BNP EN VAN DE BElANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN

Particu liere consu mptie ' .

Overheidsbestedingen .

Overheidsconsumptie .

Overheidsinvesteringen

Woongebouwen .

Brutovorming van vast kapitaal door de ondernemingen

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 .

BBP vóór statistische aanpassingen .

BBP BNP .

1987

1,6

0,3

0,3

-0,5

5,5

1,1

1,2

-3,5
-0,8

-4,3

(0,9)

1,6

2,2

1988

1,6

1,1

1,0

2,3

2,3

1,9

2,0

1,5

2,9

2,1

2,6

(0,3)

1,8

1,8

1989

3,1

4,1

4,1

4,8

5,0

4,1

4,3

3,5
6,9

5,0

6,3

(0,5)

4,0

4,6

1990

3,4

4,2

4,3

2,4

3,1

2,7

2,8

3,4

-1,5

1,2

-1,1

(-0,4)

2,9

2,9

1991

3,3

5,0

5,3
1,5

1,7

2,3

2,1

3,4

-0,5

1,7

-0,6

3,3

3,1

1992

2,6
3,7

3,7

3,5

4,3

2,3

2,9

2,8

-1,0

1,2

-2,7

(... ) (1,8)

1993

2,9

4,3

4,6

1,7

2,5

1,3

1,7

2,9

-1,2

1,1

-2,6

(1,4)

3,7

3,8

1994

2,7

2,9

3,0

3,0

3,0

1,6

2,2

2,6
0,3

1,4

0,9

(-0,6)

2,2

2,5

1995

1,5

2,9

2,9

2,1

2,1

1,6

1,8

1,7

-0,1

0,8

0,5

(-0,5)

1,3

1,4

1996 r

2,1

1,3

1,3

1,5

0,5

1,5

1,2

1,8

1,9

1,7

1,9

( ... )

1,8

1,8

Broncon : INR. NBB.

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

2 Overheiclsinvesterîngen, woongebouwen en brutovorming van vast kapitaal door de ondernemingen.

-'
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-' TABEL IV - BNP EN BELANGRIJKSTE BESTEDlNGSCATEGORIEEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN
-'
0"1 (miljarden franken)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 r

Particuliere consurnptie ' .............................. 3.401 3.568 3.794 4.069 4.310 4.529 4.600 4.785 4.918 5.084

Overheidsbestedingen ................................ 948 958 957 991 1.068 1.115 1.186 1.247 1.278 1.307

Overheidsconsu mptie .............................. 852 853 879 913 982 1.019 1.081 1.129 1.173 1.202

Overheidsinvesteringen ............................. 96 105 78 78 86 95 105 118 105 105

Woongebouwen ..................................... 184 230 288 349 318 354 375 408 430 432

Brutovorming van vast kapitaal door de ondernemingen 557 652 783 897 881 896 819 807 861 908

p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal' 2 •••••.•.•.• 837 988 1.150 1.324 1.284 1.345 1.299 1.332 1.396 1.446

Voorraadwijziging , ................................... 11 24 11 -1 4 10 -4 17 25 19

Totaal van de binnenlandse bestedingen ............... 5.100 5.433 5.834 6.305 6.580 6.903 6.976 7.264 7.511 7.751

Uitvoer van goederen en diensten ..................... 3.609 4.029 4.630 4.733 4.855 4.980 5.012 5.491 5.764 6.133

Totaal van de finale bestedingen ...................... 8.709 9.462 10.464 11.038 11.435 11.884 11.988 12.755 13.275 13.884

Invoer van goederen en diensten ...................... 3.456 3.830 4.442 4.559 4.658 4.713 4.674 5.108 5.377 5.731

p.m. Netto-uitvoer van goederen en diensten ........... 153 198 188 175 196 267 338 383 387 402

BBP vóór statistische aanpassingen ..................... 5.254 5.631 6.022 6.480 6.776 7.171 7.314 7.647 7.898 8.153

Statistische aanpassingen .............................. 2 -18 49 -5 4 -28 3 31 38 44

BBP ............................................... 5.256 5.613 6.072 6.475 6.780 7.143 7.317 7.678 7.936 8.197

Saldo van de factorinkomens ......................... -49 -50 -35 -72 -35 -52 22 28 53 63

BNP ............................................... 5.207 5.563 6.036 6.403 6.745 7.091 7.339 7.706 7.989 8.260

Bronnen: INR, NBB.

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

2 Overheidsinvesteringen, woongebouwen en brutovorming van vast kapitaal door de ondernemingen.
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(veranderingspercentages La. v. het voorgaande jaar)

TABEL V - TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN TEGEN PRIJZEN VAN 1990

Landbouw, bosbouwen visserij .
Industrie .

Ontginningsnijverheid .
Elektriciteit, gas, water .
Verwerkende nijverheid 1 ••••••••••••••••••••••••

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 2 •••••••••••••••••••••••••.

waarvan
Groot- en kleinhandel
Verdeling van aardolieproducten .
Financiële diensten .
Huur .
Vervoer en verkeer .
Andere diensten aan bedrijven .
Medische beroepen .
Horeca en diverse diensten aan gezinnen .

Niet-verhandelbare diensten .
BBP vóór statistische aanpassingen 3 ....••.•.•..•.

Statistische aanpassingen 4 ••..•.•••.•.••••.•••••.

BBP na statistische aanpassingen 3 ••.•.•.•.•.••.•.

1987

-6,3
0,4

15,2
6,3

-0,3

6,5
2,6
2,3

-3,0
-7,9

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

-0,5
2,1

13,6
2,2
3,8
4,1
3,0
5,9

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

1988

15,6
5,4

11,1
11,0
2,6

13,6
7,0

-1,5
1,2

12,5
4,7

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

10,5
6,5
5,6

-0,1
4,6
0,3
4,9

1989

5,4
5,1
0,9
5,6
5,0

8,9
8,2

-0,8
6,9
8,1
8,6
5,0

13,5
4,3
5,3
4,0

-1,2
-3,3

5,0
2,5
5,9

14,8
7,5
5,4
0,8
4,1

-0,6
3,4

1990

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

-2,8
2,3
8,9
3,3
2,1

1991

6,0
0,1

-0,2
4,3

-0,4

-6,7
1,5

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

3,7
-3,3

3,5
0,5
3,4

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

-0,3
1,6

1992

10,1
-0,4
13,8
0,6

-0,7

9,6
-6,1
-8,7
-1,7
-4,0

0,9
5,1
2,0

-1,0
4,2
2,1

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

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

1993

4,9
-2,9

-14,5
-0,1
-3,1

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

4,5
-3,8

-0,4
-2,5

0,3

1,7
0,1
9,1
1,7

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

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

1994

-6,3
4,3

12,9
1,4
4,5

-1,4
3,1
1,1
1,7
3,4
2,2

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

1995

2,7
3,3

10,8
4,6
3,1

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

4,0
2,8
2,9

11,1
0,2
0,6
6,7

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

1996 r

-0,9
1,8

-0,6
4,0
1,6

1,9

0,7
1,5

-0,1
1,4

p.m.
Procenten

van het BBP
van 1995

2,1
24,5
0,3
2,7

21,6

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

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

52,4

-0,7
3,3

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

-1,5
8,9
2,2

2,6
0,9

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

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

2,3

2,2

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

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

11,9

100,0

Bronnen: !NR, NBB.

1 Ca-ages worden bij de verhandelbare diensten geboekt.
2 Diensten die niet door de overheid worden verstrekt.

3 Met inbegrip van diverse rubrieken die niet over de bedrijfstakken kunnen worden verdeeld.

4 Bijdrage tot de verandering van het BBP.
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TABEL VI - VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ARBEIDSPlAATSEN

(duizendtallen op 30 juni)

1. Vraag naar arbeidsplaatsen (nettoberoepsbevolking) ,
1.1 Bevolking op arbeidsleeftijd 2 •••••.•••••.•••

Mannen .
Vrouwen .

1.2 Brutoberoepsbevolking 3 •.•.....•..•.•••.•.••

Mannen .

1.3
Vrouwen

Vervroegde
Mannen

en tijdelijke uittredingen 4 5

Vrouwen .
1.4 Nettoberoepsbevolking (1.2 - 1.3) 6 ...•••••.•.

Mannen .
Vrouwen .

p.m. Nettoactiviteitsgraad (1.4 in procenten van 1.1)
Mannen .
Vrouwen .

2. Aanbod van arbeidsplaatsen (werkgelegenheid)
2.1 Ondernemingen .

Loontrekkenden .
Zelfstandigen .

2.2 Overheid 7 •••••••••••••••••.•.•.•.•.

Personeel in gewone overheidsdienst .
Speciale programma's .

2.3 Grensarbeid (saldo) .
2.4 Eindtotaal .

Mannen .
Vrouwen .

3. Werkloosheid (1.4 - 2.4) 5 .....•.......•..•.....

3.1 Mannen .
3.2 Vrouwen .

1987

6.677
3.355
3.323
4.349
2.619
1.730

234
180

54
4.115
2.439
1.676

(61,6)
(72,7)
(50,5)

2.942
2.295

647
659
578

81
49

3.649
2.248
1.401

466
191
275

1988

6.678
3.357
3.322
4.376
2.611
1.765

250
186

64
4.126
2.425
1.701

(61,8)
(72,2)
(51,2)

2.997
2.342

655
657
574

83
49

3.702
2.256
1.446

424
170
255

1989

6.674
3.357
3.318
4.417
2.624
1.793

273
192

81
4.144
2.432
1.712

(62,1 )
(72,5)
(51,6)

3.056
2.391

666
655
570

85
48

3.760
2.283
1.478

384
149
235

1990

6.674
3.358
3.316
4.477
2.636
1.842

298
195
103

4.179
2.440
1.739

(62,6)
(72,7)
(52,4)

3.103
2.428

675
661
577

85
50

3.815
2.298
1.517

365
143
222

1991

6.675
3.360
3.315
4.510
2.640
1.871

300
193
107

4.210
2.447
1.763

(63,1)
(72,8)
(53,2)

3.119
2.435

684
650
570

81
50

3.819
2.288
1.531

391
159
232

1992

6.682
3.365
3.316
4.533
2.633
1.899

295
189
106

4.237
2.444
1.793

(63,4)
(72,6)
(54,1)

3.105
2.420

685
648
563

85
48

3.802
2.263
1.538

436
181
255

1993

6.694
3.372
3.321
4.544
2.627
1.917

272
185

87
4.273
2.442
1.830

(63,8)
(72,4)
(55,1)

3.069
2.370

699
644
560

84
48

3.761
2.225
1.536

511
217
294

1994

6.703
3.378
3.325
4.536
2.608
1.928

255
179

76
4.280
2.429
1.852

(63,9)
(71,9)
(55,7)

3.046
2.351

695
631
547

84
50

3.726
2.189
1.537

554
239
315

1995 r

6.704
3.377
3.326
4.544
2.592
1.952

247
172

75
4.297
2.420
1.877

(64,1)
(71,6)
(56,4)

3.066
2.365

701
627
543

84
49

3.742
2.182
1.560

555
238
317

1996 r

6.703
3.376
3.327
4.557
2.581
1.975

267
180

86
4.290
2.401
1.889

(64,0)
(71,1)
(56,8)

3.069
2.363

706
627
543

84
49

3.745
2.168
1.577

545
233
312

Bronnen: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, RVA, NIS, NBB.
1 Vanaf 31 december 1995 zijn asielzoekers niet langer opgenomen in het bevolkingsregister. Deze methodologische wijziging veroorzaakt een breuk in de cijferreeksen over de bevolking op arbeidsleeftijd op 30 juni, aangezien zij het

resultaat zijn van het gemiddelde van de officiële en geraamde gegevens op 31 december van het beschouwde jaar en van het voorafgaande jaar. De statistische aanpassing als gevolg van die breuk in de cijfergegevens, die leidde tot
een vermindering van de bevolking op arbeidsleeftijd met zowat 5.000 eenheden op 30 juni 1995 en met 10.000 eenheden op 30 juni 1996, werd volledig toegewezen aan de leeftijdscategorie van 25- tot 39-jarigen, bij gebrek aan
informatie over de leeftijd van de asielzoekers. Die aanpassing heeft een weerslag op de activiteitsgraad, die bijgevolg zowel in 1995 als in 1996 is toegenomen met 0,064 procentpunt voor de mannen en met 0,033 procentpunt voor
de vrouwen, of met in totaal 0,05 procentpunt.

2 Mannen en vrouwen tussen 15 en 64 jaar.
3 Werkende personen, niet-werkende werkzoekenden en personen die deelnemen aan een vervroegde- of tijdelijke-uittredingsregeling.
4 Bruggepensioneerden, niet-werkzoekende oudere werklozen, personen met volledige loopbaanonderbreking en personen met werkloosheidsonderbreking wegens sociale of familieomstandigheden.
5 De toelatingsvoorwaarden tot het stelsel van de niet-werkzoekende oudere werklozen, ingesteld krachtens het koninklijk besluit van 29 december 1984, werden per 1 januari 1996 versoepeld ter uitvoering van het meerjarenplan voor

de werkgelegenheid. Door deze wijziging vermeerderde deze categorie van werklozen in 1996 aanzienlijk en ontstond een reeksbreuk zowel in de statistieken over de begunstigden van de vervroegde- en tijdelijke-uittredingsstelsels, waarin
die werklozen opgenomen zijn, als in de statistieken over de werkloosheid, waarin zij niet opgenomen zijn.

6 Werkende personen en niet-werkende werkzoekenden.
7 Personeel van het algemene overheidsbestuur, het onderwijs en de krijgsmacht met inbegrip van de dienstplichtigen, alsook de personen die zijn tewerkgesteld in het kader van de speciale programma's: door de overheid tewerkgestelde

werklozen, bijzonder tijdelijk kader, derde arbeidscircuit, gesubsidieerde contractuelen. het werkgelegenheidsprogramma PRIME (projects régionaux d'insertion dans Ie marché de l'emploi) van het Waalse gewest en voltijds tewerkgestelde
werklozen ter vervanging van personen met loopbaanonderbreking.
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TABEL VII - CONSUMPTIEPRIJZEN

(veranderingspercentages La. v. het voorgaande jaar)

Algemeen indexcijfer Cezondheids-
indexcijfer

Huurgelden

1988 1,2

1989 3,1

1990 3,5

1991 3,2

2,4

2,8

1992

1993

1994 2,4

1995 1,5

2,1

1,6

1,71996

Onderliggende
inflatie l

1,9

2,7

2,9

3,3

3,2

2,9

2,4

1,6

1,7

Energiedragers Levensmiddelen Overige goederen Diensten

-3,4 2,5 1,5

6,5 3,1 2,5 2,6

6,8 3,7 2,6 3,2

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

-1,1 -0,1 2,4 4,2

3,6 -0,8 2,8 3,8

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

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

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

3,6

3,7

3,2

3,0

5,9

5,3

4,6

2,9

2,5

Bronnen: MEZ, NBB.

1 Inflatie ongerekend de invloed van energiedragers, aardappelen, groenten en fruit.
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-> TABEL VIII - INKOMENSREKENING VAN DE VERSCHILLENDE SECTOREN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN
N
0 (miljarden franken)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 r

Particulieren '
Primair inkomen ......................................... 4.460 4.672 5.077 5.447 5.861 6.208 6.422 6.583 6.722 6.801

Lonen en salarissen .................................... 2.892 2.988 3.180 3.420 3.691 3.886 3.982 4.096 4.216 4.272
Ondernemersinkomen van de zelfstandigen ............... 603 650 721 751 779 803 819 856 872 907
Inkomens uit vermogen ................................. 965 1.034 1.177 1.276 1.391 1.520 1.621 1.631 1.634 1.622

Netto lopende overdrachten 2 .•••••••.•••..•.•.••••••.••••. -503 -514 -471 -583 -558 -595 -598 -700 -727 -717
Aan (-) de overheid 2 ................................. -488 -500 -455 -544 -523 ,-558 -553 -637 -666 -655

Ontvangen overdrachten .............................. 1.324 1.362 1.448 1.529 1.663 1.772 1.848 1.913 1.984 2.059
Sociale uitkeringen ................................. 1.039 1.056 1.107 1.174 1.279 1.366 1.419 1.455 1.502 1.564
Overige overdrachten ............................... 285 306 340 355 385 407 429 458 483 494

Betaalde overdrachten ................................ 1.812 1.862 1.902 2.072 2.186 2.331 2.402 2.550 2.650 2.714
Sociale-zekerheidsbijdragen .......................... 837 871 920 988 1.069 1.141 1.185 1.212 1.244 1.265
Directe belastingen ................................. 844 853 846 938 958 1.020 1.029 1.143 1.197 1.224
Overige overdrachten ............................... 131 138 136 147 160 169 188 195 209 224

Aan (-) de overige sectoren 2 ..................•........ -15 -14 -17 -40 -36 -37 -44 -63 -61 -63
Beschikbaar inkomen ..................................... 3.957 4.158 4.606 4.864 5.302 5.613 5.824 5.884 5.995 6.083
p.m. Tegen vaste prijzen (veranderingspercentages t.O.V. het

voorgaande jaar) 3 ••.••...................•.•...... (2,2) (3,8) (7,4) (2,0) (5,6) (3,3) (1,0) (-1,3) (0,4) (-0,6)

Vennootschappen'
Primair inkomen ......................................... 743 837 952 918 853 881 912 1.018 1.126 1.229
Netto lopende overdrachten aan (-) de overige sectoren 2 -127 -139 -147 -126 -133 -136 -157 -185 -215 -224
Beschikbaar inkomen ..................................... 616 697 805 792 720 745 755 833 911 1.005

Overheid'
Primair inkomen ......................................... -6 14 44 15 29 -4 30 103 139 227
Netto lopende overdrachten van (+) de overige sectoren 2 585 592 558 651 640 658 670 785 863 852
Beschikbaar inkomen ..................................... 579 606 602 666 668 654 699 887 1.002 1.079

Buitenland
Beschikbaar inkomen ..................................... 46 61 60 58 52 74 85 101 79 90

BNP vóór statistische aanpassingen ........................... 5.198 5.523 6.073 6.379 6.742 7.086 7.364 7.704 7.987 8.258

Statistische aanpassingen .................................... 9 40 -37 24 3 5 -25 2 2 2

BNP na statistische aanpassingen ............................ 5.207 5.563 6.036 6.403 6.745 7.091 7.339 7.706 7.989 8.260

Bronnen: INR, NBB.

1 Met inbegrip van de afschrijvingen, maar ongerekend de statistische aanpassingen, die de drie invalshoeken van de nationale rekeningen met elkaar in overeenstemming brengen.

2 Het gaat om nettobedragen, dat wil zeggen het verschil tussen de van andere sectoren ontvangen en aan andere sectoren betaalde overdrachten.

3 Aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen gedefleerde gegevens.
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(miljarden franken)

TABEL IX - SYNTHESE VAN DE TRANSACTIES VAN DE GROTE SECTOREN VAN DE ECONOMIE TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

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 ' .
1.6 Brutokapitaalvorming .
1.7 Nettofinancieringsvermogen (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 ' .
2.5 Brutokapitaalvorming .
2.6 Nettofinancieringsbehoefte (-) 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 ' .
3.5 Brutokapitaalvorming .
3.6 Nettofinancieringsbehoefte (-) (3.3 + 3.4 - 3.5)

4. Statistische aanpassingen .
5. Geheel van de binnenlandse sectoren

5.1 Nettofinancieringsbehoefte (-) of -vermogen
(1.7 + 2.6 + 3.6 + 4) .

1987

3.957
9

3.401
566

14,3
-1
254
311

616
-9
607

27
498

135

579
852

-273
-35

96
-403

6

1988

4.158
13

3.568
603

14,5
2

312
293

697
-13
685

31
595

121

606
853

-247
-43
105

-394

59

49

1989

4.606
15

3.794
827

18,0
-1
374
453

805
-15
790
25

709

105

602
879

-277
-34

78
-389

-86

78

1990

4.864
13

4.069
808

16,6
-6

439
363

792
-13
779
31

807

666
913

-247
-39

78
-365

29

83

1991

5.302
15

4.310
1.007

19,0
-8
397
602

720
-15
705
38

805

4 -63

1992

5.613
11

4.529
1.094

19,5
-5

439
651

745
-11
734
41

821

-45

654
1.019
-366

- 51
95

-512

33

97 127

1993

5.824
15

4.600
1.240

21,3
-6

458
775

755
-15
740
51

732

699
1.081
-382
-59
105

-546

-28

260

1994

5.884
18

4.785
1.116

19,0
-8
493
615

833
-18
815

30
738

59 107

1995

5.995
19

4.918
1.096

18,3
-6
516
574

911
-19
892
49

801

140

1.002
1.173
-170

-53
105

-328

-35

350

1996 r

6.083
19

5.084
1.018

16,7
-7
523
488

1.005
-19
986
49

836

199

1.079
1.202
-123

-53
105

-281

-42

365

668
982

-314
-43

86
-442

-1

31

887
1.129
-242

-34
118

-394

-29

299

Bronnen: INR, NBB.

N.B Exclusief de kredietverlening en de participaties van de overheid. De gegevens over de transacties van de particuheren en de vennootschappen zijn, in voorkomend geval, exclusief statistische aanpassingen. Deze laatste zijn in rubriek 4
c.idergebracht.

Het gaat om nettobedragen, dat wil zeggen het verschil tussen de van andere sectoren ontvangen en aan andere sectoren betaalde overdrachten. De buitengewone storting in 1995 van de vennoot.schap Belgacom aan haar pensioenfonds,
op het ogenblik dat dit laatste werd opgericht, is niet opgetekend bij de kapitaaloverdrachten van de vennootschappen aan de partienlieren. teneinde de ontwikkelingen sinds 1994 gemakkelijker te kunnen interpreteren.
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N
N (miljarden franken)

TABEL X - ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN NETTOFINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID

Ontvangsten .
Fiscale en parafiscale ontvangsten .

Inhoudingen die hoofdzakelijk op arbeidsinkomens wegen ..
Personenbelasting 1 ..................•.•..............

Sociale-zekerheidsbijdragen 2 •••••••••••••••••••••••••••

Belasting op de vennootschapswinsten 3 .

Inhoudingen op de overige inkomens en op het vermogen 4

Belastingen op goederen en diensten .
Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten .

Uitgaven excl usief rentelasten .
Lopende overdrachten aan particulieren .

Pensioenen .
Pensioenen van de particuliere sector .
Pensioenen van het overheidspersoneel .

Brugpensioenen .
Gewaarborgd inkomen voor bejaarden .
Werkloosheidsuitkeringen .
Loopbaanonderbrekingen .
Ziekte- en invaliditeitsvergoedingen .
Gezondheidszorg .
Kinderbijslag .
Overige .

Overige primaire uitgaven .
Bezoldigingen .
Lopende nettoaankoop van goederen en diensten .
Subsidies aan ondernemingen .
Lopende overdrachten aan het buitenland .
Brutovorming van vast kapitaal .
Overige kapitaaluitgaven .

Saldo exclusief rentelasten .

Rentelasten .

Nettofinancieringsbehoefte (-) .

1987

2.554
2.451
1.487

684
802
126
212
627
102

2.399
1.324

472
353
119
43
9

129

80
258
126
208

1.075
513
185
131
91
96
59

155
558

-403

1988

2.634
2.538
1.531

695
836
136
218
653
96

2.460
1.362

492
364
128
48

9
124

3
80

262
128
218

1.097
510
180
145
98

105
60

174
568

-394

1989

2.763
2.658
1.581

696
884
151
222
705
105

2.523
1.448

515
380
135
49

9
122

4
84

282
134
248

1.075
539
168
135
98
78
56

241
629

-389

1990

2.965
2.852
1.708

759
949
137
253
754
113

2.643
1.529

545
403
142
54

9
125

5
89

307
136
258

1.115
567
164
145
99
78
61

321
686

-365

1991

3.115
2.995
1.819

791
1.028

138
243
796
119

2.864
1.663

589
433
156
56
10

143
5

95
347
141
277

1.201
609
175
153
114
86
65

250
692

-442

1992

3.281
3.162
1.967

869
1.098

125
233
837
118

3.021
1.772

623
459
165
59
10

152
6

97
384
147
294

1.249
642
169
153
114
95
75

260
772

-512

1993

3.407
3.284
2.027

889
1.138

152
223
881
123

3.162
1.848

659
480
179
58
10

170
7

98
396
152
299

1.314
680
175
150
118
105
87

245
790

-546

1994

3.674
3.541
2.143

970
1.173

182
262
954
133

3.294
1.913

686
497
190
58
10

174
6

98
408
155
319

1.382
718
174
155
130
118
88

380
774

-394

1995

3.773
3.660
2.206
1.001
1.205

214
278
961
114

3.379
1.984

722
516
207
60

9
169

5
100
431
159
328

1.395
743
178
164
122
105
84

394
723

-328

1996 r

3.908
3.772
2.265
1.033
1.233

227
267

1.013
136

3.484
2.059

746
533
214
60

9
175

6
103
465
161
333

1.425
753
188
171
121
105
85

424
703

-279

Bronnen: INR, NBB.

1 Bedrijfsvoorheffing, voorafbetalingen, inkohieringen en opcentiemen op de personenbelasting.

2 Inclusief de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.

3 Voorafbetalingen, inkohieringen en roerende voorheffing.

4 Hoofdzakelijk roerende voorheffing van de particulieren, onroerende voorheffing (inclusief opcentiemen), suc:cessie- en registratierechten.
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TABEL XI - OVERHEIDSUITGAVEN

(procenten BBP)

Uitgaven exclusief rentelasten .

Lopende overdrachten aan particulieren .

Vervangingsinkomens 1 ......................•.••.•••••.••••

waarvan: Pensioenen, brugpensioenen en gewaarborgd inko-
men voor bejaarden .

Werkloosheidsuitkeringen en loopbaanonderbrekin-
~n .

Ziekte- en invaliditeitsvergoedingen .

Overige overdrachten aan particulieren 2 ••••.•.••••.•.••••••

waarvan: Gezondheidszorg .
Kinderbijslag .

Overige primaire uitgaven

Bezoldigingen .

Lopende nettoaankoop van goederen en diensten

Subsidies aan ondernemingen .

Lopende overdrachten aan het buitenland .

Brutovorming van vast kapitaal .

Overige kapitaaluitgaven .

Rentelasten .

Totale uitgaven .

1987

45,6

25,2

14,7

10,0

2,5
1,5

10,5

4,9
2,4

20,5

9,8

3,5

2,5

1,7

1,8

1,1

10,6

56,3

1988

43,8

24,3

14,1

9,7

2,3
1,4

10,1

4,7
2,3

19,6

9,1

3,2

2,6

1,7

1,9

1,1

10,1

54,0

1989

41,5

23,8

13,6

9,4

2,1
1,4

10,3

4,6
2,2

17,7

8,9

2,8

2,2

1,6

1,3

0,9

10,4

51,9

1990

40,8

23,6

13,4

9,3

2,0
1,4

10,2

4,7
2,1

17,2

8,8

2,5

2,2

1,5

1,2

0,9

10,6

51,4

1991

42,2

24,5

13,9

9,6

2,2
1,4

10,7

5,1
2,1

17,7

9,0

2,6

2,3

1,7

1,3

1,0

10,2

52,5

1992

42,3

24,8

13,9

9,6

2,2
1,4

11,0

5,4
2,1

17,5

9,0

2,4

2,1

1,6

1,3

10,8

53,1

1993

43,2

25,3

14,3

9,9

2,4
1,3

11,0

5,4
2,1

1,1

18,0

9,3

2,4

2,1

1,6

1,4

1,2

1994

42,9

24,9

14,1

9,7

2,3
1,3

10,9

5,3
2,0

18,0

9,4

2,3

2,0

1,7

1,5

1,1

10,1

53,0

1995

42,6

25,0

14,1

9,9

2,2
1,3

10,9

5,4
2,0

17,6

9,4

2,2

2,1

1,5

1,3

1,1

51,7

1996 r

42,5

25,1

14,0

9,9

2,2
1,3

11,1

5,7
2,0

17,4

9,2

2,3

2,1

1,5

1,3

1,0

9,1 8,610,8

54,0 51,0

Bronnen: INR, NBB.

, Naast de belangrijkste drie subcategorieën uit de tabelomvat deze rubriek ook de overheidsuitgaven voor arbeidsongevallen, beroepsziekten en het bestaansminimum.

2 i'laast de belangrijkste twee subcategorieën uit de tabelomvat deze rubriek ook de uitkeringen aan gehandicapten, de tegemoetkoming van de overheid in de ligdagprijs van ziekenhuizen, de subsidies aan de VZW's ten dienste van de
gezinnen en de pensioenen voor oorlogsslachtoffers.
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TABEL XII - NETTOFINANCIERINGSBEHOEFTE (-) OF -VERMOGEN VAN DE DEELSECTOREN EN VAN DE GEZAMENLIJKE OVERHEID

Centrale overheid Lokale overheid Sociale zekerheid Gezamenlijke overheid

Totaal waarvan:

Entiteit I Entiteit Il

(d) (e) m~{a) + (d)+ (e) (g) ~ (b)+ (e) (h) ~ (c) + (d)

-12 6 -403

-28 46 -394

-3 47 -389 -401 12

4 30 -365 -338 -26

14 -19 -442 -397 -45

8 -16 -512 -452 -60

-21 -19 -546 -478 -68

-13 36 -394 -327 -67

19 21 -328 -297 -32

12 7 -279 -240 -39

Totaal

(a)

1987 -397

1988 -413

1989 -433

1990 -399

1991 -436

1992 -504

1993 -505

1994 -416

1995 -368

1996 r . -297

Bronnen: INR, NBB.

waarvan:

Federale overheid Gemeenschappen
en gewesten

(b) (c)

-448 15

-369 -30

-378 -58

-436 -68

-459 -47

-363 -53

-317 -51

-247 -50
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TABEL XIII - NIEUWE VERPLICHTINGEN VAN EN VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE OVERHEID

(miljarden (ranken)

Nieuwe financiële verplichtingen Vorming van Financieel saldo 3

financiële activa

In vreemde In Belgische franken Eindtotaal
in Belgische

franken 2

valuta's

Bij de NBB' Overige Totaal Waarvan
door de
Schatkist

Voor ten Voor meer
hoogste een jaar dan een jaar

Waarvan
lineaire obligaties

(il) (b) (c) (d) (e) (0 ~ (b) + (c)+ (d) (g)~(a)+(O (h) (i) (jI~(g)-(h)

1987 ............................. 29 -82 220 346 484 513 111 402
1988 ............................. 19 -21 25 468 473 492 87 405
1989 ............................. 68 -40 251 219 82 430 498 69 429
1990 ............................. -22 -30 122 413 273 506 484 85 399
1991 ............................. -13 -107 86 622 935 600 587 136 124 451
1992 ............................. -113 -10 700 963 689 577 61 26 516
1993 ............................. 449 ... -224 452 1.122 227 676 128 117 548
1994 ............................. -152 493 -33 791 461 309 -96 -117 405
1995 ............................. -262 -352 889 658 536 275 -34 -141 308

Eerste negen maanden

1995 ........................... -231 228 379 554 607 376 -11 -48 387
1996 ........................... -113 252 305 305 557 443 -12 42 455

Bran: NBB.

