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In Memoriam

Met grote verslagenheid vernam het Land het voortijdige heen-
gaan, op 31 juli 1993, van Zijne Majesteit Koning Boudewijn.

De betreurde Vorst werd door hoog en laag uitermate gewaar-
deerd, getuige de ontroerende blijken van medeleven van hon-
derdduizenden Belgen en het indrukwekkende eerbetoon door
talrijke buitenlandse staatshoofden. Zijn sterke persoonlijkheid en
zijn hoog moreel gezag dwongen in het ganse Land eerbied af.

Alle geledingen van de Bank hebben zich aangesloten bij de
hulde die aan de nagedachtenis van Koning Boudewijn werd
gebracht en hebben hun rouwbeklag aan Hare Majesteit Ko-
ningin Fabiola en de Koninklijke Familie betuigd.

Koning Boudewijn heeft een niet aflatende belangstelling be-
toond voor de taak en de werkwijze van onze Instelling. In
de loop van de voorbije drieënveertig jaar heeft hij de Bank
meermaals met een bezoek vereerd. Hij was eveneens aanwezig
bij de viering van haar 100- en 125-jarig bestaan.

Telkens opnieuw gaf de overleden Koning blijk van grote in-
teresse en bezorgdheid voor het algemeen belang, steeds was
zijn optreden door uiterste minzaamheid en grote luisterbereid-
heid gekenmerkt.

Aan zijn opvolger, Koning Albert Il, wenst onze Instelling alle
succes toe bij het vervullen van zijn grootse taak, in dienst
van ons Land. De Bank is ervan overtuigd dat Koning Albert Il
in het voetspoor van zijn broer wijlen Koning Boudewijn borg
zal staan voor de continuïteit van diens wijze koningschap, dat
altijd zal blijven voortleven in de herinnering van het Belgische
volk.





VERSLAG UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR
NAMENS DE REGENTENRAAD 1

INTERNATIONALE OMGEVING

Verschuivingen in de wereldeconomie

Oe jongste jaren is op wereldschaal een
ingrijpende herverdeling van arbeid en wel-
vaart op gang gekomen. Verscheidene ont-
wikkelingslanden, met name in Oost-Azië
maar ook in Latijns-Amerika, hebben een pro-
ces van diepgaande economische hervormin-
gen en industrialisering aangevat en geven
blijk van een opmerkelijke dynamiek. Niette-
genstaande de ontzaglijke politieke en struc-
turele problemen waarmee zij momenteel te
kampen hebben, ambiëren ook de landen van
Centraal- en Oost-Europa en de voormalige
Sovjetunie een volwaardige plaats in de
wereldeconomie.

Die ontwikkelingen moeten als hoopge-
vend worden beschouwd. Op termijn bieden
zij immers het perspectief dat een niet on-
aanzienlijk deel van de wereldbevolking zich
naar een hoger welvaartsniveau kan optillen.
Dat zou de wereldeconomie nieuwe groei-
impulsen kunnen verschaffen, want naarmate
landen welvarender worden, vormen ze ook
grotere afzetmarkten voor goederen en dien-
sten uit andere landen.

Oe naoorlogse welvaartsgroei in het Wes-
ten was zelf voor een belangrijk deel te dan-
ken aan de uitbreiding van de internationale
handel en de openstelling van markten. Nu
steeds meer landen tot dit stelsel willen toe-
treden, voelen de traditionele industrielanden

1 Tijdens zijn vergadering van 2 februari 1994 heeft de
Regentenraad unaniem zijn instemming met het mone-
taire beleid van de Bank betuigd.
Hij heeft eveneens de tekst van het jaarverslag goed-
gekeurd. Twee regenten kunnen zich evenwel niet ak-
koord verklaren met een aantal op het economische
en sociale beleid betrekking hebbende beschouwingen
in de inleiding.

zich evenwel bedreigd, wordt de onzekerheid
gevoed en steken defensieve of zelfs protee-
tionistische tendensen de kop op. Oe aansle-
pende en moeizame GATT-onderhandelingen
in het kader van de Uruguay-ronde waren in
dat verband tekenend.

Oe industrialisering van minder ontwik-
kelde delen van de wereld, waar de produk-
tiekosten vaak beduidend lager liggen dan in
het Westen, en de daarmee gepaard gaande
delokalisatie van sommige activiteiten plaat-
sen de traditionele industrielanden ontegen-
sprekelijk voor belangrijke aanpassingsproble-
men. Van defensieve strategieën, die in wezen
slechts op de korte termijn zijn afgestemd,
valt echter weinig soelaas te verwachten. Het
subsidiëren of anderszins beschermen van aan
concurrentie blootgestelde sectoren kan op de
duur nadelig uitwerken voor de economische
groei, zodat het nut ervan hoogst onzeker is.
Evenmin heeft het zin loonsvermindering te
propageren als hét middel om de verplaatsing
van industriële werkgelegenheid naar lage-
loonlanden te verhinderen. Oe kloof tussen
de respectieve arbeidskostenniveaus is daar
vooralsnog veel te groot voor en bovendien
dreigt het effect van loonbewegingen teniet
te worden gedaan door vrij fluctuerende wis-
selkoersverhoudingen. In dit opzicht is het al-
licht verkieslijker dat door een snelle econo-
mische ontwikkeling de lonen in de nieuwe
industrielanden zich gaandeweg naar het wes-
terse peil toe bewegen. Als men bovendien
in aanmerking neemt dat die landen weinig
of geen tegoeden op het buitenland accumu-
leren, maar een groot deel van hun nieuw
verworven inkomsten juist voor verdere uit-
breiding van hun produktieapparaat en ver-
betering van hun economische en sociale in-
frastructuur aanwenden, mag worden ver-
hoopt dat de verhoging van de levensstan-

INTERNATIONALE OMGEVING 11



VERSLAG UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR NAMENS DE REGENTENRAAD

daard in die landen en hun integratie in de
wereldeconomie voor de traditionele indus-
trielanden mettertijd meer kansen dan bedrei-
gingen inhouden.

Om die kansen ten volle te benutten, is
er behoefte aan een strategische aanpak voor
de langere termijn, waar verdere vrijmaking
van de wereldhandel een essentieelonderdeel
van uitmaakt. Slechts in een door openheid
gekenmerkte internationale economische con-
text zullen de westerse landen maximaal pro-
fijt kunnen trekken van de ontwikkeling van
die regio's in de wereld waar momenteel nog
een groot potentieel aan onbevredigde vraag
bestaat en die naar verwachting een sterke
economische groei te zien zullen geven. Een
en ander onderstreept ook het belang van het
eind vorig jaar op de valreep bereikte GATf-
akkoord. Het positieve effect van een opener
en evenwichtiger wereldhandelssysteem weegt
immers in het algemeen op tegen de moge-
lijke negatieve gevolgen voor bepaalde secto-
ren.

Een evenwichtige vrijmaking van het han-
delsverkeer houdt echter ook in dat elk land
zich meer nog dan voorheen dient aan te
passen aan de veranderende internationale
concurrentieverhoudingen en verschuivingen
in de economische specialisatie tussen landen.
Daartoe dient het aanbod beter op de groei-
markten van de toekomst te worden afge-
stemd, zowel geografisch als naar produkten.
Dat is geen gemakkelijke opgave omdat struc-
turele aanpassingen vaak pijnlijk zijn en weer-
stand oproepen: op korte termijn moeten
immers concrete offers worden gebracht, ter-
wijl de baten onzeker lijken of pas op een
later tijdstip zichtbaar worden. Die uitdaging
zal voor de Europese Unie, waar de horizon
van de ondernemingen zich vaak tot de Eu-
ropese markt beperkt, allicht zwaarder uitval-
len dan bijvoorbeeld voor japan en zelfs voor
de Verenigde Staten.

Recente economische ontwikkelingen in
de industrielanden

« Onzekerheid» was tijdens het verslag-
jaar wellicht de meest kenmerkende kwalifi-

catie van de internationale economische om-
geving. In die context is de groei van de
wereldeconomie voor het derde jaar op rij
onder de potentiële groei gebleven : in alle
belangrijke OESO-landen, ook die waar zich
reeds een opleving aftekende, bleef het bin-
nenlandse produkt onder zijn trendwaarde.
Op die onderbenutting van de produktieca-
paciteit heeft zich een disparaat conjunctuur-
verloop in de belangrijkste regio's geënt. In
de Verenigde Staten en, zij het minder uitge-
sproken, in de meeste andere Angelsaksische
landen was er sprake van een aantrekkende
economische activiteit. Continentaal Europa
en japan daarentegen kwamen in volle reces-
sie terecht. Als gevolg van dat divergerende
activiteitsverloop en scherpe fluctuaties in de
onderlinge wisselkoersverhoudingen, zijn ook
de betalingsbalansonevenwichtigheden tussen
de grote OESO-zones aanzienlijk gebleven.
Opvallend daarentegen was de convergentie
binnen het OESO-gebied naar een lager in-
flatiepeil.

In de Verenigde Staten werd de opleving
vooral door de investeringen en, zif het pas
later, door de particuliere consumptie gedra-
gen. Toch verliep het herstel er niet zonder
horten en stoten. Met name in de eerste helft
van 1993 vertraagde het groeitempo doordat
de zwakke expansie van de buitenlandse af-
zetmarkten de Amerikaanse exportgroei af-
remde en aanhoudend hoge begrotingstekor-
ten de autoriteiten tot grotere terughoudend-
heid aanzetten bij hun consumptieve beste-
dingen. Over het hele jaar beschouwd, lag
de groei van het BBP, met 2,8 pct., dan ook
amper hoger dan in 1992. In samenhang met
de relatieve conjunctuurstand overtrof het
groeitempo van de Amerikaanse import in be-
langrijke mate dat van de export. Beperkte
ruilvoetwinsten boden daar slechts weinig te-
genwicht voor, zodat het lopend betalingsba-
lanstekort in 1993 opnieuw fors is toegeno-
men, tot 1,7 pct. van het BBP.

Oe japanse economie, van haar kant, is
de voorbije twee jaar naar een recessie afge-
gleden die, althans naar de voor dat land
geldende normen, als ongemeen scherp mag
worden bestempeld: het BBP zou tijdens het
verslagjaar met nagenoeg een half procent

12 INTERNATIONALE OMGEVING
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zijn gekrompen. Niettegenstaande renteverla-
gingen en opeenvolgende expansieve begro-
tingsimpulsen, zette het aanslepende proces
van schuldsanering in de particuliere sector,
dat een uitvloeisel is van eerdere overinveste-
ringen en -beleggingen en sterk gedaalde ac-
tivaprijzen, een domper op het geheel van de
particuliere bestedingen. Daarenboven werden
de gezinsbestedingen afgeremd door de stag-
nering van de werkgelegenheid en het be-
schikbare inkomen, terwijl de investeringen
onder druk stonden door de minder gunstige
afzetperspectieven en teruglopende winsten.
Inmiddels kreeg de japanse economie een
nieuwe schok te verwerken, ditmaal in de
vorm van een bijzonder forse appreciatie van
de yen. In effectieve termen beliep deze laat-
ste over 1993 gemiddeld meer dan 20 pct.
Terwijl japan, door zijn sterkere gerichtheid
op de nieuwe groeipolen rond de Stille Oce-
aan, minder dan andere landen te lijden had
onder de vertraagde expansie van zijn buiten-
landse afzetmarkten, betekende die apprecia-
tie een verlies aan concurrentievermogen voor
het japanse bedrijfsleven, waardoor de export-
groei aanzienlijk werd afgeremd. Het effect
daarvan op de lopende rekening van de be-
talingsbalans werd evenwel volledig goedge-
maakt door de belangrijke ruilvoetwinsten die
uit de appreciatie van de yen-koers resulteer-
den. Met 3,3 pct. van het BBP handhaafde
het lopend overschot zich op het hoge peil
van 1992.

In de Europese Unie, ten slotte, bereikte
de economische recessie in het eerste kwar-
taal van 1993 een dieptepunt, en zou het
BBP-volume gemiddeld over het hele jaar met
zowat een kwart procentpunt zijn gekrompen,
waarbij vooral Duitsland, België, Spanje en
Frankrijk slechter dan gemiddeld scoorden.
Enkel in het Verenigd Koninkrijk, waar de re-
cessie overigens veel eerder had toegeslagen
dan in de rest van Europa, deed zich een
duidelijke activiteitsherleving voor. In nage-
noeg alle landen op het Europese vasteland
was er sprake van een, bijwijlen scherpe, te-
ruggang van de totale binnenlandse vraag. De
krimpende werkgelegenheid en de matiging
of zelfs daling van de reële beschikbare inko-
mens drukten de consumptieve bestedingen
van de gezinnen, maar het waren de bedrijfs-

investeringen die de sterkste neergang ver-
toonden als reactie op de oplopende overtol-
lige produktiecapaciteit, slinkende winstmar-
ges en de zwakke vraag van zowel binnen-
aIs buitenlandse oorsprong. Slechts in enkele
landen waar de afgelopen anderhalf jaar een
aanzienlijke muntdepreciatie compensatie
bood voor eerder opgelopen concurrentiever-
lies, kreeg de economische activiteit noemens-
waardige steun van de netto-uitvoer van goe-
deren en diensten. Elders leverde het uitvoer-
saldo nauwelijks een bijdrage tot de econo-
mische groei, of viel het effect ervan zelfs
negatief uit. Voor het geheel van de Europese
Unie is het tekort op de lopende rekening
met het buitenland tot 0,3 pct. van het BBP
teruggevallen, hetgeen vooral de resultante
was van de relatief zwakke cyclische positie
bij het merendeel van de lidstaten en van het
herstel van het concurrentievermogen dat
sommige landen konden realiseren dank zij
de depreciatie van hun valuta en de begelei-
dende maatregelen die daaraan werden ver-
bonden om de gevolgen van hun duurder
geworden invoer op te vangen. Dat de Euro-
pese Unie ook in een periode gekenmerkt
door een relatief zeer zwakke vraag nog een
lopend tekort liet optekenen, wijst evenwel
in de richting van dieperliggende structurele
tekortkomingen.

De gedrukte conjuncturele situatie, ge-
paard gaande met oplopende werkloosheids-
cijfers, alsmede de verscherpte prijsdaling van
zowel energetische als niet-energetische
grondstoffen hebben in het hele OESO-gebied
aanleiding gegeven tot een matige kostenont-
wikkeling en teruglopende inflatiecijfers. In de
Europese Unie, waar het gemiddelde stijgings-
tempo van de deflator van de particuliere
consumptie afnam van 4,6 pct. in 1992 tot
3,8 pct. in 1993, was de vooruitgang in het
vlak van de inflatie allicht nog aanzienlijker
geweest, indien in een groot aantal landen
de indirecte belastingen en/of de tarieven van
publieke diensten niet waren verhoogd en in-
dien de invoerprijzen in nationale munt min-
der sterk waren gestegen. Doordat zowel in-'
gezeten importeurs als buitenlandse expor-
teurs hun winstmarges verlaagden, kon in lan-
den waarvan de valuta sedert het najaar van
1992 fors in waarde was gedaald, de door-

INTERNATIONALE OMGEVING 13
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werking van die depreciaties op het binnen-
landse prijspeil tot nog toe evenwel worden
beperkt. Toch is met betrekking tot de infla-
tievooruitzichten alertheid geboden, omdat
het risico bestaat dat naarmate de economi-
sche opleving aan kracht wint, inzake loon-
eisen en uitbreiding van de winstmarges een
inhaalbeweging plaatsvindt.

In Europa lijkt het verband tussen eco-
nomische groei en de creatie van werkgele-
genheid reeds geruime tijd structureel te zijn
verstoord. Hoewel internationale vergelijkin-
gen steeds enige omzichtigheid behoeven, is
een vergelijking over een langere periode tus-
sen Europa en de Verenigde Staten in dit op-
zicht bijzonder illustratief. Over de periode
1970-1993 ontliepen de gemiddelde jaarlijkse
groeipercentages van het BBP elkaar nauwe-
lijks in de twee regio's: in de Verenigde Sta-
ten bedroeg het 2,5 pct., in het geheel van
de Europese OESO-landen 2,4 pct. In dezelf-
de tijdsspanne bereikte de gemiddelde toena-
me van de werkgelegenheid in de Verenigde
Staten 1,8 pct. per jaar, tegen slechts 0,6 pct.
in Europa. Daaruit blijkt overduidelijk dat de
werkgelegenheidsintensiteit van de economi-
sche groei in Europa bijzonder laag ligt. Oe
tegenhanger hiervan is dat de groei in Europa
hoofdzakelijk door produktiviteitsverhogingen
werd gedragen.

Zo'n eenzijdig groeimodel heeft allicht te
maken met een aantal tekortkomingen in de
werking van de arbeidsmarkt: een gebrek aan
flexibiliteit in het aanbod van arbeid, mede
ten gevolge van vaak te geringe financiële
prikkels om een baan te aanvaarden; al te
hoge en te weinig gedifferentieerde arbeids-
kosten, waartoe naast het directe loon ook
de op de factor arbeid rustende fiscale en
parafiscale lasten moeten worden gerekend;
rigiditeiten die voortvloeien uit regulerende
wetgeving, enz. Het zijn precies die hoge ar-
beidskosten en het gebrek aan flexibiliteit die
aan de arbeidsproduktiviteit hoge eisen stel-
len. Werk dat daaraan niet voldoet, wordt in
toenemende mate weggesaneerd of naar el-
ders verplaatst. Het heeft er dus alle schijn
van dat de relatief krachtiger produktiviteits-
groei in Europa vooral het gevolg is van ra-
tionaliseringen en van de uitstoot van minder

rendabele activiteiten en niet zozeer van een
voorsprong in het vlak van efficiëntie en tech-
nologische innovatie.

Oe jongste recessie heeft die tendensen
alleen maar aangescherpt. Oe recente opstoot
van de werkloosheid in de Europese Unie,
van 8,3 pct. van de beroepsbevolking in 1990
tot 10,5 pct. het afgelopen jaar, was wellicht
grotendeels conjunctureel van aard, maar het
hoge niveau zelf van de werkloosheid wijst
op structurele handicaps, die tot gevolg heb-
ben dat de werkloosheid bij economische te-
genwind telkens sterk oploopt, maar als het
daarna beter gaat nooit naar het oude peil
terugkeert. Zowel de landen van de Europese
Unie als de overige OESO-landen staan dus
voor de uitdaging ervoor te zorgen dat de
maatregelen voor een betere werking van de
arbeidsmarkt ook effectief en zonder sociale
uitsluiting in de creatie van voldoende banen
resulteren.

Divergerend begrotingsbeleid

Afhankelijk van de toestand van de -over-
heidsfinanciën en de stand van de conjunc-
tuur, liep het begrotingsbeleid in de verschil-
lende landen sterk uiteen. Bepalend daarbij
was het gegeven dat in de meeste landen de
voorgaande periode van economische expan-
sie onvoldoende benut was om de overheids-
financiën grondig te saneren. Oe autoriteiten
stonden dus voor het probleem uit te maken
of het verantwoord was in het belang van
het conjuncturele herstel een tijdelijke ver-
zwakking van de begrotingsdiscipline te aan-
vaarden, dan wel of het op structurele sane-
ring gerichte beleid onverkort diende te wor-
den voortgezet, daarbij compensatie biedend
voor conjuncturele tegenvallers.

In een eerste fase leek men veeleer voor
een wat soepeler beleidslijn te opteren. Ver-
scheidene landen lieten de zogenaamde au-
tomatische stabilisatoren hun werk doen en
accepteerden dus dat de zwakke conjunctuur
de inkomsten van de overheid deed teruglo-
pen en aanleiding gaf tot hogere overdrachts-
uitgaven. In andere landen waar de beschik-
bare ruimte voor een anticyclisch begrotings-

[14 INTERNATIONALE OMGEVING
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beleid aanvankelijk wat groter was of waar
de recessie bijzonder scherpe proporties had
aangenomen, gingen de autoriteiten nog een
stap verder en werden bovenop de conjunc-
tureel bepaalde tekortvergroting discretionaire
stimuleringsmaatregelen genomen. In een
laatste groep landen, daarentegen, waar het
begrotingstekort en/of de schuldratio van de
overheid reeds een moeilijk te handhaven peil
hadden bereikt, werd er bewust naar gestreefd
het structurele saneringsbeleid voort te zetten
en de weerslag van de automatische stebili-
satoren geheel of gedeeltelijk op te vangen
door besparingsingrepen en inkomstenverho-
gende maatregelen.

Geleidelijk won de overtuiging veld dat
verder oplopende begrotingstekorten op de
duur meer kwaad dan goed doen. Zo dreigen
zij het vertrouwen van de consumenten en
het bedrijfsleven aan te tasten, wanneer die
daarin een voorafspiegeling zien van latere be-
lastingverhogingen en uitgavenreducties. Bo-
vendien is gebleken dat onevenwichtige over-
heidsfinanciën kunnen uitmonden in een ho-
ger rentepeil of druk op de wisselkoers. Oe
gerichte bestedingsimpulsen die in een aantal
landen door de overheid werden gegeven,
zouden voor de economische activiteit overi-
gens slechts teleurstellende resultaten hebben
opgeleverd, zodat op termijn alleen maar een
verdere verslechtering van het tekort rest. Ook
zullen steeds meer landen het hoofd moeten
bieden aan de imminente financiële ontwrich-
ting van hun sociale-zekerheidsstelsel, als ge-
volg van de vergrijzing van hun bevolking,
toegenomen en langduriger werkloosheid en
oplopende kosten voor gezondheidszorg.
Voor de lidstaten van de Europese Unie kwam
daar nog bij dat zij steeds verder verwijderd
dreigen te raken van de met het oog op de
realisatie van de Economische en Monetaire
Unie geformuleerde doelstellingen. Voor het
geheel van de Unie bedroeg het tekort in
1993 ongeveer '6,4 pct. van het BBP. In tal
van landen werden tijdens het verslagjaar dan
ook consolida tieprogra mma 's voor de middel-
lange termijn goedgekeurd, of minstens toch
in het vooruitzicht gesteld. Oe verwezenlijking
daarvan zal geen gemakkelijke opgave zijn.
Oe ervaring van de jaren tachtig heeft immers
aangetoond dat ombuiging van een uit de

hand gelopen begrotingssituatie een moei-
zaam en langdurig proces is, dat heel wat
politieke en sociale weerstand oproept.

Het Europese eenmakingsproces terug op
de rails gezet

Hoezeer de zwakke conjunctuur ook op
de huidige economische situatie weegt, dat
mag geen alibi zijn om de convergentiecriteria
die in het Verdrag van Maastricht zijn vast-
gelegd, op de helling te zetten. Wel is het
zaak die criteria in hun juiste perspectief te
plaatsen. Het gaat immers niet om een re-
sultaatverbintenis op korte termijn; die crite-
ria leggen veeleer de basisvoorwaarden vast
waaraan voldaan moet zijn om de Economi-
sche en Monetaire Unie in haar definitieve
fase de nodige cohesie en duurzaamheid en
dus maximale kansen op welslagen te bieden.
Zelfs al moet men toegeven dat de huidige
economische moeilijkheden de spoedige en
op een brede basis gestoelde overgang naar
de derde fase twijfelachtig maken, dan nog
zou het ter discussie stellen van de conver-
gentiecriteria - waarvoor het Verdrag, wat de
budgettaire aspecten betreft, overigens reeds
in een politieke evaluatie voorziet - contra-
produktief zijn. Dat zou er immers op neer-
komen dat aan de definitieve fase van de Unie
minder hoge eisen worden gesteld, wat het
vertrouwen in een succesvolle bekroning van
het Europese-Unieproject alleen maar aan het
wankelen kan brengen. Waaraan in de huidige
context behoefte bestaat, is precies een co-
herente en gecoördineerde aanpak van de
economische crisis, die uitzicht blijft bieden
op een op gezonde en stevige fundamenten
gebaseerde voltooiing van de Economische en
Monetaire Unie.

Het nieuwe Unieverdrag, dat na de peri-
petieën van de afgelopen twee jaar in novem-
ber van 1993 in werking trad, reikt de in-
strumenten aan die voor zo'n gemeenschap-
pelijke aanpak nodig zijn. Onder impuls van
het Belgische voorzitterschap en de Europese
Commissie werden die instrumenten zonder
dralen ten nutte gemaakt. Zo heeft de Euro-
pese Commissie in december aan de Europese
Top van Brussel een Witboek voorgelegd over
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de op middellange termijn te volgen strategie
om de groei, het concurrentievermogen en
de werkgelegenheid te bevorderen. De ver-
dienste van het Witboek is dat het de vinger
legt op de wonde van de huidige economi-
sche malaise en aantoont dat het gaat om
een Europees probleem met belangrijke struc-
turele componenten, dat in gezamenlijk over-
leg moet worden aangepakt. De beleidsaan-
bevelingen en concrete acties die het Witboek
voorstelt, werden door de Raad van staats-
hoofden en regeringsleiders in een actieplan
opgenomen. De bedoeling van dat plan is op
korte termijn bij te dragen aan het keren van
het economische tij en nog vóór het einde
van de eeuween aanzienlijke vermindering
van de onaanvaardbaar hoge werkloosheid in
de Unie te bewerkstelligen. Daartoe schetst
het aan de ene kant een algemeen kader voor
het in de lidstaten te voeren economische
beleid en legt het anderzijds een aantal spe-
cifieke begeleidingsmaatregelen op het Euro-
pese vlak vast.

Een en ander werd tevens ingepast in de
Aanbeveling betreffende de globale richtsnoe-
ren voor het economische beleid van de Lid-
Staten en de Gemeenschap, die op 13 de-
cember door de Ecofinraad is goedgekeurd.
Dit door het Unieverdrag ingestelde nieuwe
instrument beoogt de lidstaten ertoe aan te
zetten hun economische beleid op te vatten
als een zaak van gemeenschappelijk belang
en creëert het kader voor de coördinatie van
het beleid gedurende de tweede fase van de
Economische en Monetaire Unie. In die Aan-
beveling worden de lidstaten ook uitdrukkelijk
opgeroepen alles in het werk te stellen om
binnen de kortst mogelijke tijd hun inflatiepeil
terug te dringen tot ten hoogste 2 à 3 pct.,
vast te houden aan de doelstelling van wis-
selkoersstabiliteit en in 1994 elke verslechte-
ring van hun begrotingspositie te vermijden,
om die vervolgens, vanaf 1995, opnieuw naar
een handhaafbaar peil terug te dringen.

Zowel het Witboek van de Commissie als
het actieplan en de beleidsrichtsnoeren van
de Europese Raad zetten de krijtlijnen uit
waarbinnen het in principe mogelijk moet zijn
de Europese samenwerking een belangrijke
nieuwe impuls te geven. Bij de concrete uit-

werking van de te ondernemen beleidsacties
wordt aan de lidstaten evenwel een ruime
mate van autonome beslissingsbevoegdheid
gelaten. Een succesvolle implementatie ervan
zal dan ook voor een groot deel worden be-
paald door de politieke bereidheid waarvan
iedere afzonderlijke lidstaat blijk geeft om
zich daadwerkelijk in dit gemeenschappelijk
referentiekader in te passen.

De Europese monetaire crisis

De crisis die in 1992 in het Europees
Monetair Stelsel was uitgebroken, heeft in
1993 verder uitbreiding genomen.

In 1992 hadden de problemen rond het
ratificatieproces van het Europese-Unieverdrag
het sentiment op de financiële markten doen
omslaan. Het vertrouwen in de snelle ver-
wezenlijking van de Economische en Mone-
taire Unie slonk en de aandacht van de
marktdeelnemers ging zich toespitsen op de
fundamentele economische onevenwichtighe-
den. In een eerste tese mondde de betwisting
van de wisselkoersverhoudingen uit in opeen-
volgende devaluaties en in de terugtrekking
van sommige valuta's uit het wisselkoersar-
rangement. Dat was met name het geval
voor de valuta's van die landen waar, in
weerwil van een geleidelijke convergentie van
de inflatiecijfers, de concurrentiepositie was
verslechterd, of waar de activiteit veel vroeger
onder de conjuncturele ommekeer had ge-
leden en waar de bestedingen bovendien erg
gevoelig bleken voor stijgingen van de korte
rente. Wellicht had een crisis van dergelijke
omvang vermeden kunnen worden door zon-
der verwijl een nieuw en geloofwaardiger pa-
riteitenrooster in te stellen, eerder dan tel-
kens opnieuwaan de druk van de markten
te moeten toegeven.

De valutacrisis had tevens twijfels doen
rijzen in verband met de soliditeit van het
wisselkoersmechanisme en de verdedigings-
middelen van de centrale banken. Het gevolg
was dat de speculatie ook in 1993 aanhield
en zich zelfs ging toespitsen op de valuta's
van landen die qua inflatie en lopend beta-
lingsbalanssaldo beter presteerden dan Duits-
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land. Bepaalde marktpartijen meenden een
potentieel doelstellingenconflict te ontwaren
tussen Duitsland, waar de centrale bank het
hoofd moest bieden aan de inflatoire gevol-
gen van de hereniging, en die landen waar
de oplopende werkloosheid en het lage infla-
tiepeil volgens hen een meer uitgesproken
versoepeling van het monetaire beleid recht-
vaardigden en waar de speculatieve druk het
beleidsdilemma tussen wisselkoersbehoud ten
koste van hoge rentetarieven of het opgeven
van de wisselkoersdoelstelling overigens op de
spits dreigde te drijven. Sommige valuta's
kwamen ook onder druk te staan naar aan-
leiding van de depreciatie van de munten van
hun buurlanden.

Na een korte windstilte, die onder meer
verband hield met de dalende rentes in Duits-
land, doken in juli nieuwe spanningen op als
gevolg van de neerwaartse bijstelling van de
economische vooruitzichten in Frankrijk en
een zeker scepticisme in verband met het
tempo van de renteverlagingen in Duitsland.
Omstreeks het einde van de maand namen
die spanningen uitbreiding en bereikten zij
een culminatiepunt, toen op de markten
het gevoelen de overhand kreeg dat de be-
reidheid tot samenwerking tussen de auto-
riteiten ontoereikend was om de druk te
weerstaan.

Als reactie op de instabiliteit van de
markten werd op 2 augustus 1993 beslist rui-
mere wisselkoersschommelingen mogelijk te
maken door de verplichte-interventiekoersen
te verleggen, die immers een al te gemakkelijk
doelwit voor eenrichtingsspeculatie waren ge-
worden. De fluctuatiemarges werden verbreed
van 2,25 of 6 pct. tot 15 pct. aan weerszijden
van de spilkoersen. Die wijziging in de spel-
regels van het wisselkoersmechanisme strekte
ertoe de marktdeelnemers voortaan met een
meer symmetrisch risico te confronteren.
Door hun beslissing de spilkoersen ongewij-
zigd te laten,· bevestigden de autoriteiten ook
eens te meer de geldigheid ervan.

Dit laatste aspect werd onvoldoende in
het daglicht geplaatst en tal van waarnemers
meenden dan ook dat de centrale banken de
manœuvreerruimte die hen in principe door

het nieuwe systeem werd geboden, zouden
aanwenden om een meer gedifferentieerde
rentepolitiek te gaan voeren. Niets was min-
der waar: geen enkele van de betrokken cen-
trale banken opteerde voor een strategie die
erop gericht was de rentetarieven tot onder
de Duitse te verlagen of die onverschilligheid
voor eventuele depreciaties inhield.

De monetaire overheden van de landen
die aan het wisselkoersmechanisme deelne-
men, wensten juist het risico van buitenspo-
rige koersschommelingen en concurrerende
devaluaties te vermijden, omdat die een be-
dreiging voor de interne markt inhouden en
de voltooiing van de Economische en Mone-
taire Unie in het gedrang zouden kunnen
brengen. Op het binnenlandse vlak verkozen
zij vast te houden aan de voordelen van een
anti-inflatoire verankering ervan uitgaande dat
een ommekeer in het beleid uiteindelijk duur-
der zou uitvallen, gezien de verhoging van de
lange rente die deze zou uitlokken.

Overigens zijn de verschillen qua inflatie
en conjunctuurstand tussen Duitsland en de
meeste andere deelnemers aan het wissel-
koersarrangement niet van dien aard dat zij
een differentiatie van het monetaire beleid
rechtvaardigen. Na juli 1993 bleef de korte
rente in de hele zone trouwens een in het
algemeen neerwaartse tendens vertonen.

Die beleidskoers heeft er mede toe bij-
gedragen dat de wisselkoersen omstreeks het
einde van het jaar weer dichter in de buurt
van hun spilkoersen kwamen te liggen. Toch
lijkt voor de nabije toekomst geen snelle te-
rugkeer naar de smalle schommelingsmarges
met verplichte interventies vanwege de cen-
trale banken in het vooruitzicht te kunnen
worden gesteld; daar kan wellicht maar spra-
ke van zijn als de economie weer krachtiger
gaat groeien en de economische eonvergentie
groter wordt.

Door de ratificatie van het Verdrag be-
treffende de Europese Unie werd evenwel het
pad geëffend voor aanzienlijke vooruitgang
op het institutionele vlak. Zo is op 1 januari
1994 de tweede fase in de verwezenlijking
van de Economische en Monetaire Unie van
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start gegaan. Op die datum hebben het Co-
mité van centrale-bankpresidenten en het Eu-
ropees Fonds voor Monetaire Samenwerking
de plaats geruimd voor het Europees Mone-
tair Instituut. Dit laatste heeft als belangrijkste
opdrachten: het versterken van de coördi-
natie van het monetaire beleid teneinde prijs-
stabiliteit te verzekeren, de voorbereiding van
de overgang naar één munt, met name door
het reglementaire, organisatorische en logis-
tieke kader uit te werken waaraan het Euro-
pees Stelsel van Centrale Banken behoefte
zal hebben om tijdens de derde fase zijn
taken te kunnen vervullen, en het toezicht
op de ontwikkeling van de ecu.

Aangezien het Europese wisselkoersme-
chanisme niet langer in staat is een even strik-
te collectieve discipline als voorheen te ga-
randeren, moet de economische eonvergentie
tussen de lidstaten voortaan meer op vrijwil-
lige beleidscoördinatie berusten. Wisselkoers-
stabiliteit blijft daarbij een doelstelling; zij is
immers de voorwaarde om uit de realisatie
van de Europese interne markt maximaal
voordeel te halen en om vooruitgang te boe-
ken in de richting van de Unie. Voorlopig
sluit die doelstelling evenwel niet uit dat,
ter afwending van speculatieve druk, op zeer
korte termijn wisselkoersschommelingen wor-
den geduld. Zij hoeft evenmin te verhinderen
dat voor fundamentele onevenwichtigheden
wordt gecorrigeerd. In een context van volle-
dig vrij kapitaalverkeer kan wisselkoersstabili-
teit niet zonder meer van bovenaf worden
opgelegd; zoveel is wel duidelijk geworden.
Zij kan enkel worden verzekerd door econo-

mische convergentie en monetaire samenwer-
king.

Gedurende de hele tweede fase blijft de
verantwoordelijkheid voor het monetaire be-
leid integraal bij de nationale overheden be-
rusten. Het komt het Europees Monetair In-
stituut toe de onontbeerlijke coördinatie te
stimuleren. Het beschikt daartoe weliswaar
over geen discretionaire bevoegdheden, maar
wel kan het, samen met de centrale banken,
een vermogen opbouwen in het vlak van ana-
lyse, initiatief, aansporing en overreding, dat de
hoeksteen van zijn gezag dient uit te maken.

Oe last van de stabilisering behoort niet
uitsluitend door het monetaire beleid te wor-
den gedragen. Het Europese-Unieverdrag
voorziet trouwens in een multilaterale toe-
zichtsprocedure die erop gericht is een aan-
houdende convergentie van de economische
prestaties van de lidstaten te verzekeren, over-
eenkomstig de op het niveau van de Unie
uitgestippelde globale richtsnoeren. Het is in
die context dat de Europese autoriteiten de
procedures dienen .toe te passen om buiten-
sporige begrotingstekorten te voorkomen. Oe
overheid heeft voortaan ook geen bevoorrech-
te toegang meer tot de financiële instellingen
en het is haar tevens verboden nog langer
een beroep te doen op het krediet van de
centrale banken. Het Europees Monetair In-
stituut, van zijn kant, zou er moeten op toe-
zien dat een diepgaande dialoog met de Eu-
ropese politieke instanties op gang wordt ge-
bracht, waarbij het advies mag verstrekken en
aanbevelingen doen.

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN BELGIE

Het conjuncturele dieptepunt lijkt achter
de rug

Oe ontwikkelingen van de laatste jaren
hebben eens te meer aangetoond hoezeer de
Belgische economie onderhevig is aan het
conjunctuurbeloop bij onze voornaamste

buurlanden en in het bijzonder in Duitsland.
Doordat België wellicht het land was dat het
meest direct baat vond bij de krachtige vraag-
expansie die het Duitse eenmakingsproces op
gang had gebracht, kon de economische re-
cessie een tijdlang worden uitgesteld, maar
daarom nog niet definitief worden afgewend.
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Nadat de bestedingsimpuIs van de Duitse
hereniging stilgevallen was en de gevolgen van
een uit evenwicht gebrachte policy-mix Duits-
land naar een recessie deden afglijden, moest
ook de Belgische economie inbinden. Metter-
tijd entte zich op de verzwakking van de bui-
tenlandse vraagcomponent een inkrimping
van de binnenlandse bestedingen, meer be-
paald van de particuliere consumptie en de
investeringen. Een dergelijk domino-effect is
in België niet ongewoon: in de loop van
vroegere conjunctuurcycli is al gebleken dat
een verzwakkende export na enige tijd ook
de investeringen van bedrijven, de consumptie
en uiteindelijk het geheel van de economische
activiteit aantast. Tijdens het verslagjaar resul-
teerde een en ander in een volume-inkrim-
ping van het bruto binnenlands produkt met
zowat 1,3 pct.; een uitkomst die zeer dicht
aansluit bij de krimp die de Duitse economie
te zien gaf.

Het einde van de jaren tachtig was ge-
kenmerkt door een hoge investeringsactiviteit,
die ten grondslag lag aan een aanzienlijke uit-
breiding van het produktiepotentieel. Toen de
economische activiteit kort daarop verflauw-
de, liep de bezettingsgraad van het produk-
tieapparaat evenwel fors terug en gingen de
aan de bestaande kapitaalvoorraad verbonden
vaste kosten allengs op de rendabiliteit van
de bedrijven wegen. Mede als gevolg van de
verhoogde internationale concurrentie en met
het volledig opentrekken van de Europese in-
terne markt in het verschiet, was in 1991 en
1992 de nadruk reeds verlegd van uitbrei-
dingsinvesteringen naar rationaliseringsinveste-
ringen en bedrijfsherstructureringen. Oe reac-
tie van de bedrijven op de eerder gevormde
overcapaciteit heeft in 1993 veel scherpere
proporties aangenomen: hun brutovorming
van vast kapitaal zou naar raming immers
met ruim 10 pct. zijn afgenomen. Achter dat
globale cijfer gaan echter zeer uiteenlopende
ontwikkelingen in de onderscheiden bedrijfs-
takken schuil: Zo zou de terugval van de in-
vesteringen in de verwerkende nijverheid on-
geveer 25 pct. hebben bereikt, terwijl de uit-
voering van belangrijke infrastructuurprojecten
reeds enige tijd de investeringsactiviteit onder-
steunt bij bedrijven die in de energie-, de
transport- en de verkeerssector werkzaam zijn.

Oe bestedingen van de particulieren, die
veruit de belangrijkste component van de bin-
nenlandse vraag uitmaken, hadden het afge-
lopen jaar te lijden van de sterk afgezwakte
groei van het reële beschikbare inkomen van
de gezinnen - van nog ruim 3 pct. in 1992
tot 0,9 pct. in 1993 - alsmede van hun ge-
voel van onzekerheid voor de nabije toe-
komst. Dit laatste had allicht te maken met
het ongunstige conjunctuurklimaat, de - me-
de in het licht van de verscherpte concurren-
tie vanuit de lage-Ioonlanden - wankele
werkgelegenheidsperspectieven en de onze-
kerheid omtrent het vermogen van de over-
heid om de toekomst van het sociale-zeker-
heidsstelsel veilig te stellen. Daardoor is de
spaarneiging van de gezinnen een pro-cyclisch
verloop gaan vertonen. Ofschoon hun spaar-
quote reeds een uitzonderlijk hoog peil had
bereikt, bleken de gezinnen niet geneigd de
gevolgen van hun stagnerende koopkrachtont-
wikkeling op te vangen door hun besparingen
terug te schroeven, maar gingen zij uit voor-
zorgsmotieven juist nog meer sparen. Oe ge-
zinsspaarquote bereikte tijdens het verslagjaar,
met ruim 20 pct. van hun beschikbare inko-
men, dan ook een historisch maximum, ter-
wijl hun consumptieve bestedingen, die in de
achterliggende jaren vrij fors waren blijven
toenemen, met zowat 1,2 pct. in volume ver-
minderden. In tegenstelling met 1992, kon
de voortgezette daling van de hypotheekren-
tes evenmin een teruggang van de investerin-
gen in woongebouwen verhinderen. Oe ver-
hoogde spaarquote van de gezinnen kwam
bijgevolg volledig in hun financiële besparin-
gen tot uiting.

Oe enige, maar al bij al beperkte, posi-
tieve bijdrage aan de groei van de binnen-
landse vraag werd uiteindelijk door de beste-
dingen van de overheid geleverd, waarbij
vooral de aantrekkende investeringsactiviteit
van de gewesten en de lokale besturen in het
oog sprong. Toch bleven de investeringen van
de overheid zich, zowel naar historische als
naar internationale maatstaven, op een bij-
zonder laag peil bewegen.

Het volumesaldo van het goederen- en
dienstenverkeer met het buitenland zou, na
de uitgesproken negatieve groeibijdrage van
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het jaar voordien, in 1993 opnieuween po-
sitieve uitwerking hebben gehad. Bij krimpen-
de buitenlandse afzetmarkten en een verzwak-
te internationale concurrentiekracht van de
Belgische exporterende bedrijven liep het uit-
voervolume weliswaar met bijna 3 pct. terug,
maar daartegenover stond, gelet op de hoge
invoerquote van onze uitvoer en de terugval
van de binnenlandse vraag, een nog sterkere
daling van het importvolume.

Het dient gezegd dat jaarcijfers vaak een
wat vertekend beeld van de werkelijke gang
van zaken kunnen opleveren. Dat lijkt ook
voor het verslagjaar het geval te zijn geweest.
Het vrij sombere beeld dat uit de hierboven
geschetste ontwikkelingen naar voren komt,
is immers ten dele de weerspiegeling van de
overloop van negatieve bewegingen die zich
al grotendeels in 1992 afspeelden. Zo geven
de sedert kort door de Bank geraamde kwar-
taalcijfers omtrent het volumeverloop van het
BBP aan dat de teruggang van de economi-
sche activiteit vooral in de tweede helft van
1992 en in het eerste kwartaal van 1993
moet worden gesitueerd. Laatstgenoemd
kwartaal vormde meteen het dieptepunt van
de conjunctuurinzinking. Sedertdien zijn er te-
kenen die een zekere activiteitsherneming la-
ten uitschijnen. Vooralonder invloed van een
gunstige kentering in het handelsverkeer met
het buitenland, zouden het tweede en derde
kwartaal van 1993 opnieuween matige groei
van het binnenlandse produkt te zien hebben
gegeven. Recente partiële indicaties wijzen bo-
vendien op een opleving van het geiinsver-
bruik rond de jaarwisseling, terwijlook de
investeringsplannen van de bedrijven een keer
ten goede zouden hebben genomen. Toch is
nog niet geheel duidelijk of die ontwikkelin-
gen als een uiting van het zich herstellende
vertrouwen van consumenten en onderne-
mers kunnen worden opgevat, dan wel een
veeleer technische reactie zijn op al te lang
uitgestelde vervangingsinvesteringen en aanko-
pen van duurzame consumptiegoederen. Ook
uit de ons omringende landen worden posi-
tieve signalen opgevangen. Indien deze indi-
caties de jongste vooruitzichten van de be-
langrijkste internationale instellingen zouden
bevestigen, die voor 1994 op een significante
groeiherneming van de BLEU-exportmarkten

wijzen, dan ligt voor het lopende jaar wellicht
een verder aantrekkende economische activi-
teit in het verschiet. Hoe krachtig dat herstel
zal zijn, valt in de gegeven omstandigheden
echter met geen mogelijkheid te zeggen.

Structurele zwakheden in de werking van
de arbeidsmarkt

Wel lijkt vast te staan dat de zich aan-
kondigende herleving niet zal volstaan om
een beduidende verbetering van de situatie
op de arbeidsmarkt teweeg te brengen. Zoals
elders in Europa heeft de recessie ook in het
Belgische arbeidsbestel een aantal structurele
zwakheden terug aan de oppervlakte ge-
bracht. Zowel aan de aanbod- als aan de
vraagzijde van de arbeidsmarkt blijkt er on-
voldoende flexibiliteit aanwezig te zijn om
met een minimum aan sociale kosten het
hoofd te bieden aan het wisselende activi-
teitsverloop. Die rigiditeiten zijn er de oorzaak
van dat, over een wat langere periode beke-
ken, het arbeidsscheppende potentieel van de
economische groei ontoereikend is gebleken
om aan de trendmatig stijgende vraag naar
nieuwe arbeidsplaatsen te voldoen. Doorheen
de conjunctuurcycli tekent zich bijgevolg een
al even trendmatige stijging van de werkloos-
heid af.

Het hoeft dan ook nauwelijks verbazing
te wekken dat de jongste conjuncturele te-
ruggang opnieuween hoge tol heeft geëist.
Van juni 1991 tot juni 1993 gingen ongeveer
70.000 banen verloren, waarvan het grootste
deel, namelijk 52.000, tussen juni 1992 en
juni 1993. Een nieuw gegeven daarbij was
dat sedert 1991 ook in de overheidssector
belangrijke personeelsinkrimpingen optraden,
in totaal met ruim 20.000 eenheden, waarvan
ongeveer drie vierde in het departement van
landsverdediging. In de sector van de bedrij-
ven daarentegen is de terugval van de werk-
gelegenheid pas in de tweede helft van 1992
echt op gang gekomen; daar gingen tussen
juni 1992 en juni 1993 zowat 47.000 banen
verloren. Bovendien kon in geen enkele be-
langrijke bedrijfstak, ook niet in de diensten-
sector, de werkgelegenheid op peil worden
gehouden. Daardoor heeft de onzekerheid als
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gevolg van feitelijke of dreigende werkloosheid
ongetwijfeld een veel bredere basis gekregen.

Een ander opmerkelijk verschijnsel was
hierin gelegen dat de toename van de tijde-
lijke werkloosheid en meer in het algemeen
de vermindering van de produktiviteitsstijging,
die doorgaans slechts bij het begin van een
verzwakkende conjunctuur als een buffer
tegen ontslagen fungeren, nu ook in het diep-
tepunt van de recessie nog aan belang won-
nen. Dat hangt wellicht samen met het feit
dat de recessie gaandeweg een almaar breder
wordende waaier van bedrijven trof. Het risico
bestaat dan ook dat indien er op korte ter-
mijn geen toereikende activiteitsherleving
komt, die vormen van sluimerende onderbe-
nutting van het arbeidspotentieel uitmonden
in definitieve ontslagen en dus verder oplo-
pende werkloosheid.