1 Veranderingen van de portefeuille Belgische overheidseffecten bij de Nationale Bank van België, van het uitstaande bedrag schatkistcertificaten dat het Rentenfonds via de bijzondere voorschotten van de Bank financierde en van de
geconsolideerde vordering van de Bank op de Staat. Vanaf 1991 omvat deze kolom nog enkel de, in het kader van een tot 15 miljard fr. beperkte speciale kasfaciliteit. door de Bank aan de Staat verstrekte voorschotten. Per 1 juli 1993
werd die kasfaciliteit krachtens de wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen afgeschaft.

] Inclusief de kredietverlening en participaties.

J : iet totale financiële tekort verschilt van de nettofinancieringsbehoefte - in tabellen X en XII gehanteerd begrip -, wat met name het gevolg is van verschillen in de optekeningsdata van de trarisacties naargelang van de twee invalshoeken
en van onvolkomenheden in de registratie van de gegevens.
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N
V1 VERSLAG VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE 1996 (STATISTISCHE BIJLAGE)



->.

N
(J"\

TABEl XIV - UITSTAANDE SCHULD VAN DE OVERHEID

(einde periode, miljarden franken)

1996 734

Officiële schuld van de Schatkist Geconsolideerde brutoschuld
van de gezamenlijke

overheid 1

In Belgische franken Eindtotaal

Voor ten hoogste een jaar Voor meer dan een jaar Totaal

(b) (c) (d) ~ (b) + (c) (e) ~ (a) + (d) ID

1.626 3.201 4.827 5.873 6.848

1.660 3.615 5.275 6.362 7.330

1.830 3.827 5.657 6.788 7.749

1.926 4.187 6.113 7.225 8.235

1.912 4.732 6.644 7.751 8.746

1.923 5.355 7.278 8.289 9.309

1.702 5.852 7.553 9.073 10.009

2.190 5.796 7.986 9.336 10.348

1.738 6.706 8.444 9.530 10.597

1.873 6.999 8.872 9.606 10.654 r

In vreemde valuta's

(a)

1987 1.046

1988 1.087

1989 1.131

1990 1.112

1991 1.107

1992 1.010

1993 1.520

1994 1.349

1995 1.085

Bron: NBB.

1 Concept dat wordt gebruikt voor de toepassing van de convergentiecriteria uit het Verdrag betreffende de Europese Unie.

VERSLAG VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE 1996 (STATISTISCHE BIJLAGE)



TABEL XV - LOPEND VERKEER OP TRANSACTIEBASIS

(miljarden franken)

Goederen en diensten .
Goederen .

Goederen algemeen .
Loonwerk .
Herstelling van goederen .
Goederen gekocht in havens .
Niet-monetair goud .

Diensten .
Vervoer .
Reisverkeer .
Communicatie .
Constructie .
Verzekeringen .
Financiële diensten .
Informatica en berichtgeving .
Royalty's en licenties .
Andere diensten aan ondernemingen .

Waarvan driehoekshandel (netto) .
Persoonlijke, culturele en ontspanningsdiensten .
Niet elders inbegrepen diensten van of aan de overheid .

Inkomens .
Arbeidsinkomens .
Inkomens uit beleggingen en investeringen .

Lopende overdrachten .
Overheid .
Overige sectoren .

Totaal van het lopende verkeer op transactiebasis .

1995

BLEU

Credit Saldo

5.640
4.551
4.407

99
7

19
18

1.089
289
184

21
20
24

141
19
18

312

10
51

2.156
135

2.021
226

96
130

8.022

Debet

5.268
4.250
4.195

22
8

12
13

1.018
225
272

10
22
24
94
15
35

280

22
18

1.956
77

1.879
355
194
161

7.579

47
4

-17
32
-6

-12
33

200
58

142
-129

-98
-31
443

België l

Credit Debet Saldo

372
301
212

77
-1

7
5

71
64

-88
11
-2

5.346 5.001
4.447 4.100
4.316 4.059

99 19
7 7

19 11
6 3

899 902
282 219
'152 254

11 8
18 19
16 23
48 47
19 14
17 33

278 253

8
2

-3
64

-103
3

-1
-7

5
-17

25
-7
-4
31

121
103

18
-119

-95
-25
346

1996
Eerste negen maanden

BLEU

Credit Debet Saldo

1
39

3
-13

36
16
-6
28

164
46

118
-109

-85
-24
345

België 1

Credit Saldo

289
235
169
62
-2

4
1

54
40

-86
12

4.201
3.491
3.380

83
6

19
3

709
205
128
11
15
12
36
16
14

224

Debet

3.935
3.221
3.181

17
7

15
2

714
164
224

8
14
14
36
12
27

193

6
16

661
25

636
234
123
111

4.831

266
270
200

67
-1

4

-4
41

-95
3

-2
-1

4
-13

31
12

27
93
79
14

-99
-81
-18
260

8 11
49 18

1.115 994
135 32
980 962
196 316
82 176

115 139
6.657 6.311

344
347
257

80

4.444 4.155
3.571 3.336
3.451 3.282

84 22
6 8

19 15
11 9

873 819
211 171
155 241
21 9
16 16
19 18

114 75
16 13
15 29

252 216

6
43

755
104
651
135
42
93

5.091

Bron: NBB.
1 De transactfes van België omvatten zowel die met derde landen als die met Luxemburg. Het verschil tussen de saldi van de BLEU en de saldi van België stemt derhalve, op eventuele statistische afwijkingen na, overeen met de saldi

van Luxemburg ten opzichte van zowel derde landen als België. Die redenering is daarentegen niet van toepassing op de brutostromen. De bilaterale saldi tussen België en Luxemburg zijn - op het teken na - aan elkaar gelijk, maar
dat is niet hel geval voor de stromen: het credit van de eerste sterrit overeen met het debet van de andere, en omgekeerd.--'
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6.066 5.721
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TABEL XVI - INDICATIEVE WISSELKOERSEN

(noteringen in Belgische (ranken, jaargemiddelden)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Duitse mark ................................. 20,78 20,94 20,96 20,68 20,59 20,59 20,90 20,61 20,58 20,58

Franse frank ................................. 6,21 6,17 6,18 6,14 6,06 6,07 6,10 6,02 5,91 6,05

Nederlandse gulden .......................... 18,44 18,60 18,58 18,35 18,27 18,28 18,60 18,37 18,37 18,37

Pond sterling ................................ 61,11 65,37 64,55 59,47 60,23 56,64 51,90 51,15 46,56 48,35

VS-dollar .................................... 37,34 36,81 39,43 33,41 34,18 32,12 34,57 33,43 29,51 30,96

Italiaanse lire (100) ........................... 2,88 2,83 2,87 2,79 2,75 2,62 2,20 2,07 1,81 2,01

Yen (100) ................................... 25,85 28,70 28,63 23,14 25,40 25,36 31,24 32,70 31,48 28,47

Peseta (100) ................................. 30,28 31,57 33,27 32,79 32,87 31,46 27,22 24,96 23,66 24,45

Zweedse kroon .............................. 5,89 6,00 6,11 5,64 5,65 5,53 4,44 4,33 4,14 4,62

Zwitserse frank ............................... 25,06 25,14 24,11 24,09 23,83 22,89 23,41 24,46 24,95 25,08

Oostenrijkse schilling .......................... 2,95 2,98 2,98 2,94 2,93 2,93 2,97 2,93 2,92 2,93

Iers pond ................................... 55,50 55,99 55,85 55,26 54,99 54,67 50,62 49,98 47,29 49,56

Deense kroon ................................ 5,46 5,46 5,39 5,40 5,34 5,33 5,33 5,26 5,26 5,34

Finse mark .................................. 8,50 8,78 9,18 8,73 8,45 7,19 6,05 6,41 6,75 6,74

Canadese dollar .............................. 28,17 29,95 33,30 28,63 29,84 26,60 26,79 24,50 21,50 22,70

Escudo (10O) ................................ 26,49 25,52 25,02 23,44 23,64 23,81 21,53 20,14 19,66 20,07

Noorse kroon ................................ 5,54 5,64 5,71 5,34 5,27 5,17 4,87 4,74 4,65 4,79

Australische dollar ............................ - 26,61 23,62 23,48 24,45 21,89 24,24

Griekse drachme (100) 1 •.•••.•.••••.••••••.•.• - 25,94 24,29 21,11 18,76 16,87 15,07 13,78 12,73 12,86

Nieuw-Zeelandse dollar ....................... - 19,76 17,28 18,72 19,83 19,35 21,29

&u ......................................... 43,03 43,42 43,35 42,.50 42,26 41,54 40,40 39,55 38,12 38,77

p.m. Effectieve wisselkoers van de Belgische frank 2

(1985 = 100) ......................... (108,1) (106,6) (105,8) (110,9) (110,6) (112,8) (113,6) (115,5) (120,1) (117,9)

Bron: NBB.

N.B. Tot 31 december 1990: officiële wisselkoersen vastgesteld door de in Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers. Vanaf 1991 : indicatieve wisselkoersen.

1 Vanaf 4 januari 1988 wordt de Griekse drachme op de beurs genoteerd.

2 Gewogen op basis van het gewicht van de OESO-landen (ongerekend Hongarije, Ijsland, Mexico, Polen, Tsjechië en Turkije) als concurrenten van de ingezeten producenten van fabrikaten op hel geheel van de markten.
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TABEL XVII - BELEGGINGS- EN FINANCIERINGSKANALEN VAN DE BELGISCHE ECONOMIE

(miljarden (ranken)

1993 1994 1995

Partjeu- Vennoot- Over- Rest Totaal Partjeu- Vennoot- Over- Rest Totaal Partjeu- Vennoot- Over- Rest Totaal
lieren schappen 1 heid van de lieren schappen 1 heid van de lieren schappen 1 heid van de

wereld wereld wereld
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Vorming van financiële activa ................................. 959 501 128 705 2.293 1.024 209 -96 863 1.999 875 374 -34 1.385 2.600

Bij de Belgische kredietinstellingen 2 ••••••••••.••••••••••••••• 657 156 35 30 878 474 86 -70 758 1.248 201 73 -124 1.037 1.187

Bij de op de Belgische markt actieve institutionele beleggers 3 r 646 22 -16 652 183 8 8 ... 198 232 11 5 ... 247

In de vorm van rechtstreeks bij finale emittenten verworven effec-
ten in franken ........................................... -66 -25 60 284 253 -39 22 -46 227 163 80 -1 57 218 354

Via andere kanalen 4 ....................................... -278 348 49 391 510 407 93 11 -122 390 362 292 28 131 812

Nieuwe financiële verplichtingen ............................... 128 525 676 964 2.293 226 303 309 1.162 1.999 95 495 275 1.736 2.600

Tegenover de Belgische kredietinstellingen 2 .................. 97 -39 286 535 878 193 56 541 458 1.248 72 75 133 907 1.187

Tegenover de op de Belgische markt actieve institutionele beleggers 3 r 24 191 123 315 652 29 31 34 104 198 22 56 215 -46 247

In de vorm van rechtstreeks bij fi nale beleggers geplaatste effecten
in franken ............................................... 200 13 40 253 188 -159 133 163 184 -34 204 354

Via andere kanalen 4 ....................................... 8 173 255 75 510 3 28 -108 467 390 1 180 -40 671 812

Financiële saldi 5 .•...•..•••••••.•.••....••.•.••.......•..•... 831 -23 -548 -260 798 -94 -405 -299 779 -121 -308 -350

Bron: NBB.

1 De kredietinstellingen en de institutionele beleggers worden in principe weggelaten uil de sector van de vennootschappen. Zij worden immers beschouwd als zuiver financiële bemiddelaars, waarvan de financiële activa worden verondersteld
gelijk te zijn aan de financiële passiva. Deze benadering houdt echter in dat de transacties van die instellingen die geen rechtstreeks verband houden met hun rol als financiële bemiddelaar, maar wel met hun overige ondernemingsactiviteiten,
bij de sector van de vennootschappen worden ondergebracht.

2 Inclusief de NBB, het Rentenfonds, het Muntfonds, het HWI en het Bestuur der Postchecks.

3 In België verhandelde deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging en verzekenngsbons. en technische reserves van de Belgische verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.

4 Effecten in vreemde valuta's en vorderingen en schulden - maar niet in de vorm van effecten - voortvloeiend uit rechtstreekse financieringsoperaties tussen binnenlandse sectoren of met de rest van de wereld.

De saldi van de financiële rekeningen stemmen niet overeen met de financieringsvermogens of -behoeften zoals die in de reële rekeningen worden opgetekend, vanwege de verschillen tussen het tijdstip waarop de transacties in beide
rekeningen worden geregistreerd, statistische aanpassingen of vergissingen en weglatingen. Zo kunnen bijvoorbeeld bij gebrek aan gegevens de meeste niet-financiële vorderingen en schulden uit hoofde van het goederen- en dienstenverkeer
tussen de sectoren niet worden opgetekend in de financiële rekeningen.
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o (miljarden franken)

TABEL XVIII - VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR EN NIEUWE FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN

Vorming van financiële activa .
p.m. Via de op de Belgische markt actieve institutionele beleggers 1 •••.•.•••••

In franken 2 ••.•••.•.•••••••••••••••.•••.•.••••••••••.•.•••.••.••••••••••

Voor ten hoogste een jaar .
Biljetten en zichtdeposito's .
Spaardeposito's .
Termijndeposito's .
Effecten .

Voor meer dan een jaar .
Termijndeposito's .
Vastrentende effecten .
Aandelen .

Overige activa 3 .....•..•.......•..•.......•......•...•..........•..•...

In vreemde valuta's .

Nieuwe financiële verplichtingen .

Voor ten hoogste een jaar .

Voor meer dan een jaar .
waarvan: Hypothecaire leningen .

Termijnvoorschotten .
Consumptiekredieten .

Financiële saldi 4 •••••••.•••••.••.•••.••••••.••••••••.•••.••••••.•.••••••.•.

Eerste negen maanden p.m.
Eind 1995

1993 1994 1995 1995 1996 r
uitstaand bedrag

959 1024 875 693 850 20.012
(646) (183) (232) (166) (315) (3.699)

621 639 481 271 500 16.731
435 -147 -145 -170 96 5.853

99 14 18 26 35 1.045
37 446 403 216 305 2.767
24 -175 -356 -277 -193 1.682

275 -432 -210 -134 -51 360
117 627 566 333 229 10.408

14 41 70 62 19 234
119 553 477 257 198 6.471

-15 33 20 14 12 3.703

69 159 60 109 175 470

338 385 394 422 350 3.280

128 226 95 50 172 3.176

-29 5 -6 -23 -3 267

157 220 102 72 175 2.909

148 171 103 65 126 1.866
-8 38 8 6 23 515

2 3 -4 6 17 291

831 798 779 643 679 16.836

Bron: NBB.

1 In België verhandelde deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging en verzekeringsbons, en technische reserves van Belgische verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. De via die institutionele beleggers gevormde financiële
activa zijn over de overige rubrieken van de tabel verdeeld volgens hun eindbestemming.

1 Belgische en Luxemburgse franken.

J Vorderingen die voortvloeien uit rechtstreekse financieringsoperaties tussen binnenlandse sectoren - maar niet in de vorm van effecten - en activa waarvan de looptijd niet bekend is.

4 Zie voetnoot 5 bij tabel XVII.
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TABEl XIX - VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR EN NIEUWE FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN 1

(miljarden franken)

Vorming van financiële activa 2 .•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••

In franken
Voor ten hoogste een jaar .

Biljetten, munten en zichtdeposito's .
Overige deposito's .
Overige .

Voor meer dan een jaar .
Aand~en .
Overige .

In vreemde valuta's .

Overige '

Nieuwe financiële verplichtingen .

In franken .
Voor ten hoogste een jaar .

Thesauriebewijzen .
Tegenover kredietinstellingen .
Tegenover andere sectoren .

Voor meer dan een jaar .
Aandelen .
Overige .

In vreemde valuta's

Financiële saldi 4 ••••.•

Eerste negen maanden p.m.
Eind 1995

1993 1994 1995 1995 1996 r
uitstaand bedrag

---
SOl 209 374 336 427 10.481

306 264 306 225 471 8.349
246 144 21 70 323 2.165

18 -1 55 31 51 484
215 -28 -41 -50 136 1.139

12 173 7 89 135 542

60 121 285 155 149 6.184
107 103 23 -45 4.453

60 13 182 132 193 1.731

224 -49 84 118 -88 2.016

-29 -6 -16 -7 44 116

525 303 495 364 389 15.984

445 341 310 174 197 14.775

12 78 65 24 109 1.414
15 36 22 19 38 115

-59 43 36 4 94 881
56 -1 8 1 -23 417

433 263 245 150 88 13.361
232 231 231 146 128 9.834
201 33 14 4 -40 3.527

80 -38 185 190 191 1.209

-23 -94 -121 -28 38 -5.504

Bron: NBB.

1 Zie voetnoot 1 bij tabel XVII.

) Dé bekljgÎngen via verzekeringsmaatschappijen zijn over de verschillende rubrieken van de tabel verdeeld volgens hun eindbestemming.

3 Activa waarvan de opsplitsing naar looptijd of naar valuta niet bekend is.
4 Zie voetnoot 5 bij tabel XVII.
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TABEL XX - BALANSSTRUCTUUR VAN DE BELGISCHE KREDIETINSTELLINGEN 1

(miljarden (ranken)

Per tegenpartij

Particulieren

Vennootschappen 2 ••••••••.•••••.••••.•.•••.••••••.•••.••

Overheid .

Buitenland 2 •••••••.••.•••.•••••.••••.•••••••••••••••••••

Waarvan buitenlandse kredietinstellingen .

Subtotaal

Belgische kredietinstellingen .

Totaal .

Per looptijd

Voor ten hoogste een jaar 3 ...••.•......••.•...•.•..•...•.

Voor meer dan een jaar .

Veranderingen in de uitstaande bedragen p.m.
Eind 1995 uitstaande bedragen

1993 1994 1995

Activa Activa PassivaPassiva Activa Passiva Activa Passiva

97 657 193 474 72 201 2.490 9.126

-39 156 56 86 75 73 3.504 2.810

286 35 541 -70 133 -124 6.361 177

535 30 458 758 907 1.037 8.767 9.009

262 268 399 366 433 645 5.446 6.949

878 878 1.248 1.248 1.187 1.187 21.123 21.123

275 275 82 82 530 530 2.422 2.422

1.153 1.153 1.330 1.330 1.717 1.717 23.544 23.544

464 701 17.974792 1.227 13.0801.283 1.057

689 629 5.571925 491 10.465-130 273

Bron: NBB.

1 Inclusief de NBB, het Rentenfonds. het Muntfonds, het HWI en het Bestuur der Postchecks.

1 De transacties met buitenlandse instellingen voor collectieve belegging en verzekeringsmaatschappijen die in België openbare uitgiften hebben verricht van respectievelijk deelbewijzen en verzekeringsbons werden ingedeeld bij de sector
van de vennootschappen.

) Inclusief de termijnvoorschotten voor meer dan een jaar met variabele rente.
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TABEL XXI - VERPLICHTINGEN VAN DE OP DE BELGISCHE MARKT ACTIEVE INSTITUTIONELE BELEGGERS

(veranderingen in miljarden franken)

Instellingen voor
collectieve belegging 1

Pensioenfondsen Totaal]Verzekerings-
maatschappijen:
takken ({ leven» 2

Verzekerings-
maatschappijen:
overige takken

1987 6 82 20

11 72 18

9 69 19

10 68 25

14 79 25

14 69 26

14 83 24

10 114 11

134 210 24 248

98 205

1988 187 287

1989 183 279

1990 -101

1991 133 249

1992 272 376

1993 537 653

1994 67 198

1995 8

Eerste negen maanden

1995 189 184

1996 r . 169 332167

p.m.

franken vreemde valuta's

143 62

198 89

181 98

105 -105

199 49

353 23

352 301

91 107

262 -13

186 -2

239 93

Bronnen: Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Belegging, Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Belgische Vereniging van Pensioenfondsen, Controledienst voor de Verzekeringen, Commissariat aux assurances
van het Groothertogdom Luxemburg, NBB.

I Inclusief de instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht die actief zijn in België.

2 !,]dUSlef Je verzekeringsbons die door Luxemburgse dochterondernemingen van Belgische instellingen zijn uitgegeven.

3 Exclusief dubbeltellingen die resulteren uit beleggingen van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen bij instellingen voor collectieve belegging.

4 Gecorrigeerd voor de invloed van de oprichting van het pensioenfonds van Belgacom.
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TABEL XXII - NETTO-UITGIFTEN VAN IN FRANKEN LUIDENDE EFFECTEN DOOR DE VENNOOTSCHAPPEN EN DE OVERHEID

(miljarden (ranken)

1987

Vennootschappen Overheid) Algemeen totaal

Vastrentende Aandelen I Totaal Schatkist- Obligaties Totaal
effecten certificaten

Genoteerde Niet-genoteerde Totaal
aandelen aandelen 2

-15 31 148 179 165 111 337 447 612

-1 47 354 401 400 31 447 478 877

14 110 467 577 591 149 94 243 834

-27 18 399 417 390 112 360 471 861

23 41 321 362 384 -15 517 503 887

6 16 379 395 401 -37 682 646 1.046

20 28 208 236 256 -217 301 84 340

-23 45 193 238 215 433 -100 333 548

2 10 228 238 240 -357 952 595 836

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Eerste negen maanden

1995 -5 9 142 151 145 190 386 576 721

1996 24 43 86 129 153 228 282 511 664

Bronnen: Commissie voor het Bank- en Financiewezen, NBB.

1 Inclusief de door de kredietinstellingen uitgegeven aandelen, de uitoefeningen van warrants en de uitgiften van vastgoedcertificaten.

1 Vóór 1990 worden de uitgiften van niet-genoteerde aandelen verondersteld gelijk te zijn aan de verandering van het kapitaal van de niet-financiële vennootschappen en de niet-genoteerde kredietinstellingen, berekend op basis van de
geaggregeerde balansen van de balanscentrale en van het schema A van de banken. Vanaf 1990 daarentegen worden de uitgiften gewaardeerd op basis van de aktes van oprichting, kapitaalverhoging of -verlaging van de vennootschappen,
zoals die in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

3 Inclusief de door de gemeenschappen, de gewesten en de sociale zekerheid uitgegeven thesauriebewijzen.
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TABEL XXIII - BELANGRIJKSTE RENTETARIEVEN

(tarieven per einde kwartaal)

Celdmarkttarieven Tarief voor de Creditrentetarieven 1 Debetrentetarieven 1

voor drie maanden referentie-Ol.O

Schatkist- Interbankenmarkt Gereglemen- Termijndeposito's Kasbons Kaskredieten Vaste Investerings- Hypotheca ire
certificaten teerde spaar- voor 3 maanden voor 5 jaar voorschotten kredieten kredieten

deposito's voor 6 maanden voor 5 jaar

---

1993 I ................ 8,22 8,22 7,42 5,73 7,53 6,73 11,98 8,86 8,29 7,91

Il ••• oe. 0 ••••••• 6,65 6,69 6,99 5,48 6,11 6,48 10,61 7,55 7,54 7,72

III ................ 9,37 9,44 7,38 5,48 8,16 6,02 13,02 9,34 8,32 7,69

IV ................ 6,73 6,81 6,33 5,47 6,08 5,76 10,78 7,28 7,32 7,27

1994 I ................ 6,12 6,13 7,19 4,48 5,55 5,85 9,91 7,53 7,64 6,97

Il ................ 5,45 5,50 7,78 4,31 4,77 6,89 9,29 6,57 8,49 7,97

III ................ 5,26 5,33 8,50 4,61 4,50 7,54 9,26 6,55 9,42 8,74

IV ................ 5,23 5,25 8,34 4,62 4,52 7,50 8,79 6,26 9,24 8,81

1995 I ................ 5,64 5,69 8,05 4,72 5,08 7,51 9,69 6,60 9,36 8,41

Il ................ 4,65 4,69 7,55 4,07 4,08 6,01 8,29 5,60 8,07 7,75

III
••••• 0 •• •••••• ••

4,27 4,30 7,19 3,80 3,59 5,76 8,01 5,19 7,75 7,20

IV ................ 3,71 3,73 6,69 3,82 3,16 5,50 7,75 4,54 7,34 6,63

1996 I ................ 3,28 3,33 6,80 3,12 2,71 5,73 7,30 4,32 7,22 6,31

Il ................ 3,27 3,30 6,80 3,1 ° 2,77 5,45 7,28 4,38 7,25 6,42

III ................ 3,04 3,06 6,23 3,13 2,55 5,02 7,00 3,98 6,75 6,41

IV ................ 3,04 3,04 5,86 2,84 2,51 4,72 7,02 4,01 6,29 5,64

Bron: NBB.

Bibliografische referenties: Statistisch Tijdschrift van de Nationale Bank van België, 2" kwartaal 1996 : « Wijzigingen in hoofdstuk 19 : Rentetarieven ».
Tijdschrift van de Nationale Bank van België, lXIX'> jaargang, nr. 9, septamber 1994 : ( Nieuwe tabel betreffende de debet- en creditrentetarieven toegepast door de kredietinstellingen ":
Tijdschrift van de Nationale Bank van België, lXVI" jaargang, nr. S, mei 1991 Herziening van hoofdslllk XIX (i Disconto-, rente- en rendementstarieven » van hel gedeelte ii Statistieken» van het Tijdschrift.

1 're.teven 'verkregen via een enquête bij de belangrijkste kredietinstellingen en gewogen op basis van het marktaandeel van elk van die instellingen.
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TABEL XXIV - TARIEVEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE EN VAN HET HERDISCONTERING- EN WAARBORGINSTITUUT

(procenten)

Data waarop de wijzigingen van toepassing worden Discontovoet Centraal tarief
van de Bank 1

Rente op de via
toewijzingen verstrekte

kredieten 2

Rente op de voorschotten in rekening-courant HWI-tarieven voor de eindedagoverschotten

p.m. 1996 1 januari ................. 3,00 3,75 3,75 5,00

1996 10 januari ..................... " 3,70 4,95
15 januari ..................... n " 3,70
17 januari ..................... " 3,65 4,90
22 januari ..................... " " 3,65
24 januari ..................... " 3,55 4,80
29 januari ..................... " " 3,55
31 januari ..................... " 3,40 4,65

2 februari .................... " 3,30 4,55
5 februari .................... " " 3,30

19 april ....................... 2,50
14 mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3,20 4,45
20 mei ....................... " n 3,20
23 augustus ................... rr 3,00 4,25
26 augu~us ................... n " 3,00

7,00 2,75 1,75

2,70 1,70

"
2,65 1,65

" "
2,55 1,55

" "
2,40 1,40
2,30 1,30

" "
" "

2,20 1,20
n "

2,00 1,00

6,00

Bron: NBB.

Bibliografische referentie: Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXVI€ jaargang, nr. 5, mei 1991 Herziening van hoofdstuk XIX «Disconto-, rente- en rendementstarieven » van het gedeelte (I Statistieken » van het Tijdschrift.

1 Tarief van toepassing op de voorschotten in rekening-courant aan de « primary dealers» en hun deposito's bij het HWI, beide binnen individuele lijnen, waarvan het totale bedrag voor alle « primary dealers» samen in 1996 5,3 miljard Fr.
beliep.

2 De vermelde data stemmen overeen met de data van de toewijzingen (of transactiedata) en niet met de data van de afwikkeling (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.

3 Dit tarief is van toepassing op de overschotten die meer bedragen dan 5 pct. van de individueel aan de financiële instellingen 'toegekende kredietlijnen.

VERSLAG VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE 1996 (STATISTISCHE BIJLAGE)



TABEL XXV - TRANSACTIES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(veranderingen in miljarden franken)

Transacties buiten geldmarktbeleid .

Vermeerdering (-) of vermindering van de biljettenomloop 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vermeerdering of vermindering (-) van de goud- en deviezenreserves 2 ....•••••.. : •••••••...•••.•.•..•...

Vermeerdering (-) of vermindering van het deposito van de Belgische Staat' .

Vermeerdering (-) of vermindering van het deposito van de Luxemburgse Staat .

Diversen (netto) .

Uitgifte van depositocertificaten (-) .

Aangepast saldo

Regeling van de geldmarkt via andere transacties in franken .

Mobilisering van handelspapier .

Kredietverstrekking d.m.v. aanbestedingen .

Di recte geldmarkti nterventies .
Aan- of verkopen (-) van effecten op de markt .
Cessies-retrocessies op zeer korte termijn .
Interbankendeposito's of -leningen (-) .

Dekking of opneming (-) van de residuele geldmarktsaldi .

Vermeerdering of vermindering (-) van de voorschotten in rekening-courant aan de financiële instellingen .

Vermeerdering (-) of vermindering van de door het HWI bij de NBB geplaatste eindedagoverschotten .

1992 1993 1994 1995
---

22,7 -86,2 38,4 -23,7

1,8 -10,0 22,9 - 33,4

19,9 -74,5 9,5 8,4

0,2 -1,0 0,3

-0,5 ... 0,5

0,8 -0,2 5,7 0,8

22,7 -86,2 38,4 -23,7

-22,6 87,7 -43,6 31,9

-6,9 0,3 -1,6 -0,3

-25,2 5,1 -0,1 -10,0

9,5 82,3 -41,9 42,2
-0,3 15,0 -14,5 6,0
12,8 65,3 -25,4 36,2

-3,0 2,0 -2,0

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

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

-1,7 3,2 -5,3

1996

226,0

-19,2

15,7

-0,2

229,7 4

-230,0

-4,0

0,4

0,2

0,2
1,0

-4,8

4,0

3,6

0,7

2,9

Bron: NBB.

1 Met inbegrip van de biljetten die geen wettig betaalmiddel meer zijn.

2 T':!5~h marktkoersen en op valutadatum.
3 Md inbegrip van de vermeerdering of vermindering (-) van de voorschotten aan de Staat en aan het Rentenfonds, tot de afschaffing van die voorschotten op 1 juli 1993.

4 Met inbegrip van de storting aan de Staat van de meerwaarde op goud.
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DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

1. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN ALS CENTRALE BANK

1.1 HET DRUKKEN EN UITGEVEN VAN
BANKBILJETTEN, HET IN OMLOOP
BRENGEN VAN MUNTEN

1.11 HET EMISSIEBELEID

In 1996 werd verder werk gemaakt van
de invoering van een nieuwe reeks bankbil-
jetten. Op 25 januari 1996 werd namelijk het
biljet van 200 fr., dat is opgedragen aan Adol-
phe Sax, in omloop gebracht en op 15 de-
cember 1996 is de geleidelijke vervanging van
het biljet van 100 fr. van het type Hendrik
Beyaert door het Ensor-biljet met dezelfde
waarde, afgesloten. Vanaf 16 december heeft
het oude biljet van 100 fr. zijn wettige be-
taalkracht verloren, maar uiteraard kan het,
zoals alle andere biljetten die de Nationale
Bank na 1944 heeft uitgegeven, steeds wor-
den ingeruild aan haar loketten.

Zoals het biljet van 2.000 fr. oogstte de
nieuwe coupure van 200 fr. meteen succes
bij het publiek. Op 31 december 1996 waren
immers al bijna 24,5 miljoen Sax-biljetten in
omloop, of een circulatiewaarde van 4,9 mil-
jard frank. Bij gelegenheid van de uitgifte van
dit biljet heeft de Bank behalve de gebruike-
lijke informatiefolder voor het eerst ook een
tekst in brailleschrift verspreid ten behoeve
van de visueel gehandicapten. Daarin worden
de eigenschappen van het biljet uiteengezet
- met de nadruk op de tactiele kenmer-
ken - en worden de thema's van het biljet
beschreven.

De werkzaamheden die erop gericht zijn
de nieuwe reeks biljetten te vervolledigen ter
vervanging van de nog in omloop zijnde bil-
jetten van de oude generatie, werden voort-
gezet. In dat kader zal in het voorjaar van
1997 het nieuwe biljet van 1.000 fr. worden
uitgegeven. Deze coupure is opgedragen aan
de Vlaamse expressionistische schilder Con-
stant Permeke.

Voorbereiding van de eurobiljetten

Op die wijze gaat de Bank door met de
modernisering van haar eigen biljetten, in af-
wachting dat - uiterlijk op 1 januari 2002 -
de eurobiljetten het licht zien. Acht muntstuk-
ken (0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1
en 2 euro) en zeven biljetten (5 - 10 - 20 -
50 - 100 - 200 en 500 euro) zullen in omloop
worden gebracht. De Bank is actief in de Eu-
ropese werkgroepen die de productie en de
uitgifte van de eurobiljetten voorbereiden.

Voor de keuze van de ontwerpen voor
de toekomstige eurobiljetten werd methodisch
te werk gegaan. De Raad van het Europees
Monetair Instituut (EMI) heeft eerst twee the-
ma's gekozen : enerzijds een klassiek thema,
waarbij het Europese culturele erfgoed wordt
geëvoceerd, en anderzijds een moderne of ab-
stracte tekening. Vervolgens werd over die
twee thema's een wedstrijd uitgeschreven
door het EMI. Omstreeks half september wer-
den in totaal 44 ontwerpen van elk zeven bil-
jetten ingezonden. Een jury van Europese des-
kundigen heeft daaruit een selectie gemaakt
van lOontwerpen. Deze ontwerpen, vijf voor
elk thema, werden aan een publiek voorge-
legd, waarna het Europees Monetair Instituut
op grond van die aanwijzingen zijn uiteinde-
lijke keuze heeft bepaald.

De uitslag van de selectiewedstrijd werd
op 13 december 1996 bekendgemaakt. De
keuze viel op de grafische ontwerpen waarin
de zeven grote bouwstijlen van het Europese
cuIturele erfgoed worden weergegeven : klas-
siek, romaans, gotisch, renaissance, barok en
rococo, de architectuur van glas en staal en
de moderne architectuur van de 20e eeuw,
welke stijlen worden geïllustreerd door drie
belangrijke bouwelementen: ramen, portalen
en bruggen. De tekeningen op de gelauwerde
ontwerpen zijn representatief voor de bouw-
stijlen die men in Europa aantreft, maar ze
verwijzen niet naar enig bestaand monument.
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In 1997 zal door de verschillende cen-
trale banken een testbiljet worden gedrukt
met de technische kenmerken van de toekom-
stige eurobiljetten. Zo zullen eventuele pro-
blemen bij het drukken aan het licht komen
en kunnen de sorteermachines worden getest.

De eurobiljetten en -munten moeten
uiterlijk op 1 januari 2002 in omloop zijn.
Gedurende een overgangsperiode van maxi-
maal zes maanden zullen ze gelijktijdig met
de nationale biljetten en munten circuleren,
waarna ze het enige wettige betaalmiddel in
het gebied van de eenheidsmunt zullen vor-
men.

1.12 BANKBILJETTENOMLOOP

Het volume van de in omloop gebrachte
bankbiljetten is afhankelijk van de vraag van
de financiële instellingen, die op haar beurt
bepaald wordt door de behoeften van het pu-
bliek. Die behoeften zijn meestal seizoenge-
bonden. Zo wordt doorgaans een stijging
waargenomen bij het naderen van de zomer-

GRAFIEK 1 - BANKBILJETTENCIRCULATIE

(wekelijks uitstaande bedragen, in miljarden (ranken)
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vakantie en aan het einde van het jaar, terwijl
de bankbiljettencirculatie eind januari en in
augustus en september meestal een inkrim-
ping vertoont.

Dit seizoenmatig verloop werd in 1996
echter niet volledig bevestigd. In het begin
van het jaar deed zich weliswaar een daling
voor, met een laagstecirculatie van 412,2 mil-
jard frank op 28 februari 1996. Daarna volg-
den echter twee forse stijgingen van de bank-
biljettencirculatie in maart en mei. Wellicht
had dit te maken met de stakingen van de
geldkoeriers die in die periode de geldtrans-
porten lamlegden nadat zij het slachtoffer wer-
den van een reeks overvallen.

De omloop steeg ook nog - zij het min-
der sterk - vóór de zomervakantie. Nadien
is de circulatie echter, in tegenstelling tot wat
gewoonlijk het geval is, amper teruggelopen
in de maanden september en oktober. Ultimo
1996 bedroeg de totale circulatiewaarde
464,7 miljard frank, d.i. 4,2 pct. meer dan
eind 1995.
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BANKBILJETTENCIRCULATIE I

(jaarultimocijfers)

10.000 fr.
5.000 fr.
2.000 fr.
1.000 fr.

500 fr.
200 fr.
100 fr.

Totaal .

Waarde in miljarden franken

1995 1996

Aantal in miljoenen biljetten

1995 1996

20,6 22,5

0,2

62,1 67,3

86,2 75,0

27,0 27,2

24,5

150,4 109,0

346,5 325,5

206,1

0,8

124,2

86,2

13,5

225,7

134,6

75,0

13,6

4,9

10,915,0

445,8 464,7

I Inclusief de biljetten die zich in de kassen van de kredietinstellingen bevinden.

daarentegen
346,5 miljoen
1996, of een

Het aantal bankbiljetten in omloop is
verminderd, namelijk van
in 1995 tot 325,5 miljoen in
jaar-op-jaardaling van 6,2 pct.

Dit is vooral het gevolg van het feit dat de
biljetten van 2.000 fr. en 200 fr. meer en
meer de plaats innemen van de kleinere cou-
pures.

GRAFIEK 2 - SAMENSTELLING VAN DE BANKBILJETTENCIRCULATIE PER COUPURE

(jaarultimocijfers, in procenten van de circulatiewaarde)
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Zo werd het substitutie-effect van het
2.000 fr.-biljet ten opzichte van het 1.000 fr.-
biljet, dat zich reeds in 1994 en 1995 dui-
delijk liet voelen, in het verslagjaar nog ver-
sterkt, vooral doordat alle geldautomaten wer-
den aangepastvoor de distributie van dat bil-
jet. De circulatiewaarde van beide coupures
samen is evenwel nagenoeg niet veranderd.

Ook het gebruik van het nieuwe biljet
van 200 fr. is in de loop van het verslagjaar
gestaag toegenomen. Eind 1996 bereikte het
aandeel van deze coupure ongeveer 1 pct.
van de totale circulatie. Deze ontwikkeling
ging ten koste van het 100 fr.-biljet.

Voorts is het aantal biljetten van
10.000 fr. sterk toegenomen (+ 9,2 pct.). De-
ze aangroei verklaart ruimschoots de stijging
van de totale biljettenomloop. Eind 1996 ver-
tegenwoordigde het 10.000 fr.-biljet 48,7 pct.
van de totale geldcirculatie; het jaar tevoren
was dat nog 46,2 pct.

1.13 HET SORTEERPROCES

Door de financiële instellingen worden
dagelijks bankbiljetten opgenomen en gestort
bij de Bank. De gestorte biljetten worden na-
gezien en gesorteerd met behulp van hoog-
technologische machines. De sorteermachines
zijn uitgerust met elektronische detectoren die
de echtheid van de biljetten controleren en
hun slijtagegraad meten.
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In 1966 werden slechts 1.911 valse bil-
jetten ontdekt.

Van de meer dan 1.076,2 miljoen ver-
werkte biljetten werden er ongeveer
275,8 miljoen, dit is 25,6 pct.". ongeschikt
bevonden om weer in circulatie te worden
gebracht. Deze biljetten werden derhalve ver-
nietigd. Dit vrij hoge percentage is niet het
gevolg van een of andere tekortkoming in de
circulatie, maar vloeit grotendeels voort uit de
systematische vernietiging van de uit omloop
genomen biljetten van 100 fr., type Beyaert,
alsook van een hoog vernietigingspercentage
van de biljetten van 1.000 fr., type Grétry,
die in 1997 zullen worden vervangen door
een nieuw type.

1.14 DE TERUGKEERfREQUENTIE EN
LEVENSDUUR VAN BILJETTEN

De frequentie waarmee de biljetten naar
de Bank terugkeren en die gedurende meer
dan twintig jaar onafgebroken was toegeno-
men, namelijk van 1,4 in 1980 tot 3 in 1994,
heeft zich sindsdien ongeveer gestabiliseerd.
AI bij al lijken de factoren die de voorgaande

1 Deze cijfers houden geen rekening met de verwerking
van de biljetten van 5.000 fr., type Gezelle, die werden
ingetrokken en bijgevolg systematisch worden vernietigd
na controle van de echtheid.

TERUGKEERFREQUENTIE 1 VAN DE BILJETTEN

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

10.000 fr. ............... 4,1 3,0 2,5 2,2

5.000 fr. . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,9 1,9 2,0 1,7 2,6

2.000 fr. ............... 3,9 4,1 4,0

1.000 fr. ............... 2,9 4,1 4,5 4,9 5,2 5,1 4,9 4,9

500 fr. ............... 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,2

200 fr. ............... 1,1

100 fr. ............... 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8

Alle biljetten 2 ............ 1,9 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,0 3,0

1 De terugkeerfrequentie. gedefinieerd 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 de destijds door de Schatkist uitgegeven muntbiljetten (coupures van 20 fr. en SO fr.).
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jaren een forse stijging hadden teweegge-
bracht - o.m. het streven van de banken
naar een efficiënter kasbeheer, dat trouwens
in de hand werd gewerkt door een verhoogd
beroep op het Currency Center (zie punt
1.21) - hun doel te hebben bereikt en geen
belangrijke wijzigingen in het waardenverkeer
meer te hebben veroorzaakt.

De gemiddelde levensduur van de biljet-
ten is, zoals in het verleden, stabiel gebleven:
circa 2 tot 3 jaar naargelang de coupure.

1.15 DE MUNTEN

De muntstukken worden geslagen door
de Koninklijke Munt van België, die recht-
streeks onder de Minister van Financiën res-
sorteert. Ze worden in omloop gebracht door
de Bank. Net als de bankbiljetten worden de
bij de Bank gestorte muntstukken nagezien en
gesorteerd. Beschadigde of uit circulatie ge-
nomen stukken worden aan de Koninklijke
Munt terugbezorgd.

Eind 1996 waren er meer dan 3,3 miljard
munten in omloop. Zij vertegenwoordigen een
waarde van 21,5 miljard, d.i. een stijging van
7 pct. ten opzichte van 1995.

In december 1996 heeft de Koninklijke
Munt van België een muntstuk van 250 fr.
geslagen ter viering van de twintigste verjaar-
dag van de Koning Boudewijnstichting.

1.2 ACTIVITEIT VAN DE BANK ALS
BANK VAN DE
KREDI ETINSTELLI NGEN

1.21 HET TER BESCHIKKING STELLEN
VAN BILJETTEN EN MUNTEN

De financiële instellingen verrichten hun
opvragingen en stortingen van munten en
bankbiljetten bij de Bank via het klassieke sys-
teem of via het Currency Center.

a) Het klassieke opvragings- en
stortingssysteem

Bankbiljetten worden geleverd of terug-
gestort in pakken van 500 biljetten. Voor
munten worden de transacties verricht in zak-
ken met een gestandaardiseerde inhoud. AI
deze operaties zijn gratis. Om de distributie
vlugger te laten verlopen, kunnen bankbiljet-
ten, op eenvoudige aanvraag, ook worden op-
genomen in cassettes van 12.000 biljetten.
Munten worden tevens, tegen betaling, door
de Bank geleverd in cartouches.

b) Currency Center 1

Via de Currency Centers kunnen gelden
- bankbiljetten en munten - rechtstreeks
worden overgemaakt tussen een vestiging van
de Bank en de plaatselijke agentschappen van
de kredietinstellingen, zodat de regionale kan-
toren van de betrokken instellingen niet meer
als tussenstation hoeven te fungeren. De voor-
delen van dit stelsel zijn een bediening « op
maat» van de plaatselijke bankkantoren en
een betere organisatie van de waardentrans-
porten. Deze dienst wordt thans verleend in
alle vestigingen van de Bank, behalve in de
representatiekantoren.

c) Ontwikkeling van de opvragingen en
stortingen in beide systemen

In 1996 zijn voor het geheel van de ves-
tigingen van de Bank zowel de opvragingen
als de stortingen van biljetten gedaald; dat
geldt zowel in het klassieke stelsel als in de
Currency Centers. In haar geheel genomen
bedraagt de daling voor de beide stelsels sa-
men 2,2 pct. bij de stortingen en 4,2 pct.
voor de opvragingen.

Net als tijdens de vorige jaren verliepen
de opnemingen en stortingen van bankbiljet-
ten in de vestigingen buiten Brussel vooral via
het Currency Center, terwijl het overgrote
deel van de operaties aan de loketten van het

1 Voor een beschrijving van de Currency Centers wordt
verwezen naar blz. 143 van het jaarver-lag over 1991.
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(miljoenen biljetten)

GRAFIEK 3 - STORTINGEN EN OPNEMINGEN VAN BILJETTEN (PROVINCIE + BRUSSEL) IN DE CURRENCY CENTERS EN IN
HET TRADITIONElE SYSTEEM

STORTINGEN

600 ... .-.-.-..------------ 600

OPVRAGINGEN

600 --. -- - ,---.--.-.-.--... 600

400 - - r- I=- = - 400 400 .- _.- f- .- -- ~--~ 400

200 - ..- 200 200 - -- I-- 200

a ., n a a -; h n a
88 89 90 91 92 93 94 95 96 88 89 90 91 92 93 94 95 96

D Klassiek systeem D Currency Center

hoofdbestuur nog steeds via het klassieke sys-
teem werd verricht.

Via het Currency Center en het klassieke
systeem samen werden bij alle vestigingen van
de Bank in totaal 1.914 miljoen bankbiljetten
opgenomen en gestort.

d) Beveiliging van de waardentransporten

De Bank verleent haar medewerking aan
de voorbereiding van maatregelen voor een
betere beveiliging van de waardentransporten
in België.

(miljarden franken)

GRAFIEK 4 - EFFECTEN EN COUPONS GEÏND VIA DE BOND CENTERS (PROVINCIE + BRUSSEl)
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1.22 BOND CENTERS

Het systeem van de Bond Centers stelt
de agentschappen van de kredietinstellingen
in staat om effecten en coupons bij de Bank
aan te bieden binnen veertig dagen vóór ze
aflosbaar, respectievelijk inbaar worden, zon-
der ze vooraf per lening te moeten sorteren.

De activiteit van de Bond Centers is in
1996 teruggelopen. Er werden minder cou-
pons aangeboden als gevolg van de aanhou-
dende dematerialisering van de emissies, ter-
wijl het zwakke volume van de vervallen ef-
fecten de daling van de terugbetalingen ver-
klaart.

1.3 DIENSTVERLENING AAN DE STAAT

De Staat centraliseert zijn ontvangsten en
uitgaven op zijn rekening-courant bij de Bank.
Op deze rekening worden de operaties ge-
boekt die de Bank verricht voor rekening van
de Staat en wordt dagelijks het saldo van de
transacties van De Post en de Postcheque
overged ragen.

De Bank bereidt zich voor om de ope-
raties op deze rekening vanaf 1 januari 1999
in euro te kunnen verrichten.

Als rijkskassier voert de Bank o.m. de ver-
richtingen uit m.b.t. de emissie, de aflossing
en de uitbetaling van de interesten van de
door de Staat uitgegeven leningen. In 1996
verleende de Bank haar medewerking aan drie
emissies van staatsbons. Dit zijn uitsluitend
voor particulieren openstaande staatsleningen
op middellange termijn, met een jaarlijkse
coupon. Bij elk van de drie emissies werden
twee soorten bons uitgegeven: enerzijds bons
op 5 jaar, die kunnen worden verlengd tot
7 jaar tegen het tarief van de eerste 5 jaar,
en anderzijds de zogenaamde 3/5/7 -bons met
gewaarborgde rente, die na 3 en 5 jaar op-
waarts kan worden herzien. Het totale uitgif-
tebedrag beliep 31,1 miljard frank voor de
eerste soort staatsbons en 13,5 miljard voor
de tweede soort.

Net als de voorgaande jaren heeft de
Staat in 1996 opnieuw gedematerialiseerde
waarden uitgegeven. De toewijzingen van
schatkistcertificaten en lineaire obligaties le-
verden respectievelijk 4.919 miljard en
439 miljard (exclusief omruilingen) op, tegen
5.868 miljard en 603 miljard in 1995.

De omruilingen van lineaire obligaties
met een korte resterende looptijd tegen line-
aire obligaties met een verderaf liggende eind-
vervaldag beliepen 347 miljard (105 miljard
in 1995).

Slechts een gering bedrag effecten werd
terugbetaald. Zijnerzijds is het aantal uitbe-
taalde coupons onveranderd gebleven t.o.v.
het voorgaande jaar (5,1 miljoen).

Voorts int de Bank, als beheerder van het
X/N-vereffeningsstelsel, de roerende voorhef-
fing op de transacties die aan deze voorheffing
onderworpen zijn en stort deze in de Schat-
kist. Het aantal transacties is fors gestegen van
7.874 in 1995 tot 27.779 in 1996, doordat
de meeste klassieke staatsleningen die vóór
december 1994 werden uitgegeven, tot het
stelsel werden toegelaten.

1.31 TAKEN VAN HET RENTENFONDS

Het Rentenfonds waarborgt de liquiditeit
van de overheidsleningen op de dagelijkse
fixing op de Beurs van Brussel.

Sedert midden juni worden de interven-
ties in de markt verricht via het nieuwe geau-
tomatiseerde noteringssysteem NTS (New Tra-
ding System), dat in de plaats is gekomen van
« Oblicats ».

In de loop van het verslagjaar is gestart
met de notering van staatsbons.

De omzet op de fixingmarkt is gedaald
van 20,6 miljard in 1995 tot 18,7 miljard in
1996. Het aantal transacties bedroeg 43.000,
tegen circa 47.000 in 1995. Ongeveer 90 pct.
van de transacties had betrekking op klassieke
en gelijkgestelde leningen; de lineaire lenin-
gen namen het saldo voor hun rekening.
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Eind 1995 en in de loop van het ver-
slagjaar werden de uitvoeringsbesluiten van de
wet van 6 april 1995 op de secundaire mark-
ten uitgevaardigd. De bevoegdheden en op-
drachten van het Rentenfonds als marktauto-
riteit voor de buiten-beursmarkt van lineaire
obligaties, gesplitste effecten en schatkistcerti-
ficaten werden verruimd. Het Fonds heeft
eveneens het stelsel inzake de rapportering
(« reporting »), door de financiële instellingen,
van de transacties in die effecten ten uitvoer
gelegd. Het heeft een controle ingesteld op
de naleving van de regels betreffende de han-
del met voorkennis. De publicatie van de ge-
gevens over de verhandelde volumes en de
koersen, die de transparantie van de markt
moet verzekeren, werd uitgebreid en zal nog
worden verfijnd. Ten slotte werd het toezicht
op de naleving van de gedragsregels van de
bemiddelaars op de gereglementeerde markt
verscherpt.

DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

1.32 SPECIFIEKE TAKEN IN HET KADER
VAN DE BUITENLANDSE POLITIEK

De Bank verleent de Staat technische as-
sistentie op twee domeinen van de buiten-
landse politiek van ons land.

Enerzijds verleent de Bank, als agent van
de Belgische Staat, haar medewerking aan de
uitvoering van bilaterale akkoorden waarbij
België middelen ter beschikking stelt van ont-
wikkelingslanden. Eind 1996 beheerde de
Bank in dit verband iets meer dan dertig re-
keningen.

Anderzijds is de Bank betrokken bij de
uitvoering, door België, van de financiële
sancties die de Veiligheidsraad van de Ver-
enigde Naties tegen sommige staten afkon-
digt.
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2. DIENSTVERLENING AAN DERDEN

2.1 CLEARING

De werking van de clearing.' onderging
in 1996 een belangrijke wijziging naar aan-
leiding van de start van het brutovereffenings-
stelsel van betalingen van grote bedragen EL-
LIPS (zie punt 2.2). Aangezien dit stelsel mee-
brengt dat de Bank « intradaykrediet » toestaat
teneinde een vlotte doorstroming van de be-
talingen te verzekeren, werd ten gunste van
de Bank een wettelijk voorrecht ingevoerd op
de eigen tegoeden van de deelnemers aan het
effectenclearingstelsel (artikel 15 van de orga-
nieke wet van de Bank, zoals ingevoerd in-
gevolge artikel 3 van de wet van 18 juni
1996).

Dankzij de invoering van dit wettelijke
voorrecht hoeft men alleen te verifiëren of er

I Voor een overzicht van de functies van de clearing
wordt de lezer verwezen naar het Jaarverslag over
1995, blz. 155.

voldoende waarde aan effecten in de eigen
portefeuille van de kredietopnemer in het ef-
fectenclearingstelsel aanwezig is (het waar-
borgmechanisme van « raservering »). Die re-
serveringen zijn van toepassing op de eigen
tegoeden van de deelnemers (beleggings- en
tradingpartefeuilles). De overschrijving van
geïdentificeerde effecten op een pandrekening
wordt aldus overbodig. Het zogenaamde
reserveringsmechanisme kan eveneens voor
« overnightkrediet » warden gebruikt, alsmede
voor de door de Bank toegewezen beleningen
bij tenderinschrijving. De verschillende regle-
menten inzake kredietverlening werden met
het oog hierop aangepast.

Bovendien is het assortiment van de in
de clearing verhandelde waarden uitgebreid
met drie nieuwe instrumenten, te weten:

twee programma's van waarden die vanaf
mei 1996 geëffectiseerde schuldvorderin-
gen (met name hypothecaire leningen en
financieringen van wagens) vertegenwoor-

GRAFIEK 5 - DOOR HET CLEARINGSTElSEL OP DE SECUNDAIRE MARKT AFGEWIKKELDE TRANSACTIES 1

(daggemiddelden)
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uitgevoerd - en franco transfers.
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digen voor een totaal nominaal bedrag van
22,6 miljard frank;

staatsbons, zijnde obligaties op middellan-
ge termijn die in juni 1996 voor het eerst
door de Staat werden uitgegeven en spe-
ciaal bestemd zijn voor individuele beleg-
gers. Het uitstaand bedrag van die bons in
de clearing beliep op 31 december 1996
13,9 miljard frank (nominaal bedrag);

schatkistbons in vreemde valuta's; dit zijn
gedematerialiseerde waarden op korte ter-
mijn die worden uitgegeven door de Staat
en waarvoor de Bank de rol van gedomi-
cilieerde vervult. Op 31 december 1996
stonden voor omgerekend 53,8 miljard
frank schatkistbons uit.

In 1996 werden in het clearingstelsel van
de Bank bovendien de voornaamste staatsle-
ningen opgenomen die vóór december 1994
werden uitgegeven. Het totale in de clearing
uitstaande bedrag van de klassieke obligatie-
leningen van de Staat in Belgische franken
beliep eind december 1996 1.222,8 miljard
frank (zijnde 83 pct. van het totaal van der-
gelijke leningen).

Over het gehele verslagjaar werden in het
stelsel, voor alle transacties samen,
760.966 kennisgevingen geregistreerd, d.i. een
toename met 21,5 pct. t.o.v. 1995.

2.2 INTERBANCAIRE
BETALINGSSYSTEMEN

Voor de onderlinge uitwisseling van de
girale betalingsinstrumenten maakt de bank-
sector reeds jaren gebruik van het UCV (Uit-
wisselingscentrum van te verrekenen verrich-
tingen van het Belgisch financieel systeem) en
de Verrekenkamer. Op 24 september jl. werd
met succes een nieuw systeem gestart, name-
lijk ELLIPS (ELectronic Large-value Interbank
Payment System). Zoals in het vorige verslag
werd beschreven, betreft het een brutoveref-
feningsstelsel, vooral bestemd voor de verwer-
king van transacties met grote bedragen. Alle
operaties vanaf 50 miljoen en een beperkt
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aantal met een kleiner bedrag worden via
ELLIPSverwerkt. Ze worden één voor één en
onmiddellijk op een definitieve wijze veref-
fend in de boeken van de Nationale Bank.
Het ELLIPS-systeempast in een internationale
evolutie naar een betere beheersing van de
risico's in betalingssystemen door de toepas-
sing van het principe van de brutovereffening.

ELLIPS moet uiteraard eveneens worden
gezien als een eerste fase van de voorberei-
ding van TARGET (Trans-European Automated
Real-Time Gross Settlement Express Transfer
System). De brutovereffeningsstelsels van de
EU-landen, die thans operationeel of in voor-
bereiding zijn, zullen op een gecoördineerde
wijze met elkaar worden verbonden via de
centrale banken om aldus samen TARGET te
vormen. Volgens het scenario voor de invoe-
ring van de euro, goedgekeurd op de top van
Madrid in december 1995, moet TARGET
operationeel zijn vanaf de aanvang van de
Economische en Monetaire Unie op 1 januari
1999. Het is immers een onmisbaar kanaal
voor de snelle en' veilige verwerking van de
operaties met grote bedragen. Een dergelijk
kanaal is van wezenlijk belang voor de uit-
voering van de ene monetaire politiek.

VERZENDENDE BANK ONTVANGENDE BANK

SWIFT

~ Betalingen

~ Informatie
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Het bijgevoegde schema geeft een voor-
stelling van de werking van ELLIPS. De beta-
lingsmodule zorgt voor de uitwisseling en ver-
werking van de operaties en maakt gebruik
van het SWIFT-netwerk, alsook van de reke-
ningen-couranttoepassing van de Bank. De
thesauriemodule levert alle nuttige informatie
voor de financiële beheerders van de deelne-
mers en met name informatie over de beta-
lingen in ELLIPS, en over de geldsaldi in het
UCV, de Verrekenkamer en het Effectenclea-
ringstelsel.

Sedert de start van ELLIPSworden dage-
lijks gemiddeld 3.300 operaties verwerkt voor
een bedrag van zowat 1.200 miljard frank.
Deze operaties werden voorheen vooral ma-
nueel verwerkt in de Verrekenkamer. Na
24 september was er in de Verrekenkamer
dan ook eensklaps een spectaculaire daling
van het bedrag van de verrekende operaties:
vóór deze datum lag het gemiddelde verre-
kende bedrag rond 1.250 miljard, na de start
rond 24 miljard. Dankzij ELLIPS en dankzij
een reeks andere maatregelen om de auto-
matisering te stimuleren daalde het aantal ma-
nuele operaties van 44.500 (daggemiddelde

GRAFIEK 6 - UITSPLITSING, PER CATEGORIE, VAN DE
BELANGRIJKSTE IN HET UCV VERWERKTE
TRANSACTIES

(daggemiddelden in duizenden)
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1 Rekening houdend met de start van ELLIPS op 24 september 1996 :
- 96a : periode van januari lot september 1996
- 96b : periode van oktober tot decamber 1996.

van januari tot september 1996) naar 31.200
(daggemiddelde vanaf oktober 1996). De da-
ling heeft vooral betrekking op overschrijvin-
gen en daarmee gelijkgestelde operaties die
voortaan bijna volledig via de automatische
kanalen UCV en ELLIPSverlopen. De cheques
boven 300.000 fr. en de postwissels, die thans
niet via het UCV worden verwerkt, zijn de
twee voornaamste categorieën van de over-
blijvende manuele transacties.

Dankzij de forse daling van het aantal
manuele operaties en het verwijderen van bij-
na alle operaties met grote bedragen, zal het
in 1997 mogelijk worden de verplichte aan-
wezigheid van de afgevaardigden van de kre-
dietinstellingen in de Verrekenkamer af te
schaffen. De uitwisselingen zullen dan gebeu-
ren via een « postbussysteem». Het UCV-
project « beeldverwerking» zal binnen enkele
jaren allicht een oplossing bieden om ook de-
ze laatste manuele uitwisselingen overbodig te
maken.

De weerslag van ELLIPSop het UCV was
minder spectaculair. De verwerkte bedragen
daalden wel van circa 123 miljard per dag
vóór de start van ELLIPS naar ongeveer
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GRAFIEK 8 - BEDRAG VAN DE VERWERKTE OPERATIES I

(daggemiddelden in miljarden)
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71 miljard nadien. De invloed op het aantal
operaties was evenwel verwaarloosbaar. Meer
nog dan voorheen is het UCV een stelsel voor
de verwerking van detailbetalingen. In 1996
werden dagelijks zowat 3,5 miljoen transacties
verwerkt, wat 5 pct. meer is dan in 1995.
Deze groeivoet is hoofdzakelijk het resultaat
van volgende tendensen :

stijging van het aantaloverschrijvingen en
vergelijkbare transacties (+ 4 pct.) die de
belangrijkste categorie van de UCV-opera-
ties vormen;

aanhoudende daling van het aantal che-
ques (- 7 pct.);

voortdurende groei van operaties aan
bankautomaten (+ 7 pct.).

De UCV-uitwisselingen gebeuren in
steeds toenemende mate via telecommunica-
tie: 90 pct. van de boodschappen worden
momenteel op deze manier doorgestuurd
tegen ongeveer 73 pct. in 1993.

In het raam van het UCV en ELLIPSwerd
eveneens de problematiek van de overgang
naar de euro onderzocht. De banksector heeft
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hierbij geopteerd voor een vooruitstrevend
scenario waarbij alle interbancaire systemen
vanaf de aanvang van de EMU uitsluitend in
euro zullen werken. In de betalingsboodschap
wordt de code van de oorspronkelijke munt-
benaming aangebracht opdat de kredietinstel-
lingen hun cliënteel correct kunnen inlichten
over de oorspronkelijke betalingsopdracht.

2.3 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN
ONDERNEMINGEN

De Centrale voor kredieten aan onderne-
mingen registreert, per kredietnemer, inlich-
tingen betreffende de kredieten van ten min-
ste één miljoen frank die door de kredietin-
stellingen worden verstrekt; zowel de toege-
stane als de opgenomen bedragen worden op-
getekend. Door aan de deelnemende krediet-
instellingen de mogelijkheid te bieden de to-
tale bedragen van de geregistreerde inlichtin-
gen te raadplegen, 'vormt de Centrale een be-
langrijk hulpmiddel bij de beoordeling van de
kredietrisico's op het ogenblik van de toeken-
ning van het krediet en bij de verdere opvol-
ging ervan.