Tegenover de inkrimping van het aantal
beschikbare arbeidsplaatsen stond het afgelo-
pen jaar wederom een tamelijk forse toename
van het aanbod van arbeid, die tot uiting
komt in de aanwas van de beroepsbevolking.
Daarbij speelde vooral de vermindering van
het aantal vervroegde en tijdelijke uittredingen
een belangrijke rol. In tegenstelling met vele
andere landen, is in België in het verleden bij
de bestrijding van de werkloosheid sterk de
nadruk gelegd op maatregelen die erop ge-
richt waren het aanbod van arbeid terug te
dringen : brugpensioensteIseIs, loopbaan- en
werkloosheidsonderbreking, verlenging van de
leerplicht. Naast de ontegensprekelijk hoge
budgettaire kosten welke die stelsels met zich
brengen, bleek dat beleid ook een aantal
structurele rigiditeiten in de hand te werken.
Deze komen onder meer tot uiting in het feit
dat in België het aanbod van arbeid op korte
termijn veel minder op schommelingen in de
economische activiteit blijkt te reageren dan
elders in Europa het geval is. Sedert enige tijd
levert de overheid inspanningen om die stel-
sels van vervroegde of tijdelijke uittreding te-
rug te dringen. Het gevolg is evenwel dat door
het terugschroeven van die kunstmatige re-
ductie van de beroepsbevolking het aanbod
van arbeid tijdelijk aandikt, en dat op een
ogenblik dat de vraag naar arbeid fors terug-
loopt. De resultante is een sterkere stijging

van de geregistreerde werkloosheid dan an-
ders het geval zou zijn geweest.

Volgens de geharmoniseerde EG-statistie-
ken klom het werkloosheidspercentage van
gemiddeld 8,2 pct. van de burgerlijke be-
roepsbevolking in 1992 tot 9,4 pct. tijdens
het verslagjaar. Die aanwas was slechts iets
groter dan in het geheel van de Europese
Unie, waar het werkloosheidspercentage met
ongeveer 1procentpunt is toegenomen, tot
10,5 pct.

Ook al was de opstoot van de werkloos-
heid wellicht hoofdzakelijk van conjuncturele
oorsprong, toch moet dit reden tot zorg zijn.
Rekening houdend met de duur van de re-
cessie en de klaarblijkelijke onderbenutting
van het bestaande personeelsbestand, is het
gevaar immers reëel dat er een belangrijke
doorstroming plaatsvindt van kortdurende
naar langdurige werkloosheid. De ervaring
leert dat naarmate werkloosheid langer duurt,
ook de vaardigheden en de arbeidsgeschikt-
heid van de werklozen afnemen, en daarmee
ook hun kansen op reïntegratie in het ar-
beidsproces. Conjuncturele werkloosheid
dreigt aldus tot structurele werkloosheid te
verworden.

Om de werkloosheid op duurzame wijze
terug te dringen, is uiteraard in de eerste
plaats een duidelijke verbetering van de groei-
perspectieven vereist. Zoals gezegd, valt even-
wel te vrezen dat dit lang niet toereikend zal
zijn. Onlangs nog werd becijferd dat in de
particuliere sector over de periode 1985-1991
gemiddeld 1,9 pct. groei nodig was vooraleer
ook maar van enige aangroei van de werkge-
legenheid sprake was. Neemt men daarnaast
ook de trendmatige aangroei van de beroeps-
bevolking - die de jongste vijf jaar gemid-
deld zowat 0,7 pct. per jaar beliep - mee
in aanmerking, dan wordt duidelijk dat het
groeipercentage dat nodig is opdat ook de
werkloosheid zou afnemen, nog beduidend
hoger ligt.

Alleen op een stijging van de economi-
sche activiteit rekenen, volstaat dus niet; er
is duidelijk behoefte aan maatregelen die de
werkgelegenheidsintensiteit van de economi-
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sche groei verhogen. Tevens dienen inspan-
ningen te worden geleverd om het beschik-
bare arbeidsvolume over een zo groot moge-
lijk aantal personen te spreiden. Om de zich-
zelf in stand houdende mechanismen van de
structurele werkloosheid te doorbreken, is er
bovendien nood aan maatregelen die erop ge-
richt zijn de integratie- of reïntegratiekansen
te verbeteren van de meest kwetsbare groe-
pen van de beroepsbevolking, zoals jongeren,
laaggeschoolden en langdurig werklozen.

De voorbije jaren hebben de Belgische
autoriteiten hun arbeidsmarktbeleid, dat tot
dan toe meer gericht was op het terugdringen
van de werkloosheid als zodanig en op het
lenigen van de financiële gevolgen ervan, ge-
leidelijk omgebogen naar een meer actief be-
leid dat voorrang geeft aan het verruimen van
de werkgelegenheid en aan het verlagen van
de drempels die de toegang tot de arbeids-
markt bemoeilijken. Het globaal plan voor de
werkgelegenheid, het concurrentievermogen
en de sociale zekerheid dat de regering in
november 1993 uitstippelde, heeft aan die
nieuwe beleidsoriëntaties nog kracht bijgezet.

Om het werkgelegenheidseffect van de
economische groei te bevorderen, is er in de
eerste plaats behoefte aan verlaging van de
relatieve kostprijs van de factor arbeid en gro-
tere differentiatie van de loon- en weddescha-
len. De relatief sterkere stijging van de ar-
beidskosten in vergelijking met de kosten van
andere produktiefactoren heeft immers geleid
tot een systematische substitutie van arbeid
door kapitaal door middel van rationalisatie-
investeringen en de afgelopen jaren ook tot
het afremmen van de netto werkgelegenheids-
creatie in de dienstensector. Bovendien wer-
den een aantal activiteiten, die nochtans
maatschappelijk nuttig zijn en een belangrijk
werkgelegenheidspotentieel hebben, van de
arbeidsmarkt verdrongen of naar de zwarte
arbeidscircuits verdreven, waar ze gepaard
gaan met een ontoereikende sociale bescher-
ming en zelfs misbruiken en met een belang-
rijk verlies van fiscale en parafiscale inkomsten
voor de overheid.

Om aan een en ander tegemoet te ko-
men, voorziet het globaal plan enerzijds in

een algemene loonmatiging, waarop hierna
nog nader wordt ingegaan, en anderzijds in
een gerichte vermindering van de arbeidskos-
ten, in de vorm van een verlaging van de
sociale werkgeversbijdragen ten gunste van
bepaalde doelgroepen, zoals de laagste-inko-
menscategorieën en jonge en langdurig werk-
lozen. Om die kostenverlichting te financie-
ren, zijn een aantal indirecte belastingen ver-
hoogd, waardoor de financiering van de so-
ciale zekerheid van de factor arbeid wordt
afgewenteld en naar een bredere basis ver-
legd. Dit zou ertoe moeten bijdragen dat de
bedreiging die van de gestage verslechtering
in de verhouding tussen werkenden en niet-
werkenden uitgaat, wordt afgewend en het
stelsel leefbaar wordt gehouden en tegelijk
arbeidsvriendelijker gemaakt.

Hoe noodzakelijk loonmatiging en andere
kostenbesparende maatregelen ook zijn, hun
precieze werkgelegenheidseffect zal doorgaans
moeilijk vast te stellen zijn. De creatie van
nieuwe banen hangt immers evenzeer af van
de afzetverwachtingen, de ondernemerszin en
de flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Naast het
terugdringen van de arbeidskosten is er dus
behoefte aan aanvullende maatregelen om
een aantal structurele rigiditeiten die de cre-
atie van arbeidsplaatsen belemmeren, weg te
werken. Bovendien kan niet worden voorbij-
gegaan aan maatregelen die gericht zijn op
een betere verdeling van de bestaande werk-
gelegenheid. Een algemene arbeidsduurverkor-
ting is daartoe niet aan te bevelen : nu heeft
de economie met tijdelijke tegenwind te ma-
ken, maar als straks de activiteit weer aan-
trekt, zou een dergelijke veralgemeende en
moeilijk omkeerbare regeling zich tegen het
bedrijfsleven kunnen keren. Formules die vrij-
willig deeltijds werken en een soepeler
arbeidsorganisatie aanmoedigen, zijn daaren-
tegen wel mogelijkheden die in aanmerking
kunnen worden genomen, zeker als men be-
denkt dat België in dit opzicht nog een be-
langrijke achterstand heeft in vergelijking met
sommige van zijn buurlanden. Ten slotte
moet ernaar worden gestreefd de kwaliteit en
de beschikbaarheid van de arbeidsreserve op
peil te houden door specifieke inspanningen
in het vlak van de beroepsopleiding en her-
scholing, de inschakeling van jongeren, de be-
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geleiding van werklozen bij het zoeken naar
een nieuwe baan en de beteugeling van het
oneigenlijke gebruik van de diverse werkloos-
heidsvoorzieningen. Ook op dat punt werden
het afgelopen jaar belangrijke nieuwe initia-
tieven genomen, zoals de bedrijfsplannen
voor arbeidsherverdeling, het jongerenbanen-
plan, de versoepeling van de arbeidsreglemen-
tering en de oprichting van lokale jobdien-
sten.

Op wat langere termijn zou het evenwel
mogelijk moeten zijn deze wezenlijk defen-
sieve strategie te overstijgen. Er is immers
eveneens behoefte aan de versteviging en mo-
dernisering van onze economische structuren
om met de nodige slagkracht te kunnen in-
spelen op de veranderende internationale om-
geving. Daartoe dienen die activiteiten te wor-
den ontwikkeld waarvoor België comparatieve
voordelen kan laten gelden, zoals de toele-
vering van hoogwaardige goederen en de ont-
wikkeling van commerciële en financiële dien-
sten. Op die terreinen is de concurrentie van
lage-Ioonlanden minder dreigend en boven-
dien valt te verwachten dat de toenemende
vraag van de nieuwe industrielanden zich voor
een belangrijk deel op die sectoren zal rich-
ten. België staat evenwel niet alleen om die
nieuwe afzetmarkten te veroveren. Het is dan
ook van cruciaal belang daarbij geen markt-
aandelen te verliezen ten opzichte van onze
onmiddellijke concurrenten. Zo bekeken,
hoeft er ook geen tegenstelling te bestaan tus-
sen het aanmoedigen van produktiviteitsver-
hogende investeringen en het gelijktijdig sti-
muleren van activiteiten met een hogere
werkgelegenheidsintensiteit in sectoren die tot
op zekere hoogte afgeschermd zijn van inter-
nationale concurrentie.

Prijzen, kosten en concurrentievermogen

Inzake inflatie bleef België, met een ge-
middeld stijgingstempo van de consumptie-
prijzen van 2,8 pct. in 1993, tot de beter
presterende industrielanden behoren. Niette-
min was er sprake van een lichte versnelling
in vergelijking met het jaar voordien en ook
ten opzichte van de meeste andere lidstaten
van de Europese Unie moest enig terrein wor-

den prijgegeven : voor de Unie als geheel
daalde de gemiddelde inflatiegraad immers
tot 3,8 pct. en bij onze drie belangrijkste han-
delspartners (Duitsland, Frankrijk en Neder-
land) tot 2,7 pct.

De lichte stijging van het inflatietempo in
het afgelopen jaar was voor een belangrijk
deel toe te schrijven aan de verhogingen van
de indirecte belastingen en aan de ontwikke-
ling van de energieprijzen exclusief belastin-
gen. Zonder die twee factoren zou de terug-
gang van het inflatiecijfer zich ook in 1993
hebben voortgezet.

Afgemeten aan de kostenbestanddelen
van de prijsdeflator van de totale finale be-
stedingen, oefenden vooral de daling van de
in franken uitgedrukte invoerprijzen, mede als
gevolg van de lichte appreciatie van de ge-
wogen gemiddelde wisselkoers van de frank,
en de inkrimping van de winstmarges een ma-
tigende invloed uit op de inflatie. Van de
loonkosten per eenheid produkt en van de
netto indirecte belastingen ging daarentegen
een opwaartse druk uit. In de bedrijven ver-
traagde de stijging van de loonkosten per vol-
ledig arbeidsjaar weliswaar van 6,8 pct. in
1992 tot 4,4 pct. in 1993, vooralonder in-
vloed van de matiging in de conventioneel
overeengekomen loonsverhogingen, maar het
effect daarvan op de gemiddelde kostprijs per
eenheid werd tenietgedaan door scherp te-
rugvallende produktiviteitswinsten. Daardoor
versnelde het stijgingstempo van de loonkos-
ten per eenheid produkt van 3,5 pct. in 1992
tot 4,2 pct. in 1993. Gezien de zwakke eco-
nomische context en de verscherpte concur-
rentie hebben de ondernemingen die gestegen
kosten niet volledig in hun verkoopprijzen
doorberekend, wat zich tijdens het verslagjaar
vertaald heeft in een achteruitgang van hun
winstmarges met ruim 5 pct. Houdt men ook
rekening met de volume-inkrimping van de
finale verkopen van de vennootschappen, zo-
wel op de binnenlandse als op de buiten-
landse afzetmarkten, dan blijkt hun bruto ex-
ploitatieoverschot met ongeveer 7,5 pct. te
zijn afgenomen.

Alles wijst erop dat in het afgelopen jaar
de weliswaar beperkte produktiviteitswinsten
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slechts het gevolg waren van de uitstoot van
arbeid in een mate die de produktiedaling
overtrof, om welke reden bij die produktivi-
teitsstijging bezwaarlijk sprake kon zijn van
verdeelbare welvaartsschepping. In een perio-
de van negatieve groei komt een stabilisatie
en ipso facto dus ook elke stijging van de
reële loonkosten neer op een inkomensher-
verdeling ten gunste van degenen die hun
baan konden behouden en ten nadele van
degenen die werkloos werden, van de onder-
nemingswinsten en, via de uitwerking van de
automatische stabilisatoren, ten slotte ook ten
nadele van de overheid. Dat herverdelingsme-
chanisme dreigt op termijn de economische
teruggang en het werkgelegenheidsverlies nog
in de hand te werken : bedrijven worden ge-
dwongen tot rationalisaties, tot het uitstellen
van investeringen en in het slechtste geval tot
sluiting, terwijl de overheid over geen enkele
manœuvreerruimte beschikt om compense-
rend op te treden, maar integendeel tot extra
saneringsinspanningen wordt genoopt. Met
name in periodes van recessie kan het gebrek
aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt dus een
hoge tol eisen. Daarbij mag nochtans niet uit
het oog worden verloren dat de arbeidsmarkt
doorgaans slechts met een zekere vertraging
op cyclische ontwikkelingen reageert, en dat
zowel in opgaande als in neerwaartse richting.

In 1993 zou de stijging van de in franken
uitgedrukte loonkosten per werknemer in Bel-
gië wederom wat groter zijn geweest dan bij
onze zeven belangrijkste handelspartners:
daar bedroeg ze gemiddeld 3,6 pct., in België
4,2 pct. Wisselkoersschommelingen speelden
daarbij per saldo geen enkele rol. Het effect
van zowel de aanzienlijke depreciatie van de
frank ten opzichte van de dollar en de yen,
als van de lichte depreciatie van zijn gemid-
delde effectieve koers ten opzichte van de
valuta's van onze drie belangrijkste buurlan-
den, werd immers precies gecompenseerd
door de belangrijke appreciatie ten opzichte
van het pond sterling en de lire. Dat sterk
uiteenlopende wisselkoersbeloop ten opzichte
van de munten van elk partnerland afzonder-
lijk was echter wel bepalend voor divergeren-
de ontwikkelingen in de bilaterale concutren-
tieverhoudingen. Zo viel de stijging van de
loonkosten in gemeenschappelijke munt in

België beduidend leger uit dan in japan en
de Verenigde Staten en werd ook enige con-
currentiewinst geboekt ten aanzien van Duits-
land en Nederland, maar daartegenover stond
een aanzienlijk verlies aan concurrentiekracht
ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk en
vooral Italië, twee landen die nadat ze het
wisselkoersmechanisme van het EMS hadden
verlaten, hun munten een forse depreciatie
lieten ondergaan.

Een terugblik op een wat langere periode
leert dat vooral in de periode 1990-1991 de
Belgische loonkosten aanmerkelijk sneller wa-
ren gestegen dan die in nationale munt bij
onze drie belangrijkste handelspartners, die
samen ruim 55 pct. van de totale buitenland-
se afzetmarkten van de BLEU voor hun reke-
ning nemen. Die handicap werd evenwel
ruimschoots goedgemaakt door het concur-
rentievoordeel dat sedert 1987 was behaald
op Italië en het Verenigd Koninkrijk, waar de
loonkosten veel sneller waren gestegen dan
in België. Wisselkoersschommelingen brachten
in die periode nauwelijks verandering in dat
beeld. Oe toenmalige stabiele wisselkoersver-
houdingen binnen het Europese wisselkoers-
mechanisme werden trouwens algemeen als
een blijvende verworvenheid beschouwd. Vol-
gens de criteria van de wet op het behoud
van het concurrentievermogen, die onder
meer op het relatieve loonkostenbeloop ten
opzichte van onze vijf of zeven belangrijkste
handelspartners betrekking hebben, was er
dus geen reden tot bezorgdheid.

Dat is evenwel een illusie gebleken. Na
de EMS-crisis in de nazomer van 1992
schortten zowel het Verenigd Koninkrijk als
Italië hun deelname aan het Europese wis-
selkoersmechanisme op en lieten beide lan-
den hun munt vrij zweven. Oe depreciatie
die het pond sterling vervolgens onderging,
wiste het door het Verenigd Koninkrijk sedert
1987 opgelopen verlies aan concurrentie-
kracht uit, terwijl de depreciatie van de lire
Italië zelfs een concurrentievoordeel ten op-
zichte van België verschafte. Pas door die
twee wisselkoerscorrecties kwam het latente
concurrentieverlies voor de Belgische onder-
nemingen aan het licht. Dat werd in het
voorjaar van 1993 bevestigd in het jaarlijkse
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advies dat de Centrale Raad voor het Be-
drijfsleven krachtens de wet op het behoud
van het concurrentievermogen dient op te
stellen. Oe corrigerende maatregelen die de
regering daarop nam, behelzen enerzijds de
bevriezing van de reële lonen over de periode
1995-1996 en anderzijds het afremmen van
de automatische inflatiecorrectie door de in-
voering van een zogenaamde « gezondheids-
index», waaruit de prijsontwikkeling van be-
paalde produkten, zoals tabak, alcohol, ben-
zine en diesel wordt geweerd. Die algemene
maatregelen werden tevens aangevuld met
een specifieke vermindering van de arbeids-
kosten, in de vorm van een verlaging van
de sociale-zekerheidsbijdragen, ten gunste
van de aan internationale concurrentie bloot-
gestelde ondernemingen.

Achteraf bekeken, moet worden vastge-
steld dat niet tijdig op de reeds latent aan-
wezige verslechtering van de concurrentie-
kracht werd gereageerd. Inmiddels is door de
verruiming van de fluctuatiemarges van het
wisselkoersmechanisme ook de monetaire
context in Europa gewijzigd. Die twee ele-
menten roepen de vraag op of het niet wen-
selijk zou zijn dat bij de evaluatie van het
concurrentievermogen de aandacht bij voor-
rang wordt gericht op het relatieve loonkos-
tenverloop ten opzichte van Belgiës drie be-
langrijkste handelspartners, zonder evenwel
andere belangrijke afzetmarkten uit het oog
te verliezen. Daardoor zou in principe moeten
kunnen worden vermeden dat de beoordeling
van het concurrentievermogen wordt vertroe-
beld door tijdelijke divergenties tussen het
wisselkoersbeloop en het relatieve kostenver-
loop in sommige van onze partnerlanden.
Toch zijn, door de verbreding van de fluctu-
atiemarges, ook in de bilaterale wisselkoers-
verhoudingen met die drie buurlanden op
korte termijn schommelingen mogelijk. Om
te vermijden dat dergelijke, weliswaar on-
gewenste maar daarom nog niet in alle om-
standigheden vermijdbare wisselkoersfluctua-
ties de beoordeling van de concurrentiepositie
zouden vertekenen en tot verkeerde beleids-
conclusies zouden leiden, verdient het tevens
aanbeveling die toetsing te baseren op het
relatieve loonkostenverloop in nationale
munt. Daar is trouwens ook een meer fun-

damentele reden voor: handhaving van wis-
selkoersstabiliteit dient onder meer gebaseerd
te zijn op een solide concurrentiekracht; als
beide door een ontsporing in het vlak van
het kostenverloop in het gedrang zouden wor-
den gebracht, dan behoort de wisselkoerssta-
biliteit hersteld te worden door correctie van
de kostenontsporing, niet omgekeerd.

Sanering van de overheidsfinanciën

Dank zij de saneringsinspanningen van de
federale regering kon de netto financierings-
behoefte van de gezamenlijke overheid op zo-
wat 7,2 pct. van het BBP worden gestabili-
seerd, en dat in weerwil van de negatieve
uitwerking van de conjunctuur, die op onge-
veer 1,3 pct. van het BBP mag worden ge-
raamd. Bij een bijzonder zwakke nominale
groei heeft dat tekort de schuldratio van de
overheid doen stijgen van 122 tot 127 pct.
van het BBP.

Van de saneringsmaatregelen waartoe in
1992 en 1993 werd besloten, had men kun-
nen verwachten dat ze, ondanks de recessie,
ook het tekort zouden hebben teruggedron-
gen : hun weerslag op de uitgaven en de fis-
cale en parafiscale ontvangsten zou in 1993
respectievelijk om en bij 0,7 en 1,4 pct. van
het BBP hebben bedragen, terwijl de verkoop
van activa de Staat nog eens extra middelen
opleverde ter waarde van zowat 0,4 pct. van
het BBP. Toch slonk het tekort niet, doordat
sommige uitgaven, zoals de bezoldigingen en
pensioenen van het overheidspersoneel, in
reële termen vrij aanzienlijk bleven toenemen
en eerder genomen maatregelen de groei van
de ontvangsten afremden. Per saldo vindt
men in de vermeerdering van de uitgaven
- uitgedrukt als percentage van het BBP -
grosso modo de uitwerking van de economi-
sche cyclus terug, terwijl de toename van de
ontvangsten slechts voor een deel de in 1988
en 1989 opgetreden verlichting van de fiscale
druk ongedaan maakte.

Die resultaten tonen ook aan dat de ge-
nomen maatregelen naar verhouding belang-
rijker waren dan in de overige landen van de
Europese Unie, waar het overheidstekort op-
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kroop van 5 pct. van het BBP in 1992 tot
6,4 pct. in 1993.

Toch zijn de· resultaten onder de doel-
stellingen van het convergentieplan gebleven.
In april van vorig jaar heeft de regering het
oorspronkelijke plan herzien; op basis van
een voor 1992 op 6,9 pct. van het BBP ge-
raamde netto financieringsbehoefte werd
daarbij voor 1993 een streefcijfer van 5,8 pct.
vastgelegd. In het licht van de jongste gege-
vens betreffende de operaties van de gemeen-
schappen en de gewesten, blijkt thans dat
zelfs het bijgestelde tekort voor 1992 nog
enigszins onderschat was. Bovendien werd de
voor 1993 in het vooruitzicht gestelde tekort-
reductie niet gehaald, voornamelijk doordat
de economische activiteit sterker verzwakte
dan voorzien. Oe regering had zich drie nor-
men ten doel gesteld. Twee daarvan zijn in
acht genomen, te weten een tot het inflatie-
cijfer beperkte groei van de primaire uitgaven
van de federale overheid en een toename van
de fiscale ontvangsten die ten minste even
groot is als de groei van het nominale natio-
nale produkt. Aan de derde norm, namelijk
het behoud van het financiële evenwicht in
de sociale zekerheid, is echter niet voldaan,
en dat niettegenstaande de sociale uitkeringen
minder snel zijn gestegen dan tijdens de twee
voorgaande jaren. Bovendien hebben de ge-
meenschappen en de gewesten, wier ontvang-
sten niet door de recessie werden aangetast,
zich qua uitgaven niet gehouden aan de aan-
bevelingen van de Hoge Raad voor Financiën.

Oe door de regering genomen begrotings-
maatregelen, waarvan de meeste een verleng-
de en sommige zelfs een progressieve uitwer-
king hebben - inzonderheid de uitgavenver-
minderingen zouden zich in 1994 nog sterker
moeten doen voelen -, waren dus van vitaal
belang om het overheidstekort weer nauwer
aansluiting te doen krijgen bij de doelstellin-
gen van het convergentieplan. Dat de hand
wordt gehouden aan een middellange-
termijnstrategie gericht op verdere terugdrin-
ging van het overheidstekort is immers on-
ontbeerlijk, niet alleen om op het gepaste
ogenblik aan de criteria van het Europese-
Unieverdrag te kunnen beantwoorden, maar
bovenalom het « sneeuwbal »-effect van de

rentelasten op de overheidsschuld uit te scha-
kelen, opnieuw manœuvreerruimte te ver-
schaffen aan het begrotingsbeleid en het
hoofd te kunnen bieden aan nieuwe uitgaven,
die onder meer met de vergrijzing van de
bevolking verband houden.

Bovendien moet het overheidstekort on-
verwijld en beduidend worden terugge-
schroefd. Nu de financiële markten hun aan-
dacht hebben toegespitst op het hoge niveau
van de overheidsschuld, dreigt iedere verslap-
ping van de inspanning immers de positie van
de frank op de valutamarkt te verzwakken en
rentestijgingen teweeg te brengen, wat de
consolidatie nog zou bemoeilijken. Waar het
begrotingsbeleid integendeel behoefte aan
heeft, is een grotere geloofwaardigheid.

Dat in betere tijden de inspanningen wer-
den uitgesteld, kan men terecht betreuren.
Momenteel laat het hoge peil van de over-
heidsschuld evenwel geen andere keuze dan
in een periode van conjunctuurvertraging het
effect van de automatische stabilisatoren te
neutraliseren. Toch is er geen reden om te
veronderstellen dat een dergelijk restrictief be-
grotingsbeleid de binnenlandse vraag zwaar
onder druk zou zetten. Er werd immers een
aanvang gemaakt met structurele hervormin-
gen, waarvan men mag aannemen dat zij tot
het vertrouwensherstel bij de economische
subjecten zullen bijdragen en zo de neiging
tot financieel sparen van deze laatsten naar
een normaal peil zullen terugbrengen.

In dat opzicht is de aard van de sane-
ringsmaatregelen niet zonder belang. Verho-
gingen van de fiscale heffingen zouden een
beter rendement hebben en minder schadelijk
zijn voor de economische activiteit als ze in
een Europese, of zelfs in een nog ruimere
context worden ingepast. Oe gewenste har-
monisatie van de belastingen op kapitaalin-
komens en het Europese voorstel tot invoering
van een heffing op energie en op de uitstoot
van koolstofdioxide, zijn daarvan slechts twee
voorbeelden. Vooral de uitgavenmechanismen
behoren echter opnieuw bekeken te worden.
Zo is er met name behoefte aan het onder
controle brengen van de sociale-zekerheids-
uitgaven, wil men de leefbaarheid waarborgen
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van een stelsel dat onmisbaar is voor sociale
rechtvaardigheid en cohesie.

Budgettaire discipline hoeft ook geen hin-
derpaal te zijn voor een door billijkheid en
efficiëntie ingegeven herschikking van de over-
heidsuitgaven en -ontvangsten. Zo werkt de
verlaging van de parafiscale heffingen die op
de arbeidskosten drukken, gecompenseerd
door een verzwaring van de indirecte belas-
tingen, de schepping van arbeidsplaatsen in
de hand, op voorwaarde althans dat de ver-
hogingen van de indirecte belastingen niet au-
tomatisch aanleiding geven tot stijgingen van
de loonkosten. Het herstel van een voor de
werkgelegenheid bevorderlijke dynamiek zal
op zijn beurt trouwens de consolidatie ver-
gemakkelijken van de overheidsfinanciën, die
momenteel lijden onder het feit dat in België
de arbeidsparticipatie van de bevolking lager
ligt dan in tal van andere landen.

Mocht men er in slagen het overheidste-
kort tot een voldoende laag peil terug te drin-
gen door een volgehouden sanering overeen-
komstig de richtsnoeren die de Europese Raad
ter zake heeft uitgestippeld - een taak waar-
aan alle beleidsniveaus het hunne moeten bij-
dragen -, dan zal de vicieuze cirkel waarbij
zowel schuld als rentelasten aangroeien, ein-
delijk de plaats kunnen ruimen voor een ge-
leidelijke verlichting van het gewicht van de
overheidsschuld. Hoe lastig die weg ook moge
zijn, het is de enige manier om daadwerkelijk
de fundamentele economische en sociale be-
langen van het land veilig te stellen.

Monetair en va/utabe/eid

Toen op 2 augustus 1993 beslist werd de
schommelingsmarges van het Europese wis-
selkoersarrangement te verruimen, werd
meteen een nieuwe beleidscontext gecreëerd.
Oe strategie van het Belgische monetaire be-
leid bleef weliswaar dezelfde, maar de wijze
waarop de wisselkoersdoelstelling in concreto
wordt nagestreefd, diende te worden bijge-
steld.

Tot omstreeks medio 1993 kon de nauwe
band tussen de frank en de Duitse mark ge-

handhaafd blijven, en dat met korte rentes
die zeer dicht aansloten bij die in Duitsland.
Drie jaar lang plukte België de vruchten van
die in juni 1990 afgekondigde valutapolitiek :
de inflatie bleef zeer matig en dank zij de
geloofwaardigheid van het beleid bleken de
laagst mogelijke rentetarieven haalbaar.

Tijdens de eerste fase van de EMS-crisis
bleef de frank tot de sterke valuta's behoren.
Op de financiële markten heerste de overtui-
ging dat de Belgisch-Luxemburgse economie
noch van een zodanig verlies aan concutren-
tiekracht te lijden had dat enkel de schok van
een devaluatie uitkomst had kunnen bieden,
noch van een zodanige deflatie dat een breuk
met het door de Bundesbank gevoerde mo-
netaire beleid opportuun zou zijn geweest.

Begin februari en einde maart 1993
kwam de frank onder lichte druk te staan
doordat twijfels waren gerezen omtrent de
beheersbaarheid van de overheidsfinanciën.
Telkens herstelde hij zich echter zeer snel tot
iets boven zijn spilkoers ten opzichte van de
Duitse mark. Eind juli, daarentegen, was de
crisis - die de frank ditmaal niet ontzag -
zo hevig dat ze een wijziging in het Europese
wisselkoersmechanisme teweegbracht, die se-
dertdien een grotere soepelheid bij de tenuit-
voerlegging van het valutabeleid noodzakelijk
maakte.

Oe verrUiming van de fluctuatiemarges
van het wisselkoersmechanisme heeft even-
wel niet geraakt aan de basisbeginselen van
het monetaire beleid. Oe Belgische autori-
teiten delen de algemene zorg om buiten-
sporige wisselkoersschommelingen en con-
currerende depreciaties te voorkomen, die de
Europese integratie slechts zouden schaden.
Vooral voor kleine, open economieën zoals
België en Luxemburg zou valutaire instabili-
teit bijzonder nadelig kunnen uitvallen. Een
wisselkoersdoelstelling is dan ook het meest
geschikte intermediaire doel voor een op
prijsstabiliteit gerichte monetaire politiek, ze-
ker als men in aanmerking neemt dat de
invoerquote van de finale vraag in België
zo'n 40 pct. beloopt en dat door de in-
dexeringsmechanismen iedere stijging van de
invoerprijzen versterkt doorwerkt op het ge-
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heel van de binnenlandse kosten en prijzen.
Een ommekeer in het beleid zou ten slotte
ook de monetaire associatie tussen België en
Luxemburg in het gedrang kunnen brengen,
terwijl de autoriteiten van beide landen het
er juist eens over zijn, en dat trouwens ook
opnieuw bevestigd hebben, dat de associatie
tot aan het begin van de derde fase van
de Economische en Monetaire Unie in stand
dient te worden gehouden.

Zowel de nauwe band tussen de Belgisch-
Luxemburgse en de Duitse economie als de
geloofwaardigheid die de Bundesbank in haar
strijd tegen de inflatie heeft weten op te bou-
wen, vormen de grondslag voor een wissel-
koersdoelstelling die erop gericht is de frank
zo nauw mogelijk bij de Duitse mark te laten
aansluiten. Oe spilkoers ten opzichte van de
mark blijft dus een evenwichtswaarde. Uiter-
aard dient een verslechtering van het concur-
rentievermogen, afgemeten aan het relatieve
verloop van de arbeidskosten per werknemer,
verholpen te worden teneinde de werkgele-
genheid veilig te stellen. Een dergelijke cor-
rectie, waarin het globaal plan voor de werk-
gelegenheid, het concurrentievermogen en de
sociale zekerheid trouwens voorziet, vereist
evenwel geen depreciatie, die overigens niets
zou afdoen aan de noodzaak van loonmati-
ging.

Het probleem van de overheidsschuld,
dat als een van de oorzaken voor een even-
tuele koersdaling van de frank gold, zou door
zo'n depreciatie evenmin worden opgelost,
wel integendeel. Oe krachtiger nominale groei
die eruit zou resulteren wegens een tijdelijke
verbetering van het concurrentievermogen,
maar vooral wegens een opflakkering van de
inflatie, zou de bestaande schuld weliswaar
verlichten, maar door de verslechterde infla-
tievooruitzichten en een verhoogde risicopre-
mie zouden de rentetarieven al gauw oplo-
pen, wat bij iedere schuldvernieuwing en te-
kortfinanciering het kwaad nog zou vererge-
ren.

Het feit dat de schijnwerpers op het
hoge peil van de Belgische overheidsschuld
worden gericht, mag niet uit het oog doen
verliezen dat met de nettotegoeden van de

ingezeten particuliere sector een nog groter
bedrag is gemoeid. Sedert het midden van
de jaren tachtig hebben de gezamenlijke bin-
nenlandse sectoren immers een netto finan-
cieel spaaroverschot gevormd; dat betekent
dat België aan het buitenland meer kredieten
verstrekt dan het er leningen aangaat.

Het lopend overschot van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie met het bui-
tenland is in 1993 zelfs met meer dan
140 miljard frank toegenomen, tot 4,6 pct.
van het BNP. Deze aanwas, die zowel België
als Luxemburg betrof, was voor een deel toe
te schrijven aan tijdelijke of zelfs omkeerbare
ontwikkelingen, zoals de verdere daling van
de grondstoffenprijzen, een relatief zwakke
binnenlandse vraag en de daling van de ren-
tetarieven, die sneller doorwerkt in de lopen-
de uitgaven dan in de lopende ontvangsten,
of nog de verhoging van de inkomsten van
Luxemburgse financiële instellingen naar aan-
leiding van de beleggingen door Duitse inge-
zetenen in het Groothertogdom. Oe vergro-
ting van het lopend surplus getuigt echter ook
van een duurzamer tendens, die verband
houdt met het toegenomen dienstenverkeer
en met de gestegen inkomens uit de netto-
vorderingen die de Belgisch-Luxemburgse eco-
nomie op het buitenland heeft gevormd. Oe

. BLEU blijft bovendien voordeel trekken van
de aanwezigheid op haar grondgebied van
verscheidene Europese en internationale in-
stellingen: deze laatste genereren ontvang-
sten in het dienstenverkeer en in de vorm
van arbeidsinkomens die de afgeleide goede-
reninvoer ruim te boven gaan.

Ondanks die stevige fundering, kan de
valutapolitiek af te rekenen krijgen met pro-
blemen die worden veroorzaakt door de in-
stabiliteit in het particuliere kapitaalverkeer.
Oe directe investeringen van niet-ingezetenen
in de BLEUgaan weliswaar geregeld uit boven
die van de ingezetenen in het buitenland,
maar het renteverloop en inzonderheid de
wisselkoersverwachtingen kunnen het saldo
van het overige kapitaalverkeer plots doen
omslaan. Vóór de EMS-crisis kon, dank zij de
stabiliteit van de wisselkoersvooruitzichten,
het evenwicht op de valutamarkt worden be-
reikt door heel lichte rente-ecarts ten opzichte
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van Duitsland: kortlopende netto kapitaaluit-
voer neutraliseerde het overschot in het lo-
pend verkeer en in het kapitaalverkeer op lan-
ge termijn. De crisis heeft dat evenwicht ver-
stoord; in 1992 gaf ze aanleiding tot specu-
latieve kapitaalinvoer, in 1993 tot afvloeiin-
gen. Deze laatste kwamen vooral op rekening
van niet-ingezetenen en namen grotendeels
de vorm aan van termijnverkopen van fran-
ken.

In 1993 werd de netto-uitvoer van par-
ticulier kapitaal - die « ex post» is opgete-
kend en die speculatieve kapitaalstromen om-
vat die niet door wisselkoersschommelingen
of rentewijzigingen werden ontmoedigd-
deels gecompenseerd door overheidsopere-
ties: in samenspraak met de Bank heeft de
Staat zijn in vreemde valuta's luidende schuld
opgevoerd, daarbij voordeel halend uit lagere
rentetarieven en tijdelijk hoge deviezenkoer-
sen. Neemt men tevens het lopend overschot
in aanmerking, dan blijkt dat de bijdrage van
de netto goud- en deviezenreserves aan het
evenwichtsherstel van de betalingsbalans
slechts 59 miljard frank méér beliep dan het
accres van die reserves tijdens het tweede
halfjaar van 1992. Dat bedrag vertegenwoor-
digt minder dan de helft van de aangroei van
de valutareserves van de Bank die voortvloeide
uit de goudverkopen van 1989 en 1992.

Sedert 2 augustus 1993 lijkt het kapitaal-
verkeer gestuurd te worden door wisselvallige
wisselkoersverwachtingen, die onder meer af-
hankelijk zijn van de beoordeling van de ste-
vigheid of de zwakte van de Duitse mark
tegenover een ruimer geheel van valuta's en
van de evaluatie van de budgettaire vooruit-
zichten in België, en die tevens door diverse
geruchten beïnvloed worden. De Bank heeft
zich ermee verzoend dat een en ander aan-
leiding geeft tot een grotere volatiliteit van de
koers van de frank en past derhalve de nieu-
we spelregels toe om speculatie tegen te
gaan. Gelet op de omvang van het particu-
liere kapitaalverkeer, volstaan interventies op
de valutamarkt immers niet om een zware
druk te weerstaan, terwijlook verhogingen
van de korte rente niet altijd de verhoopte
ommekeer kunnen bewerkstelligen. Als het
vertrouwen in de munt is aangetast, kan dat

niet door alleen maar het monetaire beleid
worden goedgemaakt. Het recente koersver-
loop van de frank illustreert dat: omstreeks
medio oktober was het disagio tegenover zijn
spilkoers met de Duitse mark tot een maxi-
mum van 6,5 pct. afgegleden, maar nadien
kreeg hij opnieuw veel dichter aansluiting bij
de Duitse munt, onder invloed van onder
meer de goedkeuring van het globaal plan
voor de werkgelegenheid, het concurrentiever-
mogen en de sociale zekerheid.

Die bijsturing van de economische poli-
tiek heeft langer dan voorzien op zich laten
wachten. Intussen streefde de Bank ernaar de
afwaardering van de frank zoveel mogelijk te
beperken, onder meer door de rente hoog te
houden. De bekendmaking van een al te
nauwkeurige onmiddellijke doelstelling voor
de koers van de frank zou koren op de molen
zijn geweest van de speculanten, maar het
rentebeleid loslaten, zou de doelstelling op
middellange termijn in het gedrang hebben
gebracht.

Bij haar beleidsvoering beschikt de Bank
voortaan over een grotere autonomie. De wet
van 22 maart 1993 op het statuut van en het
toezicht op de kredietinstellingen schaft ener-
zijds het vetorecht van de Minister van Finan-
ciën in het vlak van de monetaire politiek af
en verbiedt anderzijds de financiering door de
Bank van de overheid en de overheidsbedrij-
ven, met uitzondering van de openbare kre-
dietinstellingen. Door de monetaire hervor-
ming van januari 1991 was die financiering
overigens reeds aanzienlijk beperkt. De af-
schaffing van de voorschotten aan de Staat
en de overeenkomst die het deposito van de
Staat bij de Bank regelt om onvoorziene
schommelingen ervan te voorkomen, stellen
de Bank in staat de liquiditeit op de geld-
markt beter te beheren. Door die regulering
van de liquiditeit en door de aankondiging
van haar eigen tarieven beschikt de Bank over
de instrumenten om rechtstreeks de renteta-
rieven op zeer korte termijn te beïnvloeden.
Bij de overige geldmarkttarieven spelen markt-.
verwachtingen een grotere rol. Gezien de be-
perkingen die haar balans oplegt en de voor
het valutabeleid benodigde flexibiliteit, houdt
de Bank het immers bij zeer kortlopende ope-
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raties. Als gevolg van de verscherpte concur-
rentie in de financiële sector gaan wijzigingen
in de geldmarkttarieven evenwel steeds meer
de voorwaarden beïnvloeden die de krediet-
instellingen hun cliënteel voor korte transac-
ties bieden. De opneming in het Belgische
recht van de tweede Europese bankrichtlijn
bekrachtigt overigens de openstelling van de
Belgische markt voor buitenlandse instellin-
gen.

De lange rentes worden veel indirecter
door het rentebeleid van de Bank beïnvloed.
In het eerste halfjaar van 1993 volgden zij
de neerwaartse richting waarin de Bank de
korte rente stuurde. De verhogingen van de
geldmarktrente in het derde kwartaal werden
slechts als een tijdelijk verschijnselopgevat en
hadden bijgevolg slechts een marginale uit-
werking op de lange rente, die niet boven
het pei! van de eerste vijf maanden van het
jaar uitsteeg. Toch was het tekenend dat in
deze periode dat de frank verzwakte, de ecart
ten opzichte van het rendement van Duitse
obligaties groter werd; als de depreciatie aan-
zienlijker of van langere duur was geweest,
zou de risicopremie die in de kapitaalmarkt-
rente vervat zit ongetwijfeld veel sterker zijn
gestegen. Door de koersstijging van de frank,

HERSTEL VAN HET VERTROUWEN

In Europa worden meer en meer tekenen
waargenomen die erop wijzen dat de econo-
mie opnieuw begint aan te trekken. Voor con-
solidatie van dat herstel is echter een groter
vertrouwen van zowelondernemers als con-
sumenten nodig. De overheden zouden daar,
overeenkomstig de aanbevelingen van de Eu-
ropese Raad, gezamenlijk toe kunnen bijdra-
gen door een stabiele omgeving te scheppen,
wat onder meer beheersing van de overheids-
tekorten, beteugeling van de inflatie en wis-
selkoersstabiliteit inhoudt, en door zorgvuldig
gekozen impulsen te verstrekken in de vorm
van overheidsinvesteringen en maatregelen ter
bevordering van de werkgelegenheid. Op die

de verlaging van de tarieven van de Bank en
het rentebeloop in het buitenland is het ver-
loop van de lange rente in het laatste kwartaal
van 1993 evenwelopnieuw neerwaarts om-
gebogen.

Aan het einde van het jaar waren zowel
de korte als de lange rente tot onder de
7 pct. gezakt en was het verschil ten opzichte
van de Duitse rentetarieven opnieuw kleiner
dan 1 procentpunt, wat bewijst dat het ver-
trouwen in de frank zich herstelde. De vast-
beradenheid waarmee het rentebeleid werd
gevoerd, is dus lonend gebleken. Tijdelijke
stijgingen van de korte rente zijn weliswaar
nadelig voor de overheidsbegroting, maar hun
invloed op de economische activiteit blijft ge-
ring en, wat meer is, de schade die zij toe-
brengen, staat geenszins in verhouding tot het
kwaad dat zou zijn aangericht door een ver-
hoging van de lange rente. Men mag inder-
daad niet uit het oog verliezen dat het laten
verslappen van het monetaire beleid op de
financiële markten tot dergelijke verhogingen
van de lange rentes aanleiding zou geven. Het
is bijgevolg zaak niet aan de onmiddellijke
druk van de markten toe te geven, 'meer een
visie aan te houden die op de langere termijn
is gericht.

wijze zou op z'n minst een verdere uitbrei-
ding van de werkloosheid, zowel bron van
verspilling als sociaal drama, moeten kunnen
worden vermeden. Tegelijk dient men zich te
hoeden voor een geïsoleerde aanpak - waar
men naar aanleiding van de Uruguay-ronde
trouwens reeds in geslaagd is - en voor een
beleid dat erop gericht is de binnenlandse
problemen op te lossen ten nadele van de
partnerlanden.

België staat voor een dubbele uitdaging:
naast het bevorderen van de werkgelegenheid
is er ook de sanering van de overheidsfinan-
ciën. De recessie heeft het werkloosheids- en
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begrotingsprobleem nog aangescherpt. Te-
recht werd vermeden de economische activi-
teit en de werkgelegenheid aan te zwengelen
ten koste van grotere overheidstekorten; de
stijgende rentelasten die daarmee gepaard
zouden zijn gegaan, hadden achteraf immers
veel pijnlijker inspanningen gevergd. Zo ook
zou een verslapping van het geld- en valuta-
beleid na het voorbijgaande gunstige effect al
gauween zwaardere tol hebben geëist. Be-
grotingsdiscipline en monetaire orthodoxie
behoren derhalve de ankerpunten te vormen
van een coherente en duurzame politiek, die
het economische dynamisme en de werkge-
legenheid ondersteunt en erop gericht is de
niet te verwaarlozen troeven van de Belgische
economie te valoriseren.

Het op handen zijnde herstel zal die twee
grote problemen van de Belgische economie
allicht niet uitschakelen, maar het kan ze wel
minder acuut maken. Het zou echter onver-
antwoord zijn om die reden de remediëring
van structurele tekortkomingen op de lange
baan te schuiven.

Zo dient op alle beleidsniveaus onverdro-
ten voortgang te worden gemaakt met een
diepgaande sanering van de overheidsfinan-
ciën. Enkel door het implementeren van een
geloofwaardige, op de middellange en lange
termijn gerichte strategie kan een stabiele om-
geving tot stand worden gebracht, waarin
consumenten en ondernemers het vertrouwen
zullen kunnen hervinden, en kan de relatieve
positie van België in de Europese Unie veilig
worden gesteld.

Het herstel van een stevige basis voor een
duurzame groei vraagt inspanningen van alle
burgers. Het maatschappelijke debat dat ter
zake reeds op gang is gebracht, verdient in
een sereen klimaat te worden voortgezet en
uitgediept en zou het perspectief moeten bie-
den dat er voor de structurele problemen
waarmee de Belgische economie wordt ge-
confronteerd, wel degelijk oplossingen voor-
handen zijn. Dat zou haar tevens een extra
elan geven.

Brussel, 2 februari 1994
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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 1993 het verloop van verschillende belangrijke economische gegevens over
België te kunnen beschrijven, dienden ramingen te worden verricht; het voor 1993 beschikbare
statistische materiaal is immers onvermijdelijk nog zeer fragmentarisch. In de tabellen en de
grafieken staat naast die ramingen, die in januari 1994 zijn afgesloten, de letter « r » vermeld.
Het gaat slechts om orden van grootte, die bedoeld zijn om de tendensen te belichten die
zich nu al lijken af te tekenen.

Wat de jaren vóór 1993 betreft, werden de in het Verslag gehanteerde gegevens overge-
nomen uit de officiële nationale rekeningen, die het Nationaal Instituut voor de Statistiek
doorgaans binnen een tijdsspanne van acht à twaalf maanden publiceert. Om het verloop van
sommige rubrieken beter te kunnen beoordelen, werden echter de statistische aanpassingen
- die de verschillende invalshoeken van de nationale rekeningen met elkaar in overeenstem-
ming brengen -, anders dan bij het NIS, niet aan de respectievè rubrieken toegerekend, maar
in een afzonderlijke rubriek ondergebracht. Er zij aan herinnerd dat het door het NIS berekende
nationale produkt tegen werkelijke prijzen verkregen wordt door het gemiddelde te nemen
van de resultaten die elk van de drie invalshoeken produktie, verdeling en besteding afzonderlijk
oplevert. De afwijkingen tussen de vanuit ieder oogpunt verrichte ramingen en de gemiddelde
waarde, die de statistische afwijkingen uitmaken, zijn bij de bestedingen en de inkomens over
de grote rubrieken gespreid, maar bij de toegevoegde waarde door het NIS in een afzonderlijke
rubriek ondergebracht. Om het BNP-verloop tegen vaste prijzen te ramen, maakt het NIS het
gemiddelde van de indexcijfers tegen vaste prijzen die alleen vanuit produktie- en bestedings-
oogpunt zijn berekend. Het BNP tegen vaste prijzen wordt vervolgens verkregen door dat
gemiddelde indexcijfer te vermenigvuldigen met de waarde van het BNp in het basisjaar
(momenteel 1985). Het veranderingspercentage van het BNP tegen vaste prijzen stemt bijgevolg
nagenoegovereen met het gemiddelde van de vanuit beide vorenvermelde oogpunten geraamde
veranderingspercentages.

De opheffing, op 1 januari 1993, van de binnengrenzen van de Europese Unie ging gepaard
met een wijziging in de methode voor het inzamelen van de gegevensover de handel binnen
de Gemeenschap. Wegens de vertraging die zich zowel in België als in de overige Europese
landen bij het opstellen van die statistieken heeft voorgedaan, is voor de ramingen van de
prijs- en volumeontwikkelingen van de buitenlandse handel van andere, zeer partiële indicatoren
uitgegaan. Bij het interpreteren van die ramingen dient derhalve enige omzichtigheid in acht
te worden genomen.

De voorstellingswijze van de betalingsbalans werd aangepast om, voor zover mogelijk,
rekening te houden met de aanbevelingen in de in 1993 gepubliceerde, vijfde uitgave van de
Balance of Payments Manual van het IMF. Bepaalde rubrieken die voor het analyseren van de
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transacties van de BLEU met het buitenland van bijzonder belang zijn, werden evenwel be-
houden. De wijzigingen die krachtens de aanbevelingen van het IMF moeten plaatsvinden,
zullen in 1995 vervolledigd worden wanneer het nieuwe reglement van het BLWI betreffende
de inzameling van de voor het opstellen van de betalingsbalans noodzakelijke gegevens in
werking treedt.

In januari 1993 is voor alle kredietinstellingen een nieuw boekhoudkundig schema - het
schemaA - ingevoerd. De daaruit voortvloeiende wijzigingen in de statistieken geven aanleiding
tot breuken in de statistische reeksen, waardoor het in de meeste gevallen niet mogelijk is de
veranderingen in de uitstaande bedragen ten opzichte van 1992 te berekenen. De invoering
van dat nieuwe boekhoudkundige document - dat tal van nieuwe, reeds ten dele in het
Verslag verwerkte aanwijzingen verstrekt - leidde ertoe dat de statistieken over de financiële
stromen, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, op negen in plaats van op tien maanden
betrekking hebben en dat het ten dele om ramingen gaat.

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

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

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

Duitsland

Duitsland 0
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1. INTERNATIONALE OMGEVING

1.1 GROEI, WERKGELEGENHEID EN
PRIJZEN

Net als tijdens de voorgaande twee jaar
was in 1993 sprake van een zwakke econo-
mische expansie. Na in 1992 enig herstel te
hebben vertoond, liet de BBP-groei van de
industrielanden als geheelopnieuween lichte
vertraging zien tot 1,1 pct.

Die aanhoudende futloosheid van de ac-
tiviteit ging samen met een asynchroon con-
junctuurverloop in de grote zones, dat reeds
sedert het midden van de jaren tachtig kan

TABEL 1 - BESTEDINGEN

worden waargenomen; in 1993 bevonden Ja-
pan en een aantal landen van continentaal
Europa zich in een recessie, terwijl de lang-
zaam op gang gekomen heropleving in de
meeste Angelsaksischelanden, en vooral in de
Verenigde Staten, doorzette.

Tegen die achtergrond van zwakke groei
nam de werkloosheid in het OESO-gebied
verder toe en bleef de inflatie gematigd.

Oorsprong van de groei

Die nieuwe groeivertraging is in de eerste
plaats toe te schrijven aan het inzakken van

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

BBP Uitvoersaldo Binnenlandse vraag Waarvan:

Particuliere Privé-
consumptie investeringen

1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993
~~--~~ ~~--~~ ~~--~~ ~~--~~ ~~--~~

Verenigde Staten .......... 2,6 2,8 -0,3 -0,8 2,9 3,6 1,7 2,2 1,2 1,6

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

Europese Unie ............ 1,1 -0,3 -0,3 1,4 1,3 -1,7 1,0 -0,1 -0,1 -1,8

waarvan: Duitsland ........ 2,1 -1,5 -0,7 2,7 -1,6 1,3 -0,5 0,7 -1,0

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

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

België ........... 1,4 -1,3 r -1,1 0,6 r 2,5 -1,9 r 1,9 -0,8 r 0,2 -1,5 r

Luxemburg ...... 1,8 1,0 1,3 -1,4 0,6 2,5 1,0 1,0 -0,9 1,1

Verenigd Konink-
rijk . . . . . . . . . . . -0,6 2,0 -1,1 1,4 0,5 0,8 1,2 0,2 -0,9

Italië ............ 0,9 -0,1 -0,1 5,1 1,0 -5,3 1,2 -1,0 -0,4 -4,4

Spanje .......... 0,8 -1,0 -0,4 2,6 1,2 -3,7 1,3 -1,2 -0,2 -2,7

EVA' •••••••••••••••••• o •• -0,3 -1,1 1,4 1,5 -1,6 -2,6 -0,3 -1,0 -1,6 -1,4

waarvan: Zweden ......... -1,7 -2,7 0,3 2,7 -2,0 -5,4 -1,0 -2,7 -1,2 -2,2

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

Overige OESO-landen 2 •.••. 2,0 3,4 -0,4 -0,9 2,4 4,5 2,2 3,0 -0,1 1,0

Totaal OESO .............. 1,7 1,1 -0,1 1,7 1,2 1,3 0,9 0,2 0,2

Bronnen: OESO, NBB.

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

2 Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Turkije.
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de binnenlandse vraag in continentaal Europa;
met uitzondering van enkele kleinere econo-
mieën, zoals Luxemburg, ging die vraag er
overal op achteruit. De onzekerheid omtrent
de ontwikkeling van de gezinsbestedingen, de
inkrimping van de winstmarges en de onder-
bezetting van het produktievermogen hebben
de ondernemingen ertoe aangezet hun inves-
teringen terug te schroeven. Daarenboven wo-
gen het verlies van arbeidsplaatsen en de ma-
tiging of de daling van het reële beschikbare
inkomen op de particuliere consumptie, die
in sommige gevallen zelfs afnam.

De achteruitgang van de binnenlandse
vraag was bijzonder sterk in Italië en Spanje,
maar ook in twee landen van de Europese
Vrijhandelsassociatie,namelijk Zweden en Fin-
land. In al die landen was een hervormings-
proces aan de gang en werd de weerslag van
de recessieversterkt door een forse muntont-
waarding. Door die grotere inzinking van de
vraag dan bij de handelspartners en door een
verbetering van het concurrentievermogen,
was de bijdrage van het uitvoersaldo er even-
wel ruimschoots positief. Die weliswaar aan-
zienlijke bijdrage bleek echter ontoereikend
om het effect van de slappe binnenlandse
vraag te neutraliseren, behalve in Italië waar
dat bijna wel het geval was.

In de overige landen van continentaal Eu-
ropa was de daling van de binnenlandse vraag
geringer en de bijdrage van de netto-uitvoer
weinig belangrijk.

AI bij al isin continentaal Europa de con-
junCtuurverzwakking, die eind 1991 was be-
gonnen en in 1992 aan kracht won, in de
eerste maanden van 1993 tot staan gekomen
en heeft zij nadien plaats gemaakt voor een
licht herstel.

Dat lijkt niet het geval te zijn geweest in
Japan waar, ondanks de daling van de rente,
de conjunctuurvertraging nog scherpere vor-
men aannam. De neerwaartse bijstelling van
de activaprijzen bleef er een negatief effect
sorteren op de kapitaalvorming van de bedrij-
ven en, in mindere mate, op het consumen-
tenvertrouwen, dat bovendien werd onder-
mijnd door de verslechterende situatie op de

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

GRAFIEK 1 - CONJUNCTUURCYCLI VAN DE lANDEN VAN
CONTINENTAAL EUROPA

(driemaandelijks BBP tegen vaste prijzen, indexcijfers 19B9 ~ 100)

1989 1990 1991 1992 1993

- Duitsland'

- Spanje

- Frankrijk

- Nederland

- België

- Italië

Bronnen: Centrale banken van de beschouwde landen.

arbeidsmarkt. In' reactie daarop verhoogden
de Japanse gezinnen hun spaarquote op-
nieuw, zodat de particuliere consumptie nau-
welijks toenam. De invloed van een groot-
schalig investeringsprogramma van de over-
heid woog niet op tegen de negatieve weer-
slag van de ontwikkeling van de particuliere
bestedingen op de economische activiteit.
Aangezien de bijdrage van de netto-uitvoer
tot de groei nihil was, liet het BBP voor het
eerst sinds 1974 een - weliswaar geringe -
daling optekenen.

In de Verenigde Staten daarentegen werd
het herstel duidelijk bevestigd: in 1993 le-
verden zowel de particuliere consumptie als
de door hogere winsten en betere vraagvoor-
uitzichten gestimuleerde bedrijfsinvesteringen
een aanzienlijke bijdrage tot de groei, die
slechts in geringe mate werd tenietgedaan
door een negatieve bijdrage van het uitvoer-
saldo. In het Verenigd Koninkrijk daarentegen
ging het herstel van de binnenlandse vraag,
dat hoofdzakelijk door het particuliere ver-
bruik werd geschraagd,gepaard met een forse
volumetoename van het handelssaldo met het
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ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

buitenland die voortvloeide uit een verbete-
ring van het concurrentievermogen van de
Britse economie.

Net als tijdens het voorgaande jaar lever-
de het uitvoersaldo van de OESO-zone als
geheel geen enkele bijdrage tot de groei.
Daarnaastzijn de bruto in- en uitvoerstromen
nauwelijks toegenomen; binnen de zone zijn
ze, wat heel uitzonderlijk is, zelfs geslonken.

Werkgelegenheid en werkloosheid

Zoals de sedert het begin van de jaren
zeventig waargenomen ontwikkeling aantoont,
hebben noch de beduidende en plotselinge
verhogingen van de energieprijzen in
1973-1974 en 1979-1981, noch de latere
problemen voortvloeiend uit het te hoge
schuldniveau en de bruuske schommelingen
van de activaprijzen belet dat de industrie-
landen een tamelijk krachtige groei konden
handhaven. Hun gezamenlijke BBP tegen vas-
te prijzen lag tijdens het verslagjaar zowat
90 pct. hoger dan in 1970. Zij waren echter

GRAFIEK 2 - GROEI EN WERKGELEGENHEID

(indexcijfers 1970 - 100)

BBP TEGEN VASTE PRIJZEN
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niet in staat om alle mannen en vrouwen die
zich op de arbeidsmarkt aanboden een ar-
beidsplaatste garanderen. Dank zij de gestage
en krachtige conjuncturele expansie die in
1982 was ingezet en bijna overal tot het einde
van de jaren tachtig voortduurde, kon de
werkloosheidsgraad worden teruggedrongen.
Het minimum van 6,3 pct. dat in 1990 voor
het geheel van de OESO-landen werd opge-
tekend, lag echter nog bijna tweemaal hoger
dan het peil van vóór de eerste olieschok.
Sedertdien is het aantal werklozen opnieuw
fors gestegen.

Die verstoring van het evenwicht op de
arbeidsmarkt is ontstaan tegen een achter-
grond van een alsmaar groeiende beroepsbe-
volking, maar wordt vooral verklaard door het
verschil tussen de verhoging van de toege-
voegde waarde en die van het aantal arbeids-
plaatsen. De zichtbare arbeidsproduktiviteit
ging er met andere woorden dermate op voor-
uit dat zij in een aantal industrielanden, al-
thans op korte en middellange termijn, tot de
vernietiging van arbeidsplaatsen is beginnen
bij te dragen.

AANTAL TEWERKGESTELDE PERSONEN

- Japan - Vereqigde Staten - OESO-Europa

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Bron: OESO.
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Dat is het geval in de Europese OESO-
landen, waar het probleem van een hoge
structurele werkloosheid de scherpste vorm
heeft aangenomen. Tijdens de voorbije twee
decennia is het aantal gecreëerde banen er
aanmerkelijk minder toegenomen dan in de
overige grote economieën. In 1993 lag de to-
tale werkgelegenheid in die landengroep
slechts 15 pct. hoger dan in 1970, tegen
27 pct. in japan en 52 pct. in de Verenigde
Staten. Het verschil in werkgelegenheidsgroei
tussen japan en Europa kan hoofdzakelijk
worden verklaard door een veel krachtigere
toename van de activiteit in japan. Het over-
eenstemmende verschil tussen de Verenigde
Staten en Europa is daarentegen niet toe te
schrijven aan een forsere economische groei
in de Verenigde Staten, maar wel - naast
niet onaanzienlijke statistische afwijkingen -
aan hogere produktiviteitswinsten in het ge-
heel van de Europese economieën, die aldus

GRAFIEK 3 - WERKLOOSHEIDSGRAAD

(procenten van de beroepsbevolking)
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Bron: OESO.
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in de loop van de voorbije twee decennia de
niveauverschillen qua produktiviteit ten op-
zichte van de Verenigde Staten grotendeels
hebben weggewerkt.

Tijdens het verslagjaar is de situatie op
de Europese arbeidsmarkt nog verslechterd:
de werkgelegenheid is voor het tweede
opeenvolgende jaar in bijna alle landen van
Europa gekrompen, terwijl de beroepsbevol-
king bleef toenemen of onvoldoende vermin-
derde om het verlies van arbeidsplaatsen te
compenseren. Voor het geheel van de Euro-
pese OESO-landen liep de werkloosheid daar-
door in 1993 op tot 10,7pct. van de be-
roepsbevolking, een hoger peil dan het vorige
maximum van 1° pct. in 1985 en 1986.

Zelfs in japan, waar de beroepsbevolking
tot voor kort de neiging vertoonde zich aan
de situatie op de - als flexibel bekend staan-

80 82 84 86 88 90 92

- Frankrijk

- België

- Nederland

- Duitsland'

80 82 84 86 88 90 92

- Spanje

- Verenigd Koninkrijk

- Italië
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de - arbeidsmarkt aan te passen, deed zich
in het verslagjaar enige verslechtering voor.

De Verenigde Staten vormen in dit vlak
een uitzondering. In 1993 was de activiteits-
groei er voldoende om de toename van het
werkgelegenheidsvolume hoger te doen uitko-
men dan de aanwasvan de beroepsbevolking.
De werkloosheidsgraad is er in vergelijking
met het voorgaande jaar derhalve enigszins
gedaald, namelijk van 7,4 tot 6,9 pct.

Kosten en prijzen

Tegen die achtergrond van algemene
werkloosheidstoename liep het stijgingstempo
van de loonkosten voor het tweede opeen-
volgende jaar terug. In tegenstelling tot het
voorgaande jaar ging die beweging in het hele
OESO-gebied evenwel gepaard met g~r(ng~re
produktiviteitswinsten, zodat de IDênalTlevan
de loonkosten per eenheid produkt slechts in
beperkte mate is vertraagd. Een uitzondering
op die algemene ontwikkeling vindt men in
een aantal Europese landen waar een munt-
ontwaarding plaatsvond en waar de effecten
van de loonmatiging bovenop de gevolgen
kwamen van een sterkere produktiviteitsver-
betering dan het voorgaande jaar. In de Ver-
enigde Staten en Frankrijk daarentegen ver-
snelde de stijging van de loonkosten per een-
heid produkt enigszins.

De grondstoffenprijzen van hun kant wa-
ren duidelijk neerwaarts gericht. De dollarno-
teringen voor energetische grondstoffen daal-
den in 1993 met gemiddeld 10,6 pct. en la-
gen in december meer dan de helft onder
het peil van oktober 1990, het hoogtepunt
van de Golfcrisis. De prijsvermindering van de
niet-energetische grondstoffen was minder
groot, zodat het prijsindexcijfer van het geheel
van de grondstoffen als jaargemiddelde met
10,2 pct. afnam, tegen een daling met
0,7 pct. in 1992.

Die achteruitgang weerspiegelde zich niet
in een algemene beweging in dezelfde richting
van de in nationale munt uitgedrukte invoer-
prijzen van alle goederen samen: in tegen-
stelling tot het voorgaande jaar veerden die

prijzen op. Die verhoging was bijzonder uit-
gesproken in de Europese landen waarvan de
valuta sinds de wisselkoerscrisisvan september
1992 - al dan niet formeel - is gedepre-
cieerd. Nochtans heeft zij in die landen de
inflatie niet aangewakkerd wegens de aanzien-
lijke vertraging in de toename van de loon-
kosten per eenheid produkt en, in de meeste
gevallen, een inkrimping van de distributie-
marges. In de overige Europese landen en
zelfs - ondanks het economische herstel -
in de Verenigde Staten is de inflatie gestabi-
liseerd. In Japan vielen de eenheidswaarden
bij de invoer fors terug door de sterke waar-
devermeerdering van de yen en bleef het stij-
gingstempo van de consumptieprijzen bijzon-
der traag.

TABEL 2 - CONSUMPTIEPRIJZEN

(jaarlijkse veranderingspercentagesJ

Gemiddelde
1988-1991

December

1992 1993

3,0 2,7

1,2 1,1

3,7 3,3

3,7 3,7

1,9 2,1

2,9 1,7

2,4 2,7

2,6 1,9

4,6 4,4

5,3 4,9

Verenigde Staten .... 4,5

Japan. . . . . . . . . . . . . . . 2,5

Europese Unie 5,0

Duitsland 0 •••••••••• 2,9

Frankrijk 3,3

Nederland 2,5

België 2,9

Verenigd Koninkrijk .. 7,0

Italië 6,0

Spanje. . . . . . . . . . . . . . 6,2

Bronnen: EG, MEZ.

De grotere convergentie van de stijging
van de consumptieprijzen in de Europese lan-
den in 1992 en 1993 eontrasteert met de
ontwikkeling die tijdens de voorgaande vier
jaar werd waargenomen. Tussen 1987 - het
jaar waarin de laatste EMS-herschikking vóór
de recente valutacrisis plaatsvond - en 1991
waren Duitsland, Frankrijk, Nederland en Bel- .
gië erin geslaagd hun inflatie gemiddeld op
een niveau van zowat 3 pct. te houden, ter-
wijl de prijsstijging in het Verenigd Koninkrijk,
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Italië en Spanje het dubbele of zelfs nog meer
bedroeg. Die discrepantie, samen met de sta-
biliteit van de wisselkoersen binnen het EMS,
is niet vreemd aan de concurrentieproblemen
waarmee deze laatste landen af te rekenen
kregen.

1.2 BALANS VAN HET LOPENDE
VERKEER

In 1993 werden de wijzigingen in de lo-
pende rekeningen van de industrielanden ver-
der bepaald door het asynchrone conjunctuur-
verloop. Naargelang van het geval werd die
weerslag soms verscherpt of afgezwakt door
veranderingen in de effectieve wisselkoersen.

De Amerikaanse handelsbalanshad vooral
te lijden onder de zeer krachtige groei van

ECONOMISCHE EN FINANCIELEONTWIKKELING

de ingevoerde volumes welke, in het licht van
de relatieve conjuncturele positie van de Ver-
enigde Staten, die van de uitvoer sterk te bo-
ven ging. Bovendien zijn de netto-inkomens
uit beleggingen en investeringen verdwenen.
Ondanks een lichte ruilvoetverbetering, is het
lopende tekort aldus aanmerkelijk vergroot,
zowel in miljarden dollars als in procenten
van het BBP.

Voor het derde jaar in successie leidde
de appreciatie van de yen tot een forse ver-
betering van de Japanseruilvoet. De weerslag
daarvan op de handelsbalans werd in 1993
grotendeels tenietgedaan door de verslechte-
ring van de dekkingsgraad naar volume ten
gevolge van een aanzienlijk verlies van markt-
aandelen bij de uitvoer. Het saldo op de lo-
pende rekening trok profijt van een nieuwe
toename van het overschot bij de inkomens
uit investeringen en beleggingen, zodat het in

(miljarden VS-dollars)

TABEL 3 - lOPENDE REKENING VAN 'S WERELDS BELANGRIJKSTE REGIO'S

1990 1991 1992 1993

Verenigde Staten ................... -91,9 -8,3 -66,4 -105,7

Japan .............................. 35,8 72,9 117,6 140,6

Europese Unie ..................... -20,5 -64,6 -64,7 -19,9

waarvan : Duitsland ···.··.0····· .... 47,3 -20,0 -25,3 -20,2
Frankrijk .................. -15,1 -6,8 4,0 9,8
Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1 7,5 6,8 6,0
BLEU .................... 3,6 4,8 6,4 10,1 r

Verenigd Koninkrijk ........ -32,5 -13,5 -15,1 -17,1
Italië ..................... -14,8 -21,4 -26,6 4,2
Spanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -16,9 -16,7 -18,9 -11,3

EVA ............................... 0,7 5,4 7,0 20,0

Totaal OESO ....................... -117,1 -30,4 -41,9 -3,0

Oosteuropese landen 1 ............ ... -21,0 -1,0 -4,0 -9,0

Aziatische nieuwe industrielanden 2 ... . 14,0 9,0 8,0 8,0

OPEC •••••••••••••••••••••••••• '0' 8,0 -60,0 -21,0 -37,0

Overige ontwikkelingslanden ........ . -32,0 -34,0 -51,0 -56,0

Bronnen: OESO, NBB.

p.m.
Procenten van het BBP

1992 1993

-1,1 -1,7

3,2 3,3

-0,9 -0,3

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

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

0,7 2,3

-0,2

n. n.

n. n.

n. n.

n. n.

1 Albanië, Bulgarije, Hongarije, Polen, Slowaakse Republiek, Tsjechische Republiek, Roemenië, Gemenebest van Onafhankelijke Staten en Baltische landen.

1 Zuid-Korea, Hongkong, Singapore en Taiwan.
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procenten van het BBP nog zeer lichtjes voor-
uitging.

Van haar kant is de vrij aanmerkelijke
inkrimping van het lopende tekort van de to-
ropese Unie grotendeels terug te vinden in
het herstel van het lopende saldo van Italië
en, in mindere mate, in de verbetering van
dat van Spanje en Frankrijk.

In de meeste Europese landen die hun
valuta sedert september 1992 hebben zien
depreciëren, heeft de handelsbalans tegelijker-
tijd voordeel getrokken van een relatieve de-
flatie van de binnenlandse vraag en van een
verbetering van het concurrentievermogen.
Dat geldt inzonderheid voor Italië waar het
lopende saldo, in weerwil van een ruilvoet-
verslechtering, omgeslagen is van een tekort
van 2,2 pct. van het BBP in een overschot
van 0,4 pct. Ten gevolge van het herstel van
de binnenlandse vraag bleef de verbetering
van de handelsbalans in het Verenigd Konink-
rijk daarentegen beperkt; aangezien tevens
het overschot bij de inkomens uit beleggingen
aanmerkelijk inkromp, werd het lopende te-
kort nog ietwat groter. In Frankrijk en in
Duitsland verbeterde de ruilvoet en haalde de
dekkingsgraad naar volume voordeel uit de
relatieve zwakte van de binnenlandse vraag,
zodat het lopende saldo er, ondanks het ver-
lies van marktaandelen, op vooruitging.

Concurrentievermogen

Zelfs in zijn engste betekenis is de maat-
staf voor het concurrentievermogen, te weten
het vermogen van de gezamenlijke onderne-
mingen in een volkshuishouding om het hoofd
te bieden aan de buitenlandse concurrentie,
zodanig complex dat geen enkele synthetische
indicator er een duidelijk beeld van kan ge-
ven. Het concurrentievermogen moet dus
worden ingeschat op basis van een reeks ge-
gevens met daarin indicatoren van zowel de-
terminanten als resultaten, die steeds in ver-
houding tot elkaar moeten worden geïnterpre-
teerd.

Onder dit voorbehoud ziet het er volgens
de informatie verstrekt door het in gemeen-

schappelijke munt uitgedrukte verloop van de
loonkosten, enerzijds, en door de exportresul-
taten, anderzijds, naar uit dat het concurren-
tievermogen van de Europese OESO-landen
er in vergelijking met 1987 op achteruit is
gegaan.

Binnen die zone bestaat er een contrast
tussen de groep van landen die in de tweede
helft van 1992 hun valuta de jure of de facto
zagen depreciëren (Verenigd Koninkrijk, Italië,
Spanje) en de groep van landen waarvan de
munt als gewogen gemiddelde stabiel bleef of
in waarde steeg (Duitsland, Frankrijk, Neder-
land, België).

Tussen 1987 en het tweede halfjaar van
1992 waren de loonkosten in de eerste lan-
dengroep sneller gestegen dan het Europese
gemiddelde. Voor één land, namelijk Spanje,
bleek dat geen hinderpaal om in 1990 en
1991 een niet te verwaarlozen winst van
marktaandelen bij de uitvoer te realiseren. Dat
was ongetwijfeld toe te schrijven aan het aan-
vankelijk zeer lage peil van de loonkosten en
aan een verruiming van het aanbod ten ge-
volge van omvangrijke directe investeringen
van het buitenland. In de overige landen van
die groep, daarentegen, was het verloop van
de relatieve uitvoerprestaties gemiddeld meer
gecorreleerd met dat van de kosten.

De landen die tot de tweede groep be-
horen, waren er, in hun geheel beschouwd,
in geslaagd hun relatieve loonkosten tot in
1991 terug te dringen. Daardoor konden zij
hun relatieve uitvoerresultaten ietwat verbete-
ren. Dat gold echter niet voor Duitsland, waar
de produktie vanaf het tweede halfjaar van
1990, met andere woorden na de eenmaking,
geheroriënteerd werd naar de Oostduitse
markt.

Aangezien de wisselkoersen tussen 1987
en het eerste halfjaar van 1992 weinig waren
veranderd, was de tijdens die periode ontsta-
ne kloof tussen de uitvoerresultaten van beide
landengroepen toe te schrijven aan de ont-
wikkeling van de in nationale valuta's uitge-
drukte loonkosten. De landen waar die kosten
forser stegen dan bij de Europese concurren-
ten deden geen beroep op interne corrige-
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(indexcijfers 19B 7 ~ 100)

GRAFIEK 4 - INDICATOREN VAN HET CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE BELANGRIJKSTE EUROPESE LANDEN

RELATIEVE LOONKOSTEN'1

80
87 88 89 90 91 92 93

België Duitsland' 3
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RELATIEVE UITVOERRESULTATEN 2
140
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Frankrijk - Nederland
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*~
110

100

90

80
87 88 89 90 91 92 93

Spanje - Verenigd Koninkrijk -Italië

8ron: OESO,

1 Verhouding lussen het indexcijfer van de bezoldiging per tewerkgestelde in de particulière sector van het beschouwde land en het overeenstemmende
indexcijfer voor het geheel van de Europese landen van de OESO. De bezoldigingen zijn in gemeenschappelijke munt uitgedrukt.

2 Verhouding tussen het indexcijfer van de winst of het verlies van marktaandelen bij de uitvoer van het beschouwde land en het overeenstemmende
indexcijfer voor het geheel van de Europese landen van de OESO.

J Voor de uitvoerresultaten betreft het sedert 1990 het eengemaakte Duitsland.

rende maatregelen die hun wisselkoersbeleid
realistisch zouden hebben gemaakt. De - on-
vermijdelijke - aanpassingen namen derhalve
de vorm aan van wisselkoersherschikkingen
die, vanaf het tweede halfjaar van 1992, on-
der druk van de markten plaatsvonden. Aan-
gezien die landen sedertdien de stijging van
hun binnenlandse kosten in de hand konden

houden, stelden die wisselkoersaanpassingen
hun economieën in staat het concurrentiever-
mogen in het vlak van de prijzen en de kosten
aanmerkelijk te verbeteren. Zo kon de sedert
1987 gecumuleerde achterstand in Spanje ten
dele worden ingehaald; in het Verenigd Ko-
ninkrijk werd hij volledig weggewerkt en in
Italië ontstond zelfs een duidelijke voorsprong.
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Dat kwam reeds in 1993 tot uiting in de
relatieve uitvoerresultaten.

Daartegenover bracht de effectieve op-
waardering van de wisselkoersen voor de
tweede groep van landen een verslechtering
van de relatieve kosten teweeg. In Duitsland,
Frankrijk en België gingen ook de relatieve
exportresultaten er op achteruit.

In Nederland, waar die resultaten na
1987, alles bijeengenomen, het gunstigst zijn
geweest, wordt sedert de tweede helft van de
jaren tachtig eenloonmatigingsbeleid gevoerd.
Die loonmatiging sluit aan bij een beleid op
middellange termijn ter ondersteuning van de
werkgelegenheid, dat ook ruimte biedt voor
specifieke maatregelen inzake het beheer van
de arbeidsmarkt. Zij berust op de consensus
die het resultaat is van het overleg tussen de
sociale gesprekspartners,waarbij de overheid
voornamelijk een adviserende en verzoenende
rol speelt. Een wet van 1987 betreffende de
loonvorming machtigt de regering wel tot het
bepalen van het niveau van de loonkosten,
mocht zich onverhoeds een situatie voordoen
die een correctie van die kosten vereist. Tot
dusver is op die wet geen beroep gedaan;
zij is echter een ultieme uitweg mochten de
normale overlegprocedures falen, bijvoorbeeld
om te reagerenop een situatie zoals die welke
is ontstaan na de verruiming van de schom-
melingsmargesvoor de EMS-valuta's in augus-
tus 1993.

Tot voor kort heeft Frankrijk, wat zijn re-
latieve uitvoerresultaten betreft, ook de vruch-
ten geplukt van de sedert 1982 gevoerde
loonpolitiek. In de sectoren die onder staats-
toezicht staan, met andere woorden de over-
heidsdiensten en de nationale sectoren, samen
goed voor bijna 40 pct. van de loontrekken-
den, wordt de toename van de lonen bepaald
in verhouding tot de prijsstijging zoals die
door de overheid wordt geraamd, zodat de
automatischeband tussen prijzen en lonen
wordt doorbroken. In de overige sectoren
worden de lonen aangepastop basisvan vrije
onderhandelingen, maar het resultaat wordt
wel beïnvloed door de loonakkoorden in de
ondernemingen onder staatstoezicht. De re-
gering kan bovendien aanbevelingen formule-

ren, die eventueel aangevuld worden door
procedures inzake het toezicht op de prijzen.

Naast de oproepen tot loonmatiging door
de overheid, kan de Duitse regering de loon-
vorming ook direct of indirect beïnvloeden tij-
dens de loononderhandelingen in de openba-
re sector.

Beschouwt men niet langer de positie van
elk van de Europese landen van de OESO
ten opzichte van het gemiddelde van die lan-
den, maar wel hun gezamenlijke positie, dan
blijkt dat hun concurrentievermogen, zoals
voorgesteld in grafiek 5, ononderbroken doch
vrij traag afbrokkelt. Reden van die schijnbare
traagheid zou echter de gebruikte bereke-
ningsmethode kunnen zijn. De indexcijfers be-
treffende het concurrentievermogen zijn voor
het geheel van de Europese lidstaten van de
OESO gewogen gemiddelden van de index-
cijfers van de bewuste landen. Aangezien elk
van deze laatste indexcijfers, ieder op zijn
beurt, een gemiddelde is van de resultaten
die zijn geboekt tegenover de belangrijkste
handelspartners, voor het merendeel zelf Eu-
ropese landen, zijn de ontwikkelingen minder
markant dan wat het geval zou zijn geweest
indien de vergelijkingen beperkt zouden blij-
ven tot derde landen.

Dit probleem van statistische meting rijst
uiteraard niet voor de indicatoren aangaande
het concurrentievermogen van de twee ove-
rige grote volkshuishoudingen, namelijk de
Verenigde Staten en Japan. Sedert het einde
van de jaren zeventig hebben de koersen van
hun respectieve valuta's forse schommelingen
ondergaan, zelfs indien gemeten als gewogen
gemiddelden; die schommelingen werden niet
geneutraliseerd door tegengestelde bewegin-
gen van de in nationale munt uitgedrukte prij-
zen en kosten. Die periode was bijgevolg ge-
kenmerkt door ingrijpende wijzigingen in het
concurrentievermogen van die economieën,
die op hun beurt, meer nog dan het asyn-
chrone conjunctuurverloop, een verklaring
bieden voor de problemen in verband met
het evenwicht van de buitenlandse betalingen.

Zo veroorzaakte de forse appreciatie van
de VS-dollar tijdens de eerste helft van de
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GRAFIEK 5 - INDICATOREN VAN HET
CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE GROTE
ZONES

(indexcijfers 198 7 ~ 100)
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Bronnen: OESO, NBB.

1 Verhouding tussen het indexcijfer van de gemiddelde eenheidswaarden bij
de uitvoer van fabrikaten in het beschouwde land of de beschouwde
landengroep en het gewogen gemiddelde van de overeenkomstige index-
cijfers voor de concurrerende landen. De gemiddelde eenheidswaarden
zijn in gemeenschappelijke munt uitgedrukt.

1 Verhouding tussen het indexcijfer van de goederenuitvoer, naar volume,
van het beschouwde land of de beschouwde landengroep en het gewogen
gemiddelde indexcijfer van de invoer, naar volume, van hun cliënten.

jaren tachtig een verslechtering van de con-
currentiepositie van dat land, afgemeten aan

. het verloop van de in gemeenschappelijke
munt uitgedrukte eenheidswaarden bij de uit-
voer, en bijgevolg een achteruitgang van zijn
uitvoerresultaten. Omgekeerd uitte de waar-
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devermindering van die valuta tijdens de
tweede helft van het decennium zich in een
verbetering van het concurrentievermogen bij
de uitvoer en in een omvangrijke winst van
marktaandelen. Die ontwikkelingen zijn sedert
het begin van de jaren negentig vertraagd,
maar de tevoren verworven voordelen werden
tot en met het verslagjaar uitgebreid.

De stijging van de eenheidswaarden bij
de uitvoer, die zich in Japan tijdens een groot
deel van de periode 1985-1992 voordeed
naar aanleiding van de appreciatie van de
yen, ging gepaard met een aanzienlijk verlies
van marktaandelen. In 1993 is de yen nog
forser in waarde gestegen en zijn de uitvoer-
resuitaten blijven verslechteren.

1.3 BEGROTINGSBELEID, MONETAIR
BELEID EN FINANCIELE
ONTWIKKELINGEN

RECENTE BUQGEITAIRE ON1WIKKELINGEN

Het overheidstekort voor het geheel van
de OESO-landen, dat in 1989 was terugge-
vallen tot 1,2 pct. van het BBP, ging daarna
jaar na jaar in de hoogte. In 1993 bereikte
het aldus 4,6 pct., zodat de vorige piek van
1983 bijna werd geëvenaard. Die verslechte-
ring is in de eerste plaats een gevolg van de
conjunctuurverflauwing, maar mede omdat de
situatie in ieder land structureel verschillend
is, heeft de overheid daar niet overal op de-
zelfde wijze op gereageerd.

In de Verenigde Staten werd alles bij el-
kaar een duidelijk anticyclisch begrotingsbe-
leid gevoerd. Tijdens de recessieperiodewaar-
aan in 1991 een einde kwam, ging er van
de overheidsfinanciën per saldo een expansief
effect op de totale vraag uit. Gedurende het
verslagjaar werd de weerslag van het aan de
gang zijnde conjunctuurherstel op de over-
heidsfinanciën versterkt door structurele maat-
regelen ter beperking van het deficit. Dit laat-
ste verkleinde dan ook, terwijl het netto te
financieren saldo er in de meeste andere in-
dustrielanden op achteruitging.
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GRAFIEK 6 - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE EN INVLOED VAN DE CONJUNCTUUR OP DE VERANDERING VAN HET
PRIMAIRE SALDO VAN DE OVERHEID

NETTO FINANCIERINGS- PRIMAIR SALDO VERANDERING VAN HET
BEHOEFTE PRIMAIRE SALDO
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In Japanwaren de overheidsfinanciën tus-
sen de jaren zeventig en het begin van de
jaren negentig beduidend verbeterd dank zij
de verhoging van de overigens nog steeds be-
trekkelijk lage ontvangsten. Het overheidste-
kort, dat in 1978 en 1979 een piek van 5 pct.
van het BBP had bereikt en daarmee het de-
ficit van de Verenigde Staten en de Europese
landen overtrof, is nadien teruggelopen en
maakte vervolgens zelfs plaats voor een over-
schot. In 1991 bedroeg het surplus 3 pct. en
was de netto overheidsschuld teruggedrongen
tot 6 pct. van het BBP, een fractie slechts van
het niveau in de meeste andere landen. In
1992 heeft de overheid die manoeuvreerruim-
te te baat genomen om de verzwakkende
vraag te stimuleren, met name middels een
grootscheeps programma van overheidsinves-
teringen. Ofschoon dat programma in 1993
werd voortgezet, zou het expansieve effect
van de overheidsfinanciën in het verslagjaar
te verwaarlozen zijn geweest.

In het Verenigd Koninkrijk, waar de over-
heidsrekeningen aan het einde van de jaren
tachtig met een surplus sloten, heeft het be-
grotingsbeleid tijdens de hele recessiefase
- waaraan in 1992 een einde kwam - bij-
gedragen aan het ondersteunen van de vraag.
Het effect van dat anticyclische beleid ver-
sterkte aldus nog de weerslag van de con-
junctuurvertraging, zodat het surplus vanaf
1990 de plaats ruimde voor een tekort, dat
nadien geleidelijk groter is geworden. Tijdens
het verslagjaar was die verslechtering onder
invloed van het conjunctuurherstel minder uit-
gesproken en bereikte het deficit een peil van
8,2 pct. van het BBP. Ook in Frankrijk had
de budgettaire politiek de jongste jaren een
licht stimulerende uitwerking op de economie.

In Duitsland daarentegen, waar het netto
te financieren saldo van de overheid ten ge-
volge van de hereniging sterk was verslech-
terd, werd in 1992 en 1993, ondanks de re-
cessie,de voorkeur gegevenaan het beperken
van het deficit. In Italië was het structureel
hoge niveau van het overheidstekort en de
openbare schuld aanleiding om een strikt sa-
neringsbeleid te voeren, waarvan de weerslag
de negatieve invloed van de conjunctuur gro-
tendeels neutraliseerde. Het deficit zou er in
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1993 dan ook nauwelijks toegenomen zijn.
Ook in tal van andere Europese landen werd
een restrictieve begrotingspolitiek gevoerd.

GRAFIEK 7 - OVERHEIDSONTVANGSTEN EN -UITGAVEN
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De saneringsmaatregelenhadden over het
algemeen betrekking op de ontvangsten veel-
eer dan op de uitgaven. Meerdere landen ver-
hoogden de directe fiscale druk door de be-
lastingtarieven op te trekken of de belastbare
basis te verbreden, of nog door het vermogen
of de roerende inkomens op diverse wijzen
te belasten of door maatregelen te treffen ter
bestrijding van de fiscale fraude en de belas-
tingontwijking. In sommige gevallen werden
de BTW-tarieven en de accijnzen of ook nog
de sociale-zekerheidsbijdragen verhoogd.

Aan de uitgavenzijde spitsten de bezui-
nigingen zich vooral toe op de sociale-zeker-
heidsuitgaven, inzonderheid de ziekteverzeke-
ring en de pensioenen. In de sector van de
gezondheidszorg werd bespaard door de kos-
ten van het aanbod te verlagen en door de
persoonlijke bijdrage van de patiënt te verho-
gen. Bij de pensioenen werd de uitgavenstij-
ging afgeremd. Ook in de werkloosheidsver-
zekering werd gesaneerd, onder meer door
het tegengaan van misbruiken. Verder werd
bespaard op de aankopen van goederen en
diensten, onder meer door een vermindering
van de defensie-uitgaven en de beperking, en
soms zelfs bevriezing, van het ambtenaren-
korps en zijn bezoldigingen.

Structurele elementen

Over een langere periode beschouwd, na-
melijk van 1980 tot 1993, was de financie-
ringsbehoefte van de overheid in de landen
van de Europese Gemeenschap met 4,5 pct.
van het BBP gemiddeld groter dan in de Ver-
enigde Staten, waar zij slechts 2,8 pct. beliep,
en - a fortiori - dan in Japan, waar de be-
groting gemiddeld vrijwel in evenwicht bleef.
Aangezien de fiscale en parafiscale druk op
zowel de arbeidsinkomens als de consumptie
in de Europese landen zwaarder is dan in de
Verenigde Staten en Japan, vloeien de ver-
schillen voort uit hogere uitgaven, waarbij het
gaat om zowel rentelasten als primaire uitga-
ven.

De hogere tekorten in de Europese Ge-
meenschap houden wellicht ten dele verband
met de demografische structuur, maar ook en
vooral met de activiteits- en werkgelegen-

heidsgraad van de bevolking. Enerzijds kan het
overheidsingrijpen in de economie, bij overi-
gens gelijkblijvende omstandigheden, duurder
uitvallen als een groter deel van de bevolking
bestaat uit inactieven die werkloosheidsuitke-
ringen of andere, soortgelijke vergoedingen
ontvangen, en anderzijds kan het overheids-
optreden vlotter worden gefinancierd als een
groter deel van de bevolking een baan heeft
en derhalve directe belastingen en sociale-
zekerheidsbijdragen betaalt.

GRAFIEK 8 - WERKGElEGENHEID IN PROCENTEN VAN DE
BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD 1
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In 1992 oefende 52 pct. van de Japanse
bevolking een bezoldigde activiteit uit, tegen
47 pct. in de Verenigde Staten en 40 pct. in
de Europese Unie. Die aanzienlijke verschillen
zijn in hoofdzaak toe te schrijven aan het feit
dat het aantal personen dat daadwerkelijk is
tewerkgesteld in verhouding tot de bevolking
op arbeidsleeftijd veel groter is in Japan en
in de Verenigde Staten (respectievelijk 74 en
71 pct.) dan in de Europese Unie (60 pct.).
Dat is niet altijd zo geweest. In 1970 was de
werkgelegenheidsgraad van de bevolking even
hoog in de Europese Gemeenschap als in de
Verenigde Staten. Sindsdien is hij in Europa
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echter gedaald, terwijl hij in de Verenigde Sta-
ten duidelijk is gestegen en in Japan onafge-
broken op een hoog niveau bleef. Die minder
gunstige ontwikkeling in de Europese landen
is zoals gezegd te verklaren door een gerin-
gere werkgelegenheidsgroei dan in Japan
- waar de trendmatige expansie van de ac-
tiviteit veel krachtiger was - en in de Ver-
enigde Staten - waar de groei weliswaar vrij-
wel identiek was met die in de Europese lan-
den, maar veel meer banen genereerde.

Het feit dat in Europa minder mensen
werkzaam zijn, heeft tot op zekere hoogte
ook te maken met de geringere belangstelling
voor deeltijdarbeid aldaar: in Japan en de
Verenigde Staten neemt deze respectievelijk
20 en 17 pct. van de arbeidsplaatsen voor
zijn rekening, tegenover slechts 14 pct. in de
Europese Unie.

INTERNATIONALE FINANCIELE
ON1WIKKELINGEN

Rentetarieven op korte termijn

De neerwaartse beweging van de korte
rente in de Verenigde Staten, die in 1989
was begonnen, lijkt in de loop van het ver-
slagjaar vrijwel te zijn stilgevallen: de rente
op driemaands deposito's in eurodollars, die
zich in december 1992 reeds op het betrek-
kelijk lage peil van 3,6 pct. bevond, is slechts
lichtjes gedaald en beliep aan het einde van
het jaar 3,3 pct. De geleidelijke heropleving
van de Amerikaanse economie wettigde geen
verdere verlaging van de richttarieven van de
Federal Reserve, terwijl dank zij het in de
hand houden van de inflatoire spanningen een
verstrakking van het monetaire beleid kon
worden voorkomen.

In Japan daarentegen hield de eind 1990
ingezette rentedaling aan: de eonjunctuurver-
zwakking noopte de centrale bank nog tot
twee nieuwe discontoverlagingen in respectie-
velijk februari en september. De rente op
driemaands euroyendeposito's zakte aldus van
3,7 pct. in december 1992 tot 2,1 pct. in de-
cember 1993 en lag daarmee nog lager dan
in de Verenigde Staten.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

In Duitsland liepen de rentetarieven, die
tot medio 1992 nog vrij hoog waren gebleven,
veel sterker terug. Een waaier van factoren,
zoals de geleidelijke verbetering van de infla-
tievooruitzichten - onder meer ten gevolge
van de nieuwe loonovereenkomsten -, de
appreciatie van de mark tegenover de andere
EMS-valuta'sen het in maart gesloten akkoord
over de sanering op middellange termijn van
de overheidsfinanciën, hebben in een periode
van ernstige economische recessietot een ge-
leidelijke versoepeling van het monetaire be-
leid bijgedragen. Van het ene jaareinde tot
het andere is de rente op driemaands depo-
sito's in euromarken aldus met 2,9 pct. terug-
gelopen tot 6,1 pct. in december 1993.

GRAFIEK 9 - RENTETARIEVEN OP KORTE TERMIJN EN
WISSElKOERSEN

RENTE OP DRIEMAANDS DEPOSITO'S
IN EUROVALUTA'S
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Wisselkoersen

Niettegenstaande de Japanse rentestand
een historisch dieptepunt bereikte, boekte de
yen in de eerste drie kwartalen van het ver-
slagjaareen forse koerswinst tegenover de dol-
lar. Die waardevermeerdering dient niet alleen
in verband te worden gebracht met het aan-
zienlijke overschot op de Japanselopende re-
kening, maar ook met de verwachte groei er-
van wegens het asynchrone conjunctuurver-
loop in Japan en de Verenigde Staten. On-
danks massale interventies van de centrale
banken van deze twee landen bereikte de yen
midden augustus een nooit eerder voorgeko-
men koers ten opzichte van de dollar. De
discontoverlaging door de Japanse centrale
bank en de aankondiging van budgettaire re-
lancemaatregelen hebben de appreciatie van
de yen vanaf september ietwat teruggedraaid,
zodat de gewogen gemiddelde koers van de
Japansevaluta tijdens het verslagjaaruiteinde-
lijk met 18 pct. is gestegen.