Op 1 november 1995 zijn de nieuwe
procedures voor de mededelingen aan de
Centrale, waarvan de principes werden be-
paald door het koninklijk besluit van 12 de-
cember 1994 betreffende de centralisatie van
kredietrisicogegevens, in werking getreden. De
nieuwe raadplegingsmogelijkheden van de
Centrale werden midden februari 1996 ope-
rationeel. De programma's die nodig zijn voor
het opmaken van statistieken betreffende on-
der meer de sectorale uitsplitsing van de kre-
dieten, zullen in de loop van 1997 worden
ontwikkeld.

In het verleden waren de kosten van de
Centrale nagenoeg volledig ten laste van de
Bank. Aangezien deze laatste voor haar eigen
behoeften niet langer een beroep doet op de
bijeengebrachte gegevens, heeft zij de deel-
nemers gevraagd de kosten van die activiteit
voor hun rekening te nemen. Een nieuwe
overeenkomst inzake de manier waarop de
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kosten worden gedekt, werd met de gebrui-
kers gesloten.

Een wijziging aan titel VI van de bank-
wetgeving van 22 maart 1993, ingevoerd door
artikel 178 en 179 van de wet van 21 de-
cember 1994 houdende sociale en diverse be-
palingen, machtigt de Koning om bepaalde
categorieën verzekeringsondernemingen in het
toepassingsveld van de Centrale voor kredie-
ten aan ondernemingen te integreren. Het
overleg met alle betrokken sectoren en hun
controleautoriteiten, gestart in september
1995, werd in de loop van 1996 voortgezet
om die uitbreiding, binnen een optimale ter-
mijn, in de praktijk te kunnen realiseren.

De gegevensuitwisselingen tussen Europe-
se risicocentrales, die in 1993 uitsluitend in
het kader van het bedrijfseconomische toe-
zicht waren gestart, hebben aan de betrokken
controleautoriteiten de mogelijkheid gegeven
om toegang te verkrijgen tot de gegevens ge-
registreerd in de centrales van de deelnemen-
de landen. De werkgroep, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Europese krediet-
centraies, onderzoekt op dit ogenblik de ju-
ridische en praktische aanpassingendie nood-
zakelijk zijn om de raadpleging van de indi-
viduele inlichtingen door de deelnemende
kredietinstellingen mogelijk te maken.

2.4 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN
PARTICULIEREN

De Centrale voor kredieten aan particu-
lieren heeft tot doel de verzwaring van de
schuldenlast van particulieren af te remmen
door aan de deelnemende instellingen inlich-
tingen te verstrekken betreffende terugbeta-
lingsmoeilijkheden inzake consumentenkredie-
ten en hypothecaire leningen voor privédoel-
einden.

Eind 1996 waren in het gegevensbestand
van de Centrale ongeveer 449.000 contracten
en circa 360.000 personen geregistreerd,
tegenover respectievelijk 430.000 en 352.000
eind 1995. Van het totaal aantal geregistreer-

de contracten heeft 92 pct. betrekking op
consumentenkredieten en 8 pct. op hypothe-
caire kredieten. Ongeveer 20 pct. van het
aantal contracten betreffende consumenten-
kredieten en 32 pct. van die betreffende hy-
pothecaire kredieten zijn « geregulariseerd »,
d.w.z. dat de achterstallige betaling (niet-
opeisbaar gestelde contracten) of het eisbaar
bedrag (opeisbaar gestelde contracten) volledig
werd aangezuiverd.

In 1996 werden 105.000 nieuwe con-
traeten met betalingsachterstand aan de Cen-
trale gemeld. Het aantal door de deelnemers
verstrekte bijwerkingen bedroeg zowat
1 ,5 miljoen. Meer dan 92 pct. van die bijwer-
kingen heeft betrekking op het verloop van
de debetstand (met inbegrip van regularisaties
en delging van de schuld).

Vóór het afsluiten of wijzigen van een
kredietovereenkomst die onder het toepas-
singsgebied van de wet op het consumenten-
krediet valt, zijn de kredietverstrekkers wette-
lijk verplicht de Centrale te raadplegen. Het
aantal raadplegingen per werkdag is tijdens
het afgelopen jaar gestegen tot 12.370 (tegen
11.800 in 1995). Bijna al die raadplegingen
(circa 99 pct.) geschieden « on line». Als ge-
volg van de toename van het aantal raadple-
gingen, enerzijds, en een verdere beheersing
van de werkingskosten, anderzijds, werden de
raadplegingstarieven op 1 oktober 1996 ver-
laagd.

Overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 12 juni 1991 op het consumenten-
krediet en die van de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer ten opzichte van de verwerking van
de persoonsgegevensbrengt de Bank de con-
sument ambtshalve op de hoogte wanneer hij
voor de eerste maal in het bestand van de
Centrale wordt geregistreerd. Bovendien heeft
de consument nadien het recht inzage te krij-
gen van de gegevens die op hem betrekking
hebben.

Rekening houdend met de adviezen van
de Raad voor het Verbruik werden, in overleg
met de vertegenwoordigers van de kredietsec-
tor, het Ministerie van Economische Zaken en
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GRAFIEK 9 - ONTWIKKELING VAN HET AANTAL DOOR DE
CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN
PARTICULIEREN GEREGISTREERDE
CONTRACTEN
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de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, een aantal aanpassin-
gen in verband met de werking van de Cen-
trale besproken; die aanpassingenhebben on-
der meer betrekking op de invoering van een
minimaal achterstallig bedrag bij de eerste
melding van een kredietovereenkomst, de toe-
passing van bijkomende controleprocedures
inzake de te melden identificatiegegevens en
de uniformisering van de bewaartermijnen be-
treffende geregulariseerde kredietovereenkom-
sten. In het kader van een eventuele uitbrei-
ding van het gegevensbestandtot een positief
registratiesysteem werden de praktische en
technische aspecten van een dergelijk systeem
onderzocht. Om de extra werkingskosten zo
laag mogelijk te houden, werd daarbij het ac-
cent gelegd op eenvoudige mededelings- en
bijwerkingsprocedures.

2.5 BALANSCENTRALE

In 1996 is het aantal bij de Bank neer-
gelegde jaarrekeningen ten opzichte van het
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jaar voordien met 5 pct. gestegen tot circa
224.000 (waarvan 202.600 verkorte schema's
en 17.412 volledige). Die toename kan ge-
deeltelijk worden toegeschreven aan de sen-
sibilisering van de ondernemingen vanwege de
strengere sancties waarin de wet van 13 april
1995 tot wijziging van de gecoördineerde
wetten op de handelsvennootschappen voor-
ziet indien zij hun jaarrekening niet of te laat
neerleggen.

Het aantal op diskette ingediende jaarre-
keningen is verder opgelopen tot bijna 64 pct.
van het totale aantal neerleggingen, tegen
58 pct. in 1995.

De opdrachten van de Bank inzake de
verzameling en het opnieuw verspreiden van
de jaarrekeningen van de vennootschappen
werden uitgebreid tot de verwerking van de
sociale balansen. De wet van 22 december
1995 houdende maatregelen tot uitvoering
van het meerjarenplan voor werkgelegenheid
voorziet immers in het opstellen van een so-
ciale balans door de ondernemingen. Dit do-
cument heeft ten doel een overzicht te geven
van het personeelsbestand en -verloop in de
onderneming, alsook van het eventuele be-
roep op de verschillende maatregelen geno-
men ten gunste van de werkgelegenheid en
de inspanningen in het vlak van opleiding.
Het koninklijk besluit van 4 augustus 1996
stelt de inhoud, de presentatie en de controIe-
en publicatiemodaliteiten van de sociale ba-
lansen vast. De Balanscentrale, waarbij de
meeste jaarrekeningen reeds worden inge-
diend, werd belast met de verzameling van
de sociale balansen en het ontwerpen van een
gegevensbank op basis daarvan.

Vanaf het boekjaar dat begint na 31 de-
cember 1995 zullen de jaarrekeningen die de
ondernemingen bij de Nationale Bank van
België dienen neer te leggen, worden aange-
vuld met een nieuwe bijlage waarin de in het
koninklijk besluit van 4 augustus 1996 om-
schreven gegevens zijn opgenomen. Ingevolge
dit koninklijk besluit worden ook andere on-
dernemingen of rechtspersonen die niet nood-
zakelijk handelsvennootschappen zijn, ver-
plicht om een sociale balans op te stellen (in-
zonderheid de ziekenhuizen, de bijkantoren

160 DIENSTVERLENING AAN DERDEN



DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

GRAFIEK 10 - DOOR DE BALANSCENTRALE ONTVANGEN
JAARREKENINGEN OPGESPLITST NAAR
SOORT REKENINGSCHEMA
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van ondernemingen naar buitenlands recht,
alsook de verenigingen zonder winstoogmerk
vanaf een bepaalde omvang) en aangezien zij
geen jaarrekeningen indienen bij de Nationale
Bank, zullen zij een speciaal formulier moeten
invullen. Aldus zal de sociale balans de gehele
commerciële sector en de grote ondernemin-
gen uit de non-profitsector bestrijken.

Het koninklijk besluit van 4 augustus
1996 heeft eveneens voorzien in een over-
gangsregeling voor het laatst begonnen boek-
jaar vóór 31 december 1995. Het heeft alleen
betrekking op de deponerende ondernemin-
gen die op jaarbasis gemiddeld ten minste
20 werknemers in dienst hebben en de an-
dere privaatrechtelijke rechtspersonen met
minstens 100 werknemers. Die bedrijven die-
nen de Nationale Bank een vereenvoudigde
versie van de sociale balans te bezorgen, die
enkel voor statistische doeleinden zal worden
gebruikt.

Bovendien stelt de standaardisering van
het schema van de jaarrekeningen van niet-
fi nanciële vennootschappen de Balanscentrale
al verscheidene jaren in staat globale statis-
tieken op te maken betreffende de resultaten

en de structuur van de betrokken onderne-
mingen. Door de geleidelijke invoering van de
vierde richtlijn van 25 juli 1978 inzake de
jaarrekeningen van bepaalde vennootschappen
in de nationale wetgeving van de andere lan-
den van de Europese Unie werden de over-
eenkomstige statistieken betreffende de bedrij-
ven in die landen beschikbaar. Die statistieken
kunnen evenwel niet onmiddellijk worden ver-
geleken, als gevolg van, enerzijds, de verschil-
lende mogelijkheden die de vierde richtlijn
voorstelt met betrekking tot de weergave van
balans en resultatenrekening en, anderzijds,
de wijze waarop de richtlijn in de nationale
wetgevingen werd ingelast. Om die redenen
heeft het Directoraat-generaal economische en
financiële zaken van de Europese Commissie
een verkort jaarrekeningschema uitgewerkt
waarin de rubrieken worden opgenomen op
basis waarvan vergelijkingen kunnen worden
gemaakt. In dit Europese bestand (genoemd
BACH: Bank for the Accounts Harmonized)
worden de per sector en per bedrijfsgrootte
samengevoegde gegevens opgeslagen, die wor-
den verschaft door de nationale instellingen
van het type Balanscentrale. Deze laatste wer-
ken tevens samen in een Europees comité van
balanscentrales, waarvan één van de werk-
groepen zich samen met de Commissie be-
zighoudt met de validering en exploitatie van
het bestand. Die werkzaamheden hebben ge-
leid tot een nieuw statistisch bestand dat be-
gin 1997 zou kunnen worden gecommercia-
liseerd.

2.6 STATISTIEK

2.61 SOCIAAL-ECONOMISCHE
GEGEVENSBANK BELGOSTAT

Sinds 1990 stelt Belgastat - het resultaat
van de samenwerking tussen het Ministerie
van Economische Zaken, het Federaal Plan-
bureau, het Nationaal Instituut voor de Sta-
tistiek en de Nationale Bank van België - de
gebruikers in staat on-line statistische gegevens
te raadplegen met betrekking tot verschillende
domeinen, zoals de nationale rekeningen vol-
gens de drie gebruikelijke benaceringen. het

DIENSTVERLENING AAN DERDEN 161



omzetcijfer en de productie per economische
sector, de arbeidsmarkt, de financiële mark-
ten, de overheidsfinanciën, de conjunctuuren-
quêtes, de prijzen en de betalingsbalans.

Het toepassingsgebied van Belgostat werd
in 1996 aangevuld met statistieken betreffen-
de de buitenlandse handel.

2.62 CONjUNCTUURENQUETES

Op het vlak van de conjunctuurenquêtes
werd de klemtoon in 1996 gelegd op de geïn-
tegreerde automatisering van publicatie en
verzending. De resultaten van de driemaan-
delijkse enquête naar het productievermogen
en van de enquêtes in de bouwnijverheid
worden reeds via de nieuwe procedure en
voorstellingswijze verspreid. In de loop van
1997 komen geleidelijk de andere conjunc-
tuurenquêtes aan bod.

De voorbereidingen werden getroffen om
vanaf 1997 alle deelsectoren uit de enquêtes
op maandelijkse basis te ondervragen. Zo zijn
er nu enquêtes voor de deelsectoren houthan-
del, groothandel in auto-onderdelen en gara-
ge-uitrusting, detailhandel in geschenkartikelen
en handel in uitrustingsmachines voor de bur-
gerlijke bouwkunde. Ook in de dienstensector
werd een bijzondere inspanning geleverd om
het aantal deelnemers verder op te voeren,
zo onder meer bij de adviesbureaus.

2.63 NATIONALE REKENINGEN

De nationale rekeningen 1995 zijn de
tweede die de Bank heeft opgesteld ten be-
hoeve van het Instituut voor de Nationale Re-
keningen (INR). De aggregaten en de gede-
tailleerde sectorale rekeningen werden respec-
tievelijk gepubliceerd in juni en in december
1996.

In zijn vergadering van 25 juni 1996 heeft
de Raad van de Europese Unie het « Europees
stelsel van nationale en regionale rekeningen
1995 (ESR95)» bekrachtigd. Dat houdt in dat

DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

elke lidstaat van de Europese Unie zijn na-
tionale rekeningen voor de periode 1998 (en
retrospectief tot en met 1995) voor de eerste
maal in april 1999 moet opstellen volgens de
nieuwe methodologie en standaards. Binnen
de Bank is een coördinatiegroep belast met
de uitvoering van die opdracht. In dat kader
is er breed overleg met de andere instellingen
geassocieerd binnen het INR.

2.64 BUITENLANDSE HANDEL

In 1996 werd de in september 1995 ge-
starte inhaaloperatie met betrekking tot de pu-
blicatie-achterstand inzake buitenlandse han-
del, voortgezet. Volgens plan werden in no-
vember de resultaten van de maand augustus
1996 gepubliceerd. Daarmee werd de nor-
male publicatie-achterstand, die volgens een
Europese verordening tien weken mag bedra-
gen, bereikt.

In de tweede helft van 1996 werden de
voorbereidende werkzaamheden betreffende
de regionale verdeling van de buitenlandse
handel aangevat. De regionale gegevens heb-
ben betrekking op de periode 1993-1995. De
opstelling ervan vereiste een aanvullend on-
derzoek bij een groot aantal aangevers, met
vestigingen in meerdere regio's. De regionale
gegevenszullen in het voorjaar van 1997 wor-
den gepubliceerd.

Om de snelheid van de informatiedoor-
stroming en de registratie te verbeteren werd
de elektronische aangifte sterk gepromoot.
Ten behoeve van de aangeverswerden in alle
bijbanken en agentschappen Intrastat-semina-
ries gehouden met demonstratie van de elek-
tronische aangifte.

Naast de opdrachten om voor het Insti-
tuut voor de Nationale Rekeningen buiten-
landse handelsstatistieken op te stellen, kreep
de Bank ook de bevoegdheid de extracom-
munautaire doorvoerstatistieken te produce-
ren. Gezien het enorm groot volume te be-
handelen documenten werd een steekproef-
plan uitgewerkt. Dit zal leiden tot de eerste
volledige jaarresultaten in maart 1997.
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Ten slotte werd in Europees verband
deelgenomen aan talrijke Comitévergaderin-
gen en werkgroepen ter voorbereiding van In-
trastat-II. Verscheidene voorstellen tot vereen-
voudiging van het Intrastat-systeem bevinden
zich in een eindfase; andere blijven nog ter
discussie. Wel is voorzien dat zij in werking
zullen treden op 1 januari 1998.

2.65 BETALINGSBALANS

Tijdens het verslagjaar werd in de eerste
plaats meer aandacht besteed aan een kwa-
liteitsverbetering van de geproduceerde statis-
tieken; daarnaast werden een aantal nieuwe
taken uitgevoerd of voorbereid.

Bij de dagelijkse en maandelijkse rappor-
teringen van de kredietinstellingen en de on-
dernemingen heeft het Belgisch-Luxemburgs
Wisselinstituut (BLWI), dat belast is met het
verzamelen van de basisgegevens,ernaar ge-
streefd de kwaliteit van de meegedeelde in-
formatie te verbeteren. Dit geschiedde onder
meer door, in samenwerking met de Bank,
de ontvangen gegevens periodiek te vergelij-
ken met externe data zoals de statistieken van
de buitenlandse handel en diverse posten van
de gepubliceerde jaarrekeningen.

Tevens werd verder gewerkt om de op-
stelling van de betalingsbalans zoveel mogelijk
af te stemmen op de methodologie bepaald
door het Internationaal Monetair Fonds in de
vijfde uitgave van zijn handleiding en om ook
te kunnen voorzien in de eigen statistische
behoeften van andere internationale instellin-
gen zoals het EMI en EUROSTAT.

In oktober 1996 werden na intens overleg
tussen Luxemburgse en Belgische functionaris-
sen de gescheiden lopende rekeningen van
Luxemburg en België gepubliceerd.

In 1996 werd eveneens, en dit voor de
eerste maal in België en Luxemburg, de en-
quête betreffende de directe buitenlandse in-
vesteringen gelanceerd. Deze moet het mo-
gelijk maken over betrouwbaardere statistie-
ken te beschikken m.b.t. de directe investe-

ringen van ingezeten bedrijven in het buiten-
land, enerzijds, en van buitenlandse bedrijven
en ondernemingen gevestigd in België en
Luxemburg, anderzijds. Deze gegevens strek-
ken ertoe te voldoen aan statistische verplich-
tingen t.o.v. internationale instellingen, bij te
dragen tot de opstelling van de internationale
investeringspositie van België, de ontbrekende
gegevens van de betalingsbalans op te vullen
en ten slotte diverse aanvragen tot informatie
over dit onderwerp te kunnen beantwoorden.

Met het oog op een wereldwijde enquête
die eind 1997 in het kader van het IMF zal
worden gehouden over de vorderingen van
de ingezetenen van elk land op het buitenland
in de vorm van effecten, werden een aantal
voorbereidende werkzaamheden gestart. De
werklast van de organisatie van die enquête
zal echter vooral in 1997 liggen.

De resultaten van deze enquête zullen in
België een hulpmiddel zijn om de internatio-
nale investeringspositie juister te berekenen,
betere schattingen te verrichten aangaande de
inkomensstromen en, uiteindelijk, het IMF
middelen aan te reiken om de statistische
leemten in het internationale effectenverkeer
gedeeltelijk op te vullen of te verklaren.

De Bank en het BLWI hebben zich in
1996 ook toegelegd op de ontwikkeling van
een elektronisch formulier, dat de rapporte-
ring vanwege grote ondernemingen in de na-
bije toekomst zou moeten vergemakkelijken.

Het BLWI heeft ten slotte gewerkt aan
de samenbundeling van alle wettelijke, regle-
mentaire en informatieve teksten tot een ge-
bruiksvriendelijk en overzichtelijk document
voor kredietinstellingen en ondernemingen.
Deze handleiding zal in de loop van 1997
gepubliceerd worden.

2.66 STUDIE- EN INfORMATIEDAG

Rekening houdend met de vooruitgang
die werd geboekt in het vlak van de statisti-
sche vereisten van het Europees Monetair In-
stituut en de op te richten Europese Centrale
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Bank, werden de kredietinstellingen op 3 ok-
tober 1996 tijdens een infosessie « Statistische
rapportering in het licht van de Europese mo-
netaire unie» geïnformeerd aangaande de
aanpassingen die vereist zijn in de rapporte-
ringen «Schema A», «Betalingsbalans» en
« Schuldvorderingen en verbintenissen ».

Voorts hebben de Minister van Financiën
en de Bank, in samenwerking met de primary
dealers, op 25 maart 1996 in Brussel een se-
minarie georganiseerd over de Belgische fi-
nanciële markten.

2.7 ECONOMISCHE STUDIES

De Bank analyseert en becommentarieert
de monetair-financieel-economische data, me-
de op basis waarvan haar bestuursorganen het
monetaire beleid voeren en hun functie van
adviseur van de overheid waarnemen. Die in-
terne taak vertaalt zich in consistent macro-
economisch onderzoek; dit stoelt op een aan-
houdende en grondige verkenning van de ac-
tualiteit en een analyse van het statistisch ma-
teriaal alsook op de econometrische resultaten
van het kwartaalmodel van de Bank, dat re-
gelmatig wordt bijgewerkt.

De Bank heeft in 1996 opnieuw tal van
vragen beantwoord in verband met de recente
ontwikkelingen van de Belgische economie en
het gevoerde monetaire beleid; die vragen
werden gesteld naar aanleiding van:

het jaarlijkse bezoek van een afvaardiging
van het IMF, ten behoeve van de Artikel-
IV-consultaties van het IMF;

het bezoek van OESO-vertegenwoordigers
in het raam van het landenonderzoek van
de OESO-lidstaten;

de economische informatiegaring door in-
ternationale «rating agencies», die de
soevereine kredietwaardigheid van België
wensen vast te stellen.

Verder is de Bank vertegenwoordigd in
diverse Belgische economische organen, zoals
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en
de Cel voor de Overheidsschuld.
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2.71 WETENSCHAPPELIJKE BIBLIOTHEEK

De wetenschappelijke bibliotheek zette
haar werkzaamheden voort in een geest van
samenwerking en openheid voor de buiten-
wereld. In dat kader werd het tijdens het ver-
slagjaar mogelijk talrijke catalogi van grote bui-
tenlandse bibliotheken, zoals de bibliotheek
van het Congres in Washington, te raadplegen
via een informaticanetwerk. Hierdoor kunnen
bepaalde bibliografische opzoekingen veel
sneller geschieden en de gegevensuitwisseling
tussen de bibliotheken wordt vergemakkelijkt
dankzij de elektronische post.

Bovendien werd een grote inspanning ge-
leverd om de geautomatiseerde catalogus te
verbeteren en te standaardiseren. Aldus wer-
den in 1996 meer dan 20.000 titelbeschrij-
vingen gecontroleerd en werden daarnaast cir-
ca 3.000 nieuwe titelbeschrijvingen en 5.000
artikels van wetenschappelijke tijdschriften in-
gevoerd.

De leeszaal van de bibliotheek, die elke
werkdag van 9 tot 16 uur toegankelijk is voor
het publiek, trok in 1996 ongeveer evenveel
bezoekers als de voorgaande twee jaar; er
waren ruim 6.000 consultaties van werken en
tijdschriften.

2.8 PUBLICATIES

De Bank publiceert wekelijks een verkorte
balans, beter bekend als de « weekstaat ».

Naast het Jaarverslagvan de Bank zijn de
voornaamste publicaties van de Bank op dit
ogenblik:

het driemaandelijkse «Statistisch Tijd-
schrift», waarvan het eerste nummer da-
teert van maart 1996, en dat de conti-
nuïteit verzekert van de statistische reeksen
die tot dan toe in het maandelijkse Tijd-
schrift verschenen;

het «Economisch Tijdschrift» dat sinds
mei 1995 driemaal per jaar verschijnt;
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de wekelijkse publicatie « Economische in-
dicatoren voor België»;

de « Nationale rekeningen» (aggregaten en
details) en de « Regionale rekeningen» (se-
dert 1995);

de (maandelijkse en driemaandelijkse) tijd-
schriften en het jaarboek « Statistieken van
de buitenlandse handel» (sedert 1995).

De in 1996 in het Economisch Tijdschrift
verschenen artikels hadden betrekking op de
betalingsbalans van de BLEU in 1995, de net-
to externe positie van België, de omvang en
structuur van de valutamarkt in België, de Bel-
gische economie in 1996, de resultaten en de
financiële situatie van de Belgische vennoot-
schappen.

2.9 MUSEUM

In 1996 trok het Museum van de Bank
evenveel bezoekers als de vorige jaren. Er
werden 515 rondleidingen gegeven onder lei-
ding van een gids. Hiermee vervult de Bank
voornamelijk een educatieve taak. De meeste
museumbezoekers zijn leerlingen uit het lager,
middelbaar en hoger onderwijs, zowel uit bin-
nen- als buitenland.

Tot deze laatste groep behoren steeds
meer Franse en Engelse scholieren die in het
kader van hun economische vorming via ge-
specialiseerde agentschappen zoals « Voyages
scolaires en Europe» en « European Study
Tours» op hun rondreis door Europa ook de
Nationale Bank van België wensen aan te
doen.

De dienst Verzamelingen en Letterkundi-
ge Bibliotheek verleende bovendien door mid-
del van een aanzienlijke bruikleen van collec-
tiestukken en redactionele bijdragen zijn me-
dewerking aan de tentoonstelling « Time Jour-
ney through monetary Europe»; deze ten-
toonstelling werd een eerste maal georgani-
seerd in de gebouwen van het Europees Par-
lement in Brussel in de marge van de Ronde
Tafelover de eenheidsmunt die door de Eu-
ropese Commissie van 22 tot 26 januari 1996
werd gehouden. Daarna was de tentoonstel-
ling nog van 29 april tot 21 juni in Parijs te
zien in de ruimte « Sources d'Europe» die
deel uitmaakt van de Arche de la Défense.

Ook aan diverse andere publicaties en
tentoonstellingen over de financiële en eco-
nomische geschiedenis van België, de numis-
matiek en de hedendaagse Belgische kunst
verleende de dienst zijn medewerking.
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3. DEELNAME VAN DE BANK AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN
EUROPESE EN INTERNATIONALE INSTELLINGEN

De werkzaamheden van de Bank op het
vlak van de internationale instellingen waren
nauw verbonden met de ontwikkeling van de
internationale monetaire en financiële samen-
werking in 1996.

Voortgang naar de Economische en Mo-
netaire Unie

De voorbereidingen voor de derde en
laatste fase van de Economische en Monetaire
Unie (EMU) werden in het afgelopen jaar on-
verdroten voortgezet. Een belangrijk deel van
dit werk vond plaats binnen het Europees Mo-
netair Instituut (EMI) dat, sinds 1 januari
1997, reeds drie jaar bestaat. Samen met het
coördineren van het monetaire beleid van de
lidstaten van de Europese Unie behoort het
voorbereiden van de derde fase tot de be-
langrijkste taak van het EM!. Deze laatste op-
dracht wordt concreet vertaald in de uitwer-
king van het juridische, organisatorische en
logistieke kader dat nodig is om het Europees
Stelsel van Centrale Banken (ESCB)zijn taken
te laten vervullen. Dit stelsel, dat zal bestaan
uit de Europese Centrale Bank (ECB) en de
nationale centrale banken, zal vanaf 1 januari
1999 - wanneer de derde fase van start
gaat - verantwoordelijk zijn voor het voeren
van één monetair beleid in de nieuwe, ge-
meenschappelijke munt, de euro.

Onder impuls van de Raad van het EMI
onderzoeken een aantal subcomités en werk-
groepen de complexe problematiek betreffen-
de de overgang naar de EMU. Deze werk-
zaamheden, waar de Bank intens aan deel-
neemt, bestrijken een omvangrijk gebied: het
monetaire beleid, het valutabeleid. statistie-
ken, betalingssystemen, informatie- en com-
municatiesystemen, bankbiljetten in euro, re-
gels en normen voor waardering en resultaat-
bepaling voor de deelnemers binnen het
ESCB, bankentoezicht en juridische aangele-
genheden.

Het Europees Monetair Instituut (EMI)
publiceerde in januari 1997 een verslag over

het operationele kader van het toekomstige
monetaire beleid van het Europees Stelsel van
Centrale Banken. Nadat het meer in detail
is uitgewerkt, zal dit kader op de datum van
oprichting van de Europese Centrale Bank
(ECB) worden voorgelegd aan de ECB, die
daarover een besluit neemt. De voorberei-
dende werkzaamheden zullen de ECB in staat
stellen de door haar gekozen strategie te vol-
gen - gericht op hetzij een geldhoeveel-
heids- hetzij een rechtstreekse inflatiedoelstel-
ling - en te beschikken over een bepaald
aantal instrumenten, waarvan de tenuitvoer-
legging grotendeels zal worden gedecentrali-
seerd.

In de derde fase zal het ESCBde officiële
deviezenreserves aanhouden van de landen
die tot de eurozone behoren. Het afgelopen
jaar werd veel aandacht besteed aan het uit-
werken van het operationele kader voor het
beheer van die reservesen voor de organisatie
van interventies op de valutamarkt. In deze
context werd ook gesproken over de reserves
die de nationale centrale banken welke deel-
nemen aan de monetaire unie dienen over te
dragen aan de Europese Centrale Bank.

De statuten van het ESCB bepalen im-
mers dat de ECB kan beschikken over officiële
reserves tot een bedrag van 50 miljard ecu.

Zowel voor het voeren als voor het eva-
lueren van het monetaire beleid heeft het
ESCB nood aan statistische informatie. Met
het oog hierop dient te worden bepaald welke
informatie beschikbaar moet zijn. Voor het
grootste deel betreft· het informatie die de
centrale banken nu al gebruiken. De vele ver-
schillen in definities en methodes maken het
gewoonweg aggregeren van beschikbare data
echter vaak onmogelijk, vandaar de noodzaak
om nu reeds te beginnen met de harmonisatie
van statistische informatie.

Het voeren van een eengemaakt monetair
beleid stelt ook eisen aan het betalingsverkeer.
Het ontstaan van één geldmarkt vereist een
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infrastructuur die het mogelijk maakt voor
banken om snel en efficiënt geld over te ma-
ken binnen de gehele eurozone. Te dien ein-
de wordt volop gewerkt aan een Europees
betalingssysteem, TARGET genaamd (zie
punt 2.2).

Zowel voor het uitvoeren van het mone-
taire beleid als voor het interveniëren in de
valutamarkt werden de technische voorwaar-
den onderzocht die de ECB in staat moeten
stellen om, in de mate dat zij het mogelijk
en nuttig acht, voor een gedecentraliseerde
aanpak te opteren. Om deze werkwijze doel-
matig te laten verlopen zijn performante in-
formatie- en communicatiesystemen nodig. Er
werd reeds van start gegaan met de analyse
en specificatie van de systemen nodig om een
efficiënte uitwisseling van informatie mogelijk
te maken. Voorts werden afgelopen jaar de
eerste stappen gezet om het bestaande tele-
conferentiesysteem van het EMI te vervangen
door een moderner systeem.

De euro zal de munt zijn van ieder van
de deelnemende landen vanaf 1 januari 1999.
Girale betalingen in euro zullen vanaf dat mo-
ment kunnen worden uitgevoerd. De invoe-
ring van de chartale euro zal uiterlijk op 1 ja-
nuari 2002 plaatsvinden.

Op het vlak van de veiligheid werden ook
werkzaamheden aangevat met het oog op een
harmonisering van de veiligheidsnormen voor
de grensoverschrijdende geldtransporten die
binnen de eurozone zullen plaatsvinden.

Om het opstellen van een geconsolideer-
de balans van het ESCB mogelijk te maken,
wordt gewerkt aan eenvormige regels en nor-
men voor balansindeling en waardering door
de nationale centrale banken, althans voor die
balansposten welke betrekking hebben op de
ESCB-activiteiten als dusdanig. Daarbij wordt
ook aandacht besteed aan de regels voor de
bepaling van het resultaat en aan methodes
die ervoor moeten zorgen dat de inkomsten
die voortvloeien uit de implementatie van het
monetaire beleid door het ESCB op een bil-
lijke wijze worden verdeeld onder de natio-
nale centrale banken die tot de eurozone be-
horen.
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In tegenstelling tot de bepaling van het
monetaire beleid blijft het toezicht op het
bankwezen een nationale bevoegdheid. Toch
is ook hier een rol weggelegd voor het ESCB
en de statuten van de ECB en het ESCB be-
vatten dienaangaande een aantal bepalingen.
Zo heeft de ECB onder meer een adviserende
taak met betrekking tot de Europese regelge-
ving inzake het toezicht op kredietinstellingen
en de stabiliteit van het financiële stelsel.

Tot slot wordt binnen het EMI gewerkt
aan juridische aangelegenheden. Zo heeft het
Instituut zijn actieve medewerking verleend
aan de voorbereiding van de teksten inzake
de invoering van de euro. Het juridisch kader
voor het functioneren van het monetaire be-
leidsinstrumentarium werd eveneens grondig
bestudeerd. Talrijke ontwerpen van verorde-
ningen, beslissingen en richtlijnen, die onont-
beerlijk zijn voor de tenuitvoerlegging van het
monetaire beleid in de derde fase werden
uitgewerkt.

Ook buiten het EMI wordt naarstig voort-
gewerkt aan de overgang naar de monetaire
unie. Zo neemt de Bank deel aan de bespre-
kingen binnen het Monetair Comité van de
Europese Unie. Naast meer algemene onder-
werpen zoals de opvolging van het economi-
sche beleid binnen de landen van de Unie
stond vorig jaar de bespreking van het « pact
voor stabiliteit en groei» - een Duits voorstel
om de begrotingsdiscipline van de landen die
deelnemen aan de monetaire unie na de start

.van de derde fase te verzekeren - op de
agenda. Verder werden, in nauwe samenwer-
king met het EMI, voorstellen geformuleerd
met betrekking tot een wisselkoersmechanisme
tussen de landen van de eurozone en de an-
dere landen. De bedoeling van zo'n mecha-
nisme is, enerzijds, concurrentiële devaluaties
en buitensporige wisselkoersschommelingen
die de werking van de eenheidsmarkt zouden
kunnen verstoren, te verhinderen en, ander-
zijds, de convergentie te bevorderen.

Andere internationale activiteiten

De Bank heeft, zoals in de voorgaande
jaren, meegewerkt aan studies uitgevoerd
door de centrale banken van de landen van
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de Groep van Tien. In de onderscheiden co-
mités werd een hele waaier van vraagstukken
in het financiële en monetaire domein onder-
zocht. Zo publiceerde het Euro-currency Stan-
ding Committee een aantal voorstellen ter ver-
betering van de statistieken betreffende de af-
geleide markten, de Group of Computer Ex-
perts een studie over de veiligheid van elek-
tronisch geld en het Committee on Payment
and Settlement Systems een rapport over het
vereffeningsrisico bij deviezentransacties. Het
Basle Committee on Banking Supervision, van
zijn kant, publiceerde aanbevelingen in ver-
band met de kapitaalvereisten ter dekking van
de marktrisico's, tot wijziging van het akkoord
van 1988, alsook een aantal verslagen en con-
sultatieve papers, onder meer een rapport
omtrent het toezicht op grensoverschrijdend
bankieren en een surveyover openbaarmaking
van handelsactiviteiten in deviezen, effecten
en afgeleide producten van banken en effec-
tenhuizen. Nog in het kader van de Groep
van Tien werd door de Plaatsvervangers een
rapport opgesteld ten behoeve van de Minis-
ters van Financiën en de centrale-bankpresi-
denten over de problematiek van soevereine
Iiquiditeitscrisissen.

Ten gevolge van de Mexicaanse CriSIS in
1995 werden de reeds aangevatte discussies
over het toezicht van het IMF op haar leden
en over de toereikendheid van de financiële
middelen van het IMF ook vorig jaar voort-
gezet. Met betrekking tot de versteviging van
het toezicht heeft het Fonds publicatiestan-
daarden gecreëerd voor een reeks variabelen
in vier domeinen: de reële economie, de
overheidsfinanciën, de financiële economie en
de relaties met het buitenland. Er worden

twee standaarden voorzien: een standaard
voor de verspreiding van speciale gegevensen
een voor de verspreiding van algemene gege-
vens. De oprichting van de meer algemene
standaard is voor later, toetredi ng tot de spe-
ciale standaard daarentegen werd reeds ge-
opend in april 1996. Ons land heeft kort
daarop zijn formele toetreding aan het Fonds
betekend. Aangaande de versterking van de
financiële middelen werd aanzienlijke vooruit-
gang geboekt in het opzetten van nieuwe le-
ningsovereenkomsten, ter aanvulling van de
reeds bestaande algemene leningsovereen-
komsten.

De Bank heeft, zoals in voorgaande jaren,
haar medewerking verleend aan de werk-
zaamheden van de OESO, die in diverse co-
mités en werkgroepen economische en finan-
ciële vraagstukken uitdiept.

Zij heeft voorts een opleiding verstrekt
aan bijna 400 deskundigen van andere cen-
trale banken, waaronder een groot aantal af-
komstig uit Midden- en Oost-Europa.

Sinds 1991, het jaar waarin werd gestart
met de bijstand aan Midden- en Oost-Euro-
pese centrale banken, is de know-how van
deze laatste aanmerkelijk verbeterd. Om die
reden worden de seminaries - ook de ge-
specialiseerde - geleidelijk vervangen door
korte studiebezoeken, en monden de uiteen-
zettingen uit in gedachtenwisselingen.

Ten slotte hebben econometristen van de
Bank de centrale bank van Slowakije geadvi-
seerd bij het ontwerpen van een monetair
model voor dat land.
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4. DE OVERGANG VAN DE BANK OP DE EURO

Net zoals ieder ander bedrijf moet de
Bank de overgang naar de euro voorbereiden
voor haar interne werking. In het beschouwde
jaar heeft de Bank deze werkzaamheden aan-
gevat door de oprichting van het Steering
Committee « De NBB in de derde fase». Dit
comité wordt door een lid van het Directie-
comité voorgezeten. Een brede waaier van de-
partementen en diensten zijn vertegenwoor-
digd in het Steering Committee. Meldenswaar-
dig is trouwens dat andere Europese centrale
banken een soortgelijke structuur hebben op-
gezet om de overgang naar de euro voor te
bereiden.

Het mandaat van het Steering Committee
is de Bank gereed te maken voor, ten eerste,
de introductie van de euro en, ten tweede,
deelname als operationele entiteit aan het Eu-
ropees Stelsel van Centrale Banken (ESCB).
Dit laatste betekent, onder meer, dat de Bank
klaar moet zijn om deel te nemen aan de
uitvoering van het gem~enschappelijke mone-
taire beleid, aan het grensoverschrijdende be-
talingssysteem TARGETen aan de verzameling
van statistische gegevens. Het gaat dus om de
concrete en operationele aanpassingen,vooral
dan op informaticavlak, die binnen de bank
dienen te geschieden om vanaf de eerste dag
van de derde fase doeltreffend te kunnen
functioneren binnen het ESCB.

Om het werk te organiseren heeft het
Steering Committee acht grote activiteitsdo-
meinen afgebakend die overeenstemmen met
het actieterrein van de subcomités en werk-
groepen binnen het EM!. Het betreft met na-
me het monetai re en wisselkoersbeleid, beta-
lingssystemen, effectenclearing, statistieken,
aanmaak en uitgifte van bankbiljetten, boek-
houding, uitwisseling van gegevens en infor-
matica. Voor ieder domein werd een verant-
woordelijke aangewezen.

Het Steering Committee heeft zijn werk
aangevat met het opstellen, per activiteitsdo-
mein, van een volledige lijst van alle projecten
en subprojecten die gerealiseerd moeten wor-

den binnen de Bank. Deze inventaris geeft
tevens een eerste aanduiding van de beno-
digde tijd en middelen en de eventuele bin-
dingen met andere projecten in de Bank. De
verantwoordelijken voor de diverse activiteiten
hebben tot taak om technische werkgroepen
op te zetten die de projecten verder moeten
uitwerken. Deze werkgroepen zullen nauw
contact onderhouden met de vertegenwoordi-
gers van de Bank in de onderscheiden werk-
groepen in het EMI - of elders - om de
werkzaamheden op intern en extern vlak op
elkaar af te stemmen.

In het vooruitzicht van de Monetaire
Unie dienen de statuten van de nationale cen-
trale banken te worden aangepast, enerzijds
teneinde ervoor te zorgen dat zij, uiterlijk op
de datum van oprichting van het ESCB, ver-
enigbaar zijn met het Verdrag betreffende de
Europese Unie en met de statuten van het
ESCB,en anderzijds orn, uiterlijk op het ogen-
blik dat de respectieve landen tot de Mone-
taire Unie toetreden, de integratie van de na-
tionale centrale banken in het ESCB mogelijk
te maken. De evaluatie van die «juridische
convergentie» zal deel uitmaken van de ver-
slagen die de Europese Commissie en het EMI
begin 1998 moeten opstellen ter voorberei-
ding van de beslissingen van de Raad van de
Europese Unie met betrekking tot de overgang
op de gemeenschappelijke munt.

Teneinde aan die vereisten te voldoen,
heeft de Bank een ontwerp van nieuwe or-
ganieke wet uitgewerkt. Het EMI, aan wiens
oordeel dat ontwerp is onderworpen, heeft
een positief advies uitgebracht. Het is boven-
dien van mening dat België het enige land is
dat zijn centrale-bankstatuten in de toekomst
niet meer zal hoeven aan te passen om te
kunnen toetreden tot de derde fase van de
Monetaire Unie. Het bewuste ontwerp moet
nog behandeld en goedgekeurd worden door
het Parlement.

Het ontwerp introduceert in de organieke
wet van de Bank het principe dat zij een
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integrerend deel zal uitmaken van het ESCB
en zal handelen in overeenstemming met de
richtsnoeren en instructies van de ECB. Het
specificeert dat de doelstellingen van de Bank
die van het ESCBzullen zijn, te weten, in de
eerste plaats, het handhaven van prijsstabiliteit
en, onverminderd die doelstelling, de onder-
steuning van het algemene economische be-
leid in de Europese Gemeenschap. Die doel-
stellingen worden nagestreefd in overeenstem-
ming met het beginsel van een open markt-
economie met vrije mededinging (artikel 3a
van het EG-Verdrag). Het ontwerp somt de
via het ESCB uit te voeren fundamentele ta-
ken op. In dat kader verleent het de Bank
verantwoordelijkheid bij het toezicht op de
betalingssystemen en de effectenvereffening.
Het bevat ook de lijst van de toegelaten trans-
acties, met inbegrip van de ontvangst van mo-
netaire reserves die de ECB aan de krediet-
instellingen zou kunnen opleggen.

Het ontwerp voorziet in een vereenvou-
diging van de organisatie van de Bank. De
Regentenraad, die geen beslissingsrecht meer
zal hebben in de domeinen die onder de
bevoegdheid van het ESCBvallen, zal groten-
deels de huidige administratieve bevoegdhe-
den overnemen van de Algemene Raad, die
verdwijnt. Het ontwerp maakt het overigens
mogelijk aan filialen van de Bank taken toe
te vertrouwen die niet onder het ESCB res-
sorteren.

Tot slot strekken de in de organieke wet
van de Bank aangebrachte wijzigingen tot een
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nog grotere autonomie. Door de wet van
22 maart 1993 was het schorsingsrecht van de
regeringscommissaris en het vetorecht van de
Minister van Financiën in verband met de uit-
voering van de in overeenstemming met de
wet en de statuten genomen monetai re-
beleidsbeslissingen, reeds officieelopgeheven.
Volgens het onderhavige wetsontwerp zal de
regeringscommissaris,die voortaan de titel van
vertegenwoordiger van de Minister van Finan-
ciën draagt, uitsluitend toezicht kunnen uit-
oefenen op de wettelijkheid van de beslissin-
gen van de Bank die betrekking hebben op
taken en verrichtingen die niet onder het
ESCB ressorteren. De Gouverneur en de ove-
rige leden van het Directiecomité van de Bank
zullen een nog grotere persoonlijke onafhan-
kelijkheid genieten in die zin dat, conform de
statuten van het ESCB,de Koning hen slechts
onder nauwkeurig vastgelegde voorwaarden
uit hun ambt kan ontheffen. De functionele
onafhankelijkheid van de Bank van haar kant
wordt gewaarborgd door de erkenning dat de
doelstelling van blijvende prijsstabiliteit duide-
lijk de voorrang heeft boven de andere doel-
stellingen. Wanneer de Bank andere functies
vervult dan die welke nauwkeurig in de sta-
tuten van het ESCB omschreven zijn, zal dat
aan de stilzwijgende goedkeuring van de Raad
van centrale-bankpresidenten van de ECB
worden voorgelegd. Die Raad zal dan, voor-
aleer een uitspraak te doen, nagaan in welke
mate die functies interfereren met de doel-
stellingen en taken van het ESCB.
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5. DE OVERGANG VAN BELGIE OP DE EURO

De Bank verleent haar medewerking aan
de voorbereiding van België op de Europese
monetaire unie.

Verscheidene departementen en diensten
van de Bank nemen deel aan deze werkzaam-
heden en zijn meer bepaald betrokken bij de
analyse van een aantal financiële, economi-
sche en juridische kwesties. Zo heeft bijvoor-
beeld het departement Studiën in 1996 ver-
schillende werknota's opgesteld die als basis
dienden voor het denkwerk van de studie-
groep « Diagnose en uitdagingen van de Bel-
gische banksector », die de uitdagingen on-
derzoekt waarvoor het Belgische bankwezen
geplaatst wordt als gevolg van de openstelling
van de markten en de invoering van de euro.

In augustus heeft de Ministerraad zijn
goedkeuring gehecht aan de financiële kracht-
lijnen voor de invoering van de euro in België
(« nationaalovergangsplan »). Deze krachtlij-
nen werden opgesteld door een werkgroep
« euro », die werd voorgezeten door de Ad-
ministrateur-generaal van de Thesaurie en
waaraan de Bank heeft deelgenomen. Ze heb-
ben tot doel de geleidelijke vervanging van
de Belgische frank door de euro in het be-
talingsverkeer en op de financiële markten
voor te bereiden.

Daarnaast heeft de Raad kennis genomen
van een mededeling van de Minister van Eco-
nomische Zaken betreffende de overgang van
de Belgische economie op de euro.

In november heeft de Ministerraad, gelet
op de noodzaak om het werkterrein uit te
breiden tot alle sectoren van de economie en
de overheid, besloten om een permanente
coördinatiestructuur op te zetten, in de vorm
van een Commissariaat-generaal voor de euro,
waarbij de privé-sector en de overheidssector
worden betrokken. Een lid van het Directie-
comité van de Bank werd aangezocht om dit
orgaan voor te zitten en een adviseur van de
directie werd aangewezen als adjunct-commis-
saris-generaal.

Het Commissariaat heeft als opdracht alle
aspecten van de overgang van België op de
euro in goede banen te leiden, in casu op
het vlak van de uitwisseling van informatie en
ideeën tussen de vertegenwoordigers van alle
betrokken sectoren. Het moet vooral waken
over de samenhang van de te nemen maat-
regelen.

De Bank voorziet in de staf en de logis-
tieke behoeften van het Commissariaat.

DE OVERGANG VAN BELGIE OP DE EURO 173





r--
-

r--- -- -- -
r--

-
-

r--
I-r--- -r-- I- I- --

- r--
r-- r--

-

r-r-r-
- - - 1- - -- -- -- -- -

- r--
r--

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

DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

6. DE INGEZETTE MIDDELEN

6.1 MENSELIJK POTENTIEEL

De daling van de personeelssterkte die
sinds 1991 aan de gang is en in 1995 was on-
derbroken door de rekruteringen vereist inge-
volge de belangrijke uitbreiding van de statis-
tische opdrachten van de Bank, heeft zich in
1996 voortgezet. Via natuurlijke afvloeiing kon
het personeelsbestand dit jaar met 52 eenhe-
den worden teruggebracht. Aan het einde van
1996 had de Bank aldus nominaal 2.866 per-
soneelsleden in vaste dienst. In dit cijfer zijn
de jongerenstages en de tijdelijke arbeidsover-
eenkomsten niet begrepen. Uitgedrukt in vol-
tijdse banen, telde de reële personeelssterkte
2.653 eenheden, een terugval met 50 eenhe-
den tegenover vorig jaar. Het verschil tussen
nominale en reële bezetting wordt voorname-
lijk verklaard door de deeltijdarbeid (met rege-
lingen variërend van 90 pct. tot 50 pct.), waar
steeds meer personeelsleden gebruik van ma-

GRAFIEK 11 - PERSONEELSBESTAND PER EINDE JAAR
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Er dient opgemerkt te worden dat de
Bank overeenkomstig de bedrijfsovereenkomst
van 6 oktober 1994 ook haar tewerkstellings-
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op zowel vaste als tijdelijke medewerkers.
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plichting per 1 juli 1996 ook begonnen met
de indienstneming van EWE-stagiairs (eerste
werkervari ngscontract).

Door de talrijke reorganisaties in de Bank
tijdens de voorbije jaren en de omvorming,
op 1 januari 1997, van vier agentschappen in
representatiekantoren dient het departement
Sociale Zaken een actieve heraanstellingspoli-
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organisatie van de nodige omscholing.

3400

3200

3000

2800

2600

2400
1992 1993 1994 1995 1996

D Aantal personen berekend op basis van een voltijdse betrekking

D Aantal personen ongeacht hun werktijdregeling

DE INGEZETTE MIDDELEN 175



leder personeelslid heeft in 1996 ge-
middeld drie dagen opleiding genoten. De
informatica vormt het domein bij uitstek,
met meer dan 40 % van de gevolgde op-
leidingen. Daarna volgen de bancaire en
financiële opleidingen, de managementsemi-
naries en de opleidingen in het vlak van
de veiligheid en de taalcursussen. Twee der-
de van de programma's wordt georganiseerd
in de onderneming; de overige opleidingen
worden toevertrouwd aan externe instellin-
gen.

De mogelijkheid tot vervroegde uittreding
vanaf 56 jaar, ingesteld door de CAO van
6 oktober 1994, is verlengd tot 31 december
1997. Tijdens het voorbije jaar hebben 25
gerechtigde personeelsleden hiervan gebruik
gemaakt.

Het beoordelingssysteem van het kader-
personeel is lichtjes gewijzigd, terwijlook
het in 1991 ingevoerde stelsel van flexibele
verloning van het kader gedeeltelijk is her-
zien.

Krachtens de wet van 4 augustus 1996 is
de naam van de Comités voor Veiligheid, Ge-
zondheid en Verfraaiing van de werkplaatsen
veranderd in Comités voor preventie en be-
scherming op het werk. Ingevolge deze wet-
telijke regeling zullen de taken van de huidige
dienst voor VGV in de loop van 1997 worden
herzien.

De in 1995 opgerichte Ondernemings-
raad heeft tijdens het voorbije jaar tienmaal
vergaderd. Tijdens deze bijeenkomsten heeft
de werkgever, zoals wettelijk voorgeschreven,
de economische, financiële en sociale infor-
matie met betrekking tot de Bank verstrekt.
Bovendien werd de werknemersvertegenwoor-
diging er voorgelicht over de belangrijke re-
organisaties in de Bank, waaronder deze
voortvloeiend uit de voorbereiding op de Eu-
ropese monetaire unie.

De constante dialoog en de traditionele
zin voor constructieve samenwerking tussen
de Directie van de Bank en de personeels-
vertegenwoordigers werden aldus geformali-
seerd, maar tegelijk ook versterkt.
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6.2 ORGANISATIE- EN
INFORMATICAWERKZAAMHEDEN

Zoals het jaar voordien hebben de be-
langrijkste informaticaontwikkelingen van
1996 betrekking op de betalingssystemen (zie
punt 2.2 ELLIPSen TARGET), de effectenclea-
ring (zie punt 2.1) en de statistische activitei-
ten (zie punt 2.6).

Alle projectteams zijn overgegaan tot de
raming van de benodigde middelen voor de
overgang naar de derde fase van de EMU.
Het kan gaan om de aanpassing van bestaan-
de toepassingen (b.v. : omrekening BEF/EU-
RO) of om de ontwikkeling van nieuwe toe-
passingen wanneer de uitvoeringsvoorwaarden
van sommige operaties binnen het ESCBfun-
damenteel verschillen van die op nationaal
vlak.

De werkbelasting voor de Bank inzake
informatica zal de komende twee jaar bijzon-
der zwaar zijn, gezien de aanpassingen voor
de EMU, enerzijds, en voor de overgang naar
het jaar 2000, anderzijds.

Het verloop van het rekenvermogen en
de opslagcapaciteit is beïnvloed door de nieu-
we ontwikkelingen, de uitbreiding van be-
staande toepassingen (nieuwe functies alsook
een stijging van het volume van de verwerkte
gegevens) en het toegenomen gebruik van de
mainframe door het Infocenter. De onafge-

GRAFIEK 12 - ONTWIKKELING VAN HET REKENVERMOGEN
VAN DE MAINFRAMES (MIPS) 1
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I Mips = afkorting van « million instructions per second» (maat van de
verwerkingssnelheid van de computer).
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GRAFIEK 13 - ONTWIKKELING VAN DE OPSLAGCAPACITEIT
VAN DE GEHEUGENSCHIJVEN VAN DE
MAINFRAMES (GIGABYTES) I
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I Ctgabyte = 1 miljard karakters.

het nieuwe overschrijvingsformulier werden
tijdens de tweede helft van 1996 aangevat.

Op het internationaal vlak ten slotte
neemt de Bank deel aan de werkzaamheden
van verschillende technische werkgroepen, die
zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van
centrale banken. De taken zijn bijzonder tal-
rijk op Europees vlak: de expertgroepen zijn
namelijk belast met de coördinatie, uit auto-
matiseringsoogpunt, van de projecten in het
kader van de overgang naar de derde fase
van de EMU.

6.3 BOEKHOUDKUNDIG
broken groei van de laatste tien jaar, die VERWERKINGSSYSTEEM
wordt geïllustreerd door de onderstaande gra-
fieken, zal zich nog voortzetten.

De uitbreiding van de verwerkings- en
opslagcapaciteit blijft niet beperkt tot de
mainframe. Er wordt ook een zeer sterke groei
genoteerd voor de minicomputers (de opslag-
capaciteit is de laatste 5 jaar verviervoudigd)
en de LAN (eind 1996 waren meer dan 1.300
werkposten op het netwerk aangesloten, tegen
slechts 300 in 1992).

Het beheer van de systeemelementen
neemt dan ook een bijzonder belangrijke
plaats in (capacity planning, veranderingsma-
nagement, investeringsplan,...).

In 1997 zal de aandacht, op technisch
vlak, uitgaan naar het opzetten van de tele-
communicatie-infrastructuur, die tegen 1 janu-
ari 1999 moet zorgen voor de goede uitvoe-
ring van de operaties binnen het ESCB,alsook
naar een bijwerking van het noodplan.

Het op rationalisatie en productiviteitsver-
beteri ng gericht organisatie-onderzoek werd
voortgezet. Het belangrijkste project in 1996
was de kostenstudie van de Drukkerij, die ge-
baseerd was op het zogenaamde ABC-model
of de Activity Based Costing-benaderi ng.

Het secretariaat van de protocollen van
de financiële sector bereidt eveneens de over-
gang op de euro voor: de besprekingen i.v.m.

Tijdens het afgelopen jaar heeft een werk-
groep de functionele en technische behoeften
van een nieuw boekhoudkundig verwerkings-
systeem omschreven. Dat stelsel moet de al-
gemene boekhouding van de Bank beheren.
De aanbevelingen van die werkgroep hebben
eind 1996 geresulteerd in de aankoop van
een softwarepakket. De werkzaamheden wor-
den voortgezet en zullen in 1997 betrekking
hebben op de ingebruikneming ervan.

Daarnaast is een tweede team belast met
de uitwerking van een programma dat boe-
kingen creëert. Dit programma zal de opera-
ties die worden geregistreerd in de toepassing
van de Back Office van het departement Fi-
nanciële Markten omzetten in boekingen.

Voorts neemt de Bank deel aan de werk-
groep die bij het EMI is ingesteld om de regels
en normen voor waardering en resultaatbepa-
ling binnen het ESCB te harmoniseren.

6.4 AGENTSCHAPPENNET

Eind april 1996 heeft de Bank een re-
presentatiekantoor geopend in Waver zodat
zij ook vertegenwoordigd is in de nieuwe pro-
vincie Waals-Brabant. In dezelfde periode
werd het kantoor in La Louvière gesloten.

DE INGEZETTE MIDDELEN 177



Op 1 januari 1997 werden de agent-
schappen in Mechelen, Roeselare, Doornik en
Verviers omgevormd tot representatiekanto-
ren : deze vestigingen verrichten dus geen
operaties meer met financiële instellingen. Er
worden uitsluitend diensten verleend aan par-
ticulieren en ondernemingen. Een en ander
past in de reorganisatie van de activiteiten van
de Bank buiten de hoofdzetel.

6.5 BOUWWERKEN

De modernisering van de oude gebouwen
van de hoofdzetel te Brussel gaat voort, zowel
wat de herinrichting van de lokalen als wat
de aanpassingvan de technische infrastructuur
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betreft. Zo werden met name de modernise-
ringswerken in de Hoofdkas en de Drukkerij
voortgezet, terwijl de inrichting van de nieuwe
lokalen van het departement Sociale Zaken
werd voltooid. Ook een aantal werkzaamhe-
den in het kader van de asbestverwijdering
werden beëindigd.

In de provincie heeft het nieuwbouwpro-
gramma betrekking op drie agentschappen:
het werk in Aarlen werd aanbesteed, de aan-
vraag voor een bouwvergunning in Kortrijk
werd ingediend en er werd begonnen met de
studie voor het nieuwe agentschap te Hasselt.

In verscheidene vestigingen werden aan-
passingswerkenuitgevoerd om de veiligheid te
verbeteren.
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7. BEHEER EN TOEZICHT

Het mandaat van directeur van de heer Robert Reynders werd bij koninklijk besluit van
14 november 1996 vernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande 1 november 1996.

De heer jean Poullet, secretaris van de Bank sinds 1 januari 1986, is op 1 novernber 1996
met pensioen gegaan.

De heer Poullet trad in 1969 als adviseur in dienst van de Bank, werd in 1970 benoemd
tot inspecteur-generaal en chef van het departement Organisatie en Opleiding en in 1974 tot
onderdirecteur. Hij werd in 1978 tot chef van het personeel aangesteld en kreeg twee jaar
later de graad van adviseur van de directie.

Creatief en enthousiast heeft hij zich altijd ingezet voor alle taken die hem werden toe-
vertrouwd. Door zijn vertrek verliest onze Instelling niet alleen een open en innemende me-
dewerker, maar ook een gedreven man die de automatisering van de Bank steeds heeft
gestimuleerd.

Als blijk van dankbaarheid voor de waardevolle bijdrage die de heer Poullet aan onze
Instelling heeft geleverd, heeft de Algemene Raad hem de titel van eresecretaris verleend.

De Raad heeft als zijn opvolgster Dr. Marcia De Wachter, departementsadviseur bij het
Algemeen Secretariaat, aangewezen.

***

Met droefheid maakt de Bank melding van het overlijden in 1996 van vier van haar
personeelsleden: de heer jozef Heymans, mevr. Eliane Maurissen-Ledent, mej. Ann Van Acker
en de heer Raymond Vrijdagh.

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 heer jean Poullet, secretaris van de Bank en mej. jacqueline Rondeux, inspecteur-gene-
raal, chef van de dienst Secretariaat van de Directie.

Zij dankt ook de leden van het uitvoerend personeel wier loopbaan in het afgelopen jaar
een einde nam:

de heer jules Annoye, de heer Raymond Borowiak, mevr. Francine Van der Cracht-Borloo,
de heer Albert Bortier, de heer Maurice Brisaert, de heer jacques Bulcaen, de heer jean Caron,
mevr. Monique De Ruyver-Charton, mevr. Arlette Verbaandert-Coens, de heer Henri Constant,
de heer Henri Deprins, mevr. Yvonne De Trach, mevr. Micheline Delvaux-Devaux, mevr.
jeanine Delattre-De Vos, de heer Adolphe Dormal, de heer Noël Fournier, mevr. Clara Lanck-
mans-Catz, mevr. Marie-jeanne Timmermans-Cillet, de heer jean Cloden, de heer jozef Coos-
sens, mevr. Nicole Hardy-Coossens, de heer Cuilielmus Hendrickx, de heer ClI,y Hoebeeck,
de heer Willy Ingelbrecht, mevr. jacqueline Hasey-joachim, de heer Cerard Lievens, mevr.
Florette Dury-Loriau, de heer Auguste Massart, mevr. Huguette Moerenhout-Mertens, mevr.
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Maria Van Riet-Moens, de heer André Moriau, mevr. Anna Gyesbreghs-Neys, de heer Alexander
Olivier, de heer Heinz Peifer, mevr. Julienne Beele-Pirlet, mevr. Marie De Sutter-Plas, de heer
Jean-Marie Preudhomme, mevr. Annette Delsaux-Schoy, de heer Paul Seghers, mevr. Yvette
Avaert-Timmermans, de heer Ghislain Vanbets, de heer Jozef Van den Bossche, de heer Jan
Vanderlinden, de heer Frans Van Gucht, mej. Nicole Vanlaethem, de heer Arthur Van Messen,
de heer Jozef Vanvoorden, de heer Marcel Verbist. mevr. Liliane Vermeir-Verhavert, mevr.
Jeannine Frère-Verheyden, mevr. Isabella Van Den Branden-Vermoesen, mevr. Paule Van Geys-
sel-Vinck, de heer Hendrik Wauters, mevr. Marie-Louise Smolders-Weckx, de heer Jules Wil-
lems.