Mede door de vernauwing met zowat
2,5 procentpunten van het renteverschil
tegenover driemaands deposito's in euromar-
ken liet de dollarkoers tussen december 1992
en december 1993 een klim met 8,2 pct. zien
tegenover de mark. De gewogen gemiddelde
wisselkoersvan de dollar onderging nauwelijks
enige wijziging, aangezien de daling ten op-
zichte van de yen geneutraliseerd werd door
de stijging tegenover de EMS-valuta's.

Ook de gewogen gemiddelde wisselkoers
van de Duitse mark bleef in 1993 vrij stabiel:
het afglijden van de mark tegenover de yen
en de dollar werd immers goedgemaakt door
de opmars ten opzichte van de overige Eu-
ropese valuta's.

Rentetarieven op lange termijn en
aandelenkoersen

De in 1990 ingezette neerwaartse be-
weging in het lange-rentesegment hield in
1993 overal aan en was er meer gelijklopend
dan in het korte segment. De lange rente liep
het sterkst terug in Duitsland, waar zich in
vergelijking met het voorgaande jaar een ver-

snelling voordeed. Ondanks het stilvallen van
de daling van de korte rente, zakten de ren-
tetarieven op lange termijn in de Verenigde
Staten eveneens feller dan in 1992, wat re-
sulteerde in een minder steile rendernentscur-
ve. In Japanen in Duitsland daarentegen bleef
de teruggang van de lange rente achter bij
die van de korte.

GRAFIEK 10 - BRUTORENDEMENT OP lANGE TERMIJN OP
DE SECUNDAIRE MARKT VAN DE
OVERHEIDSLENINGEN
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Aangezien de inflatie in de drie be-
schouwde grote economieën in de loop van
het verslagjaar vrijwel stabiel bleef, nam de
lange rente er in reële termen eveneens af.
De teruggang was bijzonder groot in Duits-
land, wellicht omdat het hoge inflatiepeil in
dat land als tijdelijk wordt beschouwd; bere-
kend op basis van de huidige inflatiegraad
bereikte de Duitse reële rente in 1993 een
peil dat vergelijkbaar was met dat van het
midden van de jaren zeventig en dat ongeveer
even hoog lag als dat van de overige grote
economieën.

De neerwaartse tendens van de lange
rente deed de aandelenkoersen overal opve-
ren. Zij trokken vooral aan in West-Europa,
waar de verwachting dat het einde van de
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neergaande conjunctuurfase in zicht was de
hoop wekte op een spoedige verbetering van
de rentabiliteit van de bedrijven. In de Ver-
enigde Staten, waar het herstel van de beurs-
koersen reeds vroeger op gang was gekomen,
lieten de beursindexen tijdens het verslagjaar
een bescheidener stijging zien. De Japanse
aandelenkoersen,die de eerste drie kwartalen
duidelijk in de lift zaten, vielen tijdens de
laatste maanden van het jaar onder invloed
van de hardnekkige conjunctuurverzwakking
ten prooi aan een ernstige inzinking; aan het
einde van het jaar waren ze vrijwel naar het
peil van begin 1993 teruggekeerd.

FINANCIELE ONTWIKKELINGEN IN
EUROPEES VERBAND

In de hierboven besproken grote econo-
mieën wordt de monetaire politiek vooral op
interne variabelen afgestemd en fungeert de
wisselkoers van de nationale valuta niet als
een intermediaire doelstelling van dat beleid.
In de kleinere Europese economieën daaren-
tegen is de wisselkoers wel een intermediaire
doelstelling. Daarom zal hier eerst nader op
de rol ervan worden ingegaan.

Het wisselkoersmechanismevan het Eu-
ropees Monetair Stelsel, waaraan van bij het
ontstaan in 1979 de Duitse mark, de Neder-
landse gulden, de Belgische en Luxemburgse
frank, de Deense kroon, de Franse frank, het
Ierse pond en de Italiaanse lire - deze laatste
tot januari 1990 met brede schommelingsmar-
ges van 6 pct. - deelnamen, werd aanvanke-
lijk door veelvuldige en ingrijpende pariteits-
wijzigingen gekenmerkt, die alle neerkwamen
op feitelijke devaluaties van de verschillende,
aan het wisselkoersmechanismedeelnemende
valuta's tegenover de Duitse mark. In het be-
gin was er immers nagenoeggeen convergen-
tie tussen het economische beleid van de ver-
schillende landen, wat tot uiting kwam in gro-
te inflatieverschillen die de concurrentiepositie
van sommige landen ondermijnden.

Tussen de laatste algemene herschikking
binnen het EMS-wisselkoersmechanismeop
12 januari 1987 en het eerste Deense refe-
rendum over het verdrag van Maastricht begin
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juni 1992 werden de Europese markten door
wisselkoersstabiliteit gekenmerkt. Tijdens die
periode deed zich geen enkele pariteitsher-
schikking in de traditionele zin van het woord
meer voor. Die stabiliteit vergemakkelijkte de
toetreding tot het wisselkoersmechanismevan
de Spaansepeseta op 19 juni 1989, van het
pond sterling op 8 oktober 1990 en van de
Portugese escudo op 6 april 1992, alle drie
met brede schommelingsmargesvan 6 pct. Zij
strekte zich ook uit tot valuta's die niet aan
het EMS-wisselkoersmechanismedeelnamen:
in de loop van 1990 en 1991 hebben de
Noordeuropese landen één na één hun valu-
ta's vastgekoppeld aan de ecu in plaats van
aan een valutakorf waarvan de munten van
hun belangrijkste handelspartners deel uit-
maakten.

De toegenomen convergentie op inflatie-
gebied, die in Nederland, België, Frankrijk en
Denemarken het grootst was geweest, heeft
wellicht bijgedragen tot die wisselkoersstabili-
teit, die op haar beurt het relatieve desinfla-
tieproces vergemakkelijkte. Door de ervaring
die in de beginperiode van het EMS was op-
gedaan, was men tot het besef gekomen dat
problemen inzake de werkgelegenheid en de
economische activiteit niet louter door wissel-
koersaanpassingenkonden worden opgelost,
aangezien in open economieën de binnen-
landse kosten zich vrij vlug aan de ingevoerde
inflatie aanpassen.Bovendien legden sommige
landen door het voeren van een ambitieuzere
valutapolitiek zichzelf juist de verplichting op
hun economische beleid naar dé meer ortho-
doxe politiek van het land van de ankervaluta
te doen convergeren, wat aan de geloofwaar-
digheid van hun beleid ten goede kwam.
Door het terugdringen van de inflatieverwach-
tingen versnelde die grotere geloofwaardigheid
op haar beurt het convergentieproces.

Ondanks de liberalisering van het kapi-
taalverkeer maakte het vertrouwen in de con-
vergerende krachten van de toen bestaande
mechanismen - het EMS en de koppeling
van de valuta's van de Noordeuropese landen
aan de ecu - het niet alleen mogelijk wis-
selkoersstabiliteit te bewerkstelligen, maar
konden ook de korte-renteverschillen ten op-
zichte van Duitsland worden gereduceerd.
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Zulks neemt evenwel niet weg dat het
Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en de
Noordeuropese landen, in weerwil van een
gunstiger relatieve prijsontwikkeling dan in de
periode vóór 1987, sedertdien grote inflatie-.

verschillen hadden gecumuleerd die, omdat
zij niet door een depreciatie van hun valuta's
waren geneutraliseerd, hun concurrentieposi-
tie hadden aangetast: met uitzondering van
Noorwegen, dat op ontvangsten uit zijn pe-

GRAFIEK 11 - WISSELKOERSEN VAN ENKELE EUROPESE VALUTA'S TEN OPZICHTE" VAN DE DUITSE MARK
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GRAFIEK 12 - LOPEND SALDO EN INFLATIEVERSCHIL TEN OPZICHTE VAN DUITSLAND
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1 Een vermeerdering duidt op een gunstige ontwikkeling ten opzichte van Duitsland.

, BLEU voor het lopende saldo.

troleumindustrie kon rekenen, lieten al die
landen jarenlang lopende tekorten optekenen.

Normaal gesproken zetten dergelijke lo-
pende tekorten, die door een verlies aan con-
currentiekracht dreigen te worden bestendigd,
op de valutamarkten krachten in werking die
wisselkoersaanpassingen uitlokken. Die aan-
passingen hebben zich niet voltrokken omdat
de lopende tekorten vlot konden worden ge-
financierd door de toestroom van kapitaal dat
door de renteverschillen werd aangetrokken.
De keuze die deze landen op het gebied van
hun valutapolitiek hadden gemaakt - het
EMS of koppeling van hun valuta aan de
ecu -, werd geloofwaardig geacht omdat een
dergelijk beleid reeds succesrijk was gebleken

in de landen die van meet af aan met smalle
fluctuatiemarges aan het wisselkoersmechanis-
me van het EMS hadden deelgenomen. De
opvatting dat dank zij een grotere convergen-
tie op inflatiegebied de concurrentieproble-
men in de toekomst konden verdwijnen, won
veld en werd nog versterkt toen zij begin
1992 formeel werd vastgelegd in het verdrag
van Maastricht. In het vooruitzicht van de
EMU werd steeds minder aandacht geschon-
ken aan de lopende tekorten, aangezien bin-
nen een monetaire unie de regio's met een
overschot nagenoeg spontaan de tekorten van
de regio's met een deficit financieren. Steeds
meer institutionele beleggers, maar ook niet-
financiële ondernemingen, gingen aldus onge-
dekte vorderingen in de valuta's van landen
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met een relatief sterkere inflatie cumuleren,
omdat zij hogere rentetarieven boden. De mo-
dernisering en de snelle groei van de interna-
tionale kapitaalmarkten tijdens het voorgaande
decennium hadden de geschikte voorwaarden
voor deze financiële integratie geschapen.

Na de afwijzing van het verdrag van
Maastricht bij een eerste, op 2 juni 1992 in
Denemarken georganiseerd referendum en
met een zich als moeilijk aandienend Frans
referendum in september 1992 voor de boeg,
ontstond er evenwelonzekerheid omtrent de

GRAFIEK 13 - LOPEND SALDO EN INFLATIEVERSCHIL TEN OPZICHTE VAN DUITSLAND
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convergentie van de Europeseeconomieën en
al vlug werden de fundamentele gegevensvan
de verschillende landen opnieuw op een meer
traditionele wijze benaderd. De overtuiging
dat de externe onevenwichtigheden niet kon-
den blijven bestaan en dat zij zonder wissel-
koersaanpassingenniet konden worden ver-
holpen, won toen snel terrein.

Een tweede factor deed de spanningen
binnen en buiten het EMS nog verder oplaai-
en, namelijk de schok die de Duitse economie
als gevolg van de eenmaking te verwerken
kreeg. Wegens het expansieve begrotingsbe-
leid en het ontbreken van een inkomenspoli-
tiek kwam het volle gewicht van de inflatie-
beteugeling in Duitsland op de schouders van
de centrale bank terecht, die zich dan ook
genoodzaakt zag de monetaire politiek in de
loop van 1991 en tijdens een groot deel van
1992 verder te verstrakken, te meer daar aan
dat beleid geen kracht werd bijgezet door een
appreciatie van de mark, die de inflatie mede
zou hebben kunnen afremmen.

De verdere verkrapping van het Duitse
monetaire beleid benadrukte het toch al on-
houdbaar geachte karakter van de bestaande
onevenwichtigheden. Zulks geldt in het bij-
zonder voor het Verenigd Koninkrijk, Zweden
en Finland, die reeds in 1991 in een recessie
verkeerden. In de loop van 1992 kregen ook
andere economieën die naar een recessieaf-
gleden het steeds moeilijker om dezelfde mo-
netaire-beleidskoers als Duitsland aan te hou-
den, te meer daar de inflatie in 1992 in de
meeste van die landen een gematigd beloop
te zien gaf. Bovendien deed de Europesecon-
junctuurverzwakking in 1992 het concurren-
tieverlies van sommige landen nog scherper
uitkomen dan voordien. Ten slotte werden de
depreciatieverwachtingen voor sommige valu-
ta's in de hand gewerkt door de waardever-
mindering van de valuta's van hun belangrijk-
ste handelspartners, zodat een soort van ket-
tingreactie op gang kwam.

In 1992 hadden de koerscorrecties be-
trekking op de valuta's van de landen die
concurrentiehandicaps hadden opgelopen.
Toch kwamen ook valuta's van landen die niet
met een dergelijk probleem te kampen had-
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den, zoals Frankrijk, Ierland en Denemarken,
onder druk te staan omdat de interne econo-
mische omstandigheden, die veeleer een ont-
spanningvan de rente rechtvaardigden, in con-
flict dreigden te komen met de externe doel-
stelling van wisselkoersstabiliteit, die tot een
verstrakking van de monetaire politiek noopte.

Die overwegingen bleven ook in 1993 de
financiële markten beroeren, zij het niet per-
manent. Nadat de spilkoers van het Ierse
pond op 1 februari 1993 met 10 pct. werd
verlaagd en de spilkoersen van de Spaanse
peseta en de Portugese escudo op 13 mei
1993 nogmaals met respectievelijk
8 en 6,5 pct. werden verminderd, keerde de
rust op de Europesevalutamarkten tijdelijk te-
rug. Men oordeelde toen dat de wisselkoers-
aanpassingen toereikend waren geweest om
de na 1987 in sommige landen geleidelijk ge-
groeide concurrentiehandicaps te corrigeren.
De niet herziene pariteiten van hun kant wer-
den geacht in de lijn te liggen van de fun-
damentele gegevens van de desbetreffende
economieën. Ten slotte hebben de geleidelijke
monetaire versoepeling in Duitsland in het
eerste halfjaar en' de verwachte voortzetting
van dat proces, in mei en juni bijgedragen
tot een ontspanning op de Europese valuta-
markten, die de meeste landen aangrepen om
de geldmarktrente te verlagen. Inzonderheid
Frankrijk en Denemarken drongen in de lente
van 1993 het korte-renteverschil met Duits-
land aanzienlijk terug. Dat verschil was in bei-
de landen sedert medio 1992 sterk vergroot
als gevolg van de toestand op de valutamark-
ten.

Vanwege een nog steeds sterke geldgroei
en een onaanvaardbaar hoog geacht inflatie-
peil oordeelde de Duitse centrale bank het in
de loop van juni 1993 raadzaam het tempo
van de monetaire versoepeling ietwat te ver-
tragen. Aldus werd tegen de marktverwach-
tingen ingegaan, hetgeen zeer snel, namelijk
reeds in de tweede week van juli, aanleiding
gaf tot het heropleven van de spanningen bin-
nen het EMS. De indruk dat de recessie op
het Europese continent onderschat was ge-
weest, versterkte het gevoel dat er in sommige
landen een conflict bestond tussen de mone-
taire-beleidsdoelstellingen. De centrale banken
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GRAFIEK 14 - RENTETARIEVEN OP KORTE EN LANGE TERMIJN
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van Frankrijk, Denemarken, België en Portugal
trokken eind juli hun officiële rentetarieven
op en intervenieerden op de valutamarkten
om de koers van sommige valuta's binnen de
vigerende EMS-schommelingsmargeste hou-
den. Toen de Duitse centrale bank op 29 juli
tegen de marktverwachtingen in besliste enkel
haar Lombardrente te verlagen en de discon-
tovoet onveranderd te laten, werd de neer-
waartse druk op de Franse frank, de Deense
kroon, de Belgische frank, de Spaansepeseta
en de Portugeseescudo nog groter. Ofschoon
de rentetarieven verder werden verhoogd,
moesten massale aankopen ter ondersteuning
van sommige van die valuta's worden verricht.
Die interventies wakkerden de Duitse geld-
groei aan, waardoor de kans op een snelle
monetaire versoepeling werd verkleind en het
dilemma dat aan de valutacrisis ten grondslag
had gelegen, nog scherper werd gesteld.

Die toestand deed de ministers van Fi-
nanciën en de centrale-bankgouverneurs er op
2 augustus toe besluiten de bestaande spil-
koersen te behouden - omdat ze volgens

hen niet in tegenspraak waren met de be-
langrijkste indicatoren van het concurrentie-
vermogen - maar terzelfder tijd de schom-
melingsmargesvan het EMStot 15 pct. te ver-
breden. Met die beslissing wou men de spe-
culatie ontmoedigen. De ervaring met het
EMS sedert september 1992 had immers ge-
leerd dat het bestaande systeem de speculatie
tot op zekere hoogte aanmoedigde, omdat po-
sities die binnen de interventielimieten wer-
den ingenomen, geen grote risico's inhielden
en daarentegen vrij goede kansen op succes
boden. In een dergelijk systeem was het im-
mers niet erg waarschijnlijk dat een belaagde
munt in waarde zou vermeerderen. De ver-
ruiming van de schommelingsmargesdeed die
precieze doelwitten verdwijnen en vergrootte
de onzekerheid op de markten.

De gulden bleef het hele jaar door stabiel
tegenover de Duitse mark. De gezonde fun-
damentals van de Nederlandse economie, als-
mede de lange traditie van koppeling aan de
Duitse mark zorgden ervoor dat de koers van
de gulden niet in twijfel werd getrokken. De
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waardevermindering van de Franse frank, de
Deense kroon en de Belgischefrank tegenover
de Duitse mark daarentegen was aanvankelijk
vrij groot. Noch België, noch Frankrijk, noch
Denemarken hebben de monetaire teugels ge-
vierd, ofschoon de verruiming van de fluctu-
atiemarges hen daartoe de gelegenheid bood.
Teneinde de koersdaling te beperken, hielden
de drie landen vast aan een strak rentebeleid,
wat voor België en Denemarken uitmondde
in forse stijgingen van de geldmarktrente. In
het lange segment bleven de verhogingen
veeleer beperkt; de Franse rente lag vanaf
augustus zelfs onder de Duitse. De dalende
trend van de lange rente, die misschien voor
een deel het gevolg was van een zwakke vraag
naar lange financieringsmiddelen, werd dus
amper onderbroken, wat erop wijst dat de
marktpartijen geen scherpe wisselkoersdalin-
gen of opflakkeringen van de inflatie ver-
wachtten.

Naar het jaareinde toe wisten de Belgi-
sche frank, de Deense kroon en de Franse
frank evenwel het grootste deel van het ver-
loren terrein weer goed te maken, omdat de
fundamentals van de betrokken landen de
vroegere depreciatie niet rechtvaardigden. Dat
herstel werd in de hand gewerkt door de
voortgaande monetaire versoepeling in Duits-
land en door de verzwakking van de mark
tegenover de dollar, waardoor in die landen
nieuwe ruimte voor renteverlagingen ontstond.
De korte rente liep opnieuw sterk terug, zodat
de rentetarieven zich aan het einde van het
verslagjaar in alle beschouwde landen op een
veel lager peil bevonden dan eind 1992 het
geval was.

1.4 INTERNATIONALE SAMENWERKING

Europese integratie

Na de totstandkoming, op 1 januari
1993, van de interne markt, kon de ratificatie
door ieder van de twaalf Lid-Staten van het
verdrag van Maastricht betreffende de Euro-
pese Unie in de loop van het jaar worden
voltooid. Onmiddellijk na de inwerkingtreding
van het verdrag op 1 november kreeg het Eu-
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ropees Parlement in het wetgevende proces
een belangrijker rol toebedeeld. Het Parle-
ment zal de samenstelling moeten goedkeuren
van de Commissie die op 1 januari 1995 aan-
treedt en waarvan het mandaat qua duur van
dan af samen zal vallen met dat van het Par-
lement. Daarnaast is de korf van valuta's
waaruit de ecu is samengesteld, bevroren.

De bekrachtiging van het verdrag heeft
ook de start, op 1 januari 1994, van de twee-
de fase van de Economische en Monetaire
Unie mogelijk gemaakt. Op die datum is het
Europees Monetair Instituut in de plaats ge-
treden van het Comité van Presidenten van
de centrale banken en van het Europees
Fonds voor Monetaire Samenwerking. Dat In-
stituut, dat op de Europese Raad van oktober
1993 te Brussel Frankfurt als vestigingsplaats
kreeg toegewezen, heeft drie doelstellingen:
het dient de coördinatie van het monetaire
beleid van de Lid-Staten te versterken tenein-
de prijsstabiliteit te verzekeren; het moet toe-
zien op de ontwikkeling van de ecu; het heeft
tevens tot taak de voorbereidingen te treffen
voor het voeren van één monetair beleid van-
af de start van d-e derde fase van de EMU
en voor de latere invoering van één munt.

Daartoe moet het EMI onder meer het
regelgevende, organisatorische en logistieke
kader uitwerken dat nodig is om het Europees
Stelsel van Centrale Banken zijn taken te laten
vervullen. Het neemt ook een aantal opera-
tionele taken op zich, inzonderheid de uitgifte
van officiële ecu's, een functie die voordien
door het EFMSwerd uitgeoefend. Het EMI is
ook bevoegd om als agent voor en op verzoek
van de centrale banken van de Europese Unie
deviezenreserves aan te houden en te behe-
ren. Het zal bovendien het gebruik van de
particuliere ecu moeten vergemakkelijken, on-
der meer door te waken over de goede wer-
king van het ecu-verrekeningssysteem.Hoewel
het, EMI de voorloper is van de toekomstige
EuropeseCentrale Bank, mag dat Instituut niet
ingaan tegen het door de nationale autoritei-
ten gevoerde monetaire beleid.

De afgeleide wetgeving die vereist is om
de tweede fase van de Economische en Mo-
netaire Unie in werking te laten treden, kon
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voor het einde van het jaar worden goedge-
keurd. Zo werden in de verordeningen van
de Raad de definities vastgelegd die noodza-
kelijk zijn voor de toepassing van het verbod
op financiering door de centrale banken van
de overheid en van het verbod op bevoor-
rechte toegang van de overheid tot de finan-
ciële instellingen, die sedert het begin van de
tweede fase van kracht geworden zijn. Andere
afgeleide regelgeving betreft de modaliteiten
en definities die nodig zijn voor de toepassing
van het protocol betreffende de procedure bij
buitensporige tekorten, de statistische gege-
vens die dienen teworden gebruikt om de
verdeelsleutel van de middelen van het EMI
te bepalen, en de verplichte raadpleging van
het EMI op het gebied dat tot zijn bevoegd-
heid behoort.

De ernst van de economische recessie in
Europa en de daaruit voortvloeiende hoge
werkloosheid hebben de Gemeenschap ertoe
aangezet een aantal initiatieven inzake het
economische beleid te nemen. Ondanks de
vertraging in het convergentieproces, vooral in
het vlak van de overheidsfinanciën, is de
noodzaak om die convergentie te verstevigen
eens te meer bevestigd in het kader van de
grote richtsnoeren voor het economische be-
leid, die in decernber door de Raadzijn goed-
gekeurd. Die richtsnoeren voorzien enerzijds
in het handhaven van een stabiel macro-
economisch kader en het nastreven van prijs-
en wisselkoersstabiliteit en sanering van de
overheidsfinanciën, en anderzijds in een gro-
tere flexibiliteit van de arbeidsmarkt en loon-
matiging, die aan de creatie van arbeidsplaat-
sen ten goede zouden moeten komen.

Daarenboven heeft de Europese Raadvan
21 en 22 juni te Kopenhagen de Commissie
verzocht een Witboek op te stellen over de
strategie op middellange termijn om de groei,
het concurrentievermogen en de werkgelegen-
heid te bevorderen. Dat Witboek werd open-
baar gemaakt en onderzocht door de Euro-
pese Raad van 10 en 11 december te Brussel,
en bevat voorstellen voor de creatie van een
aanzienlijk aantal arbeidsplaatsen, waaronder
een ambitieus investeringsprogramma in infra-
structuurwerken voor een periode van zes jaar
en ten belope van 20 miljard ecu per jaar.

Die macro-economische stimulans zou moe-
ten worden aangevuld met een reeks maat-
regelen in het vlak van het werkgelegenheids-
beleid, zoals een selectieve verlaging van de
arbeidskosten en initiatieven om het in dienst
nemen van laaggeschoolde jongeren aan te
moedigen. Op basis van het Witboek heeft
de Europese Raad beslist een actieplan voor
de bestrijding van de werkloosheid te starten.
Dat plan, dat een versterking van de concur-
rentiekracht van de Europese economie ten
doel heeft, bevat de grote lijnen van het door
de Lid-Staten te voeren werkgelegenheidsbe-
leid en specifieke begeleidingsacties op Ge-
meenschapsniveau; het formuleert ook een
controleprocedure.

Het akkoord over de Europese Economi-
sche Ruimte is op 1 januari 1994 in werking
getreden, nadat de maatregelen waren goed-
gekeurd die de afwijzing van dat akkoord
door Zwitserland noodzakelijk hadden ge-
maakt. Het breidt het vrije verkeer van per-
sonen, goederen, diensten en kapitaal tussen
de landen van de Europese Unie uit tot de
landen van de Europese Vrijhandelsassociatie,
met uitzondering van Zwitserland en, voorlo-
pig, Liechtenstein. Voorts zijn de onderhan-
delingen over de toetreding van Finland,
Noorwegen, Oostenrijk en Zweden tot de Eu-
ropese Unie in 1993 officieel van start gegaan.

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

De EuropeseGemeenschap heeft met een
aantal Centraal- en Oosteuropese landen
nieuwe zogenaamde « Europese» associatie-
akkoorden ondertekend die onder meer voor-
zien in het vrije verkeer van goederen en die
bepalingen bevatten betreffende concurrentie,
vrij betalingsverkeer, harmonisatie van de wet-
gevingen en politieke samenwerking. Nadat
tijdens het voorgaande jaar reeds soortgelijke
overeenkomsten werden ondertekend met Po-
len en Hongarije, zijn in 1993 associatieak-
koorden gesloten met Bulgarije en Roemenië.
Het van kracht zijnde akkoord met de Fede-
ratie van de Tsjechische en de Slowaakse Re-
publieken werd wegens de scheiding van dat
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land vervangen door twee afzonderlijke ak-
koorden: één met de Tsjechische Republiek
en één met de Slowaakse Republiek. In af-
wachting van de goedkeuring van die akkoor-
den door de nationale parlementen van de
twaalf Lid-Staten zijn met elk van de partner-
landen interimakkoorden inzake de handel in
werking getreden om hun meteen een betere
toegang te verlenen tot de markt van de Eu-
ropese Unie. Deze laatste heeft tevens een
handels- en samenwerkingsakkoord met Slo-
venië ondertekend.

In juli heeft de Commissie haar goedkeu-
ring gehecht aan de verlenging voor de pe-
riode 1993-1997, in het kader van het
PHARE-programma en ten laste van de Ge-
meensehapsbegroting, van de hulp bij het
economische-hervormingsproces in de landen
van Centraal- en Oost-Europa en de Baltische
staten. De steunverlening zou gericht moeten
blijven op vier hoofdterreinen : de herstruc-
turering of privatisering van de staatsbedrij-
ven; de hulp aan de privé-sector, meer be-
paald aan de kleine en middelgrote onderne-
mingen, door het stimuleren van investerin-
gen; de modernisering van het financiële sys-
teem; de ontwikkeling van een sociaal vang-
net.

De EuropeseGemeenschap is het Geme-
nebest van Onafhankelijke Staten veelzijdige
hulp blijven verlenen. Zo heeft zij het TACIS-
programma voor technische bijstand aan de
GOS-landen voor de periode 1993-1995 ver-
lengd, en heeft zij verder onderhandeld over
partnership- en samenwerkingsakkoorden met
vijf GOS-republieken: Rusland, Oekraïne,
Wit-Rusland, Kazakstanen Kirgizië.

De Europese Bank voor Wederopbouw
en Ontwikkeling van haar kantheeft haar stra-
tegie geformuleerd ten aanzien van een groot
aantal landen die zich in een overgangsfase
bevinden en heeft hun kredieten ten belope
van 2,3 miljard ecu toegekend.

De Groep van Zeven hield verscheidene
buitengewone vergaderingen in aanwezigheid
van een Russischedelegatie teneinde een ge-
meenschappelijke aanpak voor de steunverle-
ning aan Rusland uit te werken. In april werd
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beslist dat land aanzienlijke multilaterale hulp
te verstrekken, met name een verlichting van
zijn overheidsschuld met 15 miljard dollar, ex-
portgaranties ten belope van 10 miljard dollar
en een bedrag van 18,4 miljard dollar dat
door de internationale financiële instellingen
zal worden verschaft.

Internationaal Monetair Fonds

Het IMF riep in april een nieuw krediet-
instrument in het leven: de systeemtransfor-
matiefaciliteit. Dat tijdelijke mechanisme is
bestemd voor het verlenen van financiële hulp
aan lidstaten die te kampen hebben met be-
talingsbalansproblemen wegens zware versto-
ringen van hun traditionele handels- en beta-
lingssysteem, welke voortvloeien uit de op-
richting van een multilateraal marktconform
handelsstelsel. In hoofdzaak de voormalige
COMECON-lidstaten, of landen die belang-
rijke handelsbetrekkingen met de leden van
die organisatie onderhielden, komen voor die
kredietlijn in aanmerking. De STF heeft tot
doel de oprichting te vergemakkelijken van
marktconforme instellingen en mechanismen
teneinde de beguhstigde staten voor te berei-
den op de uitwerking van een aanpassings-
programma met normale voorwaarden. Het
bedrag van die kredietfaciliteit, die tot eind
1994 loopt, is afhankelijk van de omvang van
de betalingsbalansproblemen van het land,
maar mag niet meer dan 50 pct. van zijn quo-
ta bedragen. Tot dusver is die nieuwe faciliteit
toegekend aan Rusland, Kirgizië, Kazakstan,
de SlowaakseRepubliek, Wit-Rusland, Molda-
vië, Estland, Litouwen, Cambodja, Vietnam en
Letland.

De uitgebreide structurele aanpassingsfa-
ciliteit, die in 1987 werd gecreëerd, is aan
het einde van het jaar vervallen. Aangezien
die faciliteit zeer nuttig was voor de allerarm-
ste landen, heeft het Interimcomité beslist dat
experiment voort te zetten en de diensten van
het Fonds opgedragen de financiële en func-
tioneringsvoorwaarden van een nieuwe, soort-
gelijke faciliteit te onderzoeken.

De toetreding van drie nieuwe landen
Kroatië, Slovenië en de vroegere Joegosla-

vische republiek Macedonië - en het aan-
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vaarden van de Tsjechische Republiek en de
Slowaakse Republiek als nieuwe leden in
plaats van de Federatie van de Tsjechischeen
de Slowaakse Republieken hebben het aantal
IMF-leden op honderd achtenzeventig ge-
bracht.

Bijstandsverlening aan de
ontwikkelingslanden

Een deel van de overheidshulp aan de
ontwikkelingslanden werd ook in 1993 toege-
kend in het kader van schuldherschikkingsak-
koorden, in de vorm van een aanpassingvan
de betalingstermijnen of een vermindering van
de schuldendienst. Dank zij dat beleid, on-
dersteund door aanpassingsprogramma's die
macro-economische en structurele verstorin-
gen moeten corrigeren, kreeg een groeiend
aantalontwikkelingslanden, doorgaans die uit
de hogere middelgrote-inkomenscategorie, op-
nieuw toegang tot de internationale kapitaal-
markten. In een groot aantal andere schul-
denlanden is de situatie echter opnieuw ver-
slechterd. Dat is met name het geval in Afrika,
waar de schuld uitgedrukt in procenten van
de goederen- en dienstenuitvoer tot 242 pct.
steeg, een niveau dat in de buurt komt van
het in 1987 en 1988 opgetekende maximum
van 244 pct.

Vrijhandel op internationaal niveau en
samenwerking tussen de industrielanden

De bekrachtigingsprocedures van het ver-
drag tot oprichting van de Noordamerikaanse

vrijhandelsassociatie (NAFTA) werden aan het
einde van het jaar voltooid. Het verdrag is
op 1 januari 1994 in werking getreden. Het
is de bedoeling het merendeel van de
handels- en investeringsbelemmeringen tussen
de deelnemende landen, met name de Ver-
enigde Staten, Canada en Mexico, over een
periode van vijftien jaar geleidelijk op te hef-
fen.

De achtste onderhandelingsronde in het
kader van de Algemene Overeenkomst inzake
Tarieven en Handel - de zogenaamde
Uruguay-ronde, die in 1986 was gestart-
heeft uiteindelijk geleid tot het opstellen van
de « Slotakte houdende de resultaten van de
multilaterale onderhandelingen in het kader
van de Uruguay-ronde». Die resultaten om-
vatten verscheidene overeenkomsten betref-
fende de uitdieping en de uitbreiding van de
vrijhandel. De Slotakte voorziet in een betere
toegankelijkheid van de markt via een verla-
ging van de douanerechten en het afbouwen
van de niet-tarifaire belemmeringen, en in de
verruiming van de GATT-regelstot nieuwe ter-
reinen, zoals de textiel- en kledingnijverheid
en de landbouw. Zij bevestigt ook de ver-
strenging van de GATT-regels en -discipline.
De onderhandelingen mondden tevens uit in
een akkoord over het dienstenverkeer, dat on-
der meer betrekking heeft op de financiële
diensten. In het institutionele vlak, ten slotte,
verduidelijkt de Slotakte de procedure op het
stuk van geschillenregeling en voorziet zij in
de oprichting van een multilaterale handelsor-
ganisatie.
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2. BESTEDINGEN, PRODUKTIE EN WERKGELEGENHEID

2.1 BESTEDINGEN

Tijdens het voorbije jaar is het BBP in
België met zowat 1,3 pct. geslonken. Zo is
1993, na 1975 en 1981, het derde recessie-
jaar in twintig jaar tijd. De twee voorgaande
recessies vonden hun oorsprong in externe
schokken die een plotselinge, hevige, doch vrij
kortstondige conjuncturele ommezwaai te-
weegbrachten. De in 1993 vastgestelde terug-
gang, daarentegen, ligt veeleer in het verleng-
de van een lange periode van economische
groeivertraging, die medio 1990 inzette.

GRAFIEK 15 - CONJUNCTUURINDICATOR EN JAARLIJKS
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De activiteitsverflauwing gedurende het
verslagjaar is het gevolg van een forse inkrim-
ping van zowel de uitvoer van goederen en
diensten als de binnenlandse bestedingen.

De verzwakking van de vraag in de mees-
te landen van continentaal Europa deed zich

in België sterk voelen. Vanwege haar hoge
openheidsgraad en haar op West-Europa ge-
richte handel, vertoont de Belgischeeconomie
een conjunctureel profiel dat doorgaans nau-
welijks van dat van de aangrenzende landen
afwijkt. Zij is echter meer dan andere volks-
huishoudingen afhankelijk van de Duitse eco-
nomie. België behoorde derhalve tot de lan-
den die het meest profijt trokken van de
hoogconjunctuur in Duitsland tijdens de jaren
1988-1990; ten gevolge van de sterk terug-
vallende uitvoer naar dat land en zijn tradi-
tionele leveranciers werd de Belgische econo-
mie evenwelook meer getroffen door de
daaropvolgende conjuncturele ommekeer.

De binnenlandse bestedingen zijn voor
het eerst sedert 1983 gedaald, namelijk met
1,9 pct. Aan die inkrimping lag het beste-
dingsgedrag van zowel de particulieren als de
bedrijven ten grondslag. De particulieren ver-
minderden hun consumptie en hun bestedin-
gen voor woongebouwen, die in 1992 beide
nog fors in de hoogte waren gegaan. De be-
drijfsinvesteringen, die reeds in 1991 en 1992
waren teruggelopen na verscheidene jaren van
stevige groei, werden tijdens het verslagjaar
nog meer teruggeschroefd. De overheid van
haar kant vermeerderde haar investeringen en
in geringe mate ook haar consumptie.

Over het hele jaar zou de particuliere
consumptie, die twee derde van de binnen-
landse vraag vertegenwoordigt, met 1,2 pct.
zijn geslonken. Een opsplitsing per kwartaal
leert dat de verbruiksuitgaven tijdens het voor-
jaar van 1992 een hoogtepunt bereikten en
gedurende de vier daaropvolgende kwartalen
ononderbroken terugliepen. Zij hebben zich
rond het midden van 1993 gestabiliseerd en
zouden, volgens nog fragmentarische gege-
vens, naar het jaareinde toe een herstel heb-
ben laten optekenen.

Het verloop van de particuliere consump-
tie wordt bepaald door de ontwikkeling van
het beschikbare gezinsinkomen alsmede door
de wijzigingen in de spaarquote. Ofschoon de
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(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

TABEL 4 - BBP EN BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

Particuliere consurnptie ' .

Overheidsuitgaven .
Overheidsconsumptie .
Overheidsinvesteringen .

Woongebouwen 2 ••••••••••••••••••••••••••.••..•••

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven .....

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

Voorraadwijziging '4 .

Totaal van de binnenlandse bestedingen .

Uitvoer van goederen en diensten .

Totaal van de finale bestedingen .

Invoer van goederen en diensten .

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

BBP vóór statistische aanpassingen .

Statistische aanpassingen 4 ••••.••••••.•••••••••.•••••

BBP na statistische aanpassingen .

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

BBP tegen vaste prijzen (miljarden franken van
1985) .

1990 1991 1992 1993 r

3,6

1,8
1,0
8,4

8,5

8,5

8,5

-0,1

4,1

-1,2

2,0
1,3
8,0

-3,0

-10,3

-6,7

2,8

2,5
1,8
7,9

-0,8

-3,1

2,3

1,3
1,3
1,6

12,5

-3,1

1,0-1,7
-0,3

1,4

2,5

1,9

2,4

0,1

1,5

0,3

1,8

(6.705)

-1,9

-2,2

-2,0

-2,8

0,6

-1,3

4,2

1,9

1,6
1,7
2,7

-1,1
0,8

0,6

1,4

(7.032)

4,1

4,1

-0,1

4,1

-0,9

3,2

(6.414)

-1,3

(7.137)

(5.503) (5.601) (5.679) (5.604)

z Met inbegrip van de registratierechten.

Bronnen: NIS, NBB.

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

3 Overheidsinvesteringen, woongebouwen en brutovorming van vast kapitaal door bedrijven.
4 Bijdrage tot de BBP-groei.

particuliere consumptie en het beschikbare in-
komen trendmatig een parallel verloop te zien
geven, kunnen ze op korte termijn soms sterk
van elkaar afwijken. Zo gaat een trage of ne-
gatieve groei van het beschikbare inkomen in
eerste instantie vaak gepaard met een daling
van de spaarquote, omdat de particulieren
hun consumptiepeil wensen te handhaven.
Maar in 1993 was dat niet het geval: in
weerwil van een bescheiden stijging van het
beschikbare inkomen dreven de particulieren
hun spaarquote op tot een historisch maxi-
mum, namelijk meer dan 20 pct. van het be-
schikbare inkomen, tegen een gemiddelde van
ongeveer 18 pct. tijdens de jongste vijfentwin-
tig jaar. Enerzijds is het inkomen uit vermo-
gen, dat ongetwijfeld in grotere mate wordt
gespaarddan het inkomen uit arbeid, de jong-
ste jaren sneller toegenomen dan de overige
bestanddelen van het inkomen. Anderzijds

hebben de verslechtering van het conjunctuur-
klimaat en de uitbreiding van de werkloosheid
het vertrouwen van de gezinnen wellicht aan
het wankelen gebracht en hen ertoe aangezet
hun voorzorgssparen op te voeren. Dat ver-
trouwen hangt niet alleen af van de econo-
mische situatie, maar ook van de verwachtin-
gen ter zake. Welnu, de vooruitzichten in het
vlak van de groei en de werkgelegenheid bIe-
ven weinig bemoedigend. Bovendien werd het
onzekerheidsgevoel van de consumenten nog
aangewakkerd door de moeilijkheden rond de
Europese eenmaking en de ermee gepaard
gaande valutacrises, door de verscherpte con-
currentie vanuit Oost-Europa en het Verre
Oosten, alsook door de onduidelijkheid, ge-
durende een deel van het jaar, omtrent de
economische-beleidsopties op middellange
termijn inzake de overheidsfinanciën, de in-
komens en de arbeidsmarkt. De situatie van
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1993 kan in menig opzicht worden vergeleken
met die van 1981 : in een context van acti-
viteitsinkrimping en werkloosheidstoename
slonk het beschikbare inkomen en voerden de
particulieren ook toen hun spaarquote op. Pas
in 1982, toen het reële beschikbare inkomen
aanmerkelijk terugliep, vervulden de besparin-
gen, ondanks de verdere uitbreiding van de
werkloosheid, hun bufferrol : in een jaar tijd
zakte de spaarquote van 19,7 tot 16,3 pct.

GRAFIEK 16 - KWARTAALVERLOOP VAN DE PARTICULIERE
CONSUMPTIE EN VAN DE BRUTOVORMING
VAN VAST KAPITAAL DOOR DE BEDRIJVEN
TEGEN PRIJZEN VAN 1985

(indexcijfers 1989 ~ 100)

115r---------,-------, 115

110

95

110

105 105

100 100

95

90''-----------------' 90
1989 1990 1991 1992 1993

- Particuliere consumptie

Brutovorminq van vast kapitaal door de
bedrijven

Bronnen: NIS, NBB,

De schommelingen in de particuliere con-
sumptie zijn, zoals gewoonlijk, vooral tot ui-
ting gekomen in de aankopen van duurzame
verbruiksgoederen; inzonderheid de aanko-
pen van personenwagensliepen terug, name-

lijk met bijna 20 pct. De toename van het
dienstenverbruik van zijn kant is duidelijk ver-
traagd onder invloed van onder meer een veel
minder snelle groei van de uitgaven voor ge-
zondsheidszorg.

De zwakke opgang van het reële beschik-
bare inkomen en het conjunctuurklimaat zet-
ten ook een domper op de bestedingen voor
woongebouwen : ondanks een nieuwe rente-
verlaging voor hypothecaire kredieten ten ge-
volge van onder meer de scherpe concurren-
tieslag tussen de financiële instellingen ver-
minderden die bestedingen met zowat 3 pct.
Na een piek in het eerste halfjaar van 1992
liepen die uitgaven onafgebroken terug. Toch
lagen ze aan het einde van 1993 nog flink
boven het peil van de jaren 1990 en 1991.

De brutovorming van vast kapitaal door
de bedrijven, die zowel in 1991 als in 1992
met zowat 3 pct. was teruggelopen, is tijdens
het verslagjaarnog sterker gekrompen ~de be-
drijven, die het hoofd moesten bieden aan
een verzwakking van de vraag en een ver-
slechtering van de winstprognoses, schroefden
hun investeringen met meer dan 10 pct. te-
rug. Niettemin vertegenwoordigden deze laat-
ste nog zowat 11 pct. van het BBP, wat over-
eenstemt met het gemiddelde bij de belang-
rijkste handelspartnersvan de Europese Unie.

Uit de kwartaalgegevensblijkt dat de in-
zinking van de bedrijfsinvesteringen vanaf het
tweede kwartaal van 1992 bijzonder uitge-
sproken was.

De ondernemingen uit de verwerkende
nijverheid, die in de jaren vóór 1991 hun
uitbreidingsinvesteringen fors hadden opge-
voerd, drongen hun brutovorming van vast ka-
pitaal met ongeveer 25 pct. terug. Die inkrim-
ping van de investeringen, die vrijwel alle in-
dustrietakken trof, had een dubbele oor-
sprong. Enerzijds werden tal van plannen om
conjuncturele redenen uitgesteld: de bezet-
tingsgraad van het produktievermogen viel in
het eerste kwartaal op een zeer laag peil en
herstelde zich in de rest van het jaar maar
heel lichtjes, zodat slechts een gering aantal
uitbreidingsinvesteringen werden verricht. An-
derzijds waren grootse projecten in de che-
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mische nijverheid en in de automobielindus-
trie, die een visie op middellange termijn be-
lichaamden en derhalve over verscheidene ja-
ren gespreide herstructureringen met zich
brachten, reeds vóór de aanvang van het ver-
slagjaar voltooid. Anders dan de voorgaande
jaren heeft de automobielnijverheid in 1993
dus niet langer de achteruitgang van de bruto
kapitaalvorming in de verwerkende nijverheid
getemperd. Integendeel, het is precies in die
branche dat de grootste neergang, met meer
dan 45 pct., is opgetekend.

De investeringen van de in verhandelbare
diensten gespecialiseerde bedrijven, andere
dan de overheidsbedrijven, zijn met om en
bij 10 pct. afgenomen. Overigens hield het in
1989 ingezette herstel van de investeringen
van de bedrijven uit de tak « elektriciteit, gas
en water» en van de overheidsbedrijven, die
voornamelijk actief zijn in het vervoer en het
verkeer, aan. De volop aan de gang zijnde
infrastmctuurwerken in verband met het HST-
project zijn daar wellicht niet vreemd aan.

Zoals tijdens de voorgaande drie jaren
werd bij de overheidsuitgaven een lichte stij-
ging opgetekend. Ondanks een daling van de
aankopen van goederen en diensten vertoon-
de de overheidsconsumptie een toename met
1,3 pct. Dat was toe te schrijven aan de in
het kader van de sociale programmatie toe-
gekende verhogingen van de salarissen en
pensioenen van het overheidspersoneel. On-
der impuls van de uitgaven van de gewesten
en de lokale overheden stegen de overheids-
investeringen van hun kant voor het vierde
opeenvolgende jaar. Toch bleven ze op een
laag peil: zij maakten slechts 1,8 pct. van het
BBP uit, tegen 2,7 pct. bij de belangrijkste
Europese handelspartners.

De methode volgens welke de gegevens
over een gedeelte van het internationale han-
delsverkeer worden ingezameld, is gewijzigd
na de afschaffing van de douanestatistieken
met betrekking tot de intracommunautaire
handel. Daarom is het voor de verschillende
Lid-Staten van de Europese Unie, en derhalve
ook voor België, voorlopig heel moeilijk om
zich een correct beeld van de in- en uitvoer
van goederen te vormen. Volgens ramingen
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die gebaseerd zijn op een geheel van indica-
toren, zou de netto-uitvoer van goederen en
diensten, anders dan in 1992 toen hij de eco-
nomische groei heel negatief had beïnvloed,
in het verslagjaar een positieve weerslag heb-
ben gehad op het verloop van het BBP. De
uitvoer- en invoerstromen zijn gekrompen: de
terugval van de uitvoer van goederen en dien-
sten is in hoofdzaak het gevolg van een ver-
zwakking van de vraag van de buitenlandse
markten. De nog grotere achteruitgang van de
invoer is toe te schrijven aan de beduidende
inkrimping van de finale vraag, vooral van de
bestanddelen met een zeer hoge invoerquo-
te : export van goederen, uitrustingsinveste-
ringen en verbruik van duurzame goederen.