***

Krachtens artikel 83 van de statuten werd op maandag 26 februari 1996 de gewone al-
gemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

Het verslag over de werkzaamheden van het boekjaar 1995 werd aan de houders van de
nominatieve of bij de Bank neergelegde aandelen verstuurd met naleving van de door het
artikel 41 van de statuten opgelegde termijn.

Op grond van artikel 86 van de statuten werden de twee aanwezige aandeelhouders die
het grootst aantal aandelen bezaten en geen deel uitmaakten van het beheer van de Bank,
tot stemopnemers aangewezen. Zij hebben kunnen vaststellen dat werd voldaan aan de statutaire
vereisten met betrekking tot de bekendmaking van de vergadering en de deelname eraan.

De Gouverneur heeft eerst verslag uitgebracht over de verrichtingen van het boekjaar 1995
en de door de aandeelhouders gestelde vragen beantwoord. Overeenkomstig de wettelijke en
reglementaire bepalingen heeft de Ondernemingsraad van de Bank zich op 23 februari 1996
uitgesproken over de jaarinformatie die hem werd verstrekt. De Gouverneur las aan de algemene
vergadering het verslag van deze vergadering van de Ondernemingsraad voor.

Vervolgens deelde de Gouverneur de namen van de kandidaten mee voor de mandaten
van regent en censor die ten einde liepen en verzocht hij de vergadering om tot de stemming
over te gaan.

Het mandaat van regent van de heren Philippe Wilmès en Eddy Wymeersch, voorgesteld
door de Minister van Financiën, en van de heer Roger Ramaekers, voorgedragen door de
meest vooraanstaande organisaties van de handel, werd voor een termijn van drie jaar ver-
nieuwd. Ook het mandaat van censor van de heren Hubert Detremmerie, Christian D'Hoogh
en Gérald Frère werd voor eenzelfde termijn verlengd.

De vergadering verkoos de heer Petrus Thys tot censor om de heer Willy Danckaert op
te volgen, die zijn mandaat niet wenste te vernieuwen. Het mandaat van de heer Thys verstrijkt
na de gewone algemene vergadering van februari 1999.

De Gouverneur bracht hulde aan de heer Willy Danckaert die sinds 27 februari 1984
ononderbroken heeft deelgenomen aan de werkzaamheden van de Raden van de Bank. Als
blijk van achting en erkentelijkheid heeft de vergadering hem gemachtigd de titel van erecensor
te dragen.

***
Op 25 juli 1996 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 18 juni 1996 tot wijziging

van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van België en van de wet van
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2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair
beleidsinstrumentarium.

Artikel 2 van de wet van 18 juni 1996 stemt artikel 11, 2" van de organieke wet van de
Bank af op de lijst van verrichtingen vervat in de statuten van het Europees stelsel van centrale
banken (ESCB) die de nationale centrale banken toelaten krediettransacties met kredietinstel-
lingen en met andere marktpartijen te verstrekken waarbij de verleende kredieten worden
gedekt door een toereikende zekerheid.

Artikel 3 van diezelfde wet last een nieuwartikel 15 van de organieke wet in en beoogt
het waarborgen van de kredieten die in de loop of op het einde van de dag door de Bank
aan de kredietinstellingen en aan de andere eventuele marktpartijen worden toegekend. Daartoe
verleent deze wet aan onze Instelling een bijzonder voorrecht m.b.t. effecten teneinde de
terugbetaling van haar kredieten te waarborgen (zie punt 2.1).

De Algemene Raad van onze Instelling heeft in zijn vergadering van 28 augustus 1996
het artikel 17, 2" van de statuten aangepast om het in overeenstemming te brengen met de
gewijzigde bepalingen van de organieke wet. Deze statutenwijziging werd nadien goedgekeurd
bij koninklijk besluit van 15 oktober 1996 dat in het Belgisch Staatsblad van 13 november
1996 is gepubliceerd (zie bijlage nr. 6).

***

Begin 1997 zagen de structuur en de samenstelling van de beheers- en toezichtsorganen
van de Bank eruit als volgt :

BEHEER EN TOEZICHT 181



DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

BEHEER EN TOEZICHT

Gouverneur: Dhr. Alfons VERPLAETSE.

Vice-Gouverneur: Dhr. William FRAEYS.

Directeuren: HH. Frans JUNIUS,
jean-Pierre PAUWELS,
Guy QUADEN,
jean-jacques REY,
Robert REYNDERS.

Regenten: Censoren:

HH. Roger RAMAEKERS,
Rik VAN AERSCHOT,
Willy PEIRENS,
Tony VANDEPUTTE,
Philippe WILMES,
Eddy WYMEERSCH,
Noël DEVISCH,
François MARTOU,
Baron DELRU ELLE,
Michel NOLLET.

HH. Hubert DETREMMERIE, voorzitter,
Roger MENE, secretaris,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH,
jacques FOREST,
Philippe GRULOIS,
Herman VERWILST,
Gérald FRERE,
Ridder Paul BUYSSE,
Petrus THYS 1.

Secretaris: Mevr. Marcia DE WACHTER 2.

Schatbewaarder: Dhr. Serge BERTHOLOME.

Regeringscommissaris: Dhr. Grégoire BROUHNS.

ADVISEURS VAN DE DIRECTIE

HH. jean-Victor LOUIS,
jan MICHIELSEN,
Henri BARBE.

***
BEDRIJFSREVISOREN

Dhr. Pierre BERGER,
Mevr. Danielle JACOBS.

I Verkozen door de gewone algemene vergadering van 26 februari 1996 om de heer Willy Oanckaert te vervangen, die geen vernieuwing
van zijn mandaat wenste.

2 Benoemd vanaf 1 novomber 1996 door de Algemene Raad van 26 juni 1996 om de heer Jean Poullet op te volgen, die op 31 oktober
1996 met pensioen ging.
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DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Departement Algemeen Secretariaat - Dhr. W. PLUYM, onderdirecteur.

Adviseur Dhr. j. MAKART.

Secretariaat

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Dhr. M. VAN CAMPEN, afdelingshoofd,

Dhr. j. CALLEBAUT.

Secretariaat van de Directie

Dienstchef Dhr. L. AELES, afdelingshoofd.

Departement Algemene Statistiek - Dhr. B. MEGANCK, onderdirecteur.

Inspecteu r-generaal Dhr. G. POULLET.

Cel Gegevensbanken

Inspecteur-generaal

Adviseur

Dhr. A. WOUTERS,

Dhr. j. PALATE.

Betalingsbalans

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Dhr. G. MELIS, inspecteur-generaal,

HH. M. EECKHOUT, P. SARLET, R. DE BOECK, P. D'HAVE,
B. VEREERTBRUGGHEN.

Financiële en Economische Statistieken

Dienstchef

Afdelingshoofd

Dhr. R. ACX, afdelingshoofd,

Dhr. G. VAN GASTEL.

Statistiek Buitenlandse Handel

Dienstchef

Inspecteu r-generaal

Afdelingshoofd

Dhr. j. DAENEN, afdelingshoofd,

Dhr. D. VERMEIREN,

Dhr. j. WIELEMANS.

Departement Boekhouding en Budgetcontrole - Dhr. C. DEKEYSER, onderdirecteur.

Boekhouding

Dienstchef

Afdelingshoofden

Budgetcontrole

Dienstchef

Afdelingshoofd

Dhr. j. TAVERNIER, afdelingshoofd,

HH. M. HINCK, L. HENRY.

Dhr. j. VANDEUREN, inspecteur-generaal,

Dhr. R. VAN KEYMEULEN.

Departement Drukkerij - Dhr. M. SALADE, onderdirecteur.

Administratieve dienst van de Drukkerij

Dienstchef Dhr. Y. TIMMERMANS, afdelingshoofd.

Prepress en Studies

Dienstchef Dhr. ic. GILLES, afdelingshoofd.

Productie en Engineering

Dienstchef Dhr. G. PONNET, afdelingshoofd.
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Departement Financiële Markten - Dhr. [. MICHIELSEN, Adviseur van de Directie.

Departementsadviseurs

Afdel ingshoofd

Back Office

Dienstchef

Analist-raadgever

Afdel ingshoofd

Effectenrekeningen

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Front Office

Dienstchef

Adviseurs

Afdel ingshoofden

Rijkskassier

Dienstchef

Afdel ingshoofden

HH. C. LOTS, H. BUSSERS,

Dhr. Y. PIRLET.

Dhr. F. DEPUYDT, inspecteur-generaal,

Mevr. S. LANCKSWEERT-MASKENS,

Dhr. F. WITHOFS.

Dhr. W. STEPPE, inspecteur-generaal,

HH. R. ROOTHANS, L. EICHER.

Mevr. A. VAN DEN BERGE, afdelingshoofd,

HH. N. VAN DECAN, E. LAVIGNE,

HH. E. DE KOKER, j.-L. GERARDY.

Dhr. H. SMISSAERT, afdelingshoofd,

HH. R. VAN HEMELRIjCK, M. RUBENS.

Departement Gegevensuitwisselingscentrales - Dhr. P. TELLIER, onderdirecteur.

Balanscentrale

Dienstchef

Adviseur

Afdelingshoofd

Giraal Geldverkeer

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Kredietcentrales

Dienstchef

Afdelingshoofd

Dhr. A LENAERT, afdelingshoofd,

Dhr. C. RUBENS,

Mevr. E. DE GROOTE.

Dhr. A VAES, afdelingshoofd,

HH. V. DECONINCK, B. BOURTEMBOURG.

Dhr. R. TROGH, afdelingshoofd,

Mevr. G. DALL'AGLIO-TIMMERMANS.

Departement Planning, Organisatie en Informatica - Dhr. H. BARBE, adviseur van de Directie.

Inspecteur-generaal

Afdel ingshoofd

Analist-raadgever

Senior systeemingenieur

Elektronisch Centrum

Dienstchef

Senior systeemingenieur

Dhr. A HUET,

Dhr. E. COLMAN,

Mevr. A-M. LEJEUNE,

Dhr. L. ESPAGNET.

Dhr. L. DUFRESNE, inspecteur-generaal,

Dhr. M. CHARLIER.

Ontwikkeling van Informaticaprojecten

Dienstchef Dhr. j.-P. HOYOS, inspecteur-generaal,

Inspecteurs-generaal Dhr. P. LAUWERS, B. GROETEMBRIL,

Analisten-raadgevers Mevr. H. VANDOORNE-VAN HECKE, HH. l. FRANCOIS,
j.-M. PLISNIER, E. DE SMET,

Afdel ingshoofd

Senior systeemingenieur

Dhr. P. SAPART,

Dhr. P. MARECHAL.
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Organisatie en Beheerscontrole

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Studie van Informaticasystemen

Dienstchef

Inspecteu r-generaal

Senior systeemingenieurs

Dhr. L. JANSSENS, afdelingshoofd,

Mevr. C. SAPART-BUYDENS, HH. H. DEVRIESE, P. DE PICKER.

Dhr. J. MOERMAN, inspecteur-generaal,

Dhr. G. VANGHELUWE,

HH. G. DUMAY, U. MOMMEN, Mevr. M. GROGNARD-HUART.

Departement Sociale Zaken - Dhr. J. LEEMANS, onderdirecteur,
chef van het personeel.

Loon- en sociale administratie

Dienstchef

Medische dienst

Geneesheer-dienstchef

Geneesheren

Opleiding

Dienstchef

Adviseur

Afdelingshoofd

Personeelsbeleid

Dienstchef

Afdelingshoofden

Dhr. A. REITER, inspecteur-generaal.

Dhr. A. DE LANDTSHEER,

HH. V. DONS, C. VAN LAETHEM.

Dhr. G. DE RIDDER, afdelingshoofd,

Mej. S. ZONlOS,

Dhr. J.-L. LION.

Dhr. R. VAN KEYMEU LEN, inspecteur-generaal,

HH. R. THIRION, M. DRION, G. VAN CAMP.

Departement Studiën - Dhr. J. SMETS, eerste adviseur.

Afgevaardigde van de
departementschef

Departementsadviseurs

Economen

Documentatie

Dienstchef

Afdelingshoofd

Dhr. R. BEUTELS, inspecteur-generaal,

Dhr. A. NYSSENS, Mevr. A.-M. JOURDE-PEETERS,
HH. J.-J. VANHAELEN, E. JACOBS, J. CLAEYS,
Mevr. F. JACOBS-DONKERS, HH. V. PERILLEUX,
M. DOM BRECHT, T. TIMMERMANS,

HH. M. MARECHAL, D. GOSSET.

Dhr. W. VERTONGEN, inspecteur-generaal,

Mevr. G. VAN QUATHEM-VAN HOVE.

Departement Uitrusting en Algemene Diensten - Dhr. K. VANDENEEDE, onderdirecteur.

Algemene Diensten

Dienstchef

Afdelingshoofd

Uitrusting en Technieken

Dienstchef

Architecten

Afdelingshoofd

Dhr. A. KOZYNS, inspecteur-generaal,

Dhr. J.-M. BRAET.

Dhr. P. LAUWERS, inspecteur-generaal,

HH. r-e. NAVEZ, J.-M. DE VOS,

Dhr. H. DE TROYER.
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Diensten die rechtstreeks onder een lid van het Directiecomité ressorteren

Euro-cel

Afdelingshoofden HH. j. DELPEREE, P. QUINTIN.

Internationale Samenwerking

Dienstchef

Adviseurs

Dhr. P. VAN DER HAEGEN, inspecteur-generaal,

Mevr. G. DURAY-BIRON, HH. D. SERVAIS, j. MONT,
P. LEFEVRE, D. OOMS.

Interne Audit

Dienstchef

Inspecteurs

juridische dienst

Dienstchef

Eerste adviseu r

Adviseurs

Dhr. j. HELFGOTT, inspecteur-generaal,

Mevr. j. MAESSEN-SIMAR, HH. M. MATTENS, L. BODRANGHIEN.

Dhr. j.-V. LOUIS, adviseur van de Directie,

Dhr. j.-P. BRISE,

Dhr. j. DE WOLF,
Mevr. A. de KERCHOVE d'OUSSELGHEM-del MARMOL,
Dhr. D. DEVOS.

Verzamelingen en Letterkundige Bibliotheek

Dienstchef Mej. C. LOGlE, inspecteur-generaal,

Afdelingshoofd Dhr. Y. RANDAXHE.

Diensten die onder de Schatbewaarder ressorteren

Hoofdkas

Hoofdkassier

Afdel ingshoofden

Veiligheid- Toezicht

Dienstchef

Dhr. M. VAN BAELEN, inspecteur-generaal,

HH. j.-F. KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE, G. PIROT.

Dhr. j.-P. DE JONGE, afdelingshoofd.

Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen

Dienstchef Dhr. D. DENEE, afdelingshoofd.

Departement Bijbanken en Agentschappen - Dhr. W. VAN DER PERRE, onderdirecteur.

Afdelingshoofd Dhr. P. BOBYR.

Bijbanken

Antwerpen
Beheerder
Inspecteur-generaal
Afdelingshoofden

Luik
Beheerder
Afdeli ngshoofd

Luxemburg
Beheerder
Adviseur

Dhr. L. VAN DER VEKEN,
Dhr. F. SERCKX,
HH. F. VAN NIEUWENHOVE, D. VAN DEN BROECK, j. LlBENS.

Dhr. M. SIMAL,
Mevr. j. SOUVEREYNS-ROUMA.

Dhr. E. de LHONEUX,
Mevr. A. BILLON-jACQUEMART1.

I Maakt deel uit van het personeel van het Institut monétaire luxembourgeois.
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Agentschappen

Aalst
Agent
Afdelingshoofd

Dhr. A. VERHELST,
Dhr. M. REDANT.

Aarlen
Agent Mevr. J. DAUCHOT-DE BEER.

Bergen
Agent Dhr. R. COLSON.

Brugge
Agent
Afdel ingshoofden

Dhr. P. TACK,
HH. P. BOGAERT, M. JOOS.

Charleroi
Agent
Afdel ingshoofd

Dhr. Y. LEBLANC,
Dhr. R. HAENECOUR.

Gent
Agent
Afdel ingshoofd

Dhr. J. VICTOR,
Dhr. P. VAN GYSEGEM.

Hasselt
Agent
Afdelingshoofd

Dhr. T. DE ROOVER,
Dhr. R. MAES.

Kortrijk
Agent
Afdelingshoofd

Dhr. L. MUYLAERT,
Dhr. J. PANNEEL.

Leuven
Agent
Afdelingshoofd

Dhr. L. GHEKIERE,
Dhr. L. LAGAE.

Namen
Belast met het beheer Dhr. P. BISSOT.

Turnhout
Agent Dhr. M. DE GEYTER.

Represen ta tiekan toren

Doornik
Zaakgelastigde Dhr. J.-L. MALVOISIN.

Malmedy
Zaakgelastigde Dhr. J.-Y. BOULANGER.

Marche-en-Famenne
Zaakgelastigde Dhr. D. BRISBOIS.

Mechelen
Zaakgelastigde Dhr. G. MINNAERT.
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Oostende
Zaakgelastigde Dhr. j. BUSSCHE.

Roeselare
Zaakgelastigde Dhr. j. VANDERGUNST.

Sint-Niklaas
Zaakgelastigde Dhr. L. DE SAVEUR.

Verviers
Zaakgelastigde Dhr. A. SMETS.

Waver
Zaakgelastigde Mevr. A. PEPIN-LEDENT.

***

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Di Rupo, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie
en Telecommunicatie,

Mevr. F. LEPOIVRE-MASAI, inspecteur-generaal.

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Van Rompuy, Vice-Eerste Minister en Minister van
Begroting,

Dhr. H. FAMEREE, econoom.

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Maystadt, Vice-Eerste Minister, Minister van Financiën
en Buitenlandse Handel,

Dhr. G. TEMMERMAN, afdelingshoofd.

Kaderlid met opdracht bij de Permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie,
Dhr. P. VIGNERON, inspecteur-generaal.

Kaderlid met opdracht bij de Permanente vertegenwoordiging van België bij de Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling te Parijs,

Dhr. D. SLAATS, adviseur.

Kaderlid met opdracht bij het Bureau van de Belgische bewindvoerder van het Internationaal Monetair
Fonds te Washington,

Dhr. D. DACO, adviseur.

Kaderlid met opdracht voor rekening van het Internationaal Monetair Fonds bij de Centrale Bank van
Haïti,

Dhr. ic. PAUWELS, inspecteur-generaal.

Kaderlid met opdracht bij de Nationale Bank van Cambodja,
Dhr. R. BEERENS,afdelingshoofd.
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BALANS PER 31 DECEMBER1996 (na winstverdeling)

ACTIVA (in duizenden (ranken)

1996 1995

181.708.771 232.578.854

411.377.683 285.926.007

15.946.013 14.478.948

34.390.366 29.547.520

- -

8.283.942 7.870.518

86.466.359 118.874.195

Goud

Vreemde valuta's

Bijzondere trekkingsrechten (SOR)

Deelneming in het IMF

Leningen aan het IMF

Deposito's bij het IMF in het kader van de USAF

Ecu's

EMI : Financieringen op zeer korte en op korte ter-
mijn.

EG : Financiële ondersteuning op middellange termijn

Internationale akkoorden.

Voorschotten op onderpand

Handelspapier

Effecten op de markt gekocht

Vorderingen wegens andere interventies op de geld-
markt

Munten

Statutaire beleggingen (art. 21)

Gebouwen, materieel en meubelen

Overige activa

Overlopende rekeningen.

TOTAAL ACTIVA

3.194.130

20.856.644

2.853.483

24.911.996

127.733.098

418.454

48.815.407

12.733.138

1.392.601

9.783.734

JAARREKENING

3.335.076

19.437.084

3.329.377

23.855.328

128.472.630

954.536

46.694.169

13.109.790

397.425

7.464.917

990.865.819 936.326.374

190



JAARREKENING

PASSIVA (in duizenden (ranken)

1996 1995

464.675.449 445.836.651

4.814.070 18.600.899

653.444 475.980

3.751 984

230.000.000

5.132.176 8.061.687

7.356 357

22.331.943 21.217.430

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant in franken

Deposito van de Belgische Staat

Deposito van de Luxemburgse Staat

Bankcertificaten .

Verbintenissen wegens interventies op de geldmarkt

Rekeningen-courant in vreemde valuta's

Tegenwaarde van de toegewezen SOR

EMI : Financieringen op zeer korte en op korte ter-
mijn.

Onbeschikbare reserve meerwaarde op goud

Overige schulden

Overlopende rekeningen

Waarderingsverschillen op goud en vreemde valuta's

Voorziening voor belastingen

Voorziening voor gebouwen

Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's

Kapitaal

Reservefonds:

Statutaire reserve

Buitengewone reserve

Afschrijvingsrekening voor gebouwen, materieel en
meubelen

TOTAAL PASSIVA

- -

1.133.583 166.531.698

7.395.401 1.934.888

1.511.451 200.764

190.515.014 212.918.949

- 15.050

1.305.981 1.312.981

10.350.000 10.250.000

400.000 400.000

50.636.200 48.568.056

3.322.942 3.184.934

35.200.631 32.870.631

12.112.627 12.512.491

990.865.819 936.326.374
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RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 1996

JAARREKENING

(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

Uitzonderlijke kosten

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen

Voorziening voor belastingen

Voorziening voor gebouwen

Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's

Belastingen, taksen en heffingen

Te bestemmen winst

1996 1995

24.797.002

3.970.762

4.001.405

170.469

1.768.115

42.050

380.435

21.273.498

6.321.832

3.608.488

262.918

1.907.492

43.000

192.421

35.130.238

17.456.688

16.136.659

1.320.029

8.464.858

6.884.976

1.579.882

1.554.788

664.093

20.000

100.000

3.137.493

3.732.318

33.609.649

17.554.861

14.330.968

3.223.893

8.308.525

6.853.463

1.455.062

671.325

15.050

400.000

100.000

2.770.537

3.789.351

35.130.238 33.609.649
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WINSTVERDELING

(in duizenden (ranken)

1996 1995

Te bestemmen winst 3.732.318 3.789.351

De winstverdeling is als volgt :

Toevoeging aan de buitengewone reserve 2.330.000 2.415.000

Overeenkomstig artikel 38 van de statuten te ver-
delen winst:

1. Aan de aandeelhouders, een eerste dividend van
6 % op het nominaal kapitaal 24.000 24.000

2. Van het overschot:
al 10 % aan de statutaire reserve 137.832 135.035
bl 8 % aan het personeel 110.265 108.028

3. Van het overschot:
al aan het Rijk, 1;5e 226.044 221.458
bl aan de aandeelhouders, een tweede dividend 904.000 885.332
cl het saldo aan de statutaire reserve 177 498

Daar de winstverdeling goedgekeurd is door de Algemene Raad op 29 januari 1997, zal coupon
nr. 195 met ingang van 1 maart 1997 als volgt betaalbaar zijn:

Brutobed rag 25 % Nettobedrag
per aandeel voorheffing

voor inhouding
van de voorheffing

Aan 400.000 gewone aandelen fr. 2.320 fr. 580 fr.l.740
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POSTEN BUITEN BALANSTELLING PER 31 DECEMBER 1996

JAARREKENING

(in duizenden franken)

Verbintenissen die kunnen aanleiding geven tot een
kredietrisico

Vaste verbintenissen van ter beschikking stellen van
bedragen

Aan de instelling toevertrouwde waarden en
vorderingen

1996 1995

69.188.936 51.739.068

Ter inning 4.568 17.233

Tegoeden beheerd voor rekening van de Schatkist 9.738.908 8.487.201

Tegoeden beheerd voor rekening van het EMI 85.525.398 91.019.122

In open bewaarneming 9.113.341.578 8.212.718.480
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

INLEIDING

De waarderingsregels aangaande de sociale lasten werden gewijzigd teneinde de bezoldigingen,
vergoedingen en andere sociale voordelen die tijdens een later boekjaar zullen worden betaald
ingevolge prestaties die tijdens dit boekjaar of tijdens vorige boekjaren werden verricht, op dit
boekjaar te imputeren. Deze boekhoudkundige herschikking is in de resultatenrekening terug
te vinden onder een nieuwe rubriek: « Uitzonderlijke kosten ».

Ingevolge de uitgifte van depositocertificaten door de Bank, werd aan de passiefzijde van de
balans een nieuwe rubriek ingelast met als titel: « Bankcertificaten ».
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BALANS
(in duizenden franken)

ACTIVA

GOUD

Het goud is gewaardeerd tegen een prijs die van de marktnoteringen is afgeleid volgens
de methode toegepast door het EMI voor de swaps van goud tegen ecu's. De in aan-
merking 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 geschiedt 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 vastgelegd op fr. 381.336,0283 per
31 december 1996 tegen fr. 364.056,7213 per 31 december 1995. Het verschil tussen
de boekwaarde en de aanschaffingswaarde van het goud is opgenomen in de rubriek
« Waarderingsverschillen op goud en vreemde valuta's» op de passiefzijde van de balans.

In de loop van 1996 is de goudvoorraad gedaald ten gevolge van arbitrageverrichtingen
tegen vreemde valuta's voor 203 ton. De meerwaarden gerealiseerd op de arbitragever-
richtingen belopen fr. 69,5 miljard. Ze stemmen overeen met het verschil tussen de markt-
prijs waartegen het goud werd gearbitreerd en de historische aankoopprijs van het ver-
kochte goud (fr. 56.225,0046 per kilogram fijn). Overeenkomstig artikel 20bis van de
organieke wet van de Bank worden de meerwaarden die de Bank heeft gerealiseerd bij
deze arbitrageverrichtingen, geboekt op een bijzondere onbeschikbare reserverekening op
de passiefzijde van de balans.

Ten gevolge van de genoemde daling van de goudvoorraad is de goudinbreng bij het
EMI, in het kader van de driemaandelijkse vernieuwing van de swaptransacties met deze
Instelling, verminderd en heeft ze geleid tot een teruggave van 40,6 ton fijn goud aan
de Bank. Het goud dat, tegen ecu's, contant werd gecedeerd aan en op termijn terug-
gekocht werd van het EMI, vertegenwoordigt per 31 december 1996 de tegenwaarde van
fr. 45,4 miljard. Het is niet in deze rubriek begrepen, maar de Bank blijft het beheer
ervan waarnemen.

Een beperkt gedeelte van de goudtegoeden werd in de markt geplaatst, waarbij geheel
werd voldaan aan het veiligheidscriterium.

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
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door de Bank gepubliceerd worden. De omrekeningsverschillen, d.w.z. de waarderings-
verschillen tussen de aankoopprijs van die tegoeden en hun koers per balansdatum, komen
voor in de rubriek «Waarderingsverschillen op goud en vreemde valuta's ».

Tegenover vorig boekjaar zijn de valutategoeden per saldo met fr. 125,5 miljard gestegen.
Deze stijging vloeit voornamelijk voort uit arbitrageverrichtingen van goud tegen vreemde
valuta's, de netto-aankoop van deviezen in het kader van diverse transacties met centrale
banken en internationale instellingen, alsook uit de inning van het provenu van beleggingen
in het buitenland. Overigens werden de deviezen die de Bank heeft aangekocht door
middel van interventies op de valutamarkt, gedeeltelijk aangewend voor de terugbetaling
van de openbare schuld in vreemde valuta's en, voor het resterende gedeelte, contant
verkocht en op termijn teruggekocht in het kader van contracten tegen Belgische franken
met ingezeten kredietinstellingen.

De Bank is bovendien, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 18 oktober 1996, over-
gegaan tot de terugbetaling van Staatsschuld in vreemde valuta's, door middel van de
meerwaarden die tot 1 juli 1996 werden gerealiseerd bij de goudarbitrages tegen andere
externe reservebestanddelen. De deviezen gebruikt bij de terugbetalingsverrichtingen wer-
den gecompenseerd door de aankoop van vreemde valuta's, ingevolge de vermindering
van de uitstaande termijnvorderingen in deviezen voortvloeiend uit de niet-vernieuwing
van de bovengenoemde contracten. Gewaardeerd tegen marktkoersen bedragen de uit-
staande termijnvorderingen fr. 348,7 miljard op 31 december 1996, terwijl ze aan het
einde van het vorige boekjaar fr. 373,9 miljard beliepen.

Per balansdatum bestaan de tegoeden bijna uitsluitend uit valuta's die door de Belgische
Staat zijn gewaarborgd.

De tegoeden ingeschreven op naam van de Bank in het buitenland bevatten, behalve
haar eigen voornoemde tegoeden, ook de tegoeden beheerd voor rekening van de Bel-
gische Staat en van het EMI. Terwijl de Staat de inkomsten uit haar tegoeden ontvangt,
worden de inkomsten uit de voor rekening van het EMI belegde Amerikaanse dollars
toegewezen aan de Bank.

De valutategoeden zijn belegd in termijndeposito's, in gemakkelijk mobiliseerbare buiten-
landse effecten en in de vorm van « repurchase agreements», rekening houdend met de
criteria van veiligheid, liquiditeit en rendement.

Bij de aankoop worden de effecten in vreemde valuta's tegen de aanschaffingsprijsgeboekt.
Een deel van het verschil tussen die prijs en de terugbetalingsprijs wordt, naar verhouding
van de resterende looptijd van de effecten en volgens een lineaire methode, ieder jaar
in het resultaat opgenomen in meerdering of in mindering van de renteopbrengst van
die effecten. In de balans worden de effecten opgenomen tegen hun aanschaffingsprijs,
vermeerderd of verminderd met het gedeelte van het voornoemde verschil dat sedert de
aankoop van de effecten in de resultatenrekening is opgenomen.

BIJZONDERE TREKKINGSRECHTEN (SOR)

De Bijzondere trekkingsrechten zijn reserveactiva die ex nihilo door het IMF zijn gecreëerd
en door dit Fonds aan zijn leden worden toegewezen. De SOR worden aangewend bij
transacties tussen officiële monetaire instanties. De rubriek ondergaat mutaties als gevolg
van de inning en de betaling van rente en door transacties met andere landen en met
het Fonds. De laatste toewijzing dateert uit 1981. Krachtens artikel 6 van het wetsbesluit
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nr. 5 van 1 mei 1944 betreffende de voorwaarden van aankoop en verkoop van goud
en vreemde valuta's, zoals een laatste maal gewijzigd door een wet van 24 maart 1978,
boekt de Bank de Belgische SDR-tegoeden als eigen tegoeden.

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. 46,0219 voor 1 SOR (fr. 43,7251 ultimo 1995). De omrekeningsverschillen met be-
trekking tot de in SOR luidende activa en passiva, zijn geboekt in de rubriek « Waarde-
ringsverschillen op goud en vreemde valuta's ».

Het SDR-tegoed in de rekening Bijzondere trekkingsrechten bedraagt per 31 december
1996 SOR 346,5 miljoen tegen SOR 331,1 miljoen een jaar eerder. De netto-aanwending
van SOR per 31 december 1996 beloopt SOR 138,8 miljoen.

DEELNEMING IN HET IMF

Het bedrag dat in deze rubriek is vermeld, vertegenwoordigt de tegenwaarde, in franken,
van de reservetranche van België, d.w.z. de rechten die de Belgische Staat bezit als lid
van het IMF en die de Bank als eigen tegoeden boekt krachtens artikel 6 van het voor-
noemde wetsbesluit nr. 5 van 1 mei 1944. Deze rechten zijn gelijk aan het verschil tussen
het quotum van België bij het IMF, zijnde SOR 3.102,3 miljoen, en de tegoeden van het
Fonds in Belgische franken. Ze kunnen te allen tijde worden gecedeerd aan het IMF om
convertibele munten te krijgen ter financiering van een tekort op de betalingsbalans.

De wijziging van deze rechten kan ook het gevolg zijn van door het IMF verrichte
transacties, in Belgische franken, van kredietverstrekking aan lidstaten die met zo'n tekort
worden geconfronteerd, of van terugbetaling van dergelijke kredieten door deze landen,
alsook van transacties in Belgische franken die het Fonds voor eigen rekening heeft uit-
gevoerd.

Bij het omrekenen in franken van de reservetranche is dezelfde koers gehanteerd als die
welke voor de tegoeden in SOR wordt toegepast. Per balansdatum bedraagt die tranche
SOR 747,3 miljoen, tegen SOR 675,8 miljoen een jaar eerder.

LENINGEN AAN HET IMF

In deze rubriek worden de vorderingen geboekt die de Bank zou hebben bij het IMF,
als gevolg van de leningen die zij in eigen naam aan het Fonds zou hebben toegestaan,
alsook de vorderingen van de Belgische Staat op het IMF in geval van tenuitvoerlegging
van de Algemene leningsakkoorden - waarbij de lidstaten van de Groep van Tien zich
ertoe verbonden hebben middelen aan het Fonds te verstrekken in de gevallen bepaald
in deze akkoorden. Deze laatste tegoeden zouden door de Bank als eigen tegoeden
worden geboekt overeenkomstig artikel 6 vanhet voornoemde wetsbesluit nr. 5 van 1 mei
1944. Per balansdatum lopen er, net zoals een jaar eerder, geen leningen bij het IMF.

DEPOSITO'S BIJ HET IMF IN HET KADER VAN DE USAF

In deze rubriek is de tegenwaarde opgenomen van de SOR die de Bank op een bijzondere
depositorekening bij het IMF heeft gestort naar aanleiding van de Belgische deelneming
in de Uitgebreide structurele aanpassingsfaciliteit (USAF). Deze kredietfaciliteir IS bedoeld
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ter ondersteuning van de inspanningen geleverd door ontwikkelingslanden met laag inko-
men die zich verbinden in het kader van structurele en macro-economische aanpassings-
programma's.

De deposito's zijn gewaardeerd tegen dezelfde koers als die welke wordt gebruikt voor
de tegoeden in SOR. Per balansdatum bedragen de deposito's SOR 180 miljoen.

ECU'S

Het gaat om de ecu's die de Bank heeft ontvangen ten gevolge van de swaptransacties
waarbij ze 20 pct. van haar goud en van haar bruto dollarreserves bij het EMI heeft
ingebracht, vermeerderd of verminderd met de ecu's die de Bank als rente op de net-
topositie in ecu's of in het kader van transacties met andere centrale banken van de
Europese Unie 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. fr. 40,1021 voor 1 ecu
op 31 december 1996 en fr. 38,6979 een jaar eerder. Het omrekeningsverschil betreffende
de nettopositie in ecu's is geboekt in de rubriek « Waarderingsverschillen op goud en
vreemde valuta's ».

De uitsplitsing van de tegoeden in ecu's ziet er als volgt uit:

31-12-1996 31-12-1995

(in- miljoenen)

Ecu's BEF Ecu's BEF

Tegoeden in het kader van de swap-
transacties ......................... 2.156,2 86.466 2.336,3 90.409
Andere tegoeden ................... 735,6 28.465

Totaal 2.156,2 86.466 3.071,9 118.874

De swaps met het EMI per balansdatum betreffen de cessie van 119,1 ton fijn goud en
van 1.252,8 miljoen USO. (Eind 1995 : 159,7 ton fijn goud en 1.116,2 miljoen USO).

De hoeveelheid ecu's door het EMI ter beschikking van de Bank gesteld, bij de vernieuwing
van de swaptransacties, is in 1996 gedaald als gevolg van de verminderde inbreng van
goud bij deze Instelling, te wijten aan de vermindering van de goudvoorraad. Deze daling
is gedeeltelijk gecompenseerd zowel door de verhoogde inbreng, door de Bank, van
Amerikaanse dollars voortvloeiend uit een verhoging van haar reserves in die valuta, als
door de stijging van zowel de goudprijs als de koers van de Amerikaanse dollar, die
worden toegepast in deze swaptransacties.

Ingevolge de retrocessie in 1996 van de andere tegoeden in ecu's tegen deviezen aan
centrale banken van het EMS, heeft de Bank geen nettopositie in ecu's meer.

EMI: FINANCIERINGEN OP ZEER KORTE EN OP KORTE TERMIJN

In deze rubriek wordt in voorkomend geval de vordering in ecu's van de Bank op het
EMI opgenomen bij wijze van financiering op zeer korte termijn van interventies verricht
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hetzij tegen de verplichte interventiekoers in het wisselkoersmechanisme van het Europees
monetair stelsel, hetzij in het kader van bijzondere arrangementen overeengekomen tussen
deelnemers aan het EMS.

Deze rubriek zou ook de vorderingen van de Bank bevatten uit hoofde van de monetaire
steun op zeer korte termijn tussen de centrale banken van de lidstaten van de Europese
unie.

INTERNATIONALE AKKOORDEN

In deze rubriek worden geboekt de in franken luidende vorderingen op niet-lidstaten van
de Europese Unie waarmee België betalingsakkoorden heeft gesloten. De saldi geven de
uitstaande bedragen weer van de voorschotten die werden verleend krachtens die ak-
koorden, 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
31-12-1996 31-12-1995

de beleningen tegen onderpand van overheids-
effecten toegekend in het kader van de periodieke
toewijzingen van kredieten .
de eindedagkredieten toegekend aan financiële in-
stellingen in de vorm van voorschotten in reke-
ningen-courant .
de andere voorschotten in rekeningen-courant ..

19.775.000 19.075.000

1.081.644 360.627
1.457

Totaal 20.856.644 19.437.084

HANDELSPAPIER

De rubriek heeft betrekking op :
31-12-1996 31-12-1995

handelspapier verworven onder het stelsel van ces-
sies-retrocessies in het kader van de periodieke
toewijzingen van kredieten .

handelspapier gemobiliseerd tegen het officiële
discontotarief en aangerekend op de individuele
kredietplafonds van de kredietinstellingen .

224.956 950.396

2.628.527 2.378.981

Totaal 2.853.483 3.329.377

EFFECTEN OP DE MARKT GEKOCHT

Deze rubriek heeft betrekking op de schatkistcertificaten, obligaties en andere op de geId-
en kapitaalmarkten verhandelde effecten die de Bank rechtstreeks in het kader van haar
openmarktpolitiek heeft verworven.
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Bij de verwerving worden de effecten geboekt tegen aanschaffingsprijs. Ze zijn gewaardeerd
op grond van hun actuarieel rendement bij de aankoop en rekening houdend met hun
terugbetalingswaarde op de vervaldag. Het verschil (agio of disagio) tussen de aanschaf-
fingsprijs en de terugbetalingswaarde wordt pro rata temporis voor de resterende looptijd
van de effecten in resultaat genomen als bestanddeel van de renteopbrengst van deze
effecten. De inresultaatneming van dit verschil geschiedt op geactualiseerde basis, uitgaande
van het reële rendementspercentage bij aankoop. In de balans worden deze effecten
opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde, vermeerderd of verminderd met het gedeelte
van het bedoelde verschil dat in resultaat wordt genomen.

Per balansdatum bevat de portefeuille van de Bank alleen schatkistcertificaten. De markt-
waarde van de portefeuille bedraagt fr. 24,9 miljard.

VORDERINGEN WEGENS ANDERE INTERVENTIES OP DE GELDMARKT

Het betreft de vorderingen van de Bank voortvloeiend uit cessies-retrocessiesm.b.t. over-
heidseffecten en gesloten in het kader van haar openmarktinterventies of als gevolg van
uitzettingen op de interbankenmarkt.

De vorderingen worden geboekt voor het bedrag van de ter beschikking van de financiële
instellingen gestelde middelen.

Per balansdatum bedragen de cessies-retrocessiesen de leningen op de interbankenmarkt
respectievelijk 123,7 en 4 miljard.

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 1996
bedraagt dat plafond fr. 2.104 miljoen.

Bijzondere bepalingen regelen de terugbetalingsmodaliteiten ingeval het contractuele pla-
fond wordt overschreden; zij dienden in 1996 niet te worden toegepast.

STATUTAIRE BELEGGINGEN (ART. 21)

Deze rubriek omvat de effecten die de Bank krachtens artikel 21 van haar statuten mag
verwerven als tegenwaarde van haar kapitaal, reserves en afschrijvingsrekeningen. Het
betreft het papier en de effecten bedoeld in artikel 17, 10 van de statuten 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,
en alle andere effecten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitoefening van haar taken.

Bij de verwerving worden de overheidseffecten tegen hun aanschaffingsprijs geboekt. Ze
zijn gewaardeerd op grond van hun actuarieel rendement bij aankoop en rekening hou-
dend met hun terugbetalingswaarde op de vervaldag. Het verschil (agio of disagio) tussen
de aanschaffingsprijs en de terugbetalingswaarde wordt pro rata temporis voor de reste-
rende looptijd van de effecten in resultaat geboekt als bestanddeel van de renteopbrengst
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van deze effecten. De inresultaatneming van dit verschil geschiedt op geactualiseerde
basis, uitgaande van het reële rendementspercentage bij aankoop. In de balans worden
deze effecten opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde, vermeerderd of verminderd met
het gedeelte van het bedoelde verschil dat in resultaat wordt genomen.

De aandelen zijn tegen hun aanschaffingsprijs in de balans opgenomen. De aandelen van
de BIB werden omgerekend in franken tegen de wisselkoers geldend op de aankoopdatum.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

De gronden, gebouwen, uitrusting, meubelen en het rollend materieel worden tegen hun
aanschaffi ngsprijs geboekt.

In 1996 bedragen de investeringen van de Bank, bijkomende kosten inbegrepen, in totaal
fr. 690 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 bestellingen in uitvoering.

OVERLOPENDE REKI;NINGEN

Deze rubriek omvat de over te dragen lasten en de verworven opbrengsten in zoverre
ze het resultaat van het boekjaar op significante wijze beïnvloeden.
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BALANS
(in duizenden (ranken)

PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP

De biljettenomloop, uitgedrukt als daggemiddelde, bedraagt in 1996 fr. 441,7 miljard,
tegen fr. 412,2 miljard in 1995, wat overeenstemt met een stijging van 7,2 pct.

DEPOSITO VAN DE BELGISCHE STAAT

Krachtens een overeenkomst tussen de Belgische Staat en de Bank dd. 17 juni 1993 is
het rentegevend gedeelte van het deposito van de Staat beperkt tot fr. 15 miljard.

DEPOSITO VAN DE LUXEMBURGSE STAAT

Krachtens een overeenkomst tussen de Luxemburgse Staat en de Bank dd. 24 juni 1993
is het rentegevend gedeelte van het deposito van de Luxemburgse Staat beperkt tot
fr. 507 miljoen.

BANKCERTIFICATEN

In deze rubriek zijn de gedematerialiseerde depositocertificaten die aan het einde van
dit jaar door de Bank werden uitgegeven in het kader van een met de « primary dealers»
gesloten overeenkomst, tegen hun nominale waarde, geregistreerd. Deze effecten zijn
ingeschreven in het effectenclearingstelsel van de Bank.

Twee reeksen van certificaten, elk van fr. 115 miljard, werden uitgegeven tegen een va-
riabele rentevoet die respectievelijk om de twee en de vier maanden kan worden herzien.
De effecten zijn terugbetaalbaar a pari op 31 december 1998.

VERBINTENISSEN WEGENS INTERVENTIES OP DE GELDMARKT

In deze rubriek zijn opgenomen de verbintenissen om privé- of overheidseffecten terug
te kopen die in het kader van zgn. « Reverse repurchase agreements» worden afgestaan,
de leningen die de Bank op de interbankenmarkt heeft aangegaan en de via het HWI
bij de Bank uitgezette eindedagoverschotten van de financiële instellingen. Per balansdaturn
gaat het uitsluitend om verbintenissen van die laatste soort.
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TEGENWAARDE VAN DE TOEGEWEZEN SOR

Het bedrag dat wordt opgegeven vertegenwoordigt de tegenwaarde van de SOWs ge-
boekt tegen de marktkoers die ook van toepassing is op de SDR-tegoeden - die aan
het IMF moeten worden teruggestort indien SOWs worden geannuleerd, indien het door
het Fonds ingestelde SDR-departement zou worden opgeheven of indien België zou be-
sluiten zich eruit terug te trekken. Deze verbintenis van onbepaalde duur beloopt
SOR 485,2 miljoen.

ONBESCHIKBARE RESERVE MEERWAARDE OP GOUD

Het betreft de meerwaarden die de Bank heeft gerealiseerd naar aanleiding van arbitrages
van goud tegen andere externe reservebestanddelen. Krachtens artikel 20bis van de or-
ganieke wet van de Bank, worden de 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.

Het Koninklijk Besluit van 18 oktober 1996, houdende maatregelen met betrekking tot
de Bank met toepassing van de artikelen 2 en 3, § 1, 1° en 6°, van de wet van 26 juli
1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België
aan de Europese Economische en Monetaire Unie, wijkt af van het artikel 20bis van de
voornoemde organieke wet, in die zin dat bepaald wordt dat het op 1 juli 1996 bestaande
bedrag van de bedoelde meerwaarden aan de Belgische Staat wordt gestort, onverminderd
de rechten die aan de Luxemburgse Staat zijn toegekend wegens de monetaire associatie
tussen beide landen.

Ingevolge het bovengenoemde koninklijk besluit, werd deze reserve als volgt aangewend:

vorming van provisies in het vooruitzicht van het ten uitvoer brengen van de staats-
garantie die slaat op de uitvoering door de Bank van betalingsakkoorden met vreemde
Staten;

tenlasteneming door de Staat van de minderwaarde die op de externe activa van de
Bank is vastgesteld als gevolg van de monetaire aanpassing van 1972;

terugbetaling van een gedeelte van de openbare schuld in deviezen.

Bovendien heeft de Luxemburgse Staat zijn aandeel in de genoemde reserve ontvangen.
Het per 31 december 1996 resterende saldo zal dienen voor de terugbetaling van leningen
van de openbare schuld in deviezen die vervallen in het begin van 1997.

OVERIGE SCHULDEN

Deze rubriek omvat de schulden met betrekking tot belastingen en sociale lasten, alsmede
de bedragen te betalen uit hoofde van de overeenkomstig artikel 38 van de statuten
toegepaste winstverdeling. In deze rubriek staan ook de provisies gevormd door middel
van een overdracht van een gedeelte van de onbeschikbare reserve meerwaarde op goud.
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OVERLOPENDE REKENINGEN

Deze rubriek omvat, behalve de toe te rekenen kosten wegens te betalen rente en
belastingen, de over te dragen opbrengsten met betrekking tot een residueel bedrag van
fr. 56,5 miljoen wegens het gespreid in resultaat nemen van uitzonderlijke meerwaarden
gerealiseerd in 1993 op de statutaire beleggingen.

WAARDERINGSVERSCHILLEN OP GOUD EN VREEMDE VALUTA'S

Op het credit of het debet van deze rekening worden de omrekeningsverschillen geboekt,
zijnde het verschil tussen de boekwaarde per balansdatum van de nettoposities van de
externe reserves enerzijds en de waarde tegen de gemiddelde kostprijs ervan anderzijds.
Onder deze rubriek is eveneens opgenomen het bedrag van de netto gerealiseerde wis-
selkoerswinsten betreffende de voormelde posities.

Saldo aan het einde van het boekjaar 1995 .

Mutaties:

212.918.949

waarderingsverschillen op goud .

andere waarderingsverschillen .

-52.182.287

+29.778.352

- 22.403.935

Saldo aan het einde van het boekjaar 1996 . 190.515.014

VOORZIENING VOOR BELASTINGEN

Het betrof een voorziening gevormd in 1995 met het oog op belastingverplichtingen die
uit een rechtzetting van de belastbare basis of van de berekening van de belasting kunnen
voortvloeien.

Saldo aan het einde van het boekjaar 1995 .

Terugneming .

Saldo aan het einde van het boekjaar 1996 .

15.050

-15.050

a

VOORZIENING VOOR GEBOUWEN

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.

Saldo aan het einde van het boekjaar 1995 .

Mutaties:

1.312.981

terugneming .

toevoeging .

- 27.000

20.000

-7.000

Saldo aan het einde van het boekjaar 1996 . 1.305.981
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MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENING VOOR DIVERSE RISICO'S

In deze rubriek staat het voorzieningsfonds geboekt dat eind 1957 werd ingesteld met
het oog op de risico's verbonden aan de activiteiten van de Bank en de schommelingen
waaraan haar resultaten onderhevig zijn.

Saldo per 31 december 1995 .

Toevoeging .

Saldo per 31 december 1996 .

10.250.000

100.000

10.350.000

KAPITAAL

Het kapitaal van fr. 400 miljoen is verdeeld in 400.000 aandelen op naam of aan toonder,
van fr. 1.000 elk, waarvan er 200.000 nominatief en onoverdraagbaar ingeschreven zijn
op naam van de Staat.

RESERVEFONDS

Het Reservefonds, waarvan sprake in artikel 14 van de statuten van de Bank, omvat de
statutaire reserve, de buitengewone reserve en de afschrijvingsrekening voor gebouwen,
materieel en meubelen.

De toename van de statutaire en buitengewone reserves spruit voort uit de verdeling van
de beschikbare winst van het afgesloten boekjaar. De afschrijvingsrekening voor gebouwen,
materieel en meubelen vermindert met fr. 399,9 miljoen; dit stemt overeen met de in
1996 gedane investeringen, verminderd met een bedrag gelijk aan de boekwaarde van
de verkochte of buiten gebruik gestelde activa.

Het fiscaal vrijgestelde gedeelte van de buitengewone reserve bedraagt fr. 567,7 miljoen.
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POSTEN BUITEN BALANSTELLING
(in duizenden (ranken)

VERBINTENISSEN DIE AANLEIDING KUNNEN GEVEN TOT EEN KREDIETRISICO

Vaste verbintenissen tot beschikbaarstelling van bedragen

Het betreft verbintenissen tot beschikbaarstelling van bedragen wegens
cessies-retrocessiesen voorschotten op vaste termijn waarvan de valu-
tadatum na de balansdatum valt . 69.188.936

AAN DE INSTELLING TOEVERTROUWDE WAARDEN EN VORDERINGEN

Ter inning , .

Tegoeden beheerd voor rekening van de Belgische Staat
tegoeden bij de Postcheque die de Bank aanhoudt
in het kader van de uitvoering van de door de
Staat gefinancierde financiële bijstandsakkoorden

andere tegoeden .

4.568

9.738.908

3.100.760

6.638.148

Tegoeden beheerd voor rekening van het EMI .

In open bewaarneming .

85.525.398

9.113.341.578

Zijn onder deze rubriek vermeld, de effecten (schatkistcertificaten, li-
neaire obligaties, effecten verkregen als gevolg van de splitsing van li-
neaire obligaties, thesaurie- en depositobewijzen, certificaten van de
Bank en bepaalde klassieke leningen) ingeschreven in het effectenclea-
ringstelsel en bewaard voor rekening van derden.
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RESU LTATENREKENINC
(in duizenden franken)

OPBRENGSTEN

OPBRENGSTEN VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND

Het provenu van de verrichtingen met het buitenland is van het ene tot het andere
boekjaar toegenomen met fr. 3.524 miljoen en bedraagt op 31 december 1996
fr. 24.797 miljoen.

Het gemiddelde volume van de externe beleggingen is gestegen onder meer als gevolg
van de goudarbitrages tegen vreemde valuta's. Het gemiddelde rendement van de bui-
tenlandse beleggingen is evenwel teruggelopen onder invloed van een daling van de
rentetarieven op de deviezen waarin de externe reserves van de Bank belegd zijn. Door
deze daling, die matig was op de Amerikaanse markt en sterker op de Europese markt,
konden overigens meerwaarden worden gerealiseerd, zoals tijdens het vorige boekjaar.
Daarnaast heeft de versteviging van de Amerikaanse dollar de waarde, in franken, van
de rente-inkomsten in deze valuta doen toenemen.

OPBRENGSTEN VAN DE KREDIETVERRICHTINGEN

De opbrengsten van de kredietverrichtingen belopen fr. 3.971 miljoen, dit is fr. 2.351 mil-
joen minder dan het voorgaande jaar. Deze ontwikkeling vloeit voornamelijk voort uit de
aanhoudende daling van de kortlopende rentetarieven op de Belgische geldmarkt.

Het provenu van de kredietverrichtingen bestaat hoofdzakelijk uit de opbrengsten van de
kredietverlening aan de financiële instellingen. Van dit bedrag worden afgetrokken de
rentelasten met betrekking tot het deposito van de Belgische Staat en van de Luxemburgse
Staat, alsook de rentelasten verbonden aan de door de Bank uitgegeven certificaten en
aan het uitzetten bij de Bank, via het HWI, van de eindedagoverschotten van de financiële
instellingen. In totaal bedragen deze lasten fr. 735 miljoen aan het einde van het boekjaar,
dit is een stijging met fr. 586 miljoen.

OPBRENGSTEN VAN DE STATUTAIRE BELEGGINGEN

De opbrengst van de statutaire beleggingen, door de Bank verworven krachtens artikel 21
van haar statuten, is toegenomen ten opzichte van het vorige boekjaar. Door de staps-
gewijze daling van de rentetarieven op de Belgische kapitaalmarkt werden, bij de verkoop
van effecten, grotere meerwaarden gerealiseerd dan tijdens het vorige boekjaar. De ver-
mindering van de renteopbrengst werd tenietgedaan door het effect voortvloeiend uit de
aangroei van de portefeuille ten gevolge van de overschrijvingen naar het reservefonds
bij het afsluiten van het vorige boekjaar.
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PROVISIES

Deze rubriek omvat de vergoedingen ontvangen voor de dienstverlening als financieel
bemiddelaar en voor de bewaring van waarden.

TERUGWINNINGEN BIJ DERDEN

De terugwinningen bij derden hebben betrekking op de levering van goederen en de
dienstverlening in diverse domeinen, zoals:

de Balanscentrale en de Centrales voor Kredieten aan Particulieren en aan Onderne-
mingen;

de Currency en de Bond centers;

het effectenclearingstelsel (Clearing);

de interbancaire betalingssystemen: ELLIPS, UCV en Verrekenkamer;

werken uitgevoerd door de Drukkerij.

TERUGNEMINGEN OP VOORZIENINGEN

Deze rubriek omvat de terugneming op de « Voorziening voor gebouwen» ten belope
van de in het boekjaar verrichte uitgaven in het kader van het investeringsprogramma
van de Bank inzake nieuwbouw, alsook de terugneming van de in 1995 aangelegde
voorziening voor fiscale lasten.

OVERIGE OPBRENGSTEN

De andere opbrengsten van het boekjaar 1996 omvatten voornamelijk de opbrengst van
de tegeldemaking van buiten gebruik gesteld materiaal en meubilair, van de verkoop van
gebouwen en andere uitzonderlijke opbrengsten.
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RESU LTATENREKENING
(in duizenden (ranken)

KOSTEN

AANDEEL VAN DE STAAT

De opbrengsten van de Bank die voor iedere aanrekening van kosten (algemene kosten,
uitzonderlijke kosten, afschrijvingen, belastingen en taksen) aan de Staat worden afgestaan,
omvatten niet het bedrag in de verdeling van de nettowinst dat aan de Schatkist 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 arbitrages van activa in goud
tegen andere externe reservebestanddelen en die op een bijzondere onbeschikbare reser-
verekening is ingeschreven, wordt aan de Staat toegekend.

De verdeling, tussen deze laatste en de Bank, van de overige netto-opbrengsten van de
externe rentegevende activa van de Bank over het boekjaar 1996 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 van de Bank en van haar financiële beheerstransacties, verminderd met de
kosten verbonden aan de externe passiva en de financiële beheerstransacties, die 3 pct.
overtreffen van het verschil tussen enerzijds, het gemiddelde van deze rentende externe
nettotegoeden en anderzijds, het gemiddelde bedrag van de onbeschikbare reserve meer-
waarde op goud en van de netto gerealiseerde koersverschillen.

Kred ietverrich tingen

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
beheerstransacties, verminderd met de uit hoofde van de rentende passiva in franken en
van de financiële beheerstransacties gedragen lasten, boven 3 pct. van het verschil tussen
het 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 meeruitgaven die voor de Staat voortvloeien
uit de conversie, in vrij verhandelbare effecten, van de geconsolideerde schuld tegenover
de Bank.

ALGEMENE KOSTEN

31-12-1996 31-12-1995

bezoldigingen en sociale lasten . 6.884.976

1.579.882

6.853.463
1.455.062overige kosten

Totaal 8.464.858 8.308.525
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De uitgaven voor bezoldigingen en sociale lasten omvatten de bezoldigingen van het
personeel, van de Directie, de RVA-stagiair(e)s,het tijdelijk personeel, de studenten, alsook
de pensioenen van gewezen leden van de Directie en de presentiegelden van de toe-
zichthoudende organen. De kosten in verband met de uitzendkrachten zijn ingeschreven
in de subrubriek «Overige kosten ».

De gemiddelde reële personeelsbezetting (inclusief de RVA-stagiair(e)sen het tijdelijk per-
soneel), uitgedrukt in voltijds werkende eenheden, bedroeg 2.881 eenheden in 1996 tegen
2.924 eenheden in 1995.

De wijziging die vanaf het boekjaar 1994 werd aangebracht in de waarderingsregels
betreffende het bedrukte en niet-bedrukte biljettenpapier heeft betrekking op een bedrag
van fr. 102,6 miljoen. Dit bedrag, verdeeld over de periode 1994-1996, heeft voor het
boekjaar 1996 een extra last meegebracht van fr. 34,2 miljoen.

UITZONDERLIJKE KOSTEN

Het bedrag dat in deze rubriek is geboekt omvat de bezoldigingen, vergoedingen en
andere sociale voordelen die tijdens een later boekjaar zullen worden betaald ingevolge
prestaties die tijdens dit boekjaar of tijdens vorige boekjaren werden verricht. Deze boek-
houdkundige herschikking, ten belope van 1.555 miljoen, vloeit voort uit een wijziging
van de waarderingsregels met betrekking tot de sociale lasten.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

De per 31 december 1996 uitgevoerde afschrijvingen dekken volgende uitgaven:

bouwwerken en technische uitrusting 37.805

215.170

192.493

197.424

21.201

vernieuwing van gebouwen

software en informaticamaterieel .

materieel voor de Drukkerij, de technische diensten en de kantoren

kantoormeu beien

Totaal 664.093

BELASTINGEN, TAKSEN EN HEFFINGEN

Naast de vennootschapsbelasting omvat de rubriek ook de roerende en onroerende voor-
heffingen, de niet-recupereerbare BTW en de regionale, provinciale en gemeentelijke
belastingen.

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. Indien, bij de afsluiting van het boek-
jaar, de geraamde vennootschapsbelasting, geboekt in deze rubriek, het bedrag van de
voorafbetalingen en de verrekenbare voorheffingen overtreft, wordt het verschuldigde sup-
plement opgenomen onder de rubriek «Overige schulden»; in het tegenovergestelde
geval wordt het betaalde overschot opgenomen onder de rubriek « Overige activa ».
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VERSLAG 1996 VAN HET COLLEGE DER CENSOREN

Na de algemene vergadering van 26 fe-
bruari 1996 hebben de censoren afscheid ge-
nomen van de heer Willy Danckaert, die ge-
vraagd had dat zijn mandaat niet zou worden
verlengd. De heer Danckaert heeft tijdens een
onafgebroken periode van twaalf jaar zitting
gehad in het College der censoren en de Al-
gemene Raad. De censoren stellen er prijs op
de heer Danckaert te danken voor zijn grote
toewijding en zijn deskundige adviezen. De
algemene vergadering der aandeelhouders
heeft de heer Petrus Thys verkozen om in de
opvolging van de heer Danckaert te voorzien.
Voorts heeft de algemene vergadering de
mandaten van de heren Hubert Detremmerie,
Christian D'Hoogh en Gérald Frère voor een
periode van drie jaar vernieuwd.

***

Overeenkomstig de statuten en het huis-
houdelijke reglement heeft het College een
controlerende en toezichthoudende opdracht.
In de praktijk oefenen de censoren deze be-
voegdheid in de volgende domeinen uit:

controle van de boekhoudkundige staten:
balans, resultatenrekening en bijlagen;

de opmaak en de opvolging van de be-
groting van de Bank;

het nazicht van de opgaven van waarden,
zowel materiële (o.a. biljettenvoorraden,
effecten) als immateriële (o.a. effectenclea-
ring, rekeningen in vreemde valuta's of
Belgische franken);

toezicht op de naleving van interne con-
troleprocedures die het veilig verloop van
de bancaire transacties moeten waarbor-
gen.

Elk kwartaal worden de boekhoudkundige
staten aan het College ter beoordeling voor-
gelegd. De censoren onderzoeken hierbij de
factoren die het verloop van de diverse ba-
lansposten en de ontwikkeling van de resul-
tatenrekening verklaren, onder meer door de-

ze grootheden te vergelijken met overeen-
stemmende periodes van voorafgaande jaren.
Naast dat onderzoek van de balans en de
resultatenrekening heeft het College de cor-
rectheid van de boekhouding nagegaan door
in de diverse diensten de nodige bewijsstuk-
ken te laten voorleggen. Twee leden worden
hiertoe beurtelings gemandateerd. Bovenge-
noemde controles stelden het College in staat
zich uit te spreken over de degelijkheid van
de boekhoudkundige staten van het voorbije
boekjaar.

De jaarrekening van de Bank per 31 de-
cember 1996 werd door de Regentenraad,
ingevolge artikel 35, F alinea van de statuten
voorgelegd aan het College der censoren. Het
onderzoek van de jaarrekening betrof ener-
zijds de eigen controles van de censoren en
anderzijds de analyse van de resultaten van
de diepgaande verificaties die de dienst In-
terne Audit dienaangaande heeft uitgevoerd.
Met eenparigheid van stemmen werd de jaar-
rekening 1996 goedgekeurd en werd op deze
wijze decharge verleend aan het beheer over-
eenkomstig artikel 35, 2e alinea van de statu-
ten.

Zoals hierboven aangegeven, behoren de
opmaak en de opvolging van de begroting van
de Bank eveneens tot de bevoegdheid van de
censoren. Elk kwartaal wordt aan het College
toelichting verstrekt bij het verloop van de
ontvangsten en de uitgaven van de verschil-
lende rubrieken van de begroting. Tijdens het
verslagjaar bleven de gezamenlijke uitgaven
van de Bank, mede dankzij een zeer geringe
stijging van de personeelskosten, behoorlijk
onder controle. Voorts heeft het College de
ontwerpbegroting voor het volgende boekjaar,
in casu 1997, onderzocht en goedgekeurd.