2.2 TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE
VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN

Aan de hand van de jaarcijfers over de
economische bedrijvigheid kunnen geen uit-
spraken worden gedaan over de activiteit in
de loop van het jaar en is het derhalve on-
mogelijk de omslagpunten van de conjunc-
tuurcyclus te bepalen. Om in deze leemte te
voorzien, heeft de Bank een ramingsmethode
voor het kwartaalverloop van het BBP opge-
steld. Een benadering op basis van de ont-
wikkeling van de verschillende bestedingsca-
tegorieën bleek daarbij onmogelijk. Met uit-
zondering van de gegevens over de particu-
liere consumptie en de investeringen zijn de
indicatoren betreffende de bestedingen im-
mers hetzij zeer grillig of voorwerp van talrijke
herzieningen, hetzij gewoonweg onbestaande
(zoals gegevens over de ontwikkeling van de
voorraden en, sinds 1993, over het volume
van de goedereninvoer en -uitvoer). Een aan-
pak vanuit het oogpunt van de produktie le-
verde daarentegen betere resultaten op. Het
volume van de toegevoegde waarde kan wor-
den geraamd via indicatoren betreffende een
twintigtal bedrijfstakken, die hoofdzakelijk af-
komstig zijn van BTW-gegevens (omzetcijfers),
van cijfers over de industriële produktie en
van indexcijfers van de producenten- of de
consumptieprijzen. Het aldus berekende
kwartaalcijfer van het BBP, dat weliswaar
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voorlopig is, geeft het meest getrouw de in-
formatie weer die op het tijdstip van de ra-
ming voorhanden is.

Nadat de activiteit begin 1992 een hoog-
tepunt had bereikt en zich tijdens de daar-
opvolgende maanden had gestabiliseerd,werd
tijdens het laatste kwartaal van 1992 en de
eerste drie maanden van 1993 een sterke te-
rugval opgetekend. Aan die inzinking kwam
nadien een einde en tijdens het tweede en
het derde kwartaal trok het BBPenigszinsaan.
Wegens stakingen en ongunstige weersomstan-
digheden, die vooral op de activiteit in de
bouwnijverheid wogen, zou de groei in het
laatste kwartaal kunnen zijn stilgevallen. Over
heel 1993 beschouwd, zou het BBP met
1,3 pct. zijn gekrompen.

GRAFIEK 17 - KWARTAALVERLOOP VAN HET BBP TEGEN
PRIJZEN VAN 1985

1450 6

1430 4

1410 2

1390 0

1370 -2

1350 -4
1990 1991 1992 1993

- Miljarden franken (linkerschaal)

Veranderingspercentages t.o.v. het
• overeenstemmende kwartaal van het

voorgaande jaar (rechterschaal)

Bron: NBB.

In 1993 liet de toegevoegde waarde een
duidelijke achteruitgang optekenen, niet alleen
in de verwerkende nijverheid, dat is de sector
die het meest aan de internationale concur-
rentie is blootgesteld, maar ook in de bouw-

nijverheid en de verhandelbare diensten, die
tot de zogenaamde « minder blootgestelde»
sector behoren. Terwijl de ademnood van de
activiteit in de verwerkende nijverheid reeds
sinds 1990 merkbaar was, is de teruggang in
de minder blootgestelde sector van recentere
datum en toe te schrijven aan de inkrimping
van de binnenlandse bestedingen tijdens het
verslagjaar. In de overige takken van de eco-
nomie was de activiteit minder gelijklopend:
in de branche « elektriciteit, gas, water» de-
den de gevolgen van de recessiezich in 1993
eveneensvoelen, maar in de landbouwen de
niet-verhandelbare diensten, die minder on-
derhevig zijn aan conjunctuurschommelingen,
nam de toegevoegde waarde toe.

De groei van de toegevoegde waarde in
de landbouw, de bosbouwen de visserij is
in vergelijking met 1992 sterk vertraagd. Die
verzwakking is uitsluitend te wijten aan de
geringere verhoging van de plantaardige pro-
duktie, aangezien de dierlijke produktie ietwat
sneller toenam. Na een uitzonderlijk jaar 1992
heeft de groente- en fruitoogst lichtjes geleden
van de voorjaarsvorst. De weersomstandighe-
den waren wel gunstig voor de akkerbouwen
leidden tot een hogere opbrengst per hectare,
zodat de totale produktie steeg. Toch viel de
aardappeloogst terug, hoofdzakelijk ten gevol-
ge van een forse inkrimping van de beteelde
oppervlakte. De landbouwers achtten de teelt
van dat gewas immers minder interessantwe-
gens de zeer lage prijzen in het voorgaande
jaar. De toename van de dierlijke produktie
komt voor rekening van alle vleessoorten. in
het bijzonder van de produktie van gevogelte,
waarvan het marktaandeel elk jaar groeit.

De algemene conjunctuurverflauwing
weerspiegelde zich in een vermindering van
de toegevoegde waarde van de tak « elektrici-
teit, gas, water». Voor de elektriciteitsprodu-
centen resulteerde zij in een daling van de
leveringen van hoogspanningselektriciteit,
meer bepaald aan de verwerkende nijverheid.
Daarenboven had de elektriciteitsproduktie te
lijden onder het grotere aandeel van de invoer
in de leveringen. Krachtens akkoorden ter
compensatie van wijzigingen bij de realisatie
van het uitrustingsplan van Franse centrales
met Belgischedeelneming kon immers elektri-
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(indexcijfers 1985-1986 ~ 100)

GRAFIEK 18 - TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE BEDRIJVEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

1987 19891988 1990 1992 1993r1991
- Verwerkende nijverheid (blootgestelde sector) 1

- Bouwnijverheid en verhandelbare diensten (minder blootgestelde sector) 2

- Landbouwen energie 3

Bronnen: NIS, NBB.

1 Bedrijfstak die volgens de twee beschouwde criteria, namelijk het aandeel van de uitvoer in de nationale produktie en het aandeel van de invoer in het
totale aanbod, in ruime mate aan de internationale concurrentie is blootgesteld.

2 Bedrijfstakken die op basis van de twee, in voetnoot 1 vermelde criteria weinig aan de internationale concurrentie zijn blootgesteld.

3 Bedrijfstakken die volgens het ene criterium in de blootgestelde sector en op basis van het andere criterium in de minder blootgestelde sector kunnen
worden ondergebracht. Daarnaast worden de prijzen in deze branches niet volledig op basis van pure marktmechanismen bepaald.

citeit tegen bijzonder lagetarieven uit Frankrijk
worden geïmporteerd. De conjunctuurver-
slechtering heeft ook de toename van de gas-
leveringen aan de industrie afgeremd, ook al
bleven zij profiteren van de trendmatige uit-
breiding van hun marktaandeel. Wegens het
minder zachte weer en de stijging van het aan-
tal aansluitingen - die werden gestimuleerd
door de gunstigeontwikkeling van de relatieve
gasprijs en door de geografische uitbreiding
van het net - werd wel een grotere toename
van de gasdistributie ten behoeve van de par-
ticulieren opgetekend dan in 1992.

De opsplitsing naar branche van de toe-
gevoegde waarde in de verwerkende nijver-
heid levert een homogeen beeld op : de ge-
volgen van de recessie kwamen in nagenoeg
alle takken tot uiting. De vermindering van
de investeringen had een negatieve weerslag

op het activiteitsverloop in de machinebouw
en in een aantal andere branchesvan de me-
taalverwerkende nijverheid, alsook in de che-
mische en de houtnijverheid. De daling van
het particuliere verbruik, van haar kant, deed
zich in zowat alle industrietakken voelen.

Naast die zuiver conjuncturele ontwikke-
lingen hebben ook veeleer structurele factoren
een rol gespeeld bij de activiteitsterugval in
bepaalde takken van de verwerkende nijver-
heid. Zo hebben de bedrijven uit de textiel-,
de kleding- en de houtnijverheid, de onder-
nemingen uit de ijzer- en staalnijverheid en
uit de tak non-ferrometalen, en de chemie-
bedrijven te kampen met steeds scherpere
concurrentie uit Oosteuropese en Zuidoosta-
ziatische landen. Een aantal Belgische textiel-
bedrijven ging wegens de ongunstige ont-
wikkeling van het concurrentievermogen in
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(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

TABEL 5 - TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN TEGEN PRIJZEN VAN 19B5

Landbouw, bosbouwen visserij .

Industrie .
waarvan: Verwerkende nijverheid .

Elektriciteit, gas, water .

Bouwnijverheid .

Verhandelbare diensten 1 ••••••.••••••.•••••••••••••••

Niet-verhandelbare diensten .

1990 1992 1993 r1991 p.m.
Procenten van
het BBP van

1992

-3,3

1,4
1,1
3,1

6,8

2,2

1,6

6,8 12,0 3,4

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

3,4 1,3 -1,3

2,8 3,2 -7,0

3,6 2,9 -1,1

1,3 2,9 2,0

2,1 2,0 -1,3

-0,3 -0,6

1,8 1,4 -1,3

(2,3)

(25,5)
(22,0)
(3,2)

(5,9)

(50,1)

(12,2)

BBP vóór statistische aanpassingen 2 ••••••••••••••••••• 2,4

Statistische aanpassingen 3 .••••••..•.••••••••••••••.•. 0,9

BBP na statistische aanpassingen 2 3,2 (100,0)

Bronnen: NIS, NBB.

1 Diensten die niet door de overheid worden verstrekt.

2 Met inbegrip van diverse rubrieken die niet over de bedrijfstakken kunnen worden verdeeld.

J Bijdrage tot de verandering van het BBP.

het vlak van de lonen over tot een delokali-
satie van hun arbeidsintensieve produktie.
Daarnaast hadden een aantal branches, zoals
de ijzer- en staalindustrie en de hout-, papier-
en textielnijverheid, zowel op de binnenland-
se als de buitenlandse markten meer dan an-
dere takken te lijden onder de concurrentie
vanuit de Europeselanden die hun munt heb-
ben gedevalueerd. De farmaceutische nijver-
heid, ten slotte, onderging vanaf de tweede
helft van 1993 de weerslag van de maatre-
gelen die in de gezondheidszorg werden ge-
nomen om de consumptie van geneesmidde-
len af te remmen.

Daarnaast werden de gevolgen van de
conjunctuurvertraging voor een aantal bran-
ches uit de verwerkende nijverheid door spe-
cifieke omstandigheden verzacht. Rekening
houdend met de dalende vraag in West-Euro-
pa, lijkt de Belgischeautomobielnijverheid ta-
melijk goed stand te hebben gehouden. De
vergelijking met het voorgaande jaar is echter
geflatteerd door de vertraging van verschei-
dene maanden die in 1992 werd opgelopen
bij het starten van een nieuwe assemblagelijn.
In de chemische industrie kon het produkten-

gamma dank zij de uitbreidingsinvesteringen
van de jongste jaren worden vergroot, wat
mede de terugval van de toegevoegde waarde
van die tak afremde.

In de bouwnijverheid is de situatie tijdens
het verslagjaar aanzienlijk verslechterd. Hoe-
welook de woningbouw werd getroffen, was
de achteruitgang het scherpst in de branche
van de niet-woongebouwen.

Volgens de schaarsestatistische informatie
zou de activiteitsdaling bij de verhandelbare
diensten algemeen zijn geweest: alleen de fi-
nanciële diensten lieten nog een stevige groei
optekenen. De takken « vervoer en commu-
nicatie » en « diensten aan bedrijven» onder-
vonden de terugslag van de verminderde in-
dustriële activiteit. De verzwakking van de
particuliere consumptie kwam tot uiting in
een krimp van de toegevoegde waarde in de
groot- en kleinhandel. In tegenstelling tot de
vorige twee recessiejaren. namelijk 1975 en
1981, konden de takken « horeca» en « ove-
rige diensten aan gezinnen» ditmaal niet ont-
snappen aan de achteruitgang van de con-
junctuur.
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Bij de niet-verhandelbare diensten bestaat
de toegevoegde waarde hoofdzakelijk uit de
rechtstreeksten laste van de overheid komen-
de salarissenen pensioenen. De verhoging van
deze laatste in 1993 heeft zich weerspiegeld
in een lichte toename van de toegevoegde
waarde en is het resultaat van, enerzijds, de
herwaardering van de salarissen en pensioe-
nen in het kader van de sociale programmatie
en, anderzijds, de geringe stijging van het aan-
tal gepensioneerden.

2.3 ARBEIDSMARKT

Werkgelegenheidsverloop

Tijdens het afgelopen jaar versnelde de
in 1992 ingezette inkrimping van de werkge-
legenheid duidelijk: tussen juni 1992 en juni
1993 zou het aantal werkzame personen met
zowat 52.000 eenheden of 1,4 pct. zijn afge-
nomen, tegen een daling met iets minder dan
18.000 eenheden of 0,5 pct. tijdens de voor-
gaande twaalf maanden.

Alle belangrijke bedrijfstakken werden ge-
troffen. Terwijl de structurele teruggang van

TABEL 6 - WERKGELEGENHEID PER BEDRIJFSTAK

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

het aantal landbouwers onverminderd aan-
hield en in de industrie 34.000 banen verlo-
ren gingen, hadden nu ook de bouwnijverheid
en de verhandelbare diensten onder de te-
rugval van de economische activiteit te lijden.
In de bouwnijverheid, waar de werkgelegen-
heid tussen 1987 en 1992 met 20 pct. was
toegenomen, liep de personeelssterkte met
3.000 eenheden terug. In de verhandelbare
diensten, waar reeds verschillende decennia
lang onafgebroken additionele arbeidsplaatsen
werden gecreëerd, slonk het aantal banen met
7.000 eenheden. Rationaliseringen in het
bank- en verzekeringswezenen in de vervoer-
sector droegen daar toe bij. Het door de over-
heid tewerkgestelde personeel, van zijn kant,
is voor het derde opeenvolgende jaar afgeno-
men.

De recente wervingspolitiek van de over-
heid staat in contrast met het beleid dat in
de vorige twee periodes van krimpende werk-
gelegenheid werd gevoerd: in de tweede
helft van de jaren zeventig en, in mindere
mate, aan het begin van de jaren tachtig werd
de afslanking van het personeelsbestandin de
bedrijven gedeelterijk opgevangen door sup-
plementaire indienstnemingen in dé over-

1990 1992 1993 r1991

Jaarlijkse veranderingen in duizendtallen (gegevens per 30 juni)

Bedrijven 48

Landbouw -1

Industrie .

Bouwnijverheid .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1°
Verhandelbare diensten 39

Overheid............................................... 4

Personeel in gewone overheidsdienst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Speciale werkgelegenheidsprogramma's .

Grensarbeid (saldo) 2

Totaal 54

Aantal in de bedrijven tewerkgestelde personen .

Aantal volledige arbeidsjaren in de bedrijven .

18 -15 -47

-2 -3 -3

-13 -20 -34

7 3 -3

26 7 -7

-13 -2 -5

-9 -6 -5

-4 4

-1 -1 -1

5 -18 -52

Veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar

1,2

0,9

-0,5

-0,9

-1,2

-1,7

0,6

-0,3

Bronnen: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, RIZIV, NIS, NBB.
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heidssector. Sedert 1991 is het aantal door
de overheid tewerkgestelde personen evenwel
onafgebroken teruggelopen. Vooral in de
krijgsmacht nam de werkgelegenheid af ten
gevolge van een vermindering van zowel het
aantal beroepsmilitairen als het aantal dienst-
plichtigen. In de andere overheidsdiensten
heeft de personeelssterktezich de jongste ja-
ren gestabiliseerd.

GRAFIEK 19 - WERKGELEGENHEIDSVERLOOP IN DE
BEDRIJVEN TIJDENS DE PERIODES VAN
LAAGCONJUNCTUUR: OPSPLITSING PER
BEDRIJFSTAK

(veranderingspercentages)

Geheel van de Industrie en Verhandelbare
bedrijven bouwnijverheid diensten

• Tussen 1974 en 1976

• Tussen 1979 en 1981

• Tussen 1991 en 1993

Bronnen: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, NBB.

Ook in de bedrijven verschilt het recente
werkgelegenheidsverloop van dat in de vorige
twee recessieperiodes.In de jaren 1975-1976
en 1980-1981 gingen in totaal respectievelijk
zowat 96:000 en 90.000 arbeidsplaatsen te-
loor, wat neerkwam op een inkrimping van
het personeelsbestand tegenover 1974 en
1979 met respectievelijk 3 en 2,9 pct. De
daling tussen 1991 en 1993 viel geringer uit:
2 pct. of 61.000 eenheden.

De recente periode onderscheidt zich te-
vens van de vorige twee conjunctuurdalen
doordat het banenverlies anders over de be-

drijfstakken is gespreid. In het verleden was
de vermindering van de personeelssterkte in
de bedrijven hoofdzakelijk de afspiegeling van
de vernietiging van arbeidsplaatsen in de in-
dustrie en de bouwnijverheid, terwijl de ver-
handelbare diensten wegens de toenemende
tertiarisering van de economie onafgebroken
arbeidskrachten in dienst bleven nemen. Zo
liep de werkgelegenheid in de industrie en
de bouw tussen 1974 en 1976 - toen het
in het midden van de jaren zestig ingezette
desindustrialiseringsproces door de gevolgen
van de olieschok werd versterkt - met
7,4 pct. terug, terwijl het aantal banen in de
verhandelbare diensten verder klom, namelijk
met 1,8 pct. Hetzelfde deed zich tussen 1979
en 1981 voor: de vermindering met 8,1 pct.
van het aantal in de industrie en de bouw-
nijverheid werkzame personen werd opnieuw
gedeeltelijk geneutraliseerd door een werkge-
legenheidsgroei met 1,5 pct. bij de verhandel-
bare diensten. Tussen 1991 en 1993 daaren-
tegen bleef de daling van de personeelssterkte
in de industrie en de bouw met 5,2 pct. re-
latief beperkt, maar droegen de verhandelbare
diensten niet langer bij aan de schepping van
arbeidsplaatsen. De vrijmaking van het dien-
stenverkeer, die onder meer verband houdt
met de inwerkingtreding van de Europese in-
terne markt, blijkt immers te wegen op de
winstgevendheid van bedrijven die voordien
zelden met internationale concurrentie te ma-
ken hadden. Daarnaast was de tijdens de vo-
rige recessies opgetekende personeelsaanwas
in de verhandelbare diensten voor een groot
deel terug te voeren op een beduidende cre-
atie van arbeidsplaatsen in de overheidsbe-
drijven. Het personeelsbestand ondergaat er
echter nu al verscheidene jaren vrijwel geen
wijzigingen meer.

Tijdens het voorbije jaar ging het in vol-
ledige arbeidsjaren uitgedrukte arbeidsvolume
in de bedrijven er opnieuw forser op achteruit
dan het aantal werkzame personen. Zowel de
groei van de tijdelijke werkloosheid als de toe-
name van de deeltijdarbeid hebben tot deze
ontwikkeling bijgedragen.

In periodes van verzwakkende activiteit
biedt het stelsel van tijdelijke werkloosheid de
bedrijven de gelegenheid de prestaties van
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hun werknemers aan de schommelingen van
de vraag aan te passen zonder daarom hun
personeelsbestand definitief te moeten terug-
schroeven. In de loop van 1991, toen de eco-
nomische groei ontoereikend was geworden
om de werkgelegenheid op peil te houden,
deden tal van ondernemingen aanvankelijk
een beroep op dat stelsel en droegen zo bij
tot het handhaven van de werkgelegenheid.
Wegens de zich scherper aftekenende con-
junctuurverzwakking zagen vele bedrijven zich
later verplicht die tijdelijke werkloosheid in
definitieve ontslagen om te zetten. Terzelfder
tijd werden nog meer andere bedrijven door
de recessiegetroffen, wat hen er op hun beurt
toe deed besluiten van het stelsel gebruik te
maken. Om misbruiken tegen te gaan, werd
beslist dat de werkgevers voortaan een deel
van de financieringskosten op zich moeten ne-
men. Toch liep de tijdelijke werkloosheid per
saldo verder op, namelijk van gemiddeld
53.000 eenheden in 1992 tot 61.000 eenhe-
den in 1993. Mocht de economische activiteit
onvoldoende aantrekken, dan kan die toena-
me van de tijdelijke werkloosheid in een nieu-
we golf van ontslagen uitmonden.

De deeltijdarbeid is eveneens blijven toe-
nemen, maar in een trager tempo dan voor-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

heen. Die vertraging is vooral het gevolg van
het geringere succes van het stelsel van deel-
tijdse loopbaanonderbrekingen - dat finan-
cieel minder aantrekkelijk werd - en van de
geleidelijke uitdoving van het stelsel van on-
vrijwillig deeltijds werkenden - sedert medio
mei 1993 is geen enkele nieuwe aanvraag
meer ingewilligd. Wordt de deeltijdarbeid in
internationaal perspectief beschouwd, dan
blijkt dat die vorm van arbeidsherverdeling in
België weinig is uitgebouwd: hij neemt hier
amper 12 pct. van de totale werkgelegenheid
voor zijn rekening, tegen 34 pct. in Nederland
en 16 pct. in Duitsland. Het geringere beroep
op de deeltijdarbeid is zowel bij de manne-
lijke als bij de vrouwelijke werknemers waar-
neembaar.

Tot aan het begin van de jaren tachtig
spitste het werkgelegenheidsbeleid zich in Bel-
gië vooral toe op het scheppen van arbeids-
plaatsen in de overheidssector. Later ging het
zich richten op de uitbouw van stelsels die
een tijdelijke of vervroegde uittreding uit het
beroepsleven mogelijk maken. In Nederland
en in mindere mate in Duitsland werd de
werkloosheid daarèntegen veeleer bestreden
met een politiek van verdeling van het be-
schikbare arbeidsvolume, een oplossing die

(procenten van de totale werkgelegenheid)

GRAFIEK 20 - OMVANG VAN DE DEELTIJDARBEID IN 1991 : INTERNATIONALE VERGELIJKING

TOTAAL MANNEN
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(indexcijfers 19 70 ~ 100)

GRAFIEK 21 - AANTAL TEWERKGESTELDE PERSONEN EN BBP TEGEN VASTE PRIJZEN

TOTALE WERKGELEGENHEID EN BBP
180 r-----------------,
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80 L- ----l

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

BBP tegen vaste prijzen:
- gemiddelde Duitsland', Frankrijk, Nederland

- België

Totale werkgelegenheid:

- gemiddelde Duitsland', Frankrijk, Nederland

- België

Bronnen: OESO, EG, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, NBB.

voor de overheidminder duur uitvalt. Het
voorbeeld van Nederland is bijzonder frappant
omdat de werkgelegenheid er sterker is ge-
stegen dan elders in Europa.

De maatregelen ter bevordering van de
werkgelegenheid die in het globaal plan voor
de werkgelegenheid, het concurrentievermo-
gen en de sociale zekerheid zijn opgenomen,
moedigen de verdeling van het arbeidsvolume
aan. In dat verband zal een regelgeving wor-
den opgesteld voor de uitwerking van bedrijfs-
plannen tot herverdeling van de beschikbare
arbeid. Bedrijven die in het kader van die
plannen hun personeelssterkteopvoeren zon-
der het bestaande arbeidsvolume in te krim-
pen, zullen voor iedere aldus gecreëerde ad-
ditionele arbeidsplaats recht hebben op een
forfaitaire vermindering van de werkgeversbij-
dragen, waarbij als enige voorwaarde wordt
gesteld dat het minimum om halftijdse be-
trekkingen moet gaan. Het regeringsplan ligt
overigens in de lijn van de overwegingen die

WERKGELEGENHEID IN DE GROTE TAKKEN

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Werkgelegenheid in de verwerkende nijverheid:
- gemiddelde Duitsland', Frankrijk, Nederland

- België

Werkgelegenheid in de overige takken:

- gemiddelde Duitsland', Frankrijk, Nederland

- België

de Europese Commissie in hetWitboek over
economische groei, concurrentie en werkge-
legenheid heeft geformuleerd. In dat docu-
ment ligt de klemtoon immers overwegend op
de onrustbarende stijging van de werkloosheid
in Europa, die met name het gevolg is van
de weinig arbeidsintensieve economische
groei. Zowel de Belgische situatie als die in
de buurlanden zijn daar voorbeelden van:
ofschoon de toegevoegde waarde thans bijna
dubbel zo groot is als aan het begin van de
jaren zeventig, ligt het aantal arbeidsplaatsen
nauwelijks hoger dan twintig jaar geleden. Het
vrijwel stabiliseren van de werkgelegenheid is
de resultante van een daling van het perso-
neelsbestand in de verwerkende nijverheid en
van een structurele toename in de overige
bedrijfstakken, met name in de dienstensector.
Daar de uitstoot van arbeidskrachten in de
verwerkende nijverheid in België groter was,
heeft de totale werkgelegenheid er zich min-
der gunstig ontwikkeld dan bij de drie be-
langrijkste handelspartners.
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Beroepsbevolking

In 1993 stond tegenover de vermindering
van de werkgelegenheid een toename met
23.000 eenheden van de vraag naar arbeids-
plaatsen, zoals die in de beroepsbevolking tot
uiting komt. Aan die stijging lagen zowel de-
mografische factoren, die het verloop van de
bevolking op arbeidsleeftijd bepalen, als wij-
zigingen in de activiteitsgraad ten grondslag.

De bevolking op arbeidsleeftijd liep tij-
dens het verslagjaar verder op : de negatieve
weerslag van de natuurlijke demografische be-
wegingen werd ruimschoots geneutraliseerd
door een positief migratiesaldo, dat vooral een
uitvloeisel is van de migratiestromen binnen
de Europese Unie naar aanleiding van de tot-
standkoming van de Europese interne markt.

TABEL 7 - VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ARBEIDSPLAATSEN

(gegevens per 30 juni)

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

De verandering van de activiteitsgraad
droeg in 1993· ten belope van zowat
14.000 personen bij tot de stijging van de be-
roepsbevolking, wat minder is dan tijdens de
voorgaande jaren. De elementen die de acti-
viteitsgraad beïnvloeden, met name socio-
culturele factoren en de mate waarin gebruik
wordt gemaakt van de mogelijkheden om de
arbeidsmarkt tijdelijk of vervroegd te verlaten,
hebben zich enigszins anders ontwikkeld dan
voorheen.

De structurele participatiegraad, die tij-
dens het voorgaande jaar reeds in een trager
tempo was toegenomen, liep in 1993 lichtjes
terug. De negatieve weerslag van die daling
op het beloop van de beroepsbevolking kan
op zowat 10.000 eenheden worden geraamd.
Wellicht hebben de conjunctuurverflauwing

Beroepsbevolking (vraag naar arbeidsplaatsen)

Weerslag van :

Bevolking op arbeidsleeftijd 1

Natuurlijke bewegingen .

Migratiesaldo .

Activiteitsgraad .

Structurele participatiegraad .

Vervroegde en tijdelijke uittredingen .
uit het beroepsleven .
uit de werkloosheid : .

Werkgelegenheid (aanbod van arbeidsplaatsen) .

Werkloosheid

Geregistreerde werkloosheid (RVA) .

Werkzoekenden zonder baan (EG) .

Werkloosheidsgraad 2

België .

Europese Unie .

1990 1991 1992 1993 r

Jaarlijkse veranderingen in duizendtallen

35 31 27 23

5 9
-7 -7 -5 -4

7 8 10 13

35 30 22 14
55 37 17 -10

-21 -7 5 24
-7 4 8

-14 -10 3 16

54 5 -18 -52

-19 26 45 76
-35 2 33 53

Procenten van de beroepsbevolking

7,5 7,4 8,2 9,5
8,3 8,7 9,4 10,5

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

1 Mannen en vrouwen tussen 15 en 64 jaar.

2 Geharmoniseerde EG-definitie.
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en de daaruit voortvloeiende geringere kans
op indienstneming sommige inactieven ont-
moedigd om zich op de arbeidsmarkt aan te
bieden. Bovendien kunnen ook de spontane
verlenging van de schooltijd van de jeugd en
de uitsluiting van een groter aantal werklozen
ten gevolge van een strengere reglementering
en een striktere toepassing ervan een rol heb-
ben gespeeld.

De reeds in 1992 ingezette daling van
het aantal personen die gebruik maakten van
tijdelijke of vervroegde-uittredingsstelsels, won
in 1993 nog aan kracht. Tijdens het verslagjaar
slonk het aantal bruggepensioneerden en vol-
ledige loopbaanonderbrekingen met respectie-
velijk 6.000 en 2.000 eenheden. Het tanende
succes van de uittredingsregelingen was nog
opvallender bij de uittredingen uit de werk-
loosheid, die in 1993 met 16.000 eenheden
afnamen. Die beweging is nagenoeg geheel
toe te schrijven aan de teruggang van de tij-
delijke werkloosheidsonderbrekingen wegens
sociale of gezinsomstandigheden; het aantal
oudere werklozen van zijn kant bleef vrijwel
onveranderd. Die scherpe vermindering van
het aantal personen dat van de diverse uit-
tredingsstelsels gebruik maakt, hangt samen
met de uitdoving van het stelsel van de brug-
rustpensioenen alsook met maatregelen waar-
toe de overheid in de loop van 1992 heeft
besloten, met name het optrekken van de mi-
nimumleeftijd voor brugpensioenen en de ver-
laging en de verkorting in de tijd van de uit-
kering in geval van loopbaan- of werkloos-
heidsonderbrekingen.

Werkloosheid

Door de sterke daling van de werkgele-
genheid en de verdere aanwas van de be-
roepsbevolking nam de werkloosheid in een
versneld tempo toe: het aantal niet-werkende
werkzoekenden vermeerderde tussen juni
1992 en juni 1993 met 76.000 eenheden,
tegen stijgingen met respectievelijk 26.000 en
45.000 eenheden tijdens de voorgaande twee
jaren. De versnelling van de werkloosheids-
aangroei komt eveneens tot uiting in de ge-
harmoniseerde gegevens van de EG, die ge-
baseerd zijn op enquêtes die de effectieve
beschikbaarheid van de werklozen peilen.

Volgens die gegevensklom de Belgischewerk-
loosheidsgraad van 8,2 pct. in juni 1992 tot
9,5 pct. in juni 1993.

In de meeste landen van de Europese
Unie werd een soortgelijke ontwikkeling vast-
gesteld: de werkloosheidsgraad is er in die-
zelfde periode immers met gemiddeld
1,1 procentpunt gestegentot 10,5 pct. van de
burgerlijke beroepsbevolking, zodat de Belgi-
sche werkloosheidsgraad zich nog steeds on-
der het Europesegemiddelde bevindt. Die ge-
gevensverhullen evenwel verschillen tussen de
mannelijke en de vrouwelijke beroepsbevol-
king. De mannelijke werkloosheidsgraad, die
reeds duidelijk lager lag dan het gemiddelde
in de Europese Unie, nam tussen juni 1992
en 1993 minder snel toe dan dat gemiddelde,
terwijl de vrouwelijke werkloosheidsgraad
sneller klom dan het Europese gemiddelde.

De huidige fase van werkloosheidsgroei
begon in België in het derde kwartaal van
1990. Tot en met het laatste kwartaal van
1993 beliep de aanwas - berekend op basis
van seizoengezuiverde kwartaalgemiddel-
den - iets meer dan 151.000 eenheden. Dat
is nog steeds minder dan in vergelijkbare con-
junctuurperiodes uit het verleden: tussen het
eerste kwartaal van 1974 en het derde kwar-
taal van 1977 steeg de totale werkloosheid
met 176.000 eenheden en tussen het eerste
kwartaal van 1980 en het derde kwartaal van
1983 werd een toename met 216.000 een-
heden opgetekend.

In vergelijking met de vorige twee cycli
bleef de groei van de werkloosheid in de hui-
dige cyclus aanvankelijk beperkt, maar gaan-
deweg won hij aan kracht. Die ontwikkeling
hangt nauw samen met het conjunctuurpa-
troon. De conjuncturele omslagen van het
midden van de jaren zeventig en het begin
van de jaren tachtig waren abrupt en de re-
cessies van korte duur. De recente conjunc-
tuurverzwakking daarentegen kwam geleidelij-
ker op gang, maar duurde ook langer.

De lengte van de recente fase van con-
juncturele zwakte is verontrustend omdat zij
het risico van een nieuwe aanwas van de
structurele werkloosheid verhoogt. Dat gevaar
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GRAFIEK 22 - WERKZOEKENDEN ZONDER BAAN:
OPSPLITSING NAAR INACTIVITEITSDUUR 1

(duizendtal/en, seizoengezuiverde maandgegevens)

87 88 89 90 91 92 93
- Minder dan 1 jaar - 1 tot 2 jaar

- Meer dan 2 jaar

Bron: RVA.

1 Alleen de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en de jongeren die hun
wachttijd vervullen.

komt reeds duidelijk tot uiting in de naar in-
activiteitsduur opgesplitste gegevens: de
werkloosheidsstijging is nu ook tot in de ca-
tegorie van langdurig werklozen doorgedron-
gen. Voor die groeiende groep van langdurig
werklozen dreigt het gevaar dat zij nagenoeg
definitief van de arbeidsmarkt worden uitge-
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sloten, aangezien de reïntegratie moeilijker
wordt naarmate de inactiviteitsduur toeneemt.

Beschouwt men de leeftijdsstructuur van
de werkloosheid, dan blijkt dat de werkloos-
heidsstijging zich in alle leeftijdscategorieën in
vergelijkbare mate heeft voorgedaan. Uit de
geharmoniseerde EG-enquêtes komt wel tot
uiting dat de werkloosheidsgraad van de jon-
geren van minder dan 25 jaar in België sneller
is opgelopen dan in de Europese Gemeen-
schap. De groeiende bezorgdheid over de
jeugdwerkloosheid resulteerde in de loop van
het verslagjaar in de uitwerking van het zo-
genaamde « jongerenbanenplan». Dat plan,
dat in oktober 1993 van start ging en waarvan
de gevolgen zich pas in 1994 ten volle zullen
laten voelen, voorziet in een tijdelijke vermin-
dering van de sociale-zekerheidsbijdragen van
de werkgevers bij de indienstneming van be-
paalde categorieën van jonge werkzoekenden.
In het globaal plan voor de werkgelegenheid,
het concurrentievermogen en de sociale ze-
kerheid is eveneensspeciale aandacht besteed
aan de jongeren: er is een stelsel van in-
groeibanen uitgewerkt, dat in 1994 van kracht
zou moeten worden. om de indienstneming
van schoolverlaters aan te moedigen. Hetplan
bevat bovendien ook diverse maatregelen om
de integratie van werklozen in het algemeen
te vergemakkelijken. Zo is het « plus-één-
plan », dat voorziet in een vrijstelling van de
werkgeversbijdragen voor de zelfstandigen of

(jaargemiddelden, duizendtal/en)

TABEL 8 - RECHTHEBBENDEN OP DE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING IN RUIME ZIN

1990 1991 1992 1993 r

369 411 476

554 550 519

141 138 137

52 53 61

178 170 145

49 58 58

122 119 102

12 12 16

Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 348

Overige rechthebbenden............................ 528

Conventionele brugpensioenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Tijdelijk werklozen 38

Deeltijds werklozen 1 •••.••••••••••••••••••••••••• 179

Loopbaanonderbrekingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Niet-werkzoekende werklozen 113

Werklozen in beroepsopleiding 12

Bronnen: RVA, NBB.

1 Het totale aantal bij de RVA ingeschreven deeltijds werklozen ligt hoger. In de tabel wordt enkel rekening gehouden met de groep deeltijds werklozen
die effectief recht hebben op een aanvullende werkloosheidsuitkering. Hun aandeel bedroeg in 1992 ongeveer 76 pct.
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de vennootschappen die een uitkeringsgerech-
tigde volledig werkloze als eerste werknemer
in dienst nemen, versterkt. Bovendien zullen
de lokale jobdiensten een centrale rol spelen
bij het inschakelen voor sociale, niet-commer-
ciële taken van werklozen die, onder meer
wegens ontoereikende of onaangepaste kwa-
lificaties, moeilijk een baan kunnen vinden.

Tegenover de vermeerdering van het aan-
tal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
stond een versnelde vermindering van het
aantaloverige rechthebbenden. Het restrictie-
ve maatregelenpakket dat in 1992 door de
overheid was uitgewerkt en dat betrekking
had op diverse categorieën van die andere
rechthebbenden op de werkloosheidsverzeke-
ring, werd in 1993 nog met een reeks nieuwe
regelingen aangevuld. Die initiatieven leidden
ertoe dat tijdens het verslagjaar nog enkel bij
de tijdelijk werklozen en de werklozen in be-

roepsopleiding opvallende stijgingen werden
geregistreerd. Voor de toename van deze laat-
ste categorie van werklozen dient de verkla-
ring te worden gezocht in het individueel be-
geleidingsplan voor werklozen, dat in 1993
een aanvang nam en dat tot doel heeft het
aanbod van geschoolde arbeidskrachten te
vergroten. De neerwaartse tendens van het
aantal deeltijds werklozen heeft uiteraard te
maken met de afbouw van het stelsel van de
onvrijwillig deeltijds werkenden. Dat het aan-
tal loopbaanonderbrekingen niet langer aan-
groeit, komt ongetwijfeld door de verkorting
van de maximale duur en de verlaging van
de uitkering. De vermindering van het aantal
niet-werkzoekenden van haar kant moet wor-
den toegeschreven aan de werkloosheidson-
derbrekingen : ook daar werden immers re-
strictievere maatregelen met betrekking tot de
duur en het bedrag van de uitkering van
kracht.

BESTEDINGEN, PRODUKTIE EN WERKGELEGENHEID 45





ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

3. PRIJZEN EN KOSTEN

3.1 PRIJZEN

Het algemene indexcijfer van de con-
sumptieprijzen is gestegen van 2,4 pct. in
1992 tot 2,8 pct. in 1993. Ongerekend de
energieprodukten en het effect van de wijzi-
gingen in de indirecte fiscaliteit, is de inflatie
nochtans vertraagd van 3 pct. in 1992 tot
2,7 pct. in 1993, wat vrij normaal is in een
periode van recessie.

In 1992 waren de prijzen van de ener-
gieprodukten, zonder de invloed van de fis-
cale maatregelen, met 4 pct. teruggelopen,
wat flink had bijgedragen tot de vertraging
van de algemene prijsstijging; in 1993 namen
ze daarentegen met 0,4 pct. toe. Bovendien
was de totale weerslag van de veranderingen
in de indirecte-belastingstelselsop de prijzen
groter dan het jaar voordien.

Op de ingrijpende fiscale wijzigingen die
in 1992 de prijzen van diensten en energie-
produkten opwaarts en die van de overige
produkten neerwaarts hadden beïnvloed, volg-

den in 1993 immers nieuwe maatregelen. Die
troffen vrijwel uitsluitend de energieproduk-
ten, waarvoor de fiscale heffingen achtereen-
volgens werden opgetrokken in januari
- controleretributie op stookolie -, in au-
gustus - bijdrage op het particuliere verbruik
van elektriciteit, gas, stookolie en benzine -
en in december - verhoging van de op
brandstoffen geheven accijnsrechten.

De fiscale aanpassingen hadden daaren-
tegen nog slechts een marginale terugslag op
het prijsindexcijfer exclusief energiedragers.

De prijzen van levensmiddelen, die vanaf
het tweede halfjaar van 1990 de inflatie mede
hebben beteugeld, zijn in vergelijking met
1992 opnieuw met bijna 1 pct. geslonken.
Die daling was over het grootste gedeelte van
het jaar vrijwel algemeen. Tegenover 1992
werden immers enkel graanprodukten, met
name brood - waarvan de nog steeds gecon-
troleerde prijs in januari en augustus is aan-
gepast -, verse groenten - waarvan de prij-
zen schommelen naargelangvan de weersom-
standigheden niet-alcoholhoudende dran-

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

TABEL 9 - RECHTSTREEKSE WEERSLAG, OP HET INFLATIECIJFER, VAN DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN DE
ACCIJNSRECHTEN EN BTW-TARIEVEN

Algemeen indexcijfer

Vastgestelde veranderingen

1990

3,5

Weerslag van de fiscale wijzigingen 1 ••••••••••••••• 0,3

3,1Veranderingen bij ongewijzigde fiscaliteit

Energieprodukten

Vastgestelde veranderingen 6,8

Weerslag van de fiscale wijzigingen 1 ••.•.•••.•••••• 2,5

Veranderingen bij ongewijzigde fiscaliteit 4,3

Indexcijfer exclusief energieprodukten

Vastgestelde veranderingen 3,1

Weerslag van de fiscale wijzigingen 1 ..••••.•.•.•.•• 0,1

Veranderingen bij ongewijzigde fiscaliteit 3,0

1991 1992 1993

3,2 2,4 2,8

0,1 0,1 0,3

3,1 2,3 2,5

2,6 -1,1 3,6

1,0 2,9 3,1

1,6 -4,0 0,4

3,3 2,8 2,7

-0,2

3,3 3,0 2,7

Bronnen: MEZ, NBB.

1 Bijdrage tut de verandering t.O.V. het voorgaande jaar.
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ken en, in mindere mate, suiker en zuivel-
produkten duurder.

De prijzen van diensten en de huurgelden
zijn het voorbije jaar fors blijven stijgen, hoe-
wel in iets mindere mate dan in 1992. De
huurprijzen zijn in 1993 met gemiddeld
5,3 pct. in de hoogte gegaan, tegen bijna
6 pct. in 1992; bij de diensten bedroeg de
toename 3,8 pct., tegen 4,2 pct. In dit laatste
geval is de vertraging evenwel ten dele het
gevolg van de op 1 april 1992 in werking
getreden hervorming van de belasting over de
toegevoegdewaarde, die in dat jaar aanleiding
gaf tot een supplementaire prijsstijging met
0,3 pct. en met slechts 0,1 pct. tijdens het
verslagjaar. Ongerekend de wijzigingen in de
indirecte fiscaliteit is de teruggang dus vrij

GRAFIEK 23 - CONSUMPTIEPRIJZEN: NIET-ENERGETISCHE
BESTANDDELEN

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

1990 1991 1992 1993

- Huurgelden

- Diensten

Produkten exclusief levensmiddelen en
energiedragers

- Levensmiddelen

Bronnen: MEZ, NBB.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

gering gebleven. Het openbare vervoer, de
geneeskundige verzorging en de ziekenhuis-
opnamen werden aanzienlijk duurder. In de
dienstverlening door particuliere bedrijven
werden de grootste prijsverhogingen opgete-
kend voor het onderhoud en de herstelling
van woningen en wagens, alsook in de horeca.

Voor produkten andere dan levensmidde-
len en energiedragers is de prijsstijging, die in
april 1992 werd afgeremd door de mechani-
sche weerslag van de op dat ogenblik van
kracht geworden BTW-verlaging, sedert april
1993 opnieuw sterk versneld; tijdens het ver-
slagjaar bedroeg de gemiddelde prijsverhoging
2,8 pct., tegen 2,4 pct. in 1992. Bovendien
werden de prijzen van die produkten om-
hooggeduwd door het optrekken, in januari
1993, van de BTW op tabak van 12 tot
19,5 pct.

Gevolg gevend aan de Europese eisen in-
zake de vrije concurrentie en de openstelling
van de markten heeft het ministerieel besluit
van 20 april 1993 een einde gemaakt aan het
sedert 1945 van kracht zijnde stelsel van al-
gemene prijzencontrole. Ofschoon het - zeer
soepele - systeem van voorafgaande aankon-
diging van prijsverhogingen neerkwam op een
louter formele controle, was België niettemin,
samen met Luxemburg, het enige land van de
Europese Gemeenschap waar een dergelijke
reglementering nog bestond.

Sedert 1 mei gebeurt de prijszetting vol-
ledig vrij, behalve op sommige terreinen waar
specifieke bepalingen blijven gelden (met na-
me rusthuizen, watervoorziening, kabeltelevi-
sie, afvalverwerking, geneesmiddelen, ver-
plichte verzekeringen, aardolieprodukten, gas
en elektriciteit, taxivervoer, sommige brood-
soorten en sommige motorvoertuigen). Voor
alle andere goederen en diensten gebeurt de
prijszetting zonder voorafgaande formalitei-
ten; wel dienen ondernemingen met een om-
zet van meer dan fr. 300 miljoen hun prijs-
verhogingen aan de minister van Economische
Zaken mee te delen.

Terwijl de inflatie in België in 1993 licht-
jes toenam, stabiliseerde ze zich in Frankrijk
op een peil dichtbij 2 pct. en vertraagde ze
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in Nederland verder van 2,6 pct. in januari
tot 1,7 pct. in december. Daardoor is het in-
dexcijfer van de consumptieprijzen in 1993
in België opnieuw sneller gaan stijgen dan in
Frankrijk en Nederland. De toename bleef wel
beperkter dan in Duitsland, waar de inflatie
niet afliet; gedurende het grootste gedeelte
van het jaar ging ze er 4 pct. te boven en in
december beliep ze nog 3,7 pct.

GRAFIEK 24 - CONSUMPTIEPRIJZEN: INTERNATIONALE
VERGELIJKING

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

1990 1991

- Duitsland'

- Frankrijk

1992 1993

- België

- Nederland

Bronnen: EG, MEZ.

Vergelijkt men de Belgische resultaten op
het stuk van inflatie met die van de belang-
rijkste Europese handelspartners, dan moet re-
kening worden gehouden met het effect van
de wijzigingen in de indirecte fiscaliteit die,
zoals in België, het verloop van de consump-
tieprijzen hebben beïnvloed. In de drie buur"
landen speelde dat effect in 1993 eveneens
in opwaartse zin, vooral in Duitsland waar het

normale BTW-tarief in januari opgetrokken
werd van 14 tot 15 pct., maar ook, zij het
in mindere mate, in Frankrijk waar de accijns-
rechten op brandstoffen, tabak en alcohol zijn
verhoogd, en in Nederland waar de regering
de produktencategorieën die onder het ver-
laagde en het normale BTW-tarief vallen,
heeft herschikt en bepaalde accijnsrechten op-
waarts heeft herzien.

Gewoonlijk worden de oorzaken van in-
flatie geanalyseerd naar bestanddelen (ener-
gieprodukten, levensmiddelen, overige pro-
dukten, diensten en huurgelden) ; een andere
benadering bestaat erin het verloop te bestu-
deren van de kostenelementen verbonden aan
de produktie van goederen of aan het verle-
nen van diensten, ongeacht of het gaat om
kosten van buitenlandse (invoerprijzen) of van
binnenlandse oorsprong (loonkosten, indirecte
fiscaliteit, bruto exploitatieoverschot).

De gegevensdie nodig zijn om de invloed
van die respectieve kosten afzonderlijk te be-
studeren, zijn echter niet beschikbaar voor het
indexcijfer van de consumptieprijzen, doch
uitsluitend voor de deflator van de finale be-
stedingen. Vanwege hun verschillende samen-
stelling tekenen beide statistische gegevens
vaak uiteenlopende ontwikkelingen op qua
omvang en zelfs qua richting. De goederen
en diensten die in aanmerking worden geno-
men bij het berekenen van het indexcijfer van
de consumptieprijzen worden immers niet op
exact dezelfde wijze gewogen als bij de ge-
zamenlijke particuliere consumptie en, a for-
tiori, als bij het geheel van de finale beste-
dingen die ook nog de overheidsconsumptie,
de investeringen van de particulieren, de ven-
nootschappen en de overheid, alsmede de uit-
voer omvatten.

De schommelingen van de deflator van
de finale bestedingen zijn ten dele afhankelijk
van de wijzigingen in de invoerprijzen. De
jongste jaren tekenden deze laatste in België
een gunstiger verloop op dan bij de drie be-
langrijkste handelspartners. In 1993 was dat
niet langer het geval vermits de prijsdaling
voor ingevoerde produkten van dezelfde orde
van grootte was als die in de buurlanden.
Ondanks die ontwikkeling bleef het matigende
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TABEL 10 - OPSPLITSING VAN DE DEFLATOR VAN DE FINALE BESTEDINGEN NAAR KOSTENCATEGORIEEN:
INTERNATIONALE VERGELIJKING

(jaarlijks.e veranderingspercentagesJ

DefJator van
de finale

bestedingen

Opsplitsing naar kostencategorieën

Kosten van
buitenlandse
oorsprong

Kosten van binnenlandse oorsprong

Invoerprijzen Totaal (BBP) Loonkosten 1 Indirecte
belastingen

na aftrek van
subsidies 1

Bruto
exploitatie-
overschot 1

België'

p.m. Weging3 . ........................... (100,0) (40,6) (59,4) (32,0) (5,5) (21,9)

1987-1989 .............................. 2,1 1,5 2,9 7,9 6,1

1990-1992 .............................. 1,2 -1,3 3,1 5,1 3,2 0,2

1993 r .................................. 1,5 -0,9 2,8 4,5 8,9 -1,3

1987-1993 .............................. 1,6 -0,1 3,0 2,8 6,0 2,5

Drie belangrijkste Europese handelspartners 4

p.m. Weging3 . ........................... (100,0) (21,4) (78,6) (42,1) (8,9) (27,6)

1987-1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 1,4 2,1 1,2 3,1 3,2

1990-1992 .............................. 2,2 -0,6 3,2 3,6 4,7 2,4

1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 -1,0 2,9 3,2 3,7 2,3

1987-1993 .............................. 2,1 0,2 2,7 2,5 3,9 2,7

Bronnen: EG, NIS, NBB.

I Uitgedrukt per eenheid toegevoegde waarde.

2 Ten behoeve van de internationale vergelijking zijn de gegevens betreffende België opgesteld op basis van geharmoniseerde reeksen die, anders dan in
tabel 11, niet voor de eventuele invloed van statistische aanpassingen zijn geschoond.

J Gemiddeld aandeel, in de periode 1987-1993, van elk van de bestanddelen in de gezamenlijke finale bestedingen tegen werkelijke prijzen.

4 Gewogen gemiddelde van West-Duitsland, Frankrijk en Nederland. De gebruikte coëfficiënten zijn die van de concurrentienorm, aangepast aan het geheel
van die drie landen, te weten respectievelijk 47,7; 35,9 en 16,4 pct.

effect van de buitenlandse kosten op de in-
flatie evenwel ingrijpender in België, waar het
aandeel van de import in de finale bestedin-
gen 41 pct. bedraagt, dan in de drie overige
landen, waar dat aandeel gemiddeld slechts
21 pct. beloopt.

Over het geheel van de periode
1987-1993 zijn de - per eenheid toegevoeg-
de waarde uitgedrukte - binnenlandse kosten
per jaar gemiddeld met ongeveer 3 pct. ge-
stegen in België en met circa 2,7 pct. bij de
drie handelspartners. Dat synchronisme vindt
men ook terug bij de twee belangrijkste be-
standdelen van de binnenlandse kosten, na-
melijk de lonen en het bruto exploitatieover-
schot van de vennootschappen en de zelfstan-
digen. De indirecte fiscaliteit na aftrek van

subsidies onderging ingevolge de verschillende
fiscale hervormingen dermate omvangrijke wij-
zigingen dat zij - ondanks haar vrij beperkte
relatieve belang - eveneens het verloop van
de binnenlandse kosten beïnvloedde. Tijdens
de beschouwde periode liep zij in alle landen
op, zij het matiger in het buitenland dan in
België.

Achter het parallellisme dat, over het ge-
heel van de periode 1987 tot 1993, tussen
België en het buitenland kan worden vastge-
steld met betrekking tot de schommelingen
van de binnenlandse kosten, met uitzondering
van de indirecte belastingen, schuilt evenwel
een vrij duidelijke breuk die zich tussen de
periode 1987 tot 1989 en de daaropvolgende
jaren voordeed. Tijdens de eerste van die
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twee subperiodes bleven de loonkosten in
België ongewijzigd, terwijl ze in de overige
landen een stijging lieten zien en, bijgevolg,
is het per saldo verkregen bruto exploitatie-
overschot in België veel sneller aangedikt. Se-
dert 1990 is die situatie omgeslagen : het stij-
gingstempo van de loonkosten is tussen 1990
en 1992 in België boven de 5 pct. uitgeko-
men, terwijl het in Duitsland, Frankrijk en Ne-
derland minder scherp in de hoogte ging. In
1993 vertraagde de loonkostenstijging, maar
in België bleef ze beduidend boven die in de
overige landen uitgaan. Dientengevolge is het
bruto exploitatieoverschot - dat vaak als buf-
fer fungeert teneinde, in periodes dat de loon-
kosten sneller stijgen dan bij de handelspart-
ners, het hoofd te bieden aan de buitenlandse
concurrentie - aan het begin van dit decen-
nium in België nagenoeg niet vergroot en in
1993 zelfs gekrompen. In de overige drie lan-
den daarentegen, is het bruto exploitatieover-
schot blijven groeien in een tempo dat slechts
weinig trager was dan dat aan het einde van
de jaren tachtig, of nog, dan dat van de ove-
rige bestanddelen van de binnenlandse kos-
ten.

3.2 PRIJZEN EN KOSTEN IN DE SECTOR
VAN DE BEDRIJVEN

De daling van het bruto exploitatieover-
schot per verkochte eenheid van het geheel
van de economie is uitsluitend toe te schrijven
aan de sector van de vennootschappen. Voor
het vierde opeenvolgende jaar overtrof de toe-
name van de kosten per eenheid er de stijging
van de verkoopprijzen, waardoor het bruto
exploitatieoverschot per verkochte eenheid in
1993 met zowat 5 pct. terugliep.

Enerzijds zijn de kosten per eenheid in
1993 gemiddeld met bijna 2 pct. toegeno-
men, ondanks de prijsdaling van ingevoerde
goederen en diensten, die net als in 1992
mede in de hand werd gewerkt door de ap-
preciatie van de frank. Die verhoging is in de
eerste plaats het resultaat - gezien hun over-
wicht in de structuur van de produktiekos-
ten - van de stijging van de loonkosten die,
anders dan tijdens de voorgaande jaren, niet
meer werd getemperd door aanzienlijke pro-
duktiviteitswinsten. Zij wordt ook verklaard

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

TABEL 11 - PRIJZEN EN KOSTEN PER EENHEID IN DE SECTOR VAN DE BEDRIJVEN 1 2

Verkoopprijzen per eenheid .

Op de binnenlandse markt .

Bij de uitvoer .

Kosten per eenheid .

Ingevoerde goederen en diensten
Kosten in vreemde valuta's 3 •.•••••••..•••.•.•.•••••••

Wisselkoers 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kosten in franken .

Kosten van binnenlandse oorsprong per eenheid produkt ..
Indirecte belastingen min subsidies .
Loonkosten .
Bruto exploitatieoverschot van de zelfstandigen .

Bruto exploitatieoverschot van de vennootschappen per verkoch-
te eenheid .

1990

0,9

3,3

-1,7

1,5

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

4,4
2,8
5,2
2,9

-3,5

1991

1,0

2,9

-0,3

1,9

(-0,5)
(0,1)

-0,4

3,6
-0,5

5,0
2,0

-5,8

1992 r

0,5

2,7

-1,0

0,7

(-0,5)
(-2,0)
-2,4

3,7
7,0
3,5
2,3

-1,1

1993 r

1,1

2,5

-0,4

1,9

(-0,4)
(-0,5)
-0,9

4,6
9,7
4,2
2,3

-5,3

Bronnen; NIS. NBB.

1 Privé- en overheidsbedrijven.

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

) Kosten verkregen door hel kostenverloop in franken te delen door de wisselkoerswijziging.

4 Gemiddelde wisselkoers gewogen met de invoer van goederen en diensten. Teken - : appreciatie van de frank.
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door de verzwaring van de indirecte belastin-
gen en door de vermindering van de aan be-
drijven toegekende subsidies.

Anderzijds bleek het voor de bedrijven,
zeker in het sombere conjunctuurklimaat, niet
mogelijk om de stijging van de kosten volledig
door te berekenen in de verkoopprijzen. Dat
was in het bijzonder het geval voor de be-
drijven uit sterk aan internationale concurren-
tie blootgestelde sectoren. Een aantal takken,
zoals de ijzer- en staalnijverheid en de basis-
chemie, hadden op hun markten zelfs met
scherpe prijsdalingen te kampen. Wegens die
tegengesteldeontwikkeling van kosten en prij-
zen slonk het bruto exploitatieoverschot en is
het aandeel ervan in de bruto toegevoegde
waarde in 1993 opnieuw verminderd.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Het verloop van de structuur van de toe-
gevoegde waarde sinds het begin van de jaren
tachtig geeft de bufferfunctie van het bruto
exploitatieoverschot goed weer. Het aandeel
van dit laatste en dat van de loonkosten - de
twee hoofdbestanddelen van de toegevoegde
waarde van de bedrijven - verliepen immers
symmetrisch, maar ontwikkelden zich van de
ene op de andere periode in tegengestelde
zin. Van 1981 tot 1989 gaven de opeenvol-
gende en gecumuleerde effecten van de loon-
matiging, van de prijsdaling van energiepro-
dukten en van de activiteitsgroei aanleiding
tot een krachtig herstel van het bruto exploi-
tatieoverschot, zodat het aandeel ervan in de
toegevoegde waarde toenam van 14 tot
23 pct. Sedert 1990 hebben de conjunctuur-
vertraging en de forse loonsverhogingen die

GRAFIEK 25 - STRUCTUUR VAN DE BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE VENNOOTSCHAPPEN EN ONTWIKKELING
PER SECTOR VAN HET AANDEEl VAN HET BRUTO EXPLOITATIEOVERSCHOT

OPSPLITSING VAN DE TOEGEVOEGDE
WAARDE VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
(procenten)
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r r
- Loonkosten (linkerschaal)
- Bruto exploitatieoverschot (rechterschaal)

Bruto exploitatieoverschot van de zelfstandigen
(rechterschaal)

- Indirecte belastingen min subsidies (rechterschaal)

Bronnen: NIS. NBB.

AANDEEL VAN HET BRUTO EXPLOITATIE-
OVERSCHOT IN DE TOEGEVOEGDE WAARDE
VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
(indexcijfers 1980 = 100)
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de bedrijven - gedeeltelijk wegens de renta-
biliteitsverbetering tijdens de voorgaande ja-
ren - toekenden, opnieuw geleid tot een in-
krimping van het aandeel van het bruto ex-
ploitatieoverschot, dat aldus in 1993 tot zowat
18 pct. is teruggevallen, een peil dat nog
steeds hoger is dan aan het begin van de
jaren tachtig. Het aandeel van het bruto ex-
ploitatieoverschot van de zelfstandigen in de
toegevoegde waarde van de bedrijven, dat
nauwelijks conjunctuurgevoelig lijkt, vielover
de hele periode ietwat terug; dat van de in-
directe belastingen min subsidies nam daar-
entegen lichtjes toe.

Een indeling van de bedrijfstakken volgens
de mate waarin zij aan de internationale con-
currentie zijn blootgesteld, toont aan dat de
teruggang van het aandeel van het bruto ex-
ploitatieoverschot in de toegevoegde waarde
niet gelijkmatig verliep. Zo was de sedert
1990 waargenomen achteruitgang veel sterker
bij de bedrijven uit de verwerkende nijver-
heid, die het meest aan de internationale con-
currentie zijn blootgesteld, dan bij de bedrij-
ven uit de dienstensector of die uit de bouw-
nijverheid. De uiteenlopende ontwikkeling in
de blootgestelde en in de minder blootgestel-
de sectoren wordt hoofdzakelijk verklaard
door hun verschillende vermogen om wijzi-

TABEL 12 - LOONKOSTEN IN DE BEDRIJVEN 1

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

gingen van de produktiekosten in de verkoop-
prijzen door te berekenen. Het aandeel van
het bruto exploitatieoverschot in de toege-
voegde waarde van de intermediaire sector,
dat is vooral energie en water, waarvan de
verkoopprijzen grotendeels gereguleerd zijn, is
daarentegen over de hele periode nagenoeg
ononderbroken blijven toenemen.

De bedrijven hebben op die nieuwe ver-
nauwing van de eenheidsmarges,die in 1993
met een lager verkoopvolume gepaard ging,
gereageerd met een aanzienlijk sterkere ver-
mindering van hun personeelsbestand dan in
het voorgaande jaar. Ondanks die personeels-
inkrimping lagen de produktiviteitswinsten ver
onder die van 1992, net als onder die van
de voorbije tien jaar trouwens. Zo viel de
toename van de loonkosten per eenheid pro-
dukt scherper uit dan in 1992, hoewel de
verhoging van de kosten per werknemer ge-
ringer was.

De in 1992 begonnen vertraging van het
stijgingstempo van de loonkosten per tewerk-
gestelde persoon in de bedrijven zette zich
tijdens het verslagjaar immers voort. De be-

. zoldiging per werknemer voor een volledig ar-
beidsjaar steeg in 1993 met 4,4 pct., tegen
8,1 pct. in 1991 en 6,8 pct. in 1992.

Bezoldiging per werknemer voor een volledig arbeidsjaar

Verhoging ten gevolge van:

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

Produktiviteit per werknemer voor een volledig arbeidsjaar ...

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

1990 1992 1993 r1991

7,2 6,8 4,48,1

3,3
2,0
0,S
1,3

1,9

5,2

-0,1
3,5
2,3
0,S
1,7

0,3
2,6
0,9
0,S
0,2

0,2

4,2

2,9

5,0

2,7
2,3
0,S
1,1

3,2

3,5

Bronnen: NIS, NBB.

1 Privé- en overheidsbedrijven. Alle gegevens zijn becijferd zonder rekening te houden met de eventuele weerslag van de statistische aanpassingen, die de
drie invalshoeken van de nationale rekeningen met elkaar in overeenstemming brengen.

1 Hoofdzakelijk loonstijgingen overeengekomen in bedrijfsakkoorden, discrepantie tussen de geraamde en de werkelijke loonindexeringen en vergissingen en
weglati ngen.

3 Per eenheid toegevoegde waarde in de bedrijven, tegen vaste prijzen.
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Aangezien de weerslag van de indexering
in 1992 en 1993 nagenoeg gelijk was, kan
die vertraging vooral worden toegeschreven
aan de matiging van de CAO-loonstijgingen
die door de sociale gesprekspartners werden
overeengekomen bij de loononderhandelin-
gen met betrekking tot de jaren 1993 en
1994. Terwijl de uitvoering van het vorige
Centraal Akkoord en van de sectorale ak-
koorden voor de periode 1991-1992 leidde
tot een totale toename van de loonkosten
met zowat 5 pct., zou de gecumuleerde kost-
prijs van het huidige, in december 1992
gesloten Centraal Akkoord, en van de aan
het begin van het verslagjaar bereikte secto-
rale akkoorden, beperkt blijven tot ongeveer
2,5 pct. Er zij bovendien op gewezen dat
het leeuwedeel van die overeengekomen
loonstijgingen in 1994 van kracht zal worden.
Wegens het grote aantal bedrijfsakkoorden
kon in de vorenvermelde cijfers overigens
geen rekening worden gehouden met de
daarin toegekende voordelen. Zij zijn opge-
nomen bij de overige factoren die het ver-
loop van de loonkosten bepalen. In de hui-
dige economische context is het weinig waar-
schijnlijk dat zij op de loonstijgingen een
aanzienlijke druk hebben uitgeoefend; som-
mige bedrijven hebben integendeel met hun
personeelonderhandeld over loonsverminde-
ringen in ruil voor het handhaven van de
werkgelegenheid of voor een arbeidstijdver-
korting.

De sociale-zekerheidsbijdragen van de
werkgevers werden in 1993 aanmerkelijk ver-
hoogd ten gevolge van nieuwe maatregelen
betreffende onder meer de financiering van
de tijdelijke werkloosheid, de deeltijdse werk-
nemers die een werkloosheidsuitkering ont-
vangen en de uitvoeringsvoorwaarden van de
Maribel-operatie. De weerslag van deze laat-
ste maatregel werd deels gecompenseerd door
een nieuwe herschikking van het stelsel ten
gunste van de handarbeiders in bedrijven die
behoren tot een aan de internationale con-
currentie blootgestelde sector, met andere
woorden - zoals blijkt uit het koninklijk be-
sluit van 14 juni 1993 dat die additionele ver-
minderingen van de sociale-zekerheidsbijdra-
gen van de werkgevers vastlegt - tot de bran-
che niet-energetische produkten van de ex-
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tractieve nijverheid en tot de verwerkende nij-
verheid, behalve de. bedrijven uit de takken
olieraffinage, cokesfabricage en behandeling
van kernbrandstof.

Een vergelijking van het loonkostenver-
loop per tewerkgestelde in België met dat in
het geheel van de zeven belangrijkste han-
delspartners is één van de beoordelingsele-
menten gestipuleerd in de wet van 6 januari
1989 ter vrijwaring van het concurrentiever-
mogen van het land. Zoals de Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven in zijn verslag van maart
1993 heeft onderstreept, vormt de hereniging
van Duitsland in 1990 een probleem voor de
door die wet voorgeschreven beoordeling van
de relatieve positie van België. Na de here-
niging gaf de sterke toename van de loonkos-
ten in de oostelijke Länder immers aanleiding
tot een grotere stijging ervan in Duitsland als
geheel dan in het westelijke deel van Duits-
land alleen. Die verhogingen moeten worden
gezien als een inhaalbeweging van de lonen
in het oostelijke deel van Duitsland, die vóór
de hereniging bijzonder laag waren. Zij kun-
nen moeilijk in rekening worden genomen in
een evaluatie van de-ontwikkeling van. de Bel-
gische concurrentiepositie. De gegevens over
de loonkosten hebben daarom enkel betrek-
king op het westelijke deel van Duitsland.

In 1993 groeiden de in gemeenschappe-
lijke munt uitgedrukte loonkosten per werk-
nemer in de particuliere sector opnieuw snel-
ler in België dan bij de zeven belangrijkste
handelspartners. De concurrentiehandicap die
België ten opzichte van 1987 heeft opgelo-
pen, is dus nog vergroot. De wisselkoers-
wijzigingen van de momenteel zwevende
munten hebben in 1993 de meer en meer
uit de koers geraakte kosten in een aantal
landen immers in belangrijke mate gecorri-
geerd. Zo werd het sedert 1987 gecumu-
leerde concurrentienadeel van het Verenigd
Koninkrijk door de waardevermindering van
het pond sterling weggewerkt en verleende
de depreciatie van de lire Italië een flink
concurrentievoordeel ten opzichte van België.
Daar staat tegenover dat, in tegenstelling tot
de voorgaande jaren, de loonstijging in België
gematigder was dan in het geheel van de
buurlanden.
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TABEL 13 - LOONKOSTEN PER WERKNEMER IN DE BEDRijVEN: INTERNATIONALE VERGELIJKING IN GEMEENSCHAPPELIJKE
MUNT

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

1990 1991 1992 1993 r p.m.
Gewichten 1

In Belgische franken In nationale Wisselkoers In Belgische
valuta franken

België2 ........................... 5,5 6,3 5,3 4,2 4,2

Drie buurlanden ................... 3,2 3,9 4,4 3,7 1,2 4,9 (65,0)

Vijf belangrijkste Europese handelspart-
ners ...... 0'0···················· 3,2 5,1 3,2 3,7 -2,1 1,6 (84,6)

Zeven belangrijkste handelspartners ... 0,7 5,6 2,8 3,6 3,6 (100,0)

Duitsland 0 ...................... 2,8 4,3 4,8 4,0 1,5 5,6 (31,0)

Frankrijk ........................ 4,4 3,3 3,7 3,4 0,5 3,9 (23,3)

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

Verenigd Koninkrijk .............. 1,3 9,6 -0,6 3,4 -8,4 -5,3 (11,4)

Italië ........................... 5,7 7,3 0,8 4,3 -15,9 -12,3 (8,2)

Verenigde Staten ................. -11,2 6,3 -0,9 3,9 7,6 11,9 (10,4)

Japan ........................... -14,9 14,6 2,2 0,5 23,2 23,8 (5,0)

Bronnen: OESO, NBB.
1 Deze op het IMF-model inzake het concurrentievermogen gebaseerde gewichten houden rekening met het relatieve aandeel van zeventien industrielanden

in de Belgische in- en uitvoer en met het gewicht van elk van die landen als concurrent van België op derde markten. De zeven belangrijkste handelspartners
vertegenwoordigen 89 pct. van het totaal van de zeventien door het IMF beschouwde industrielanden.

2 De ramingen voor België verschillen van die in tabel 12. Enerzijds zijn zij niet in volledige arbeidsjaren omgerekend, en anderzijds zijn ten behoeve van
de internationale vergelijking andere bronnen gebruikt.

De gelijktijdige· verslechtering van de re-
latieve positie inzake de loonkosten en van
de exportresultaten wijst er volgens de in de
wet van 6 januari 1989 gedefinieerde criteria
op dat het concurrentievermogen van de Bel-
gische economie is verzwakt. Die situatie
werd vastgesteld door de Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven, die de regering en het par-
lement ervan in kennis heeft gesteld. De
maatregelen ter vrijwaring van het concurren-
tievermogen die met het oog op de toepassing
van de desbetreffende wet zijn getroffen, wer-
den opgenomen in het regeringsplan dat na
het mislukken van de onderhandelingen over
het sociaal pact is opgesteld. Die maatregelen
zullen vanaf 1994 enerzijds de groei van de
lonen matigen, en anderzijds de loonkosten
voor een aantàl categorieën van werknemers
verlagen. Concreet worden de sociale-zeker-
heidsbijdragen van de werkgevers op de laag-
ste lonen verminderd en wordt bij het in
dienst nemen van jonge werklozen een de-
gressieve vrijstelling in de tijd van de sociale

lasten ingevoerd. De maatregelen tot loonma-
tiging houden in de eerste plaats in dat de
reële lonen - met uitzondering van de uit
wage drift voortvloeiende verhogingen - in
de periode 1995-1996 worden bevroren.
Voorts wordt het algemene indexcijfer van de
consumptieprijzen bij de berekening van de
loonindexering sedert januari 1994 gecorri-
geerd teneinde er een aantal produkten, meer
bepaald tabak, alcohol, benzine en diesel, als-
mede de invloed van de in 1993 ingevoerde
bijdrage op het energieverbruik, uit te verwij-
deren. Daardoor zal, gelet op de bestaande
berekeningsmethoden voor de loonindexering
en de huidige verwachtingen inzake prijsstij-
gingen, de groei van de lonen in 1994 met
iets meer dan 1 pct. vertragen.

De concurrentiepositie in het vlak van de
loonkosten kan ook worden beoordeeld aan
de hand van de kosten per eenheid produkt,
die de resultante zijn van de verhouding tus-
sen het verloop van de voornoemde loonkos-
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GRAFIEK 26 - GECUMULEERDE ONTWIKKELING, VAN 1987 TOT 1993, VAN DE LOONKOSTEN PER EENHEID PRODUKT IN
DE BEDRIJVEN: INTERNATIONALE VERGELIJKING

(indexcijfers 1987 ~ 100)
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Nederland

Verenigd Koninkrijk
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Verenigde Staten

Japan

100 110

• In franken

Bronnen: OESO, NBB.

I~

ten per tewerkgestelde en dat van de zicht-
bare arbeidsproduktiviteit. Deze laatste maat-
staf wordt evenwel beïnvloed door elke sub-
stitutie tussen de factor kapitaal en de factor
arbeid in het produktieproces. Onder voor-
behoud van die restrictie blijkt dat de toe-
name van de zichtbare arbeidsproduktiviteit
in het verleden weliswaar heeft bijgedragen
tot het milderen van de Belgische loonhan-
dicap, maar voor het verslagjaar wijzen de
indicaties op een sterkere vertraging van de
produktiviteitswinsten in België dan in het
buitenland.

120 140130

• In nationale munt

AI bij al zijn de in gemeenschappelijke
munt uitgedrukte loonkosten per eenheid pro-
dukt tussen 1987 en 1993 sterker gegroeid
in België dan bij de meeste belangrijke han-
delspartners. Alleen in Japan - waar de lichte
toename van de loonkosten fors werd ver-
sterkt door de appreciatie van de yen - en
in het Verenigd Koninkrijk - waar de waar-
devermindering van het pond sterling ten op-
zichte van de frank onvoldoende was om de
scherpere klim van de eenheidskosten in na-
tionale munt te neutraliseren - werd een
grotere gecumuleerde stijging opgetekend.
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4. TRANSACTIES VAN DE GROTE BINNENLANDSE SECTOREN

4.1 ALGEMEEN OVERZICHT

Het geheel van de grote binnenlandse
sectoren van de economie liet in 1993 een
omvangrijker netto financieringsvermogen op-
tekenen dan tijdens het voorgaande jaar. Die
toename was integraal toe te schrijven aan de
particulieren. De netto financieringsbehoeften
van de twee andere grote binnenlandse sec-
toren ondergingen immers de negatieve in-
vloed van de economische teruggang.

De saneringsmaatregelenvan de overheid
zorgden ervoor dat de weerslag van de con-
juncturele verslechtering op de netto financie-
ringsbehoefte van die sector in hoge mate ge-

GRAFIEK 27 - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE (-)
OF -VERMOGEN (+) VAN DE GROTE
SECTOREN VAN DE ECONOMIE 1

(procenten van het BNP)

10 10

5 5

-15 -15
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93r
- Particulieren

Geheel van de drie grote binnenlandse
- sectoren

Vennootschappen

Overheid

Bronnen: NIS, NBB.

1 Exclusief statistische aanpassingen.

neutraliseerd werd, zodat die behoefte vrijwel
stabiel bleef.

De zwakke conjunctuur drukte de bruto-
besparingen van de vennootschappen, die in
het verslagjaar 7,5 pct. van het BNP vertegen-
woordigden, wat beduidend minder was dan
in 1992. Aangezien tegelijkertijd de investe-
ringsneiging van de vennootschappen wegens
de weinig rooskleurige vraag- en groeivooruit-
zichten afnam, is de netto financieringsbehoef-
te van de vennootschappen al bij al niet sterk
vergroot.

Het beschikbare inkomen van de parti-
culieren vertoonde in 1993 een lichte stijging,
terwijl hun consumptieneiging opnieuw slonk.
Anders dan tijdens het voorgaande jaar werd
de daaruit voortvloeiende opgang van de
brutobesparingen - tot een maximum van
meer dan 16 pct. van het BNP -, niet langer
voor een groot deel weggewerkt door een stij-
ging van de bestedingen voor woongebouwen.
Net als tijdens de vorige recessieging het netto
financieringsvermogen van de particulieren er
derhalve flink op vooruit, namelijk tot 10 pct.
van het BNP.

Om de fundamentele bewegingen in de
transactiesvan de verschillende sectoren beter
te kunnen vatten, moeten meerdere jaren in
aanmerking worden genomen.

In tegenstelling tot wat zich tijdens de
eerste helft van de jaren tachtig voordeed, liet
het geheel van de binnenlandse sectoren se-
dert 1986 ononderbroken een financierings-
vermogen van ten minste 1 pct. van het BNP
optekenen. Die ontwikkeling werd mede ge-
schraagd door de structurele verbetering van
de overheidsfinanciën sedert 1982. Met name
wegens de conjuncturele achteruitgang is die
sanering de jongste drie jaar evenwel ontoe-
reikend gebleken om de netto financierings-
behoefte van de overheid terug te dringen.

Aan het begin van de jaren tachtig zagen
de vennootschappen zich voor een relatief
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(procenten van het BNP)

GRAFIEK 28 - SYNTHESE VAN DE TRANSACTIES VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN 1

PARTICULIEREN

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93r

VENNOOTSCHAPPEN

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93r
- Bruto kapitaalvorming - Brutobesparingen

- Netto financieringsbehoefte (-) of -vermogen (+)

Bronnen: NIS, NBB.

1 Exclusief statistische aanpassingen.

grote financieringsbehoefte geplaatst. De sinds
1982 gevoerde politiek ter versteviging van
hun financiële positie, onder meer via een
beleid van loonmatiging, leidde in eerste in-
stantie tot een aanzienlijke toename van hun
brutobesparingen. Tijdens de tweede helft van
de jaren tachtig bracht die op haar beurt een
investeringsgolf op gang. Aan het einde van
het decennium ging de financiële situatie van
de vennootschappen er echter andermaal op
achteruit: het aandeel van hun brutobespa-
ringen in het BNP is sedert 1989 onafgebro-
ken teruggelopen. De afnemende investerings-
activiteit kon die daling niet volledig neutra-
liseren, zodat de vennootschappen in 1993,
voor het vierde jaar op rij, met een financie-
ringsbehoefte geconfronteerd werden.

De jongste vijftien jaar hebben de reke-
ningen van de particulieren en die van de
vennootschappen een verloop laten zien dat

tot op zekere hoogte tegenovergesteld was.
Dat hoeft niet te verwonderen aangezien de
loonontwikkeling de inkomens van beide sec-
toren in tegengestelde zin beïnvloedt. Boven-
dien geeft een verhoging van de spaarquote
van de particulieren die geen tegenwicht vindt
in de bestedingen voor woningbouw, aanlei-
ding tot een daling van de omzet van de
vennootschappen. Het netto financieringsver-
mogen van de particulieren, dat in 1981 een
zeer hoog peil had bereikt, brokkelde tijdens
de jaren tachtig systematisch af, parallel met
de teruggang van de brutobesparingen. Om-
streeks het einde van de jaren tachtig werd
opnieuween lichte verbetering opgetekend.
Vanaf 1989 gingen de brutobesparingen van
de particulieren immers snelomhoog doordat
het beschikbare inkomen fors toenam, terwijl
het relatieve aandeel van de consumptie in
het BNP vrijwel stabiel bleef. De stijging van
het beschikbare inkomen, die tussen 1988 en
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1993 bijna 5 procentpunten van het BNP be-
liep, was zowel het gevolg van een snel accres
van de lonen, die hun aandeel in de toege-
voegde waarde van de vennootschappen za-
gen vermeerderen, als van een toename van
het inkomen uit vermogen.

4.2 VENNOOTSCHAPPEN EN
PARTICULIEREN

4.21 INKOMENS VAN DE
VENNOOTSCHAPPEN

De verscherping van de conjunctuurver-
traging woog op het verloop van het bruto
exploitatieoverschot van de vennootschappen,

dat in 1993 met 7,6 pct. zou zijn afgenomen.
Die aanmerkelijke daling is het gevolg van een
vermindering van de winstmarge, die in
deel 3.2 is toegelicht, en van de eindverko-
pen, en dat op zowel de binnenlandse als de
buitenlandse markt.

Wegens de vermindering van de particu-
liere consumptie enerzijds en de aanmerkelij-
ke daling van de bedrijfsinvesteringen en, in
mindere mate, de woningbouwanderzijds,
liep de omzet op de binnenlandse markt met
2,7 pct. tegen vaste prijzen terug. Die be-
weging versterkte de weerslag van de inkrim-
ping van de winstmarge per verkochte een-
heid. Zodoende zou, anders dan in de voor-
gaande jaren, het bruto exploitatieoverschot
dat de vennootschappen op hun binnenlandse
afzet realiseerden, in 1993 zijn afgenomen.
De conjunctuurgebonden terugval van de bin-

TABEL 14 - INKOMENS VAN DE VENNOOTSCHAPPEN TEGEN WERKElIJKE PRIJZEN

Bruto exploitatieoverschot van de vennootschap-
pen .

Bruto exploitatieoverschot per verkochte een-
heid .

Eindverkopen tegen vaste prijzen .
op de binnenlandse markt .
bij de uitvoer .

Aan andere sectoren uitgekeerd netto-inkomen uit
vermogen .

Primair inkomen .

Lopende overdrachten aan andere sectoren .

Beschikbaar inkomen .

Primair inkomen .

Beschikbaar inkomen .

1992 1991 1992 1993 r

Werkelijk Verloop Werkelijk Verloop Werkelijk Verloop
verloop bij verloop bij verloop bij

ongewijzigd ongewijzigd ongewijzigd
beleid' beleid' beleid 1

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

Miljarden Veranderingspercentages t.o. v. het voorgaande jaar
{ranken

1.128 -3,7 0,9 -7,6

-5,8 -1,1 -5,3

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

342 16,2 16,2 10,2 10,2 5,22 -4,2

786 -9,7 -9,7 -2,7 -2,7 -13,2 -9,1

115 8,6 -3,7 -19,1 -30,5 14,6 -11,5

671 -12,8 -10,7 0,8 3,3 -18,0 -8,7

Procenten van hel BNP

12,1 12,1 11,2 11,2 9,5 10,0

10,0 10,2 9,6 9,8 7,7 8,6

Bronnen: NIS, NBB.

1 Dit scenario houdt alleen rekening met een budgettaire raming van de directe weerslag van de beleidsbeslissingen. Als deze laatste over meerdere jaren
effect sorteren, is alleen de additionele uitwerking ten opzichte van de voorgaande periode in aanmerking genomen.

2 In deze rubriek is de storting aan de overheid van de opbrengst van de privatisering van de ASLK (fr. 32 miljard of 0,5 pct. van het BNP) opgenomen.
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nenlandse bestedingen was geen typisch Bel-
gisch fenomeen : het merendeel van de han-
delspartners kreeg er mee af te rekenen, het-
geen de buitenlandse afzetmogelijkheden be-
perkte. De uitvoer van goederen en diensten
slonk derhalve met 2,2 pct. tegen vaste prij-
zen.

Aan de daling van het primaire inkomen
als gevolg van de verslechtering van het ex-
ploitatieresultaat werd nog kracht bijgezet
door de stijging van het netto-inkomen uit
vermogen dat de vennootschappen aan de
overheid hebben uitgekeerd. Bij ongewijzigd
beleid zou het geheel van die door de ven-
nootschappen aan andere sectoren uitgekeer-
de inkomens in 1993 zijn teruggelopen.

Daarnaastgingen ook de netto-overdrach-
ten van de vennootschappen fors in de hoog-
te, in hoofdzaak ten gevolge van de toename
van de betaalde belastingen. Het effect van
de winstdalingen werd immers ruimschoots
geneutraliseerd door de opbrengst van diverse
maatregelen van fiscale aard, die in deel 4.3
worden besproken. Bij ongewijzigd beleid
zouden de lopende overdrachten van de ven-
nootschappen bijna 12 pct. lager zijn uitge-
vallen dan in 1992, terwijl zij in werkelijkheid
met 14,6 pct. zijn gestegen.

AI met al ging het beschikbare inkomen
van de vennootschappen - zijnde de som
van de gereserveerdewinsten en de afschrij-
vingen - er in 1993 met 18 pct. op achter-
uit. Wordt de invloed van de nieuwe maat-
regelen uitgeschakeld, dan zou de verminde-
ring in 1993 slechts ongeveer 9 pct. hebben
bedragen. Na een tijdelijke onderbreking in
1992, die uitsluitend terug te voeren is op
de vermindering van de aan de overheid be-
taalde belastingen, heeft de in 1990 begonnen
daling zich derhalve in een snel tempo voort-
gezet. Het aandeel van het beschikbare inko-
men van de vennootschappen in het nationale
inkomen is afgenomen van een piek van
13,2 pct. in 1989 tot 7,7 pct. in 1993, wat
een half punt meer is dan het dieptepunt
opgetekend aan het begin van de jaren tach-
tig. Bij ongewijzigd beleid zou het aandeel
verminderd zijn van 9,6 pct. in 1992 tot
8,6 pct.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

4.22 INKOMENS VAN DE
PARTICULIEREN

Tegenover de teruggang, tussen 1989 en
1993, van het aandeel van het beschikbare
inkomen van de vennootschappen in het na-
tionale inkomen stond vooral een verhoging
van dat van de particulieren, nI. van 75,7 pct.
in 1989 tot 79,8 pct. in 1993.

Die herverdeling is met name te verklaren
door een faseverschil tussen het verloop van
de loonsom en dat van de vennootschapsre-
sultaten. Enerzijds lijkt de omvang van de toe-
gestane loonsverhogingenveeleer te zijn inge-
geven door de ondernemingsresultaten uit het
verleden dan door de verwachte ontwikkeling
ervan. Die factor wordt waarschijnlijk versterkt
door de wijze waarop de loononderhandelin-
gen in België worden gevoerd. Er bestaan na-
melijk drie opeenvolgende onderhandelingsni-
veaus : het landelijke - binnen de Nationale
Arbeidsraad -, het sectorale - binnen de
paritaire commissies- en het ondernemings-
niveau. Anderzijds wordt de werkgelegenheid
in een periode van-economische achteruitgang
aanvankelijk onvoldoende aangepast om het
groeitempo van de produktiviteit in stand te
houden. Dat verschijnsel is wellicht te verkla-
ren door het feit dat de bedrijven huiverig
staan tegenover het afdanken van geschoold
personeel, dat misschien gemist zou worden
zodra de activiteit opnieuwaantrekt.

Die verschuiving tussen het inkomen van
de vennootschappen en de particulieren doet
zich voor in conjunctuurdalen, wanneer in
beginselook inkomensherverdelingen tussen
de particulieren en de overheid plaatsvinden
als gevolg van de werking van de automa-
tische stabilisatoren, te weten de overdrach-
ten tussen beide sectoren. Daarnaast is de
structurele toename van het aantal gepensio-
neerden een factor die het inkomen van de
particulieren doet stijgen, ongeacht het con-
junctuurverloop. De weerslag van die twee
factoren is de jongste jaren evenwel gedeel-
telijk tenietgedaan door de invoering van
nieuwe maatregelen die een betere beheer-
sing van de sociale uitgaven beogen, alsmede
door de verzwaring van de directe belasting-
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druk en het optrekken van de sociale-zeker-
heidsbijdragen.

De lonen en salarissen,het hoofdbestand-
deel van het primaire inkomen van de parti-
culieren. zijn in 1993 met 3,1 pct. gestegen.
Achter die toename gaat een tegengestelde
ontwikkeling schuil van de bezoldigingen uit-
betaald door de ondernemingen enerzijds en
de overheid anderzijds. In de bedrijfssector
groeide de loonsom met 2,1 pct., tegen
5,5 pct. in 1992. Die vertraging is het gevolg
van een loonmatiging en een scherpere daling

van de werkgelegenheid. In de overheidssec-
tor daarentegen versnelde het stijgingstempo
van de salarissen en de pensioenen van
5,6 pct. in 1992 tot 6,9 pct.. wat hoofdzake-
lijk samenhangt met de voortzetting van de
algemene herziening van de salarisschalenvan
het personeel in overheidsdienst. De daaruit
voortvloeiende krachtige toename van het sa-
laris is een correctie voor het verschil dat in
het verleden geleidelijk was ontstaan tussen
de bezoldigingen in de sector van de bedrij-
ven en die in de overheidssector. Via her-
waarderingsmechanismen die ervoor zorgen

TABEL 15 - INKOMENS VAN DE PARTICULIEREN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN 1

Primair inkomen .

Lonen en salarissen .
Bedrijven .
Overheid · .

Ondernemersinkomen van zelfstandigen .

Inkomen uit vermogen .

Lopende overdrachten .

waarvan: Van en aan de overheid .

Ontvangen overdrachten .
Sociale uitkeringen .
Overige overdrachten .

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

Beschikbaar inkomen .

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

Primair inkomen .

Beschikbaar inkomen .

Miljarden
{ranken

6.155

3.855
3.040

816

794

1.506

-648

-610

1.726
1.367

359

2.336
1.151
1.022

163

5.507

1992 1991 1993 r1992

Werkelijk Verloop
verloop bij

ongewijzigd
beleid 2

Werkelijk Verloop
verloop bij

ongewijzigd
beleid'

Werkelijk Verloop
verloop bij

ongewijzigd
beleid?

Veranderingspercentages t.o. v. het voorgaande jaar

7,0 6,2 2,9

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

2,8 3,3 0,1

8,7 9,7 3,6

-5,0 12,2 -4,1

-4,1 2,1 11,4 9,1 -4,7 -16,4

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

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

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

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

Procenten van het BNP

86,7 86,7 87,9 87,9 88,5 88,5

78,1 77,6 78,6 78,8 79,8 80,8

Bronnen: NIS, NBB.

I Zonder rekening te houden met de eventuele weerslag van de statistische aanpassingen die de samenhang tussen de drie invalshoeken van de nationale
rekeningen verzekeren.

2 Dit scenario houdt alleen rekening met een budgettaire raming van de directe weerslag van de beleidsbeslissingen. Als deze laatste over meerdere jaren
effect sorteren, is alleen de additionele uitwerking ten opzichte van de voorgaande periode in aanmerking genomen.

3 Gedefleerd met de deflator van de particuliere consumptie.
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dat de reële ontwikkeling van de pensioenen
van het overheidspersoneel automatisch aan
die van de salarissenwordt gekoppeld, lag die
inhaalbeweging ten grondslag aan een forse
verhoging van de pensioenlasten in de over-
heidssector. Doordat bovendien het aantal ge-
rechtigden toenam, klommen de pensioenuit-
gaven voor het overheidspersoneel in 1993
met 9,4 pct.

Het ondernemersinkomen van de zelf-
standigen zou in 1993 niet meer zijn geste-
gen. Die stabilisatie is de resultante van een
toename van het inkomen van de vrije be-
roepen - zij het in een langzamer tempo dan
tevoren - en van een daling van het inkomen
van de landbouwers en de handelaars. Deze
laatsten kregen af te rekenen met een volume-
vermindering van de vraag en een verscherpte
concurrentiedruk, die met name op hun
winstmarges woog. Het aantal faillissementen
van die categorie van zelfstandigen ging trou-
wens steil in de hoogte.

Het inkomen uit vermogen, dat in 1992
fr. 1.506 miljard vertegenwoordigde, is het
tweede belangrijkste bestanddeel van het pri-
maire inkomen van de particulieren. Die zeer
heterogene inkomenscategorie is veel minder
nauwkeurig te meten dan de lonen en de
bezoldigingen. Ruim 70 pct. van het inkomen
uit vermogen is afkomstig van financiële be-
leggingen; dat inkomen bestaat uit dividenden
en interesten, waarin ook de interesten be-
grepen zijn die worden toegerekend op vor-
deringen resulterend uit verzekeringscontrac-
ten. Ook de huurgelden vormen een belang-
rijk onderdeel van het inkomen uit vermogen.
In de evaluatie die er voor de nationale re-
keningen van wordt gemaakt, bestaat meer
dan twee derde van die huurgelden evenwel
uit toegerekende inkomens, dat wil zeggen fic-
tieve huurgelden van panden die door de
eigenaar zelf worden bewoond. Het gaat der-
halve niet om inkomens in contanten die door
de particulieren worden geïncasseerd,maar ze
zijn noodzakelijk voor de raming van het na-
tionale inkomen.

Het aldus gedefinieerde inkomen uit ver-
mogen zou in 1993 met 3,6 pct. zijn geklom-
men, terwijl de voorgaande vijf jaar een ge-

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

middelde jaarlijkse stijging in de orde van
10 pct. was opgetekend. Die vertraging is
hoofdzakelijk het gevolg van de rentedaling,
die het effect van de toegenomen besparingen
van de particulieren grotendeels teniet deed.

Tijdens het verslagjaar hebben de beleg-
gers de voorkeur gegeven aan activa op korte
en middellange termijn. Dat gedrag is met
name ingegeven door de ontwikkeling van het
profiel van de rendementscurve in de loop
van het jaar. Eind april had deze laatste een
normale structuur herwonnen, maar de span-
ningen die tussen juli en oktober op de va-
lutamarkten opdoken, deden de korte rente
krachtig opveren zodat de termijnstructuur
van de rendementen opnieuwomsloeg. Het
voortbestaan van een aanzienlijk verschil tus-
sen de korte en de lange rente maakte uit-
zettingen op korte en middellange termijn
aantrekkelijker, te meer omdat het peil van
de rente op lange termijn, dat reeds aanzien-
lijk was gedaald, op zichzelf reeds minder
aantrekkelijk kon lijken. Vooral de daling, in
termen van jaargemiddelde, van de rente voor
kortlopende uitzettingen heeft, over het hele
jaar beschouwd, het verhogende effect van
het hierboven beschreven beleggersgedragop
de rente-inkomens grotendeels ongedaan ge-
maakt.

De geringere toename van het inkomen
uit vermogen is eveneens toe te schrijven aan
de tragere stijging van de dividenden, ook al
wordt de verslechtering van de bedrijfsresul-
taten tot dusver maar zeer gedeeltelijk weer-
spiegeld door het verloop van de winsten die
de ondernemingen onder hun aandeelhouders
verdelen. Het niveau van de dividenduitke-
ringen is bij de meeste vennootschappen im-
mers afhankelijk van een samenstel van fac-
toren waarbij het peil van het lopende resul-
taat niet noodzakelijk van doorslaggevend be-
lang is. De onroerende inkomsten, ten slotte,
zijn niet zo krachtig gegroeid als in 1992.

Het primaire inkomen van de particulie-
ren - zijnde de som, vóór fiscale en parafis-
cale afhoudingen, van de inkomens uit arbeid
en vermogen - klom in 1993 met 2,9 pct.
Aangezien terzelfder tijd de lopende netto-
overdrachten van de particulieren aan de ove-
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rige sectoren met 4,1 pct. afnamen, ging, per
saldo, hun beschikbare inkomen er sterker op
vooruit dan hun primaire inkomen.

De netto-overdrachten van de particulie-
ren aan de overheid, het voornaamste bestand-
deel van de totale netto-overdrachten van de
particulieren, vervulden hun rol van automati-
sche stabilisatoren. Zij zouden immers met zo-
wat 16 pct. zijn teruggelopen, ware het niet
dat de overheid een aantal maatregelen op fis-
caal en sociaal gebied had getroffen, die de
werkelijke daling ervan tot 4,7 pct. hebben be-
perkt. Het additionele nettobedrag afgehouden
op het inkomen van de particulieren zou in
1993 om en bij fr. 70 miljard hebben belopen,
dat is iets meer dan 1 pct. van hun beschikbare
inkomen. Zowat een derde van dat bedrag is
het resultaat van bezuinigingsmaatregelen in de
sociale-zekerheidssector, inzonderheid in de
gezondheidszorg en de werkloosheidsverzeke-
ring. Zonder die besparingen zouden de soci-
ale uitkeringen in 1993 met 6,1 pct. zijn op-
gelopen, terwijl zij in werkelijkheid met slechts
4,2 pct. zijn toegenomen. Twee derde, of zo-
wat fr. 45 miljard, vloeide voort uit het optrek-
ken van de sociale bijdragen en van de directe
belastingen. Die maatregelen worden in
deel 4.3 van het Verslag in detail besproken.
Hun invloed op hetaccres van de directe be-
lastingen werd grotendeels ongedaan gemaakt
door onder meer de daling van de stortingen
uit hoofde van de roerende voorheffing en
door de geringe groei van de belastbare loon-
som, die onder meer verband hield met de ver-
hoging, in juli 1992, van het tarief van de so-
ciale-zekerheidsbijdragen. Worden die ver-
schillende maatregelen buiten beschouwing ge-
laten, dan zouden de sociale-zekerheidsbijdra-
gen met 1,2 pct. zijn toegenomen en de direc-
te belastingen met 0,6 pct. zijn verminderd. In
werkelijkheid klommen zij met respectievelijk
3,4 en 1,4 pct. .