In het kader van zijn toeziehts- en con-
troletaak over het jaar 1996 heeft het College
ook de taken van de dienst Interne Audit be-
sproken en geëvalueerd. Bij de 3é:nVangvan
het jaar wordt de jaarplanning van deze dienst

217



besproken. Op deze manier vergewissen de
censoren zich ervan dat alle risicodragende
bankactiviteiten wel degelijk zullen worden
onderworpen aan financiële audits, procedu-
re-inspecties en operationele audits. Drie-
maandelijks werd aan het College verslag uit-
gebracht over de follow-up van deze planning.

De dienst Interne Audit geeft eveneens
elke drie maanden aan het College een over-
zicht per departement en per dienst, van de
verrichte controletaken, enquêtes en uitge-
brachte adviezen alsmede van de voornaamste
opmerkingen en aanbevelingen waartoe de
werkzaamheden van de dienst Interne Audit
aanleiding hebben gegeven. Bij de bespreking
hiervan informeerden de censoren naar de
maatregelen die door de betrokken departe-
menten en diensten werden genomen om de
vastgestelde tekortkomingen bij te sturen en
om herhaling ervan in de toekomst te vermij-
den. Op deze wijze benadrukten zij het be-
lang van een degelijke preventieve controle.

De censoren hebben eveneens de wens
uitgedrukt om geregeld op de hoogte te wor-
den gebracht van de opmerkingen of aanbe-
velingen die de betrokken diensten in eerste
instantie niet hebben kunnen opvolgen, zodat
eventueel corrigerende acties kunnen worden
besproken.

Ook gaf de dienst Interne Audit uiteen-
zettingen aan de censoren om de resultaten
van belangrijke auditopdrachten toe te lichten.
In de loop van 1996 hadden volgende uit-
eenzettingen plaats:

audit van de informatisering van de reke-
ningen-courant;

audittaken in de dienst Boekhouding;

audit van « ELLIPS» (ELectronic Large-
value Interbank Payment System).

Niet alleen in de vergaderingen van het
College werden de controle-activiteiten van de
Interne Audit opgevolgd. Periodiek werden
censoren aangewezen door het College om
deel te nemen aan inspectie-opdrachten in de
operationele diensten. Tijdens het verslagjaar
werden in totaal elf inspecties in de hoofd-
zetel en twaalf inspecties in de vestigingen
bijgewoond.

Als algemeen besluit van zijn toezichts-
en controlerende opdracht kan het College
stellen dat er met betrekking tot het verslag-
jaar 1996 geen gebeurtenissen hebben plaats-
gehad die bij de Bank noemenswaardige ver-
liezen hebben veroorzaakt. Op geen enkel
ogenblik heeft de instelling enig ernstig finan-
cieel risico gelopen.

Steunend op zijn eigen vaststellingen, op
de periodieke verslaggeving die het College
van de dienst Interne Audit mocht ontvangen
en op de antwoorden die werden gegeven op
zijn talrijke vragen, is het College tot de slot-
som gekomen dat de interne controle in di-
verse domeinen van de Bank adequaat is ge-
organiseerd.

Het College der censoren :

De Voorzitter,
Hubert DETREMMERIE.

Roger MENE, Secretaris,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH,
Jacques FOREST,
Philippe GRULOIS,
Herman VERWILST,
Gérald FRERE,
Ridder Paul BUYSSE,
Petrus THYS.
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College der censoren :
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R. Mené, secretaris, H. Detremmerie, voorzitter, M. Charloteaux.

staande van links naar rechts :
P. Thys, Ch. D'Hoogh, Ridder Buysse, Ph. Cru lois, C. Frère, J. Forest, H. Verwilst.
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ACTIVA

VERGELIJKING VAN DE BALANSEN
(na winstverdeling)

Goud

Vreemde valuta's

Bijzondere trekkingsrechten (SOR)

Deelneming in het IMF

Leningen aan het IMF

Deposito's bij het IMF in het kader van
de USAF

Ecu's

EMI : Financieringen op zeer korte en op
korte termijn.

EG : Financiële ondersteuning op middel-
lange 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

Statutaire beleggingen (art. 21)

Gebouwen, materieel en meubelen.

Overige activa

Overlopende rekeningen

TOTAAL ACTIVA

1993 1992

181.708,8 232.578,9 306.267,5 330.255,6 260.228,9

19941996 1995

411.377,7 285.926,0 231.166,0 244.221,0 193.384,4

15.946,0 14.478,9 5.737,3 6.160,8 5.662,4

34.390,4 29.547,5 25.856,6 27.673,1 26.730,6

8.283,9 7.870,5 8.366,0 4.940,3 4.562,3

86.466,4 118.874,2 148.081,3 148.023,2 106.438,7

- - - - 116.568,9

3.194,1 3.335,1 3.491,4 3.303,6 3.269,2

20.856,6 19.437,1 32.347,3 30.101,4 20.041,6

2.853,5 3.329,4 3.723,6 5.578,3 10.051,0

24.912,0 23.855,3 17.860,9 32.436,5 17.448,0

127.733,1 128.472,6 92.330,6 119.669,3 52.354,9

418,5 954,5 1.102,5 1.202,8 915,4

48.815,4 46.694,2 43.753,8 40.365,8 37.235,9

12.733,1 13.109,8 13.588,2 13.205,3 12.262,4

1.392,6 397,4 3.339,3 4.446,6 6.479,4

221,0

9.783,7 7.465,0 5.718,9 5.758,6 7.750,9

990.865,8 936.326,4 942.731,2 1.017.342,2 881.605,9
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PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

BIJLAGE 1

PASSIVA

Bankbiljetten in omloop.

Rekeningen-courant in franken

Deposito van de Belgische Staat

Deposito van de Luxemburgse Staat

Bankcertificaten

Verbintenissen wegens interventies op de
geldmarkt

Rekeningen-courant in vreemde valuta's

Tegenwaarde van de toegewezen SOR

EMI : Financieringen op zeer korte en op
korte termijn.

Onbeschikbare reserve meerwaarde op
goud

Overige schulden

Overlopende rekeningen

Waarderingsverschillen op goud en vreem-
de valuta's.

Voorziening voor belastingen

Voorziening voor gebouwen

Maatschappelijke voorziening voor diverse
risico's

Kapitaal

Reservefonds :

Statutaire reserve

Buitengewone reserve

Afschrijvingsrekening voor gebouwen,
materieel en meubelen

TOTAAL PASSIVA

15,1

1.306,0 1.313,0 956,0 778,0 939,0

230.000,0

23.972,5

19921995 1994 1993

464.675,4 445.836,7 412.189,7 440.603,1 430.248,9

190.515,0 212.918,9 314.859,2 361.965,4 250.005,8

1.133,6 166.531,7 116.310,9 116.310,9 116.310,9

7.395,3 1.934,9 2.106,4 2.339,6 2.383,5

1.511,5 200,6 372,5 456,6 425,3

10.350,0 10.250,0 10.150,0 10.050,0 9.750,0

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

50.636,2 48.568,1 46.509,0 43.556,1 39.979,2

3.323,0 3.185,0 3.049,4 2.915,3 2.783,9

35.200,6 32.870,6 30.455,6 27.992,6 25.489,6

1996

18.600,9 12.278,5 9.589,4

763,4

503,9

7,5

4.569,3

4.449,1

6,8

22.138,1

4.814,1

653,4 476,0 485,6

12.112,6 12.512,5 13.004,0 12.648,2 11.705,7

990.865,8 936.326,4 942.731,2 1.017.342,2,1 881.605,9

3,8 1,0 503,2

5.132,2 8.061,7 3.047,3 6.045,8

7,4 0,4 9,6

22.553,322.331,9 21.217,4

225



BIJLAGE 2

VERGELIJKING VAN DE RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

1996 1995 1994 1993 1992

OPBRENGSTEN

Opbrengsten van de verrichtingen met het
buitenland 24.797,0 21.273,5 13.875,6 22.508,5 23.251,7

Opbrengsten van de kredietverrichti ngen 3.970,8 6.321,8 8.269,3 10.820,1 9.751,0

Opbrengsten van de statutaire beleggingen 4.001,4 3.608,5 3.778,7 3.846,3 3.535,6

Provisies. 170,5 262,9 163,1 169,5 160,1

Terugwinningen bij derden 1.768,1 1.907,5 1.958,3 1.859,8 1.883,6

Terugnemingen op voorzieningen. 42,1 43,0 292,0 471,0 519,0

Overige opbrengsten 380,3 192,4 83,2 94,4 27,5

35.130,2 33.609,6 28.420,2 39.769,6 39.128,5

KOSTEN

Aandeel van de Staat: 17.456,6 17.554,9 11.954,3 22.437,1 22.028,3

Verrichtingen met het buitenland 16.136,6 74.337,0 7.082,3 74.363,4 74.430,7

Kred ietverrich tingen .. 1.320,0 3.223,9 4.872,0 8.073,7 7.598,2

Algemene kosten : 8.464,9 8.308,5 8.297,0 8.095,7 8.186,3

Bezoldigingen en sociale lasten 6.885,0 6.853,5 6.784,7 6.787,4 6.848,2

Overige kosten 1.579,9 7.455,0 7.572,3 7.374,3 7.338,7

Uitzonderlijke kosten 1.554,8

Afschrijving van gebouwen, materieel en
meubelen 664,1 671,3 1.115,2 1.560,5 1.617,5

Voorziening voor belastingen - 15,1

Voorziening voor gebouwen 20,0 400,0 470,0 310,0 50,0

Maatschappelijke voorziening voor diverse
risico's 100,0 100,0 100,0 300,0 1.100,0

Belastingen, taksen en heffingen 3.137,5 2.770,5 2.657,5 3.228,5 2.902,6

Te bestemmen winst 3.732,3 3.789,3 3.826,2 3.837,8 3.243,8

35.130,2 33.609,6 28.420,2 39.769,6 39.128,5
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BIJLAGE 3

DIVIDEND

1996 1995 1994 1993 1992

Nettodividend toegekend per aandeel 1.740,00 1.705,00 1.675,00 1.640,00 1.610,00

Roerende voorheffing ingehouden per
aandeel 580,00 568,33 580,89 568,75 536,67

Brutodividend toegekend per aandeel 2.320,00 2.273,33 2.255,89 2.208,75 2.146,67
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WEEKSTATEN
IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1996

BIJLAGE 4
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WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1996
(miljoenen franken)

ACTIVA
DATA Goud Vreemde Bijzondere Deelneming in leningen Deposito Ecu's EMI: EG:

valuta's trekkingsrechten hel IMF aan hel IMF bij hel IMF Financieringen Financiële

(SOR) in hel kader op zeer korte ondersteuning

van de USAF en op korte op middellange
termijn termijn

08 - 01 - 1996 232.579 286.776 14.487 29.548 - 7.871 118.874 - -

15 - 01 - 1996 232.583 288.137 14.487 29.548 - 7.871 119.087 - -

22-01-1996 232.583 289.115 14.487 29.548 - 7.871 119.087 - -

29-01-1996 232.583 289.964 14.487 29.548 - 7.871 119.087 - -

05 - 02 - 1996 232.583 290.831 14.490 29.447 - 7.871 119.222 - -

12 - 02 - 1996 232.583 289.408 14.490 31.021 - 7.871 119.222 - -

19 - 02 - 1996 232.583 289.745 14.490 31.021 - 7.871 119.222 - -

26 - 02 - 1996 232.583 291.246 14.678 31.021 - 7.871 119.222 - -

04 -03 -1996 232.583 292.582 14.678 31.021 - 7.871 119.330 - -

11 - 03 - 1996 232.583 293.208 14.678 31.021 - 7.871 119.330 - -

18-03-1996 232.583 294.100 14.678 30.877 - 7.871 119.330 - -

25-03-1996 158.698 379.640 14.678 30.877 - 7.871 115.770 - -

01-04-1996 158.698 379.077 14.678 31.970 - 7.871 115.868 - -

05 - 04 - 1996 158.698 378.897 14.678 31.970 - 7.871 115.868 - -

15 - 04 - 1996 173.475 375.999 14.678 31.970 - 7.871 106.254 - -

22-04-1996 173.475 377.007 14.678 31.970 - 7.871 106.254 - -

29-04-1996 173.475 377.524 14.678 31.970 - 7.871 106.254 - -

06 - 05 - 1996 173.475 387.730 14.687 32.232 - 7.871 96.385 - -

13 - 05 - 1996 173.475 387.852 14.687 32.232 - 7.871 96.385 - -

20-05 -1996 173.475 387.923 14.687 32.232 - 7.871 96.385 - -

24 - 05 - 1996 173.475 388.663 14.808 32.232 - 7.871 96.385 - -

03-06-1996 173.475 393.321 14.808 32.233 - 7.871 92.557 - -

10-06-1996 173.475 394.172 14.808 32.233 - 7.871 92.557 - -

17 - 06 - 1996 173.475 394.936 14.808 32.233 - 7.871 92.557 - -

24-06-1996 173.475 395.957 14.808 32.233 - 7.871 92.557 - -

01-07-1996 173.475 396.612 14.808 32.233 - 7.871 92.595 - -

08-07-1996 173.475 396.942 14.815 32.105 - 7.871 92.595 - -

15-07-1996 173.475 394.437 14.815 32.105 - 7.871 96.555 - -

22-07-1996 173.475 394.892 14.815 32.105 - 7.871 96.555 - -

29-07-1996 173.475 395.234 14.815 32.105 - 7.871 96.555 - -

05-08-1996 173.475 407.338 14.818 32.673 - 7.871 84.968 - -

12 - 08 - 1996 173.475 407.845 14.818 32.673 - 7.871 84.968 - -

19-08-1996 173.475 408.320 14.818 32.673 - 7.871 84.968 - -

26-08-1996 173.475 407.582 14.969 32.673 - 7.871 84.968 - -

02 - 09 - 1996 173.475 407.671 14.969 32.674 - 7.871 84.968 - -

09 - 09 - 1996 173.475 407.873 14.969 32.674 - 7.871 84.968 - -

16-09-1996 173.475 407.655 14.969 32.674 - 7.871 84.968 - -

23 - 09 - 1996 173.475 408.663 14.969 32.674 - 7.871 84.968 - -

30 - 09 - 1996 173.475 409.770 14.969 32.674 - 7.871 84.968 - -

07-10-1996 173.475 409.738 14.969 32.674 - 7.871 84.968 - -

14-10-1996 173.475 411.097 14.969 32.674 - 7.871 83.439 - -

21 -10-1996 173.475 411.543 14.969 32.674 - 7.871 83.439 - -

28 -10-1996 173.475 412.379 14.969 32.674 - 7.871 83.439 - -

04 - 11 - 1996 173.475 413.729 14.978 32.674 - 7.871 83.439 - -

08 - 11 - 1996 173.475 413.795 14.978 32.674 - 7.871 83.439 - -

18 - 11 - 1996 173.475 414.279 14.978 32.674 - 7.871 83.439 - -

25 -11 -1996 173.475 414.592 15.143 32.674 - 7.871 83.439 - -

02 - 12 - 1996 173.475 415.072 15.143 32.674 - 7.871 83.439 - -

09-12-1996 173.475 416.024 15.143 32.674 - 7.871 83.439 - -

16 -12 -1996 173.475 417.085 15.143 32.674 - 7.871 83.439 - -

23-12-1996 173.475 418.868 15.143 32.674 - 7.871 83.439 - -

30-12 -1996 173.475 418.861 15.143 32.674 - 7.871 83.439 - -
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WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1996
(miljoenen franken)

ACTIVA (vervolg en einde)

DATA Internationale Voorschotten Handelspapier Effecten Vorderingen Munten Statutaire Diverse TOTAAL

akkoorden op onderpand op de markt wegens andere beleggingen rekeningen I ACTIVA
gekocht interventies op (art. 21)

de geldmarkt

08 - 01 - 1996 3.325 4.275 3.091 23.838 114.544 1.013 46.905 17.030 904.156

15 - 01 - 1996 3.317 4.724 2 .55 2 23.829 108.616 1.179 46.912 17.063 899.905
22 - 01 - 1996 3.317 4.997 2.577 23.817 108.700 1.278 46.908 17.014 901.299

29-01-1996 3.314 4.778 2.621 22.827 101.540 1.291 46.908 16.958 893.777

05 - 02 - 1996 3.314 14.695 3.447 22.818 90.286 1.268 48.967 13.624 892.863
12 - 02 - 1996 3.314 17.653 3.261 22.811 84.885 1.221 48.968 13.679 890.387

19 - 02 - 1996 3.314 14.485 3.158 22.806 89.784 1.156 48.967 13.685 892.287

26 - 02 - 1996 3.314 17.219 3.382 22.806 83.520 1.144 48.968 13.732 890.706

04 - 03 - 1996 3.314 15.166 3.233 22.802 89.385 1.109 48.966 13.694 895.734

11 - 03 - 1996 3.294 4.725 3.087 22.800 103.227 1.116 48.966 13.738 899.644

18 - 03 -1996 3.294 13.738 3.401 22.800 113.608 1.053 48.966 13.682 919.981

25-03-1996 3.294 3.522 3.325 22.800 128.932 1.040 48.966 13.683 933.096

01 - 04 - 1996 3.290 2.859 3.269 22.801 110.528 968 48.968 13.708 914.553

05-04-1996 3.290 3.515 3.419 22.803 117.468 1.018 48.966 13.640 922.101

15 - 04 - 1996 3.290 1.411 3.204 22.804 109.139 1.018 48.966 13.690 913.769
22-04-1996 3.290 2.011 3.202 22.805 108.402 1.054 48.966 13.715 914.700

29 - 04 - 1996 3.290 2.218 3.301 22.805 106.842 1.021 48.967 13.687 913.903

06 - 05 - 1996 3.280 2.262 3.180 22.824 115.834 958 48.967 13.693 923.378

13 - 05 - 1996 3.278 1.390 3080 22.826 118.133 945 48.967 13.691 924.812

20 - 05 - 1996 3.278 2.079 3.100 22.826 129.577 857 48.967 13.705 936.962

24 -05 -1996 3.278 2.419 3.164 22.828 127.045 837 48.967 13.724 935.696

03 - 06 - 1996 3.278 2.218 3.089 22.828 123.737 904 48.966 13.680 932.965

10-06-1996 3.278 13.142 3.089 22.828 115.120 895 48.967 13.712 936.147

17 - 06 - 1996 3.278 13.444 3.028 22.826 115.328 900 48.967 13.751 937.402

24-06-1996 3.253 16.091 3.024 22.822 111.905 856 48.967 13.732 937.551

01-07-1996 3.258 16.572 3.498 22.818 114.490 911 48.966 13.666 941.773

08-07-1996 3.258 17.499 3.4 74 22.818 114.711 952 48.967 13.706 943.188

15-07-1996 3.258 15.137 3.083 22.818 114.620 986 48.967 13.763 941.890

22-07-1996 3.258 15.964 3.283 22.817 106.532 1.013 48.968 13.752 935.300
29-07-1996 3.258 16.242 3.233 22.817 96.679 1.032 48.968 13.803 926.087

05 - 08 - 1996 3.258 15.226 3.331 22.816 106.809 951 48.968 13.908 936.410
12-08-1996 3.258 15.788 3.207 22.816 103.757 888 48.968 13.965 934.297

19-08-1996 3.258 15.066 3.385 22.816 110.810 817 48.968 14.011 941.256

26-08-1996 3.258 15.363 3.295 22.816 104.711 827 48.968 13.971 934.747

02 - 09 - 1996 3.258 15.506 3.251 22.816 109.640 869 48.964 13.966 939.898
09 - 09 - 1996 3.258 16.595 3.176 22.817 108.548 938 48.964 14.035 940.161

16-09-1996 3.258 14.066 3.251 23.313 106.753 959 48.967 13.909 936.088
23-09-1996 3.258 10.458 3.244 23.315 109.886 995 48.967 13.945 936.688

30 - 09 - 1996 3.263 12.424 3.319 23.316 105.827 1.006 48.967 14.029 935.878

07-10-1996 3.263 9.917 3.367 23.317 109.283 1.002 48.967 13.961 936.772

14-10-1996 3.263 7.975 3.239 23.319 112.324 1.007 48.967 14.029 937.648

21-10-1996 3.253 12.613 3.179 23.320 106.707 992 48.967 14.049 937.051

28-10-1996 3.251 11.433 3.227 23.322 103.369 992 48.967 14.127 933.495

04 - 11 - 1996 3.239 12.281 3.177 23.323 107.393 961 48.967 14.043 939.550

08 - 11 - 1996 3.194 13.354 3.252 23.821 107.696 1.008 48.967 14.099 941.623

18 - 11 - 1996 3.194 13.050 3.229 24.813 106.896 984 48.967 14.177 942.026

25 -11 -1996 3.194 14.632 3.386 24.814 103.828 970 48.967 14.155 941.140

02 -12 -1996 3.194 13.119 3.236 24.814 105.535 939 48.963 14.213 941.687

09-12-1996 3.200 15.657 3.285 24.815 103.798 860 48.963 14.295 943.499

16-12-1996 3.200 18.485 3.051 24.815 105.904 738 48.967 14.383 949.230

23 -12 -1996 3.183 16.888 3.255 24.816 123.636 407 48.967 14.307 966.929

30-12-1996 3.189 21.304 2.7 52 24.816 115.652 422 48.967 14.353 I 962.918

I Waarbij inbegrepen gebouwen, materieel en meubelen.
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WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1996
(miljoenen franken)

PASSIVA
DATA Bank- Reke- Deposito Depo- Bank- Verbinle- Reke- Tegen- EMI: Onbeschik- Waar- Kapitaal, Diverse TOTAAL

biljetten ningen van de SUD certificaten nissen ningen waarde Financie- bare reser- derings- reserves rekenin- PASSIVA
in omloop courant BeIgi- van wegens courant van de ringen ve meer- verschillen en gen

in fran- sche de interven- in loegewe- op zeer waarde op goud afschrij-
ken Staat Luxem- ties vreem- zen SOR korte en op goud en vreem- vings-

burgse op de de va- op korte de valuta's rekenln-
Slaat geld- luta's termijn gen I

markt

08 - 01 - 1996 430.903 6.639 2.023 1 4.137 - 21.217 - 166.532 212.209 46.909 13.586 904.156
15 -01 -1996 425.949 5.506 3.087 1 3.221 1 21.217 - 166.532 213.284 46.909 14.19B 899.905
22 - 01 - 1996 425.363 5.724 3.097 1 3.97B 5 21.217 - 166.532 213.485 46.909 14.988 901.299
29 - 01 - 1996 416.290 6.160 3.588 1 3.689 - 21.217 - 166.532 213.973 46.909 15.418 893.777

05 - 02 - 1996 418.299 5.237 3.383 501 4.259 2 21.217 - 166.532 214.102 48.968 10.363 892.863
12 - 02 - 1996 416.121 4.917 3.877 501 3.813 - 21.217 - 166.532 214.077 48.968 10.364 890.387
19 - 02 - 1996 419.462 4.520 2.910 502 3.440 - 21.217 - 166.532 214.064 48.968 10.672 892.287
26-02-1996 415.698 4.473 262 502 6.552 - 21.217 - 166.532 214.658 48.968 11.844 890.706

04 - 03 - 1996 421.615 4.434 2.483 502 2.887 - 21.217 - 166.532 215.262 48.968 11.834 895.734
11 - 03 - 1996 425.910 4.973 2.797 503 1.438 - 21.217 - 166.532 215.411 48.968 11.895 899.644
18 - 03 - 1996 443.016 4.960 3.552 503 3.071 - 21.217 - 166.532 215.795 48.968 12.367 919.981
25-03-1996 448.120 4.630 3.560 503 2.477 - 21.217 - 236.037 153.536 48.968 14.048 933.096

01-04-1996 431.524 4.152 3.804 504 5.208 8 21.217 - 236.037 153.345 48.968 9.786 914.553
05 - 04 - 1996 439.055 6.849 3.368 504 3.650 8 21.217 - 236.037 153.322 48.968 9.123 922.101
15-04-1996 432.328 3.817 3.286 504 3.794 - 21.217 - 236.037 155.476 48.968 8.342 913.769
22 - 04 - 1996 431.217 5.420 3.882 505 2.624 - 21.217 - 236.037 155.772 48.968 9.058 914.700
29-04-1996 430.517 4.489 3.577 505 2.972 - 21.217 - 236.037 155.823 48.968 9.798 913.903

06 - 05 - 1996 436.843 7.451 3.886 505 2.703 - 21.217 - 236.037 155.808 48.968 9.960 923.378
13 - 05 - 1996 441.507 5.946 1.602 506 3.160 - 21.217 - 236.037 155.761 48.968 10.108 924.812
20-05-1996 452.805 6.134 2.433 506 2.875 - 21.217 - 236.037 155.434 48.968 10.553 936.962
24-05-1996 449.337 5.201 3.940 506 3.869 - 21.217 - 236.037 155.931 48.968 10.690 935.696

03-06-1996 445.274 5.121 3.486 507 4.472 26 21.217 - 236.037 155.916 48.968 11.941 932.965
10 - 06 - 1996 447.182 5.841 3.414 507 4.514 - 21.217 - 236.037 156_358 48.968 12.109 936.147
17 - 06 - 1996 447.578 5.168 3.664 507 5.015 58 21.217 - 236.037 156.806 48.968 12.384 937.402
24 - 06 - 1996 449.475 4.192 3.323 507 3.238 - 21.217 - 236.037 157.430 4B.968 13.164 937.551

01 - 07 - 1996 454.768 5.397 3.330 501 3.623 - 21.217 - 236.037 157.325 48.968 10.607 941.773
08 - 07 - 1996 455.568 5.693 3_235 501 4.341 15 21.217 - 236.037 157.415 48.968 10.198 943.188
15 - 07 - 1996 453.848 5.103 2.629 501 5.204 - 21.217 - 236.037 158.602 48.968 9.781 941.890
22 - 07 - 1996 448.774 4.776 1.601 502 4.546 4 21.217 - 236.037 158.787 48.968 10.088 935.300
29 - 07 -1996 440.507 3.666 3.287 502 2.337 - 21.217 - 236.037 158.844 48.968 10.722 926.087

05 - 08 - 1996 445.789 9.117 1.485 502 2.731 - 21.217 - 236.037 159.295 48.968 11.269 936.410
12 - 08 - 1996 445.493 5.529 2.926 503 2.878 - 21.217 - 236.037 159.427 48.968 11.319 934.297
19 - 08 - 1996 452.822 5.542 1.786 503 3.064 - 21.217 - 236.037 159.857 4B.968 11.460 941.256
26-08-1996 443.939 5.252 2.759 503 4.445 26 21.217 - 236.037 159.092 48.968 12.509 934.747

02 - 09 - 1996 444.637 8.561 3.327 504 3.873 26 21.217 - 236.037 159.405 48.968 13.343 939.898
09 - 09 - 1996 445.698 8.798 3.316 4 3.791 - 21.217 - 236.037 159.197 48.968 13.135 940.161
16-09-1996 446.209 5.264 1.330 4 4.650 - 21.217 - 236.037 158.974 48.968 13.435 936.088
23-09-1996 444.946 5.046 3.787 4 3.306 36 21.217 - 236.037 159.009 48.968 14.332 936.688
30-09-1996 444.526 3.401 421 4 10.348 - 21.217 - 236.037 159.267 48.968 11.689 935.878

07-10-1996 447.823 5.103 2.246 4 4.552 - 21.217 - 236.037 159.196 48.968 11.626 936.772
14-10-1996 447.665 7.309 3.062 4 3.29B - 21.217 - 236.037 158.B25 48.968 11.263 937.648
21-10-1996 448.679 4.582 1.983 4 4.987 9 21.217 - 236.037 158.814 48.968 11.771 937.051
28-10-1996 445.555 4.741 3.129 4 2.096 - 21.217 - 236.037 159.350 48.968 12.398 933.495

04 - 11 - 1996 448.058 4.685 3.366 4 4.150 - 21.217 - 236.037 160.140 48.968 12.925 939.550
08 - 11 - 1996 450.262 4.876 3.575 4 3.99B - 21.217 - 236.037 160.194 48.968 12.492 941.623
18 -11 -1996 449.004 4.4 79 3.442 4 5.651 - 21.217 - 236.037 160.479 48.968 12.745 942.026
25-11-1996 448.255 4.516 1.142 4 37_861 7.195 - 21.217 - 193.073 161.692 48.968 17.217 941.140

02 - 12 - 1996 449.137 3.175 3.518 4 105.941 5.042 - 21.217 - 125.007 161.676 48.968 18.002 941.687
09 - 12 - 1996 453.585 5.342 605 4 168.424 2.421 - 21.217 - 62.351 162.809 48.968 17.773 943.499
16-12-1996 458.093 4.588 1.793 4 230.000 2.184 - 21.217 - 1.134 163.610 48.968 17.639 949.230
23-12-1996 472.736 6.262 2.439 4 230.000 2.307 - 21.217 - 1.134 164.537 48.968 17.325 966.929
30-12 -1996 468.480 4.516 2.176 4 230.000 3.492 47 21.217 - 1.134 164.720 48.968 18.164 962.918

1 Waarvan kapitaal: fr. 400 miljoen.
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BIJLAGE 5

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
VAN DE NATIONALE BANK VAN BElGIE PER 31.12.1996

(Overeenkomstig artikel 4, § 2, alinea 2, van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen.)

Houder van stemrechten : Belgische Staat vertegenwoordigd door
de Minister van Financiën

Aantal effecten die het kapitaal vertegenwoordigen 200.000

Aandeel in het kapitaal: 50 pct.
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BIJLAGE 6

Koninklijk besluit van 15 oktober 1996
tot goedkeuring van de wijziging van de statuten

van de Nationale Bank van België

(Belgisch Staatsblad van 73 november 7996)

ALBERT Il, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van België;

Gelet op de wet van 18 juni 1996 tot wijziging van de wet van 24 augustus 1939 op
de Nationale Bank van België;

Gelet op de uitgifte van een proces-verbaal in authentieke vorm van 28 augustus 1996,
opgemaakt door notaris Jacques Possoz, te Brussel, van de beraadslagingen en besluiten van
de algemene raad van de Nationale Bank van België, naamloze vennootschap, houdende
wijziging van de statuten van de Bank;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Wordt goedgekeurd de volgende wIJziging aan de statuten van de Nationale
Bank van België, aangenomen door de algemene raad van de Bank van 28 augustus 1996 :

Artikel 17, r, van de statuten wordt vervangen door de volgende bepaling:

« 20 krediettransacties verrichten met kredietinstellingen en andere geld- of kapitaalmarkt-
partijen, waarbij de verleende kredieten worden gedekt door toereikende zekerheid; ».

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 augustus 1996.

Art. 3. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 1996.

ALBERT

Van Koningswege:

De Minister van Financiën,
Ph. MAYSTADT
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