AI met al bedroeg de groei van het be-
schikbare inkomen van de particulieren
3,7 pct., tegen 5,6 pct. in 1992. Dat komt
neer op een toename van de koopkracht met
0,9 pct., na vijf jaar van aanzienlijk grotere
verhogingen. Zo is de koopkracht van de par-
ticulieren er tussen 1987 en 1993 met 24 pct.
op vooruitgegaan.

4.23 FINANCIELE REKENING VAN DE
PARTICULIEREN EN DE
VENNOOTSCHAPPEN

Tijdens de eerste negen maanden van
1993 bereikte het netto financiële overschot
van de particulieren en de· vennootschappen
fr. 743 miljard, dat is 16 pct. meer dan in
1992. Bij de nieuwe verplichtingen werd een
veel scherpere teruggang opgetekend dan bij
de gelijktijdige vorming van financiële activa.

De respectieve wijzigingen in de inko-
mens, overdrachten en bestedingen van de
particulieren en de vennootschappen leidden,
per saldo, tot een uiteenlopende ontwikkeling
van het financieringsvermogen van de parti-
culieren. enerzijds, en van de financieringsbe-
hoefte van de vennootschappen, anderzijds;
daar is reeds in deel 4.1 nader op ingegaan.
Men kan echter onmogelijk nagaan hoe het
verloop van die saldi zich heeft geuit in de
door elk van die sectoren gevormde financiële
activa en aangegane verplichtingen. De par-
tiële gegevens die - dank zij de nieuwe, se-
dert januari 1993 door de kredietinstellingen
verstrekte informatie - ter zake beschikbaar
zijn, lijken er evenwel op te wijzen dat de
terugloop in de vorming van financiële activa
debet is aan de vennootschappen, die hun
financieringsbehoefte in vrij hoge mate zou-

TABEL 16 - FINANCIElE REKENING VAN DE
PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(miljarden franken)

Vorming Nieuwe Netto
van verplichtingen financieel

financiële overschot 1

activa

1989 .............. 1.491 1.051 440

1990 · . . . . . . . . . . . . . 1.085 673 412

1991 · . . . . . . . . . . . . . 1.378 811 567

1992 · . . . . . . . . . . . . . 1.326 711 615

Eerste negen maanden

1992 . . . . . . . . . . . . 1.197 557 640

1993 r ........... 1.019 276 743

Bron: NBB.

1 Stemt, op de statistische aanpassing na, overeen met het netto financie-
ringsvermogen.
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den hebben gedekt via een vermindering van
hun kasbeleggingen.De particulieren, die hun
financieringsvermogen zagen groeien, zouden
daarentegen meer financiële activa hebben
gevormd dan in 1992, terwijl ze hun beroep
op nieuwe kredieten terugschroefden.

Vorming van financiële activa

De beleggingen in franken, die het groot-
ste deel uitmaken van de portefeuille van de
particulieren en de vennootschappen, namen
vooral de vorm aan van activa voor ten hoog-
ste een jaar. De algemene rentedaling op de
kapitaalmarkt, die in de tweede helft van
1992 een aanvang nam en zich in 1993
voortzette, had nochtans, a priori, de aanko-
pen van effecten op lange termijn moeten
aanmoedigen. De via instellingen voor collee-
tieve beleggingverworven obligaties in franken
gingen er in vergelijking met 1992 weliswaar
op vooruit, maar terzelfder tijd verdunden de
particulieren hun portefeuille kasbons voor
meer dan een jaar en schroefden zij hun di-
recte participatie in de nieuwe klassieke
staatsleningen in hoge mate terug.

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Op het eerste gezicht lijken die beleg-
gingskeuzen erop té wijzen dat de beleggers
geen homogeen gedrag aan de dag legden.
Een eerste groep die het veeleer om het ef-
fectieve rendement van haar vermogen te
doen is, zou heil hebben gezien in de in
obligaties gespecialiseerde BEVEK's, die hun
promotiecampagnes trouwens hebben afge-
stemd op de door de rentedaling geboden
rendementsvooruitzichten. Een tweede groep,
die vooraloog heeft voor het absolute rente-
peil, zou haar traditionele beleggingen in kas-
bons hebben teruggeschroefd, te meer omdat
die soort van activa, bij ontstentenis van een
georganiseerdesecundaire markt, weinig kan-
sen biedt om kapitaalwinst te realiseren. Dat
gebrek aan belangstelling voor kasbons voor
meer dan een jaar kan worden vergeleken
met een soortgelijke ontwikkeling in 1986,
toen de rente op die effecten eveneens sterk
daalde en onder de 6 pct kwam te liggen. De
vrij nauwe band tussen het rentepeil en het
groeitempo van de beleggingen in kasbons
wordt tevens bevestigd door het succes van
dat beleggingsinstrument tussen het tweede
kwartaal van 1990 en het laatste kwartaal van
1992. Sindsdien zoù de rentedaling er tal van

TABEl 17 - VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(miljarden franken)

Eerste negen maanden

1989 1990 1991 1992 1992 1993 r

Activa in Belgische franken ...................... 760 996 997 943 722 563

Voor ten hoogste een jaar ...................... 614 369 463 432 371 442
waarvan: Kasmiddelen ......................... 99 18 14 -20 4 19

Gewone spaardeposito's ............... 190 -258 -88 -73 -147 -77
Overige deposito's .................... 242 519 259 408 379 306
Kasbons ............................. 83 90 114 91 75 176

Voor meer dan een jaar ....................... 146 627 534 511 351 121
waarvan obligaties en kasbons .................. 99 643 514 510 347 151

Activa in vreemde valuta's ....................... 352 17 97 137 158 160

Voor ten hoogste een jaar ...................... 109 70 51 164 230 86
Voor meer dan een jaar ....................... 244 -54 46 -27 -73 74

Overige activa .................................. 378 72 284 246 317 296

Totaal .......................................... 1.491 1.085 1.378 1.326 1.197 1.019

Bron: NBB.
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GRAFIEK 29 - BELANGRIJKSTE CREDITRENTETARIEVEN IN
FRANKEN

10

9

8

7

6

5
1992 1993

- Gewone spaardeposito's 1

- Grote deposito's (3 maanden) 2

- Kasbons voor 1 jaar

- Kasbons voor 5 jaar

--- Klassieke staatsleningen 3

Bron: NBB.

1 Fictieve maximale brutorente, inclusief de getrouwheidspremie.

2 Deposito's van fr. 5 tot 20 miljoen bij de banken.

3 Rendement bij uitgifte.

particulieren toe hebben aangezetde kasbons,
waarvan de voorwaarden niet langer als vol-
doende aantrekkelijk werden bestempeld, de
rug toe te keren en de voorkeur te geven aan
korte-termijnbeleggingen.

Die verschillen in beleggingsgedragdie-
nen echter te worden genuanceerd. Uit een
diepgaander onderzoek naar de beleggings-
keuzen van de particulieren kan een vrij al-
gemene voorkeur worden afgeleid voor activa
op middellange termijn, die niet tot uiting
komt bij een eenvoudige opsplitsing van de
activa voor ten hoogste een jaar en die voor
meer dan een jaar.

Zo wijst de analyse van de verwervingen
van deelbewijzen van instellingen voor collee-

tieve belegging op terreinverlies voor de the-
saurie-BEVEK's; dat verlies bleef evenwel be-
perkt tot de BEVEK'sdie werken met tegoe-
den op zeer korte termijn. De BEVEK'swaar-
van de beleggingen vooral gespreid zijn over
termijnen gaande van zes maanden tot twee
jaar boekten daarentegen veel succes.

Bij de traditionele beleggingen gingen de
kasbonsvoor een jaar er duidelijk op vooruit.
Enerzijds deed de ommezwaai in de rente-
structuur, samen met de daling van de ren-
dementen bij uitgifte op de kapitaalmarkt, de
particulieren anticiperen op een daling van de
rente voor de kortste termijnen; heel wat be-
leggers die het rendement van de lange-
termijnbeleggingen te laag vonden, zijn dan
gaan uitkijken naar activa die een beter com-
promis boden tussen looptijd en rente. An-
derzijds speelde de ommekeer in de rente-
hiërarchie voor kasbons, die voor het eerst in
1992 werd vastgesteld, in het verslagjaarvol-
ledig in het voordeel van die beleggingscate-
gorie, inzonderheid in periodes dat de valu-
tamarkt aan spanningen onderhevig was. Die
nooit eerder voorgekomen structuur getuigt
van de geleidelijke deregulering van de wijze
waarop de rentetarieven worden bepaald; zo
is de rente op kasbonsvoor een jaar nu veel
gevoeliger geworden voor wijzigingen in de
rente op grote deposito's.

Het totale uitstaande bedrag van de kas-
bons voor meer dan een jaar en van de obli-
gaties uitgegeven door de kredietinstellingen
is in de loop van de eerste negen maanden
van het jaar met fr. 42 miljard gekrompen,
terwijl het in 1992 met fr. 153 miljard was
vermeerderd. Die ommezwaai verhult een
aanmerkelijke teruggang van de aankopen van
kasbons voor drie en vijf jaar en een forse
toename van speciale kasbons,zoals die welke
mogelijkheden tot vervroegde terugbetaling in-
houden. Verscheidene financiële instellingen
hebben ook getracht de flexibiliteit van hun
produkten op te voeren door kasbons aan te
bieden met een rente die op basis van de
marktvoorwaarden kan worden herzien.

Het gebrek aan belangstelling voor gewo-
ne spaardeposito's was duidelijk minder uit-
gesproken dan in 1992. Die wending in de
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GRAFIEK 30 - KASBONS 1 EN GEWONE SPAARDEPOSITO'S IN HET BEZIT VAN PARTICULIEREN EN VENNOOTSCHAPPEN

• Veranderingspercentages per kwartaal van de uitstaande bedragen (2), uitgedrukt op jaarbasis (linkerschaal)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
- Rente op kasbons voor 5 jaar (netto)(rechterschaal)

120 KASBONS VOOR EEN JAAR 0.5

90 0.0

60 -0.5

-1.0

-30 ~--------------------------------------------------------------~ -2.0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

- Rente op kasbons voor 1 jaar (netto), min de rente op kasbons voor 5 jaar (netto)(rechterschaal)

o

20 GEWONE SPAARDEPOSITO'S

-1

-2

-3
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

- Rente op gewone spaardeposfto's (3), min de rente op kasbons voor 5 jaar (netto)(rechterschâal)

Bron: NBB.

1 Met inbegrip van de door de kredietinstellingen uitgegeven obligaties.
2 Seizoengezuiverde gegevens.
3 Maximumrente, inclusief de getrouwheidspremie. Tot in maart 1986 werd de getrouwheidspremie door de kredietinstellingen vrij vastgesteld. Voor de eraan

voorafgaande periode werd een maximale premie geraamd door een vast percentage (35 pct.) van het basistarief toe te passen, dat overeenstemt met het
wettelijke maximum opgelegd krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 1986.
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beleggingskeuzen van de particulieren hoeft
niet tegenstrijdig te zijn met de voorkeur voor
activa op middellange termijn, of tenminste
voor beleggingen die op een afwachtende
houding van de spaarders wijzen. De depo-
sitoboekjes zijn vast en zeker verwant met
dadelijk opvraagbare deposito's en deposito's
met een uiterst korte opzegtermijn, maar die
soort van activa vertoont een inertie die des
te groter is omdat de kredietinstellingen ge-
trouwheidspremies toekennen en het verkrij-
gen van een voorkeurtarief voor hypothecaire
kredieten vaak koppelen aan het aanhouden
van een bepaald spaarvolume in de vorm van
depositoboekjes.

Belangrijker is dat de beleggingen in
spaardeposito's, in een context van verlaging
van de creditrente, gestimuleerd werden door
het handhaven, op 6 pct., van de maximum-
rente, waarvoor de belegger fiscale vrijstelling
geniet. Die maximumrente, inclusief eventuele
premies, is vanzelfsprekend enkelonder be-
paalde voorwaarden en niet bij alle krediet-
instellingen verkrijgbaar, maar de ecart tussen
de voorwaarden die effectief voor de meeste
spaardeposito's worden geboden en die welke
voor de hoogrentende deposito's gelden, is in
de eerste helft van het jaar in elk geval aan-
zienlijk verkleind, wat in zekere mate aanlei-

ding heeft gegeven tot vernieuwde belangstel-
ling voor spaardeposito's. In het derde kwar-
taal, toen de valutamarkt aan spanningen on-
derhevig was, werd het renteverschil tijdelijk
wel iets groter, maar nadien ging het weer
verkleinen. Ceteris paribus zou het vanaf 1 ja-
nuari 1994, de dag waarop de roerende voor-
heffing tot 13,39 pct. is opgetrokken, nog ver-
der moeten slinken.

Het groeitempo van de overige deposito's
voor ten hoogste een jaar is vertraagd. Die
relatieve afkeer, die afsteekt bij het succesvan
de overige categorieën korte-termijnbeleggin-
gen, komt wellicht op rekening van de ven-
nootschappen, die hun thesaurie hoofdzakelijk
via termijndeposito's beheren. Teneinde het
hoofd te bieden aan een toegenomen finan-
cieringsbehoefte zou deze sector in 1993 een
gedeelte van zijn bij kredietinstellingen ge-
vormde korte-termijntegoeden in franken, te
gelde hebben gemaakt; de particulieren daar-
entegen zouden hun tegoeden in de vorm van
hoogrentende deposito's en andere termijnde-
posito's hebben opgevoerd.

In het nieuwe boekhoudkundige schema
van de kredietinstellingen wordt voor de ver-
schillende categorieën van deposito's het on-
derscheid gemaakt tussen particulieren en

(procenten van het totaal)

TABEL 18 - OPSPLITSING VAN DE DEPOSITO'S IN FRANKEN DIE DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN
PER JO SEPTEMBER 199J BIJ DE BELGISCHE KREDIETINSTELLINGEN AANHIELDEN

Zichtdeposito's .

Gewone spaardeposito's .

Speciale deposito's 2 •••••••••••••••••••••••••••••

Termijndeposito's voor ten hoogste een jaar .
waarvan grote deposito's 3 .••••••••••••••••••••.

Termijndeposito's voor meer dan een jaar .

Totaal .

p.m. Procenten van het totale uitstaande bedrag .

Particulieren 1 TotaalVennootschappen

14,1

49,9

5,5

27,3
(10,0)

3,1

34,1 18,6

39,0

4,4

35,4
(19,2)

2,6

1,4

0,5

63,3
(50,7)

0,8

100,0

77,5

100,0

22,5

100,0

100,0

Bron: NBB.

1 Inclusief de zelfstandigen.

2 Het betreft meer in het bijzonder de rekeningen van notarissen, curatoren of vereffenaars en advocaten.

J Deposito's gelijk aan of groter dan fr. 5 miljoen die een voorkeurtarief genieten.
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vennootschappen. Aangezien dat document
pas in januari 1993 is ingevoerd, kunnen de
wijzigingen in de uitstaande bedragen nog niet
worden vergeleken met die van het voorgaan-
de jaar. Het geeft echter wel aan naar welke
belegging de voorkeur van beide categorieën
op een bepaalde datum uitging, hoewel het
niet uitgesloten is dat die structuur door sei-
zoengebonden of toevallige factoren kan wor-
den beïnvloed.

Op 30 september 1993 bestonden de
deposito's in franken van de vennootschap-
pen bij de Belgische kredietinstellingen voor
64 pct. uit termijndeposito's en voor 34 pct.
uit zichtdeposito's. Daartegenover was de
helft van de door particulieren en zelfstan-
digen gevormde deposito's samengesteld uit
gereglementeerde spaardeposito's, ofschoon
de termijndeposito's voor minder dan een
jaar en de speciale deposito's bijna 33 pct.
van hun korte-termijntegoeden bij kredietin-
stellingen uitmaakten. De termijndeposito's
van de vennootschappen bestaan overwegend
uit grote deposito's van minimaal fr. 5 mil-
joen. Ook bij de particulieren en zelfstandi-
gen nemen die grote deposito's een niet
onaanzienlijk deel van de financiële activa
voor hun rekening.

De beleggingen in vreemde valuta's zijn
van dezelfde orde van grootte gebleven als in
1992. De particulieren en de vennootschap-
pen legden weliswaar minder deposito's in de-
viezen aan, maar anders dan tijdens het voor-
gaande jaar kochten ze effecten in vreemde
valuta's. Die arbitrage tussen beleggingen op
korte en op lange termijn moet vooral in het
derde kwartaal worden gesitueerd.

Die tendens om beleggingen in vreemde
valuta's meer te diversifiëren, valt in feite sa-
men met een zoektocht naar nieuwe beleg-
gingskanalen.Zo kunnen de zowel in franken
als in deviezen luidende deposito's evenzeer
bij in België als in het buitenland gevestigde
kredietinstellingen worden gevormd. Op rui-
mere schaal worden tal van financiële activa
niet langer rechtstreeks bij de finale debiteur
betrokken, maar wel via verzekeringsmaat-
schappijen, pensioenfondsenen, vooral, instel-
lingen voor collectieve belegging. De keuze

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

tussen die verschillende kanalen beïnvloedt
onvermijdelijk de valutastructuur van de be-
leggingen en de verhouding tussen kredietge-
vers en kredietnemers.

Reeds verscheidene jaren leggen particu-
lieren en vennootschappen een aanzienlijk
deel van hun activa in het buitenland aan, in
de vorm van zowel deposito's en effecten als
kredietverlening en participaties. Parallel daar-
mee hebben beide sectoren voor het aanleg-
gen van hun spaartegoeden meer andere in-
stellingen dan kredietinstellingen ingeschakeld.
Recente gegevensdie het mogelijk maken de
omvang van laatstgenoemde ontwikkeling in
te schatten, zijn echter enkel beschikbaar voor
de instellingen voor collectieve belegging. Zo
blijkt dat deze laatste hun activiteit in twee
opeenvolgende golven fors hebben zien aan-
trekken.

Een eerste groeifase zette omstreeks het
begin van de jaren tachtig in. Aangemoedigd
door de overheidsmaatregelenter bevordering
van de aankoop van aandelen of deelbewijzen
van Belgische vennootschappen, raakten de
particulieren en de' vennootschappen stilaan
vertrouwd met de formule van colleerleve be-
legging. Ook na de afschaffing van die maat-
regelen bleven zij deelbewijzen van kapitali-
satie-BEVEK's aankopen, teneinde profijt te
trekken van de eraan verbonden fiscale voor-
delen.

Door de verlaging van de roerende voor-
heffing verminderde de aantrekkingskrachtvan
de BEVEK's,die in 1990 des te minder succes
hadden omdat de stijging van de lange rente
het rendement drukte van de activa in het
bezit van in obligaties gespecialiseerde instel-
lingen voor collectieve belegging. In 1992 liet
de activiteit van de BEVEK'sevenwel een her-
stel zien, een tendens die in 1993 werd be-
vestigd. Die nieuwe opgang werd ongetwijfeld
in de hand gewerkt door de financiële instel-
lingen zelf, die hun aanbod van collectieve-
beleggingsinstrumenten verruimden en veel-
voudige promotiecampagnes lanceerden.

De versnelde ontwikkeling van de instel-
lingen voor collectieve belegging zou de wer-
king van de financiële markten ingrijpend kun-
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(procenten van het totaal)

TABEL 19 - KANALEN VOOR DE VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR PARTICULIEREN EN VENNOOTSCHAPPEN'

Beleggingen bij Belgische kredietinstellingen ....

Beleggingen bij instellingen voor collectieve beleg-
ging die in België openbare uitgiften verrichten

Directe financiering van de overheid .

Directe financiering van andere ingezetenen .

Directe financiering van niet-ingezetenen en
directe beleggingen in het buitenland .

Vastrentende activa in franken .
Vastrentende activa in vreemde valuta's .
Overige activa .

Totaal- .

29,4

(0,7)
(17,3)
(11,5)

100,0

Eerste zes maanden

1988 1989 1990 1991 1992 1992 1993 r

39,2 42,4 53,8 49,5 33,6 45,1 45,9

17,7

11,9

1,8

10,3

2,8

6,0

-7,9

18,6

-0,4

5,4

14,0

0,6

15,9

6,7

0,1

10,8

7,9

1,7

29,1

-1,2

-2,8

38,4

(8,6)
(9,1)

(20,7)

100,0

35,9

(16,8)
(5,2)

(13,9)

100,0

30,6

(11,4)
(3,8)

(15,4)

100,0

43,7

(16,2)
(10,1)
(17,4)

100,0

34,6

(8,8)
(8,6)

(17,2)

100,0

29,0

(10,2)
(9,7)
(9,1)

100,0

Bronnen: Belgische vereniging van de instellingen voor collectieve belegging, Commissie voor het Bank- en Financiewezen, NBB.

1 De gegevens op basis waarvan de beleggingen verricht via verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen kunnen worden opgetekend, zijn onvolledig en
pas vrij laat beschikbaar. Die beide beJeggingskanalen zijn derhalve niet afzonderlijk onderzocht en ze worden volgens het transparantiebeginsel behandeld:
de activa gevormd via verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen worden beschouwd als zijnde directe beleggingen van de particulieren en de
vennootschappen.

2 Exclusief de beleggingen die niet kunnen worden opgesplitst, namelijk het financiële goud, het saldo van de wijzigingen in de vorderingen en de schulden
van de financiële instellingen alsook de vergissingen en weglatingen in de betalingsbalans van België.

nen beïnvloeden, maar het is nog te vroeg
om die weerslag goed te kunnen inschatten.

De institutionalisering van het spaarwezen
blijft niet tot België beperkt; ook in andere
landen is ze een feit. Naarmate ze uitgroeit
tot een internationaal proces dat zich deels
ten koste van meer permanente directe finan-
cieringen voltrekt, zou ze de instabiliteit van
de markten kunnen verhogen. Een klein aantal
grote instellingen die omvangrijke geldvolumes
beheren, kan immers gemakkelijker dan een
massa individuele beleggers snelle en diep-
gaande wijzigingen teweegbrengen in de in-
deling van .de portefeuilles naar valuta's, de-
biteuren, of nog, naar looptijden.

De voorwaarden waaronder de in België
emitterende instellingen opereren, zullen ove-
rigens negatief worden beïnvloed door de ver-
hoging van de voor de BEVEK's geldende
beurstaks. waarvan sprake in deel 6.2. Daar-
door zouden de via kapitalisatie-BEVEK'sver-
richte beleggingen in de toekomst een tragere
groei kunnen optekenen en stroever kunnen
verlopen, wat zal afsteken bij de soepelheid

welke die activa in het buitenland wellicht
zullen behouden.

Nieuwe verplichtingen

De nieuwe, door de particulieren en de
vennootschappen aangegane verplichtingen
namen in de eerste negen maanden van 1993
met fr. 276 miljard toe, wat een veel matiger
groei is dan tijdens het voorgaande jaar. De
vertraging kwam in alle categorieën van ver-
plichtingen tot uiting, behalve in de effecten.

Het beroep op de kapitaalmarkt bleef
evenwel bescheiden en beliep in de eerste
negen maanden van 1993 fr. 18 miljard. De
vennootschappen verrichtten netto-uitgiften
van aandelen en effecten op korte termijn;
bij deze laatste ging het zowel om thesaurie-
bewijzen die beantwoorden aan de criteria
van de wet van 22 juli 1991, als om buiten
dit wettelijke kader uitgegeven orderbriefjes.
Het uitstaande bedrag van de door de ven-
nootschappen uitgegeven obligaties bleef
daarentegen teruglopen.
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(miljarden franken)

TABEL 20 - NIEUWE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

1989 1990

Eerste negen maanden

1991 1992 1992 1993 r

------

27 31 15 18

307 343 261 186

363 300 278 83

114 37 2 -10

811 711 557 276

Effecten 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 86 -43

Verplichtingen tegenover het buitenland 2 ••••••••••••••• 271 259

Verplichtingen tegenover de kredietinstellingen 626 374

Overige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 83

Totaal.............................................. 1.051 673

Bron; NBB.
1 Inclusief de uitgiften van thesauriebewijzen en een raming van de uitgiften van orderbriefjes.

2 Verplichtingen andere dan obligaties en openbaar uitgegeven aandelen.

De nieuwe verplichtingen tegenover het
buitenland bedroegen aan het einde van de
eerste negen maanden van 1993 fr. 186 mil-
jard, tegen fr. 261 miljard het jaar voordien,
zodat de opwaartse tendens van de vorige
jaren onderbroken werd. Inzonderheid de di-
recte investeringen gingen er beduidend op
achteruit wegens de forse inkrimping van het
volume nieuwe, door verbonden ondernemin-
gen verstrekte leningen en wegens een meer
gematigde daling van de investeringen in de
vorm van de oprichting of uitbreiding van
vennootschappen of het nemen van participa-
ties.

De indeling van de directe investeringen
naar hun land van oorsprong - enkel be-
schikbaar voor de BLEU als geheel - beves-
tigt de nauwe commerciële banden tussen
België en zijn drie belangrijkste Europesehan-
delspartners. Van januari 1987 tot juni 1993
stonden immers bijna 65 pct. van de directe
buitenlandse investeringen in de BLEU op
naam van Frankrijk, Duitsland en Nederland.
De andere landen die omvangrijke kredieten
verleenden of significante participaties in Bel-
gische of Luxemburgse vennootschappen na-
men, waren de Verenigde Staten, het Ver-
enigd Koninkrijk, Japan en Italië.

Het uitstaande bedrag van de door de
kredietinstellingen aan de particulieren en de
vennootschappen verstrekte leningen zou tij-
dens de eerste negen maanden van 1993 met

slechts fr. 83 miljard zijn vermeerderd, tegen
fr. 278 miljard het voorgaande jaar. Die ont-
wikkeling zou toe te schrijven zijn aan een
inkrimping van de nieuwe verplichtingen van
zowel particulieren als vennootschappen, die
de meeste leningsvormen zou hebben getrof-
fen. De hypothecaire kredieten zouden even-
welopnieuw sterk zijn toegenomen wegens
de neerwaartse tendens van de lange rente,
die nog in de hand werd gewerkt door de
concurrentie die de instellingen voerden ten-
einde hun marktaandeel te vergroten.

De invoering - in januari 1993 - van
het nieuwe boekhoudkundige schema van de
kredietinstellingen heeft onvermijdelijke breu-
ken veroorzaakt in de reeksen. Daardoor kan
de recente kredietactiviteit van de financiële
instellingen moeilijk worden ingeschat. Toch
kan nu reeds gebruik worden gemaakt van
bepaalde structurele gegevens afkomstig van
dat nieuwe schema, dat vooral een veel ver-
der doorgedreven opsplitsing van de kredieten
naar debiteuren en naar aard bevat.

Bij de analysevan de schuldstructuur kan
men bovendien steunen op de informatie die
een aantal kredietinstellingen verstrekken in
het kader van een maandelijkse, sedert januari
1993 door de Bank gehouden enquête. De
meegedeelde tarieven zijn die welke van
kracht zijn de laatste werkdag van de maand
en van toepassingzijn op type-contracten die
aan welomschreven voorwaarden qua duur en
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TABEL 21 - GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE
BUITENLANDSE DIRECTE INVESTERINGEN IN
DE BLEU 1

(procenten van het totaal)

Frankrijk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Duitsland """""""',',,','

Nederland"",,""""""" ,
Verenigde Staten """"",,','

Verenigd Koninkrijk "",",',','

Japan """""""""""','
Italië, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Overige"",,"""""""" ,

Totaal ""',",',,',",',,"','

Januari 1987 - Juni 1993

26,5

21,4

16,3

11,6

6,5

4,8

3,3

9,6

100,0

Bron: NBB,

1 Met inbegrip van de openbare uitgifte van aandelen.

bedrag beantwoorden. In de huidige situatie
van complete deregulering van de debetrente
kan men zich dank zij een dergelijke infor-
matie een oordeel vormen over de intensiteit
van de concurrentie die de financiële instel-
lingen elkaar in het vlak van de kredietverle-
ning aandoen. Die rivaliteit weerspiegelt zich

in het verloop van de wig tussen de door de
verschillende deelnemers aan de enquête ge-
boden gemiddelde, minimale en maximale ta-
rieven, of nog, in de ecarts tussen die rentes
en de tarieven welke de Schatkist op de geld-
of kapitaalmarkt als eersterangsdebiteur kan
krijgen voor leningen met een equivalente
looptijd.

De gegevens betreffende de debetrente-
tarieven en de structuur van de verplichtingen
onderstrepen de uitzonderlijke rol van het hy-
pothecaire krediet als financieringsbron voor
de gezinnen en als instrument dat de krediet-
instellingen aanwenden om hun cliënteel aan
zich te binden. De hypothecaire leningen ma-
ken bijna 57 pct. uit van de totale uitstaande
verplichtingen van particulieren en zelfstandi-
gen. Voor de particulieren alleen beloopt dat
percentage zelfs 67 pct.; het verwerven van
een woning is immers de belangrijkste reden
waarom zij schulden aangaan.

De zeer concurrerende voorwaarden die
de financiële instellingen bieden voor woon-
krediet hebben de bemiddelingsmarges voor
dat type operatie fors samengedrukt. Die

(procenten van het totaal)

TABEl 22 - OPSPLITSING VAN DE PER 30 SEPTEMBER UITSTAANDE VERPLICHTINGEN VAN PARTICULIEREN EN
VENNOOTSCHAPPEN TEGENOVER DE BELGISCHE KREDIETINSTELLINGEN

Hypothecaire leningen """"""""".""",."."",

Leningen met forfaitair lastenpercentage """"""""""

Termijnleningen voor meer dan een jaar met vaste rente ""

Termijnleningen voor meer dan een jaar met variabele rente

Termijnleningep voor ten hoogste een jaar """""""'"

Disconto- en acceptkredieten """"""""".".,'.'",

Voorschotten in rekening-courant """",'.'""""'.',,,

Overige kredieten 2 """""""""""""",'.".'",

Totaal """"""""""""""""""""""",'.'

In vreemde valuta's
waarvan: In Belgische iranken "".,'.'""""'.'""",,

p,m. Procenten van het totale uitstaande bedrag"",."""

Particulieren 1 TotaalVennootschappen

56,6

12,4

7,1

13,6

3,2

0,2

6,0

0,8

3,6

1,6

18,8

34,7

26,2

1,9

11,9

1,3

28,1

6,6

13,4

25,0

15,6

1,1

9,2

1,1

100,0 100,0 100,0

99,4

0,6

46,2

83,7

16,3

53,8

90,9

9,1

100,0

Bron: NBB,

I Inclusief de zelfstandigen.

2 Inclusief de kredieten voor leasing.
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GRAFIEK 31 - ECARTS TUSSEN VERSCHILLENDE DEBETRENTETARIEVEN EN DE REFERENTIETARIEVEN OP DE GELD- EN
KAPITAALMARKT t

(gemiddelden, in procenten, van de ecarts opgetekend de laatste werkdag van iedere maand van 1993)
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in rekening-

courant

Disconto-
kredieten

Termijn-
leningen

voor ten hoogste
een jaar

Leningen met
forfaitair
lasten-

percentage

Hypothecaire
leningen

Termijn-
leningen

voor meer
dan een jaar

• Maximumrente • Gemiddelde rente Â Minimumrente

Bron: NBB.

1 De referentietarieven zijn die van de schatkistcertificaten of van de lineaire obligaties op de secundaire markt. Dê looptijden zijn zodanig gekozen dat ze
zo goed als mogelijk aansluiten bij die van de zes, in de enquête in aanmerking genomen kredietcategorieën. De type-contracten zijn als volgt geformuleerd :
voor de voorschotten in rekening-courant, basisrente van een gewoon kaskrediet ; voor de discontokredieten, kostprijs van een geaccepteerde en bij de
kredietinstelling gedomicilieerde wisselbrief voor een bedrag van fr. 200.000 en met een resterende looptijd van 60 dagen; voor de termijnleningen voor
ten hoogste een jaar, tarief van de vaste voorschotten voor 6 maanden ten belope van fr. 10 à 15 miljoen; voor de leningen met forfaitair lastenpercentage,
tarief van een krediet tussen fr. 250.000 en fr. 300.000 met een looptijd van 36 maanden; voor de hypothecaire leningen, tarief van een krediet met
een looptijd van 20 jaar, met een clausule voor vijfjaarlijkse herziening, toegekend aan een trouwe cliënt; voor de termijnleningen voor meer dan een
jaar, tarief van een investeringskrediet van fr. 3 à 5 miljoen, waaraan geen overheidssubsidies zijn verbonden en die toegekend zijn voor een termijn van
5 jaar.

voordelige voorwaarden gaan echter over het
algemeen met verplichtingen gepaard, zoals
domiciliëring van het loon of vorming van een
parallel spaartegoed, beide bedoeld om de
relatie tussen kredietnemer en kredietverlener
te verstevigen.

Vanaf 1 januari 1993 mogen de krediet-
instellingen hypothecaire leningen verstrekken
met een rente die op basis van een weibe-
paald referentie-indexcijfer periodiek wordt
herzien; tot dusver hebben zij van die mo-
gelijkheid evenwel nog geen gebruik gemaakt.
De contracten voor hypothecaire kredietver-
lening worden dus steeds tegen een vaste ren-
te afgesloten, ook al bevatten ze vaak een
clausule die, eventueel na een vrijstelling voor
de eerste tien jaar, een drie- of vijfjaarlijkse
herziening mogelijk maakt.

De voorwaarden waaronder de particu-
lieren en de zelfstandigen schulden aangaan,
blijven dus sterk afhankelijk van de lange-
termijnrente. Bovenop de hypothecaire kre-
dieten komen trouwens, als vastrentende kre-
dietnemingen voor meer dan een jaar, de
meeste leningen met forfaitair lastenpercenta-
ge en een gedeelte van de termijnleningen.

De eerste, die gelijkgesteld kunnen wor-
den met consumentenkrediet, zijn in hoofd-
zaak bestemd voor de aankoop van personen-
wagens en vertegenwoordigen 12 pct. van de
totale verplichtingen van de particulieren en
de zelfstandigen. Zij zijn relatief duur en de
erop aangerekende rente verschilt aanzienlijk
van de ene kredietinstelling tot de andere. Ter
uitvoering van de wet van 12 juni 1991 op
het consumentenkrediet geldt voor de lenin-
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gen met forfaitair lastenpercentagesedert 1 ja-
nuari 1993 een nieuwe reglementering. Deze
laatste dwingt tot een grotere doorzichtigheid
van de reclame en van de kredietaanbiedin-
gen. Zij legt onder meer de verplichting op
de aan het consumentenkrediet verbonden to-
tale effectieve jaarlijkse rente te vermelden,
die, behalve de eigenlijke interest, ook alle
kosten moet bevatten die met de opening van
het kredietdossier gepaard gaan.

De vrij hoge kostprijs van de kredieten
met forfaitair lastenpercentage zou een van
de redenen kunnen zijn waarom termijnlenin-
gen zoveel succesoogsten bij de particulieren
en vooral bij de zelfstandigen voor wie soort-
gelijke verplichtingen de bevoorrechte vorm
van kredietneming zijn. Over het algemeen
worden de aan dergelijke operaties verbonden
voorwaarden vastgelegd in verhouding tot de
positie van elke debiteur afzonderlijk. De uit
de enquête van de Bank naar voren komende
tarieven gelden evenwel voor leningen waar-
mee vrij kleine bedragen gemoeid zijn - fro 3
tot 5 miljoen voor vastrentende voorschotten
voor meer dan een jaar en fr. 10 tot 15 mil-
joen voor voorschotten voor ten hoogste een
jaar - en worden dus reeds aan tal van zelf-
standigen aangeboden.

De leningen op korte termijn hebben in
de totale schuldenlast van de particulieren en
de zelfstandigen slechts een beperkt aandeel;
dat kan niet worden gezegd van de door de
vennootschappen aangegane kredieten. De
voorschotten in rekening-courant maken
12 pct. uit van de schuld van de onderne-
mingen, en de leningen met een vaste looptijd
van ten hoogste een jaar zijn goed voor
26 pct. van het uitstaande schuldbedrag. Bo-
vendien wordt een aanzienlijk deel van de
leningen voor meer dan een jaar in feite met
variabele rente verstrekt. Gewoonlijk wordt
die rente, naargelangvan het contract, om de
drie, zes of twaalf maanden herzien.

Grote ondernemingen sluiten leningen af
voor doorgaans veel aanzienlijker bedragen
dan die van de type-contracten opgenomen
in de nieuwe enquête betreffende de rente-
tarieven. Meestal kunnen zij dus voorwaarden
bedingen die nauwer bij de op de markt gel-

dende referentietarieven aansluiten. Onder
dat voorbehoud geeft de enquête wellicht een
vrij getrouw beeld van de rentehiërarchie tus-
sen de leningen op termijn, de voorschotten
in tekening-courant en de discontokredieten.
De verhoudingsgewijs hogere kostprijs van de-
ze laatste twee kredietsoorten is een van de
belangrijkste oorzaken van de relatieve afkeer
voor die financieringsvormen.

Die factor speelt vooral voor de disconto-
en acceptkredieten, die momenteel minder
dán 2 pct. vertegenwoordigen van de totale
leningen die de financiële instellingen aan de
ondernemingen hebben verstrekt. Verschei-
dene administratieve lasten drijven de kosten
van de disconto- en acceptkredieten mede
op; daarom worden deze laatste veeleer aan
minder bekende debiteuren aangeboden om-
dat zij de kredietinstellingen de mogelijkheid
verschaffen zich door middel van waarborgen
in te dekken.

Hoewel de ondernemingen een groter be-
roep doen op voorschotten in rekening-
courant waarmee zij soepel kunnen omsprin-
gen, wordt die financieringsvorm toch nog
minder gebruikt dan de termijnleningen, die
thans meer dan drie kwart uitmaken van de
leningen die de vennootschappen bij de kre-
dietinstellingen hebben aangegaan.Voor voor-
schotten op termijn, die voor gestandaardi-
seerde looptijden en voor soms aanzienlijke
bedragen worden verstrekt, kunnen de onder-
nemingen zeer gunstige financieringsvoorwaar-
den krijgen die, in het geval van de meest
solvabele debiteuren, in werkelijkheid nauwe-
lijks afwijken van die welke voor de overheid
gelden, of nog, van die welke van toepassing
zijn op de transacties tussen de kredietinstel-
lingen onderling.

4.3 OVERHEIDSFINANCIEN

De recessie had een negatieve weerslag
van zowat 1,3 procentpunt van het BBP op
de ontwikkeling van de netto financieringsbe-
hoefte van de gezamenlijke overheid. Dank
zij de saneringsmaatregelenvan de federale
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regering kon de verslechtering van het tekort
evenwel worden beperkt tot 0,1 procentpunt,
zodat het deficit in 1993 uitkwam op onge-
veer 7,2 pct. van het BBP.

4.31 KRACHTLIJNEN VAN HET
BEGROT/NGSBELEID OP
MIDDELlANGE TERMIJN

In juni 1992 had de regering een con-
vergentieplan voorgesteld, niet alleen om de
in het verdrag van Maastricht vastgelegde
doelstellingen voor de overheidsfinanciën te
halen, maar ook om het «sneeuwbaleffect»
definitief uit te schakelen en op termijn op-
nieuwenige manoeuvreerruimte voor het
budgettaire beleid vrij te maken, inzonderheid
om het hoofd te kunnen bieden aan de ge-
leidelijke vergrijzing van de bevolking.

Voor het verwezenlijken van die doelstel-
lingen wil de federale regering de hand hou-
den aan drie normen die van toepassing zijn
op materies waarvoor zij bevoegd is. Ten eer-
ste dienen de belastingontvangsten in hetzelf-
de tempo als het BNP te stijgen. Ten tweede
moet de groei van het geheel van de primaire
uitgaven van de federale overheid beperkt
blijven tot het inflatiecijfer. Ten slotte is voor
de sociale zekerheid een jaarlijks financieel
evenwicht als norm gesteld, met dien verstan-
de dat de subsidies van de federale overheid
in nominale termen ongewijzigd blijven. Bo-
vendien is de Hoge Raad voor Financiën ge-
machtigd aanbevelingen te doen met betrek-
king tot de stijging van de uitgaven van de
gemeenschappen en de gewesten opdat hun
respectieve schuldquotes zich op termijn zou-
den stabiliseren.

Daar het internationale conjunctuurkli-
maat in 1992 en 1993 veel minder gunstig
bleek dan in de oorspronkelijke prognoseswas
aangenomen, zag de regering zich verplicht
haar intermediaire jaarlijkse doelstellingen
voor de periode 1993-1996 te herzien, maar
het uiteindelijke doel, namelijk het terugdrin-
gen van het begrotingstekort tot 3 pct. van
het BBP, bleef ongewijzigd. Tegen die ach-
tergrond heeft zij de belangrijke reeks maat-
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regelen waartoe in 1992 werd besloten en
waarvan het effect in sommige gevallen pas
in 1993 ten volle tot uiting kwam, aangevuld
met nieuwe bepalingen. Deze laatste werden
uitgewerkt ter gelegenheid van de begrotings-
controle van april 1993, van de opmaak van
de begroting voor 1994 en van de goedkeu-
ring, in november 1993, van het globaal plan
voor de werkgelegenheid, het concurrentie-
vermogen en de sociale zekerheid.

Teneinde het concurrentievermogen te
vrijwaren en de werkgelegenheid te bevorde-
ren, voorziet het globaal plan in een forse
verlaging van de werkgeversbijdragen. Die ver-
mindering,. die vooral op de laagste lonen is
afgestemd en ook ten goede komt aan de
sectoren die het meest aan de internationale
concurrentie blootstaan en aan de bedrijven
die de beschikbare arbeid beter verdelen, zal
worden gecompenseerd door een verhoging
van dezelfde omvang van de indirecte belas-
tingen: daartoe is op 1 januari 1994 het nor-
male BTW-tarief van 19,5 pct. opgetrokken
tot 20,5 pct. en zijn de accijnzen op bepaalde
produkten verhoogd. Om reeds vanaf 1994
het financiële evenwicht in de sociale zeker-
heid te herstellen, bevat het regeringsplan te-
vens een meerjarenplan tot sanering van die
sector. Zo heeft de regering besloten de so-
ciale-zekerheidsuitgaven geleidelijk terug te
dringen, waardoor in 1996 fr. 70 miljard zou
worden bezuinigd. Voorts zullen de middelen
waarover het stelsel kan beschikken, worden
opgetrokken, in hoofdzaak door het verhogen
van de belasting op de roerende en onroe-
rende inkomens en de invoering van een
nieuwe sociale bijdrage ten laste van de par-
ticulieren. In 1996 zouden de hieruit voort-
vloeiende additionele middelen zowat
fr. 40 miljard moeten belopen.

Zelfs al treden sommige van de sedert
april 1992 besliste maatregelen maar na 1994
in werking of laten zij zich slechts van dan
af ten volle gevoelen, toch mag het belang
ervan voor de rekeningen voor 1993 en 1994
van de federale overheid en de sociale ze-
kerheid niet worden onderschat: volgens de
prognoses van de regering zou de weerslag
van die maatregelen in 1993 zowat
fr. 180 miljard of 2,5 procentpunten van het
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TABEL 23 - SYNTHESE VAN DE WEERSLAG VAN DE DOOR
DE REGERING BESLISTE .
SANERINGSMAATREGELEN 1

(miljarden (ranken)

1993 1994

Fiscale en parafiscale ontvangsten

Personenbelasti ng .
Vennootschapsbelasting .
Indirecte belastingen .
Sociale-zekerheidsbijdragen .

Niet-fiscale en niet-parafiscale ont-
vangsten .

Uitgaven exclusief rentelasten .

101,2 69,8

25,3 50,9
30,1 7,3
20,6 35,2
25,2 -23,6

30,2 20,5

48,2

179,6

66,1

156,4Totaal

Bronnen: Begrotingsdocumenten, NBB.

1 In deze tabel is voor ieder jaar alleen het verwachte supplementaire effect
van de maatregelen opgenomen, d.w.z. zonder de invloed die zij reeds
in het voorafgaande jaar hebben uitgeoefend.

BBP en in 1994 ongeveer fr. 160 miljard of
2,1 procentpunten van het BBP bedragen.
Voor 1993 bestaat ruim de helft van het
maatregelenpakket uit verhogingen van de fis-
cale lasten en de sociale-zekerheidsbijdragen.
Het resterende deel betreft vermeerderingen
van de niet-fiscale ontvangsten en verlagingen
van de uitgaven. In 1994 zal het aandeel van
de uitgavenverminderingen in de totale sane-
ringsinspanning sterk stijgen.

4.32 ONIVANGSTEN, UITGAVEN EN
NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE

Ontvangsten

In 1985 hebben de fiscale en parafiscale
ontvangsten, na een onafgebroken groei in de
eerste helft van de jaren tachtig, een piek
bereikt van 48,1 pct. van het BBP. Vervolgens
liepen zij tot 1990-1991 met 3 procentpunten
terug, waarna zij in 1992 en 1993 opnieuw
toenamen. De. verzwaring van de fiscale en
parafiscale druk in de loop van de jongste
twee jaar heeft de lastenverlichtingen waartoe
in het tweede deel van de jaren tachtig werd
besloten evenwel slechts voor de helft onge-
daan gemaakt, aangezien het huidige peil van
de ontvangsten 1,5 procentpunt onder het ni-

veau van 1985 ligt. Dat verschil is nog groter
bij de directe belastingen, daar de indirecte
belastingen en de sociale-zekerheidsbijdragen
thans hoger liggen dan in 1985.

In weerwil van het grotere aandeel van
de loonsom in het BBP - het belangrijkste
bestanddeel van de belastbare grondslag - en
ondanks de getroffen maatregelen, is de op-
brengst van de personenbelasting in procenten
van het BBP tijdens het verslagjaar nauwelijks
veranderd.

Enerzijds liep het rendement van deze
belasting terug doordat de belastbare basis de
negatieve invloed onderging van de verhoging
met 1 punt van het tarief van de persoonlijke
bijdrage aan het stelsel van de sociale zeker-
heid. Die verhoging werd weliswaar in juli
1992 van kracht, maar het effect ervan was
pas in 1993 over een heel jaar voelbaar.

Anderzijds werd het neerwaarts beïnvloed
door de sterk gestegen terugbetalingen van
belastingen aan de particulieren waarmee de
Schatkist bij de inkohieringen werd geconfron-
teerd. Die ontwikkeling zou het gevolg kun-
nen zijn van een wijziging in het tijdschema
van de inkohieringen van de jongste twee jaar.
Uit de ontwikkeling over een langere periode
komt tevens naar voren dat de Schatkist sedert
1991 ieder jaar aanzienlijke bedragen aan de
particulieren dient terug te storten, terwijl de
inkohieringen voordien aanmerkelijke ont-
vangsten voor de Staat opleverden. Die om-
mekeer houdt verband met het feit dat de
bedrijfsinkomsten van de echtgenoten naar
aanleiding van de in 1989 van kracht gewor-
den belastinghervorming voortaan afzonderlijk
worden belast. Hij is tevens het gevolg van
talrijke recente wijzigingen in de fiscale wet-
geving, die ertoe hebben geleid dat de be-
drijfsvoorheffing de uiteindelijk verschuldigde
belasting overtreft.

Daarnaast werden de fiscale ontvangsten
afkomstig van de particulieren negatief beïn-
vloed doordat de opbrengst van de roerende
voorheffing terugliep, en dat ondanks het feit
dat de tarieven ervan in juli lichtjes werden
opgetrokken, namelijk van 10 tot 10,3 pct.
voor de rente-inkomsten en van 25 tot
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TABEL 24 - OVERHEIDSONTVANGSTEN

(procenten van het BBP)

1980 1985 1990 1991 1992 1993 r

Directe belastingen .......................... 18,5 19,8 17,1 16,8 16,6 16,8
Particulieren .............................. 15,9 17.,1 14,6 14,2 14,5 14,5
Vennootschappen .......................... 2,6 2,7 2,6 2,6 2,1 2,3

Indirecte belastingen ......................... 12,4 12,3 12,3 12,3 12,3 12,6

Sociale-zekerheidsbijdragen ................... 13,5 15,8 15,5 15,9 16,4 16,7

Kapitaalbelastingen ........................... 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Fiscale en parafiscale ontvangsten ............. 44,8 48,1 45,2 45,2 45,7 46,5

Overige ontvangsten ......................... 1,7 1,9 1,4 1,5 1,4 1,8

Totale ontvangsten ........................... 46,5 50,0 46,6 46,7 47,1 48,3

Bronnen: NIS, NBB.

25,75 pct. voor de dividenden. Het rende-
ment van de roerende voorheffing op divi-
denden had immers te lijden onder de in-
krimping van de uitgekeerde winsten. Boven-
dien zette de daling van de opbrengst van de
roerende voorheffing op interesten zich in een
zelfde tempo voort als het voorgaande jaar
wegens de toegenomen aankopen van deel-
bewijzen van kapitalisatie-BEVEK'sen het aan-
houdende mechanische effect dat uitging van
de verlaging, begin 1990, van 25 tot 10 pct.
van de tarieven van de roerende voorheffing
op interesten van nieuwe activa. Laatstge-
noemd effect zou evenwel dra moeten afvlak-
ken, want het uitstaande bedrag van de activa
waarvan de interesten nog vallen onder het
tarief van 25 pct. vertegenwoordigt nog slechts
een klein gedeelte van de totale financiële
activa in het bezit van de particulieren en de
vennootschappen.

Ten slotte zijn, in tegenstelling tot de
voorgaande twee jaar, de voor de lokale over-
heid bestemde directe belastingen in de vorm
van opcentiemen op de personenbelasting en
in de vorm van opcentiemen op de onroe-
rende voorheffing, scherp gedaald. Dat afwij-
kende verloop is vooral toe te schrijven aan
wijzigingen in het tijdschema van de inkohie-
ringen.

De negatieve weerslag van die ontwikke-
lingen werd opgevangen door het positieve

effect van discretionaire regeringsmaatregelen,
waarvan de opheffing van de indexering van
de belastingschalen,de invoering van een aan-
vullende crisisbijdrage en de beperking van
de fiscale aftrekken in verband met het lange-
termijnsparen de belangrijkste zijn.

De automatische indexering van de be-
lastingschalen, die in 1986 in werking was
getreden, werd met ingang van 1993 voor
minimum twee en maximum vier jaar opge-
schort in het kader van het meerjarenconver-
gentieplan tot sanering van de overheidsfinan-
ciën. Om het negatieve effect van die maat-
regel voor de laagste inkomensgroepen en
voor de gezinnen met kinderen te milderen,
blijft de indexering gelden voor bepaalde be-
dragen, waarvan het niet-belastbare minimum
en de vermeerdering ervan voor kinderen ten
laste de belangrijkste zijn. Daar met de in-
dexering van die minima in de schaal van de
bedrijfsvoorheffing geen rekening is gehouden,
boekte de Schatkist supplementaire, tijdelijke
ontvangsten die zij later, op het ogenblik van
de inkohieringen, zal moeten terugbetalen.

Teneinde de verschillende inkomenscate-
gorieën aan de sanering van de overheidsfi-
nanciën te laten bijdragen, hebben de auto-
riteiten een aanvullende crisisbijdrage inge-
voerd die van toepassing is op zowel de per-
sonen- als de vennootschapsbelasting, met in-
begrip van de roerende voorheffing. Voor de
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particulieren neemt die bijdrage de vorm aan
van drie opcentiemen op de personenbelas-
ting. Aangezien die maatregel op het hele jaar
betrekking had en de schaal van de bedrijfs-
voorheffing pas in juli is aangepast, zal een
deel van de voor 1993 verschuldigde belasting
pas later, op het ogenblik van de inkohierin-
gen, door de Schatkist worden geïnd.

De aftrekbaarheid tegen het marginale ta-
rief van levensverzekeringspremies, pensioen-
verzekeringen, pensioensparen en aankopen
van aandelen van de werkgever werd vervan-
gen door de aftrekbaarheid tegen het gemid-
delde tarief, gecorrigeerd om te voorkomen
dat de belastingplichtigen met gezinslast wor-
den benadeeld. Deze maatregel ging echter
gepaard met een tariefverlaging van de belas-
ting die wordt geheven op het moment dat
verzekerde kapitalen worden uitbetaald.

Hoewel de ondernemingswinsten meer
dan in 1992 ongunstig werden beïnvloed door
de conjunctuur, ging de vennootschapsbelas-
ting in procenten van het BBP er, in tegen-
stelling tot het voorgaande jaar, op vooruit.
Die toename is het gevolg van een hele reeks

TABEL 25 - TOTALE FISCALE EN PARAFISCALE ONTVANGSTEN

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

maatregelen: aanvullende crisisbijdrage van
3 pct. in de vorm van opcentiemen op de
door de vennootschappen betaalde belastin-
gen, opschorting voor één jaar van de fiscale
vrijstelling voor dividenden van aandelen met
fiscaal voordeel (AFV), beperking van het be-
drag van het forfaitaire gedeelte van de bui-
tenlandse belasting dat op interesten van bui-
tenlandse herkomst betrekking heeft, afschaf-
fing van de gedeeltelijke doorberekening van
de onroerende voorheffing in de verschuldig-
de belasting, additionele weerslag van de in
1992 besloten opschorting van de investe-
ringsaftrek, verhoging van de belasting van
toepassing op elektriciteitsproducenten en in-
voering in het belastingrecht van het begrip
« economische werkelijkheid» teneinde juri-
dische constructies tegen te gaan die alleen
het ontwijken van belastingen tot doel heb-
ben.

De stijging van de vennootschapsbelastin-
gen is daarnaast eveneens te verklaren door
de vermindering van de terugbetalingen door
de Schatkist in het kader van inkohieringen
die verband houden met in voorgaande jaren
verschuldigde belastingen. Die daling vloeit

Directe belastingen .

waarvan: Bedrijfsvoorheffing .
Voorafbetalingen .
Opcentiemen ten voordele van de lokale overheid

Inkohieringen particulieren 2 ••••••••••••••••••••••••

Inkohieringen vennootschappen 2 ••••••••.••••••••••

Indirecte belastingen .

waarvan : BTW .
Accijnzen .

Totale fiscale ontvangsten .

Sociale-zekerheidsbijdragen .

waarvan: Sociale-zekerheidsbijdragen van de werkgevers .
Sociale-zekerheidsbijdragen van de werknemers .

p.m. Nominaal BBP .

1990

7,5

10,9'
-5,6'

1,1

(+3,9)

( -25,1)

7,2

5,8
10,9

7,5

7,3

7,9
8,9

6,4

1991

2,2

10,6
-0,8
17,2

(-28,8)

(-14,6)

4,1

4,2
6,8

3,1

7,5

7,0
6,1

4,5

1992

4,2

8,2
0,1
8,8

(-17,6)

(-29,7)

5,5

3,7
10,7

4,7

8,1

5,9
10,9

4,9

1993 r

2,7

4,5
5,0

-7,4

(-31,8)

(-13,1)

3,8

2,9
5,4

3,1

3,4

2,9
5,8

1,5

Bronnen: Ministerie van Financiën, NIS, NBB.

t Cijfers beïnvloed door de onderwerping aan de bedrijfsvoorheffing van de werkende vennoten van personenvennootschappen.

2 tnkohieringea van het jaar in miljarden franken.
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vooral voort uit een verandering van het ont-
vangstenpatroon in de tijd. De afschaffing van
de roerende voorheffing op dividenden die
door dochterondernemingen aan hun moeder-
maatschappijen worden uitgekeerd, deed de
opbrengst van de roerende voorheffing in
1991 en 1992 immers fors teruglopen. Die
afschaffing resulteert uit de omzetting in Bel-
gisch recht, in oktober 1991, van een Euro-
pese richtlijn. Aangezien die maatregel geen
invloed uitoefent op de door de vennoot-
schappen verschuldigde belasting, werd het
tijdelijke inkomensver/iesvoor de Schatkistge-
neutraliseerd door geringere nettoterugbetalin-
gen aan de vennootschappen in 1993.

Het aandeel van de indirecte belastingen
in het BBP, dat reeds verscheidene jaren na-
genoeg stabiel was gebleven, liet als gevolg
van verschillende maatregelen een toename
zien.

De ontvangsten uit hoofde van de accijn-
zen hebben de grootste bijdrage tot die stij-
ging geleverd, niet alleen omdat de verhogin-
gen van de accijnzen op brandstoffen, die in
de loop van het voorgaande jaar van kracht
werden, over een heel jaar effect sorteerden,
maar ook omdat vanaf 1 januari 1993 een
controleretributie op stookolie en vanaf 1 au-
gustus 1993 een bijdrage op het energiever-
bruik zijn ingesteld.

De BTW-ontvangstenleden onder het lus-
teloze verloop van de particuliere consumptie.
Tevenszijn naar aanleiding van de inwerking-
treding van de Europese interne markt de
grenscontrolesvoor intracommunautaire trans-
acties afgeschaft, wat tot technische verande-
ringen leidde in de wijze waarop de BTW
wordt geïnd. Deze veranderingen brachten in-
grijpende wijzigingen teweeg in het innings-
patroon van die ontvangsten in de loop van
het jaar en het is niet uitgesloten dat ook het
totale bedrag van de tijdens het jaar geïnde
BTWerdoor werd beïnvloed.

Tal van andere regelingen hebben even-
eens tot een rendementsverhogingvan de in-
directe fiscaliteit bijgedragen. Het betreft on-
der meer de uitbreiding tot tweedehandswa-
gens van de belasting op de inverkeerstelling,
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de invoering van regelingen ter bestrijding van
de fraude in het vlak van de levensverzekering
en het optrekken van de belasting uit hoofde
van de monopolierente op de omzet van Bel-
gacom.

AI bij al klommen de totale fiscale ont-
vangsten in 1993 veel sneller dan het BBP,
waardoor aan de in het convergentieplan vast-
gelegde norm van een elasticiteit van 1 is
voldaan. Het stijgingstempo van die ontvang-
sten lag echter niet op alle overheidsniveaus
even hoog : de ontvangsten van de gemeen-
schappen en de gewesten veerden veel krach-
tiger op dan die van de federale overheid.
Dat is overigenssteedshet geval geweestsinds
de hervorming, in 1989, van de financiering
van de gefederaliseerde entiteiten. Krachtens
de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vol-
tooiing van de federale structuur van de Staat
werden de middelen van de gemeenschappen
en de gewesten in 1993 nog met zowat

GRAFIEK 32 - GROEI VAN DE FISCALE ONTVANGSTEN 1 :

FEDERALE QVERHEID EN GEMEENSCHAPPEN
EN GEWESTEN

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

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2

0 0

-2 -2
1991 1992 1993 r2

• Gemeenschappen en gewesten

• Federale overheid 3

Bronnen: NIS, NBB.

1 Vermeerderd met de opbrengst van het kijk- en luistergeld en ongerekend
de overige niet-fiscale ontvangsten.

2 De supplementaire middelen die ter beschikking van de gemeenschappen
werden gesteld ter compensatie van het feit dat de door die entiteiten
uitbetaalde eindejaarspremies voortaan worden belast, werden ook voor
1993 bij de ontvangsten van de federale overheid geteld teneinde de
gegevens vergelijkbaar te maken met die van de voorgaande jaren.

3 Rijksmiddelen en ontvangsten afgestaan aan de EG en de sociale zekerheid.
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fr. 10 miljard of ongeveer 1,5 pct. opgetrok-
ken. Aangezien de meeste ontvangsten van
die entiteiten helemaal niet in verband staan
met de economische groei, is het de federale
overheid die geconfronteerd werd met het ne-
gatieve effect van de slechte conjunctuur op
de overheidsontvangsten. Mochten er geen
maatregelen zijn getroffen, dan zouden de
ontvangsten van de federale overheid in 1993
trouwens zijn geslonken en zouden er zich
op de verschillende overheidsniveaus nog veel
grotere afwijkingen tussen de respectieve
groeitempo's van de ontvangsten hebben
voorgedaan.

De sociale-zekerheidsbijdragen zijn in
procenten van het BBP met 0,3 procentpunt
toegenomen. Dat gebeurde niet alleen omdat
de loonsom sneller is gestegen dan het BBP,
maar ook onder invloed van de door de re-
gering genomen màatregelen. De belangrijkste
ervan is de verhoging met 1 procentpunt van
de persoonlijke bijdrage aan het stelsel van
de gezondheidszorg, die in de loop van 1992
in werking is getreden en waarvan het effect
voor het eerst over een heel jaar voelbaar
was. Die maatregel ging evenwel vergezeld
van de afschaffing van twee vroeger ingevoer-
de afhoudingen :die van 375 frank per
maand op de kinderbijslag en, de tegenhanger
ervan, die van 675 frank per maand op de
inkomens van alleenstaanden en kinderloze
gezinnen.

Ook sommige werkgeversbijdragen wer-
den opgetrokken, waaronder die ter financie-
ring van de tijdelijke en de deeltijdse werk-
loosheid. Ten slotte vielen de verminderingen
van de werkgeversbijdragen die in het kader
van de Maribel-operatie voor bepaalde cate-
gorieën van arbeidsplaatsen gelden, iets ge-
ringer uit dan in 1992. De in dit kader aan
de ondernemingen toegekende subsidies wer-
den in de loop van het eerste halfjaar immers
bijna gehalveerd. In het licht van de conjunc-
tuurverzwakking en van de moeilijkheden
waarmee de sectoren die het meest aan de
internationale concurrentie zijn blootgesteld af
te rekenen kregen, besloot de regering even-
wel voor laatstgenoemde sectoren deze sub-
sidies vanaf 1 juli opnieuw op te trekken.
Voor de financiering van die maatregel werd

de opbrengst van de reeds eerder besproken
bijdrage op het energieverbruik aangewend.
In de tweede helft van het jaar lag de totale
omvang van de subsidies weer even hoog als
tevoren.

Daarnaast werden regelingen getroffen
om de indienstneming van jonge werklozen
aan te moedigen. Zo genieten de onderne-
mingen die uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen in dienst nemen die al gedurende
zes maanden een uitkering ontvangen en die
jonger zijn dan 26 jaar, sedert 1 oktober 1993
tijdens het eerste jaar een volledige en tijdens
de volgende twee jaren een gedeeltelijke vrij-
stelling van de werkgeversbijdragen die op de-
ze werknemers betrekking hebben.

De aanwas in procenten van het BBP van
de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten
ten slotte is hoofdzakelijk toe te schrijven aan
de additionele middelen die de Schatkist te
beurt vielen naar aanleiding van de gedeelte-
lijke privatisering van de ASLK. Die transactie
leverde de Schatkist in 1993 een eenmalige
opbrengst van fr. 32 miljard op.

Uitgaven exclusief rentelasten

De primaire uitgaven - d.w.z. exclusief
de rentelasten -, die aan het begin van de
jaren tachtig om en bij de 50 pct. van het
BBP beliepen, bereikten in 1990 een mini-
mum van zowat 41 pct. Sedertdien zijn zij
geleidelijk toegenomen en na een nieuwe stij-
ging met 1,4 procentpunt in 1993 bedragen
zij bijna 45 pct.

Die forse verhoging, tijdens het verslag-
jaar, van het aandeel van de primaire uitgaven
in het BBP is vooral toe te schrijven aan de
trage nominale BBP-expansie en de krachtige
groei van het aantal werklozen.

De vermeerdering, tegen vaste prijzen,
van de primaire uitgaven exclusief de werk-
loosheidsuitkeringen bedroeg immers 1,6 pct.,
hetgeen weliswaar hoger is dan het gemiddel-
de over de periode 1982-1992, maar dicht
in de buurt ligt van de trendmatige expansie
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van het reële BBP, de voornaamste determi-
nant van de financieringsbronnen van de over-
heid.

Het groeitempo van de sociale uitkerin-
gen, die iets meer dan de helft van de pri-
maire uitgaven vertegenwoordigen, vertraag-
de, vooral als gevolg van een geringere stijging
van de uitgaven voor gezondheidszorg en
pensioenen, van ongeveer 4 à 5 pct. in 1991
en 1992 tot 2,8 pct.

De pensioenen van het overheidsperso-
neel en van de privé-sector vormen met zowat

TABEL 26 - PRIMAIRE OVERHEIDSUITGAVEN 1

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

9 pct. van het BBP de belangrijkste categorie
van sociale uitkeringen. Tussen 1982 en 1993
klommen de wettelijke pensioenen in de
privé-sector gemiddeld vee! langzamer dan die
in de overheidssector. Dat afwijkende beloop
in de privé-sector is terug te voeren op, ener-
zijds, een minder sterke stijging van het aantal
pensioengerechtigden en, anderzijds, een min-
der gunstig aanpassingssysteemvan de uitke-
ringen aan de ontwikkeling van de reële Io-
nen. Anders dan bij de pensioenen in de over-
heidssector, die ieder jaar via het perekwa-
tiesysteem automatisch aan de ontwikkeling
van de reële lonen in de overheidsdiensten

Procenten van het BBP

Totaal van de primaire uitgaven

Sociale u itkeri ngen .

Pensioenen .

Pensioenen exclusief overheid .

Pensioenen van het overheidspersoneel

Gezondheidszorg .

Werkloosheidsuitkeringen .

Brugpensioenen en loopbaanonderbrekin-
gen .

Kinderbijslag .

Overige ' .

Overige primaire uitgaven .

Bezoldigingen .

Aankopen van goederen en diensten .

Subsidies aan bedrijven .

Lopende netto-overdrachten aan het bu i-
tenland .

Brutovorming van vast kapitaal .

Netto kapitaaloverdrachten .

p.m. Primaire uitgaven exclusief werkloos-
heidsuitkeringen .

BBP .

1990

41,5

22,9

8,2

6,3

1,8

4,8

2,0

0,8

1,9

5,3

18,5

9,4

2,9

2,4

1,4

1,6

0,9

39,5

1991 1992

Veranderingspercentages tegen vaste prijzen 2

1993 r Gemiddelde 1991 3

1982-1992

5,4

44,5

25,2

8,8

6,7

2,1

5,6

2,4

4,9

-1,0

0,8

-0,9

-0,4

-1,5

1,4

1,8

1,1

2,5

-4,1

-2,8

0,4

1,7

1,8

l,S
2,7

4,6

4,8

4,5

3,4

8,1

7,0

10,1

1992

2,2

0,4

3,3

4,3

3,1

3,3

2,0

3,3

0,5

2,3

1,8

3,2

-1,6

-3,0

1993 r

2,9

3,9

3,2

3,3

2,7

2,0

2,8

2,8

1,7

6,5

2,4

8,3

42,9

23,9

8,4

6,5

2,0

5,2

2,1

43,1

24,2

8,5

6,5

2,0

2,2

0,8

1,9

5,6

19,3

10,1

2,8

2,0

1,5

1,7

1,1

42,1

4,2

0,2

15,6

5,9

6,5

0,5

2,1

-4,7

2,5

19,5

4,3

1,8

7,7

4,5

-4,0

1,4

2,3

1,0

3,5

-1,0

-8,6

-5,9

6,9
3,1

2,9

1,4

1,6

-1,3

0,8

1,9

5,4

19,0

9,6
2,9

2,3

0,8

1,9

5,4

18,9

9,6
2,8

2,2

1,6

1,7

0,9

40,7 40,9

Bronnen: NIS, NBB.

1 Uitgaven exclusief rentelasten.

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

3 Voor 1991 werd bij de berekening van de veranderingspercentages tegen vaste prijzen de invloed uitgeschakeld van de integratie van de kas voor
gezondheidszorg van de NMBS in de rekeningen van de sociale zekerheid; voor de gegevens in procenten van het BBP is die correctie echter niet gebeurd.
Deze wijziging heeft geen invloed op het saldo van de gezamenlijke overheid.

4 Hoofdzakelijk uitkeringen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en uitgaven m.b.t. beroepsziekten, arbeidsongevallen, gewaarborgd inkomen
en bestaanszekerheid, alsmede de overdrachten aan de particulieren ten laste van de centrale en de lokale overheid.
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worden aangepast, vindt de herwaardering
van de pensioenen in de privé-sector immers
niet systematisch plaats, maar hangt zij van
politieke beslissingenaf. Tijdens de beschouw-
de periode werden maar twee reële herwaar-
deringen verricht, namelijk in oktober 1990
en oktober 1991, telkens met 2 pct. Het stij-
gingstempo van de uitgaven voor pensioenen
in de privé-sector, dat in 1991 en 1992 hier-
door krachtiger was dan in andere jaren, lag
in 1993 opnieuw in de lijn van het gemid-
delde voor de periode 1982-1992. In de
overheidssector daarentegen zwollen de pen-
sioenuitgaven in 1993 met 6,5 pct. aan, wat
vooral samenhing met de forse reële loons-
verhoging voor het overheidspersoneel.

Volgens voorlopige gegevenszou de met
het indexcijfer van de consumptieprijzen ge-
defleerde toename van de uitgaven voor ge-
zondheidszorg in 1993 niet meer dan 2,4 pct.
hebben bedragen, na in de voorgaande twee
jaar gemiddeld nog op 7 pct. en meer te zijn
uitgekomen en in de periode 1982-1992
4,2 pct. te hebben belopen. Dat langzamere
groeitempo zou aldus opnieuwaansluiten bij
dat van het begin van de jaren tachtig. De
regeringsmaatregelen, die met name het be-
roep op klinische biologie, geneesmiddelen,
rusthuizen en radiologie deden teruglopen,
waren aan die groeivertraging niet vreemd.

De overdrachten aan particulieren in de
vorm van werkloosheidsuitkeringen gingen in
1993 met 8,3 pct. in reële termen omhoog.
Zoals reeds in deel 2.3 is vermeld, is het aan-
tal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
zeer sterk toegenomen. Hetzelfde gold voor
de tijdelijk werklozen en de werklozen in be-
roepsopleiding. Daartegenover staat dat het
aantal deeltijds werklozen en niet-werkzoe-
kenden in werkloosheidsonderbreking, dat in
het verleden fors was gestegen,als gevolg van
de getroffen maatregelen is afgenomen.

De uitgaven voor brugpensioenen en
loopbaanonderbrekingen - die in de periode
1982-1992 met gemiddeld 4,9 pct. waren op-
gelopen - slonken in de loop van het ver-
slagjaar met 4 pct. Die daling is hoofdzakelijk
te verklaren door de vermindering van het
aantal rechthebbenden.

De stijging van de bezoldigingen, die ook
al in 1991 en 1992 afstak bij de gemiddelde
stabiliteit ervan sedert 1982, versnelde in
1993 nog tot 3,5 pct. De aanzienlijke verho-
ging van de bezoldigingen tijdens de afgelo-
pen jaren is het gevolg van de algemene her-
ziening van de salarisschalenin de overheids-
diensten. Die herziening nam aanvankelijk de
vorm aan van het toekennen, in verschillende
schijven, van voorschotten. Pasin de loop van
1993 is zij - althans grotendeels - op sec-
toraal niveau voltooid.

In 1993 hield de teruggang in reële ter-
men van de aankopen van goederen en dien-
sten aan. Ten gevolge van bezuinigingen in
met name het departement van landsverdedi-
ging, heeft zich een scherpe daling van de
functioneringskosten van de federale overheid
voorgedaan. Bij de overige subsectoren daar-
entegen gingen zij in de hoogte.

De beslissing om vanaf 1993, en dat ge-
durende verscheidene jaren, de subsidies aan
bepaalde overheidsbedrijven in nominale ter-
men te bevriezen, alsmede een herschikking
van het tijdschema van de stortingen van de
subsidies aan de NMBS zijn de belangrijkste
oorzaken van de zeer scherpe vermindering
van de subsidies aan de bedrijven.

De lopende netto-overdrachten aan het
buitenland vielen in 1993 met 5,9 pct. terug.
Die vermindering vindt vooral haar oorsprong
in het verloop van de overdrachten aan an-
dere begunstigden dan de Europese Gemeen-
schap. De ter beschikking van deze laatste
gestelde middelen hebben zich in nominale
termen immers nagenoeg gestabiliseerd, aan-
gezien de daling van de aan de Europese in-
stellingen overgemaakte ontvangsten, hoofdza-
kelijk uit hoofde van de BTW en de doua-
nerechten, werd ondervangen door de verho-
ging van de Belgischebijdrage aan de « vierde
middelenbron ».

De brutovorming van vast kapitaal ten
slotte, die tot in 1989 tegen vaste prijzen was
gedaald, liet in het verslagjaar opnieuween
stijging zien, namelijk met zowat 7 pct. Die
toename vloeide hoofdzakelijk voort uit een
krachtige expansie van de investeringen van
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(veranderingspercentages tegen vaste prijzen t.o. v. het voorgaande jaar) 2

TABEl 27 - PRIMAIRE UITGAVEN PER SUBSECTOR VAN DE OVERHEID'

1991 J 1992 1993 r

0,7 -0,5

4,4 4,0'

4,1 2,4

3,3 3,7

Federale overheid - 0,9

Gemeenschappen en gewesten 6,5

Sociale zekerheid 4,7

Lokale overheid 1,8

Bronnen: NIS, NBB.

1 Uitgaven exclusief rentelasten.

2 Met het indexcijfer van de consumptieprijzen gedefleerde gegevens.

3 Zie noot 3 van tabel 26.

4 De supplementaire uitgaven voortvloeiend uit het feit dat de door de gemeenschappen uitbetaalde eindejaarspremies voortaan worden belast, werden
uitgeschakeld om de gegevens vergelijkbaar te maken met die van de voorgaande jaren.

de gemeenschappen en de gewesten en van
de lokale overheid.

De respectieve stijgmgspercentages van
de uitgaven exclusief rentelasten tegen vaste
prijzen verschillen aanzienlijk per subsector
van de overheid. Zo werd de ontwikkeling
van de primaire uitgaven van de federale
overheid de jongste drie jaar in toom gehou-
den, en in 1991 en 1993 deed zich in die
uitgaven zelfs een daling voor. De norm die
de federale overheid zichzelf heeft opgelegd,
namelijk dat het accres van de primaire uit-
gaven niet boven de inflatiegraad mag uitstij-
gen, is derhalve nageleefd.

De toename van de primaire uitgaven van
de gemeenschappenen de gewesten, zoals zij
kan worden afgeleid uit de fragmentarische
gegevens waarover het NIS beschikt, zou
evenwel veel groter zijn geweest. Zij zou tus-
sen 1991 en 1993 gemiddeld zowat 5 pct.
hebben bedragen, dat is ongeveer evenveel
als het stijgingstempo van de ontvangsten, zo-
dat de aanbeveling ter zake van de Hoge
Raad voor Financiën (vermeerdering met on-
geveer 1 pct.) niet zou zijn opgevolgd.

Na uitzonderlijk scherpe toenames in
1991 en 1992, die vooral toe te schrijven
waren aan de sterke groei van de uitgaven
voor gezondheidszorg en de herwaardering
van de pensioenen van de privé-sector, viel
de stijging van de sociale-zekerheidsuitgaven
in 1993 terug tot 2,4 pct. De uitgaven van

de lokale overheid van hun kant klommen de
jongste drie jaar met gemiddeld 2,9 pct.

Rentelasten

In vergelijking met het voorgaande jaar
zijn de rentelasten van de gezamenlijke over-
heid (waarvan meer dan 90 pct. voor rekening
van de federale overheid komt) ietwat toege-
nomen. In procenten van het BBP uitgedrukt,
stabiliseerden zij zich op 11 pct. De weerslag
van het accres van de overheidsschuld werd
opgevangen door het effect van de daling van
de impliciete rente. De langlopende leningen
die in 1992 waren vervallen, werden immers
tegen lagere tarieven hernieuwd. Bovendien
liep de korte rente tot de valutacrisis in de
zomer geleidelijk terug. Deze crisis, die de
korte rente krachtig heeft doen opveren, heeft
in het verslagjaaruiteindelijk slechts in geringe
mate op de rentelasten gewogen. Aangezien
deze laatste immers pas op het ogenblik van
hun werkelijke betaling in de overheidsreke-
ningen worden geboekt, is slechts een gering
deel van de rentestijging in de rekeningen van
1993 terug te vinden.

De lichte teruggang van de impliciete ren-
te op de schuld van de gezamenlijke overheid
ging gepaard met een veel scherpere daling
van het expansietempo van het nominale BBP,
dat, voor het eerst sedert het begin van de
jaren zestig, minder dan 2 pct. bedroeg. Een
positief verschil tussen de impliciete rente en
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GRAFIEK 33 - VOORWAARDEN VOOR HET OPDUIKEN
VAN HET « SNEEUWBALEFFECT » VAN DE
RENTELASTEN
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Bronnen: NIS. NBB.

1 Als het groeitempo van het nominale BBP de impliciete rente overtreft,
bestaat er geen gevaar voor het opduiken van het « sneeuwbaleffect ».

2 Als de impliciete rente het groeitempo van het nominale BBP overtreft,
treedt het « sneeuwbaleffect» in werking als het in werkelijkheid gereali-
seerde primaire saldo onder het in de grafiek voorkomende minimumpeil
blijft. Dat minimumpeil is afhankelijk van, enerzijds, het verschil tussen
de impliciete rente en het nominale groeicijfer van de economie en,
anderzijds, het schuldniveau in procenten van het BBP.

de nominale BBP-expansie is kenmerkend
voor de situatie waarin het «sneeuwbalef-
fect » van de rentelasten de kop kan opsteken.
In een dergelijke situatie kan een zichzelf voe-
dend accumulatieproces van de overheids-
schuld door de rentelasten alleen worden ver-
meden door een primair surplus te verwezen-
lijken dat des te hoger moet zijn naarmate
de impliciete rente en het nominale groeitem-
po van de economie verder uit elkaar liggen.
Dat verschil is nog nooit zo groot geweest als
in 1993. Het peil van het primaire overschot
dat noodzakelijk was om het « sneeuwbalef-
fect» te vermijden, was bijgevolg buitenge-
woon hoog en kon niet worden gehaald. De
schuld is daardoor met zowat 5 procentpun-
ten van het BBP opgelopen. In de overige
landen van de Europese Unie heeft zich een
soortgelijke stijging voorgedaan.

Netto financieringsbehoefte

De stabilisatie van de rentelasten gaf sa-
men met de lichte vermindering van het pri-
maire overschot aanleiding tot een zeer ge-
ringe verslechtering van de netto financierings-
behoefte, die opliep van 7,1 pct. van het BBP
in 1992 tot 7,2 pct. in 1993.

Vanwege haar intensiteit heeft de recessie
in 1993 een beduidende negatieve invloed
op de overheidsfinanciën uitgeoefend. Deze
kan op zowat 1,3 pct. van het BBP worden
geraamd in vergelijking met een situatie waar-
in de economische groei 1,7 pct. zou hebben
belopen, wat de gemiddelde expansie is die
sedert het begin van de jaren tachtig is op-
getekend. Andere factoren hebben· die ach-
teruitgang van het saldo mede verder in de
hand gewerkt. Het betreft onder meer de stij-
ging van het aantal gepensioneerden, het ver-
loop van de uitgaven voor gezondheidszorg
en de forse toename in reële termen van de
salarissen en de pensioenen van het over-
heidspersoneel. Dank zij het effect van de sa-
neringsmaatregelen kon de verslechtering van
het primaire saldo echter worden beperkt tot
0,2 punt. Die ontwikkeling staat in schril con-
trast met wat zich in 1981 heeft voorgedaan,
toen het BBP in reële termen eveneens was
gekrompen maar het primaire saldo er wegens
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TABEL 2B - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID

(procenten van het BBP)

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

1990 1991 1992 1993 r

46,6 46,7 47,1 48,3

41,5 42,9 43,1 44,5

5,1 3,8 4,0 3,8

11,0 10,7 11,0 11,0

-5,9 -6,8 -7,1 -7,2

1. Ontvangsten .

2. Uitgaven exclusief rentelasten .

3. Netto financieringsvermogen exclusief rentelasten (1 - 2) .

5. Netto financieringsbehoefte (3 - 4)

4. Rentelasten .

Bronnen: NIS. NBB.

het uitblijven van saneringsmaatregelen met
2,3 punten van het BBP op was achteruitge-
gaan.

Door de weerslag van de economische
cyclus op het beloop van het saldo exclusief
rentelasten uit te schakelen, kan men beter
nagaan wanneer en hoe het begrotingsbeleid
tot de trendmatige verbetering van de over-
heidsfinanciën heeft bijgedragen: het primaire
tekort van zowat 3 pet. aan het begin van de
jaren tachtig is tien jaar later immers omge-
bogen in een overschot van bijna 4 pct. Tus-
sen 1982 en 1987 en, recenter in 1992 en
1993, toen de conjunetuur nochtans ofwel
een middelmatig, ofwel een zeer ongunstig
verloop te zien gaf, was de invloed van het
saneringsbeleidaanzienlijk. Het is daarentegen
opvallend dat de begrotingspolitiek aan het
einde van de jaren tachtig, toen er sprake was
van een uitzonderlijk krachtige economische
groei, niet restrictief was maar integendeel van
dien aard dat hij het structurele deficit op-
dreef. Die ontwikkeling tijdens de jongste zes
jaar is niet eigen aan België, maar deed zich
eveneens in het geheel van de EuropeseUnie
voor. Volgens de OESO is de afgelopen twee
jaar in België evenwel veel ingrijpender gesa-
neerd.

In 1993 stond de toename van de ont-
vangsten centraal bij het restrictieve begro-
tingsbeleid, maar die oriëntatie compenseert
slechts gedeeltelijk de in 1988 en 1989 op-
getreden scherpe daling. Over een langere pe-
riode bezien, hebben de ontvangsten immers

een relatief bescheiden bijdrage geleverd aan
de verbetering van het primaire saldo. De
trendmatige sanering verliep hoofdzakelijk via
een vermindering van de primaire uitgaven,
behalve in 1991, toen ze een bijzonder forse
stijging lieten zien.

Het verloop van de netto financierings-
behoefte van de gezamenlijke overheid is de
resultante van ontwikkelingen eigen aan de
saldi van iedere subseetor. Gezien de huidige
problematiek omtrent het peil van het tekort
in de sociale zekerheid in 1993 en het ver-
wachte beloop ervan, wordt aan dit deficit
bijzondere aandacht geschonken.

Na sedert 1981 onafgebroken een over-
schot te hebben vertoond, lieten de rekenin-
gen van de sociale zekerheid in 1991 een
tekort zien. In 1992 werd het evenwicht her-
steld, maar tijdens het verslagjaar dook weer
een deficit op van O,S procentpunt van het
BBP of ongeveer fr. 35 miljard, zodat aan de
norm die de regering zichzelf heeft opgelegd
- te weten de rekeningen van die sector in
evenwicht houden - in 1993 niet is voldaan.

Het saldo van de sociale-zekerheidssector
is evenwel afhankelijk van het bedrag van de
overdrachten vanwege de federale overheid,
die in de loop der jaren sterk zijn afgenomen,
namelijk van een piek van bijna 9 pct. van
het BBP in 1982 tot ongeveer 4 pct.

In het kader van een macro-economische
analyse dient het tekort van de gezamenlijke
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GRAFIEK 34 - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE
OVERHEID

(procenten van het BBP)
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EXCLUSIEF RENTELASTEN

54 54

52 52

50 50

48 48

46 46

44 44

42 42

40 40
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93r

Ontvangsten

Uitgaven exclusief rentelasten

PRIMAIR SALDO
8 8

6 6

4 4

2 2

0 0

-2 -2

-4 -4

-6 -6
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93r

RENTELASTEN
16 16

14 14

12 12

10 10

8 8

6 6

4 4

2 2
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93r

NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE
0 0

-2 -2

-4 -4

-6 -6

-8 -8

-10 -10

-12 -12

-14 -14
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93r

Bronnen: NIS, NBB.

GRAFIEK 35 - INVLOED VAN DE CONJUNCTUUR EN VAN
ANDERE FACTOREN OP DE VERANDERING
VAN HET PRIMAIRE SALDO

(procenten van het BBP)

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93r

CONJUNCTURELE INVLOED

4 4

2 2

o o

-2
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93r

• Conjuncturele invloed

- Verandering van het BBP tegen vaste prijzen

INVLOED VAN ANDERE FACTOREN 1

2 2

o o

-2 -2

-4 -4
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93r

OPSPLITSING VAN DE INVLOED VAN
ANDERE FACTOREN
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- Invloed van de ontvangsten (afgevlakte gegevens) 2

- Invloed van de ontvangsten (bruto gegevens) 2

- Invloed van de primaire uitgaven 2

Bronnen: NIS, NBB.

1 Het betreft in feite de weerslag van discretionaire maatregelen en factoren
van meer structurele aard, zoals het effect van het groeiend aantal ge-
pensioneerden, de gevolgen van de technische vooruitgang voor de uit-
gaven voor gezondheidszorg of de invloed van wijzigingen in de inko-
mensstructuur op de ontvangsten.

2 Een positieve invloed stemt overeen met een stijging van de ontvangsten
en een daling van de uitgaven.
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overheid in aanmerking te worden genomen
zonder rekening te houden met de overdrach-
ten van de ene subsector aan de andere. Zon-
der de subsidies van de federale overheid ver-
toont de sociale zekerheid in feite een struc-
tureel tekort. Parallel met de trendmatige te-
ruggang van de netto financieringsbehoefte
van de gezamenlijke overheid deed zich in
de loop der jaren evenwelook een scherpe
daling van het structurele deficit in de sociale
zekerheid exclusief de overdrachten van de
federale overheid voor, namelijk van zowat
8 pct. aan het begin van de jaren tachtig tot
ongeveer 4 pct. tijdens de jongste jaren. Die
lange-termijnverbetering is vooral terug te voe-
ren op een verzwaring van de parafiscale
druk.

Bovendien blijft de conjunctuurcyclus
uiteraard niet zonder gevolgen voor het ver-
loop van het saldo van de sector. Zo is het
tekort van de sociale zekerheid aan het einde
van de jaren tachtig, toen de economie krach-
tig aantrok, teruggelopen terwijl het de jongste
jaren is gestegen naar aanleiding van de con-
junctuurvertraging, die een achteruitgang van
de sociale-zekerheidsbijdragen en een toena-
me van de uitgaven voor werkloosheidsuitke-
ringen heeft teweeggebracht.

De verwachte beduidende verslechtering
van dat tekort noopte de regering ertoe in
het kader van het in november uitgewerkt
globaal plan een reeks maatregelen te treffen
teneinde het financiële evenwicht van het stel-
sel te herstellen en op lange termijn de levens-
vatbaarheid ervan te verzekeren. Die maat-
regelen zijn vooral gericht op een inkrimping
van de sociale uitgaven.

Zo worden de sociale uitkeringen vanaf
1 januari 1994 geïndexeerd aan de hand van
een zogenaamd « gezondsheidsindexcijfer »,
dat wil zeggen het indexcijfer van de con-
sumptieprijzen waaruit de prijsveranderingen
van sommige produktencategorieën en het ef-
fect van de in 1993 ingevoerde bijdrage op
het energieverbruik zijn verwijderd. Daarnaast
zijn in het plan diverse maatregelen in ver-
band met de gezondheidszorg opgenomen,
die de in april 1993 besliste verhoging, vanaf
1 januari 1994, van de remgelden (selectieve

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

GRAFIEK 36 - NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE OF
-VERMOGEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

(procenten van het BBP)
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Bronnen: NIS, NBB.
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verhoging naargelang van de inkomens) aan-
vullen. Bovendien werden structurele maatre-
gelen ingevoerd om de reële groei van de
uitgaven voor gezondheidszorg in 1995 en
1996 te beperken tot 1,5 pct. per jaar. Het
regeringsplan voorziet daarnaast in een her-
ziening van de berekeningswijze van de nieu-
we pensioenen, een progressievesolidariteits-
inhouding op de pensioenen en brugpensioe-
nen en een vermindering van bepaalde werk-
loosheidsuitkeringen. Tevens is een nieuwe so-
ciale bijdrage voor de particulieren ingevoerd,
is op 1 januari 1994 het tarief van de roe-
rende voorheffing op rente-inkomens opge-
trokken van 10,3 tot 13,39 pct. en worden
de beleggingen in BEVEK's,de inbrengen van
woonhuizen in vennootschappen, de tweede
woningen en de in privé-huur gegeven wo-
ningen zwaarder belast.

Internationale vergelijking

Dank zij de in 1993 in België getroffen
maatregelen tot sanering van de overheidsfi-
nanciën kon de uitbreiding van de netto fi-
nancieringsbehoefte worden beperkt tot
0,1 punt van het BBP. Het vrijwel stabiliseren
van de netto financieringsbehoefte in België
contrasteert met de sterke toename ervan in
het geheel van de overige landen van de Eu-
ropese Unie, waar het tekort met 1,4 pro-
centpunt opliep. De sedert het begin van de
jaren tachtig trendmatig kleiner wordende af-
wijking tussen het Belgischedeficit en dat van
die landen bereikte in het verslagjaar met
0,8 punt een minimum.

In 1993 is de geringere verslechtering van
de netto financieringsbehoefte in België in
vergelijking met de rest van de Europese Unie
uitsluitend terug te voeren op een forsere toe-
name van de overheidsontvangsten, aangezien
de uitgaven in hetzelfde tempo als in het bui-
tenland zijn gestegen.

De personenbelastingen de sociale-zeker-
heidsbijdragen - waarschijnlijk de twee soor-
ten heffingen waarvan de effecten het scha-
delijkst zijn voor de werkgelegenheid omdat
zij de relatieve kosten van de produktiefacto-
ren arbeid en kapitaal beïnvloeden - liggen

in België structureel hoger dan in de overige
landen. Sedert het midden van de jaren tach-
tig is het verschil evenwel met zowat 3 punten
teruggelopen. Daartegenover staat dat de ove-
rige fiscale ontvangsten (in hoofdzaak de in-
directe belastingen en de vennootschapsbelas-
ting) in België ongeveer 1 punt onder het Eu-
ropese gemiddelde blijven.

Het verschil tussen het peil van de pri-
maire uitgaven in België en in de andere lan-
den van de Europese Unie, dat aan het begin
van de jaren tachtig ruim 11 procentpunten
van het BBP bedroeg, is nadien aanzienlijk
afgenomen en ligt sedert 1990 in de buurt
van 1 procentpunt van het BBP. Die ont-
wikkeling is toe te schrijven aan een grotere
saneringsinspanning die ten dele betrekking
had op de sociale uitgaven, waarvoor de af-
wijking tegenover het gemiddelde is terugge-
vallen van zowat 4 procentpunten van het
BBP tien jaar geleden tot ongeveer 1 procent-
punt aan het einde van de beschouwde pe-
riode. De saneringsinspanning had echter
overwegend betrekking op de overige uitga-
ven: het verschil, dat in 1981 nog 7 procent-
punten van het BBP bedroeg, is thans volledig
weggewerkt.

Het in de hand houden van de over-
heidsfinanciën lijkt in België moeilijker dan in
vele andere landen wegens de hoge over-
heidsschuld. Deze is het onvermijdelijke ge-
volg van de in het verleden gemaakte bud-
gettaire keuzes en geeft aanleiding tot rente-
lasten die dubbel zo hoog liggen als in de
overige landen van de Europese Unie. De so-
ciaal-economische structuur vormt bovendien
een supplementaire handicap. De omvang er-
van kan worden afgeleid uit de verhouding
tussen het aantal werknemers (die directe be-
lastingen en sociale-zekerheidsbijdragen beta-
len) en de totale bevolking: hoe groter die
verhouding, hoe gemakkelijker het overheids-
optreden kan worden gefinancierd.

In 1991 bedroeg die verhouding in België
37,5 pct., waardoor zij heel dicht in de buurt
lag van die in Italië. Zij was iets lager dan in
Frankrijk (40 pct.), aanmerkelijk minder dan
in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland (44 à 46 pct.) en vooral Denemar-
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(procenten van het BBP)

GRAFIEK 37 - OVERHEIDSFINANCIEN : INTERNATIONALE VERGELIJKING

NETTO FINANCIERINGS-
BEHOEFTE
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Bronnen: NIS, EG, NBB.

I Om methodologische redenen die verband houden met de internationale vergelijking, verschilt het begrip sociale uitgaven dat hier wordt gehanteerd lichtjes
van het begrip sociale uitkeringen in tabel 26.

ken, waar 51,4 pct. van de bevolking een
baan had.

de verhouding tussen de bevolking op ar-
beidsleeftijd en de totale bevolking wijkt in
België nauwelijks af van de verhouding die
elders wordt opgetekend. Hij is dus vooral
toe te schrijven aan het feit dat het aantal
arbeidsplaatsen in procenten van de bevolking
op arbeidsleeftijd er veel lager ligt dan het
Europese gemiddelde.

De relatief zwakke werkgelegenheidsgraad
(werkgelegenheid in procenten van de totale
bevolking) in België, die op de overheidsfi-
nanciën weegt, kan niet worden verklaard
door aanzienlijke demografische verschillen:
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GRAFIEK 38 - VERHOUDING, IN 1991, TUSSEN WERKGELEGENHEID EN BEVOLKING IN DE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE

WERKGELEGENHEID IN PROCENTEN
VAN DE BEVOLKING
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1 Bevolking tussen 20 en 64 jaar.

Dat geldt vooral voor mannen tussen 55
en 64 jaar (34 pct. tegen 52 pct. voor de EG),
vrouwen van dezelfde leeftijdsgroep (10 pct.
tegen 25 pct.) en jongeren tussen 14 en
24 jaar (29 pct. tegen 41 pct.), wat wellicht
ten dele in verband moet worden gebracht
met een groter beroep op het stelsel van het
brugpensioen, een vroegere pensionering en
een hogere graad van scolarisatie in België.

Duidelijke redenen voor dat lage werk-
gelegenheidspeil in verhouding tot de bevol-
king liggen niet meteen voor de hand. Een
deel van het antwoord moet worden gezocht
in het feit dat de deeltijdarbeid in België min-
der verbreid is -dan in de meeste andere Eu-
ropese landen. Anders gezegd: het in werk-
uren uitgedrukte beschikbare arbeidsvolume is
op een relatief kleiner aantal personen toege-
spitst. Daartegenover staat een groter aantal
niet-actieven die, in sommige gevallen, een
sociale uitkering genieten.
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4.33 FINANCIELE REKENINGEN

Netto te financieren saldo per subsector

Het netto te financieren saldo van de
Schatkist kwam uit op fro 376 miljard, wat
neerkomt op een verbetering met fr. 6 miljard
ten opzichte van het voorgaande jaar. De be-
grotingsdoelstelling, die bij de begrotingscon-
trole in april op fro 364 miljard was vastge-
steld, is evenwel niet gehaald. Als belangrijkste
reden voor die overschrijding kan het effect
van de sterker dan verwachte verslapping van
de economische activiteit op de ontvangsten
worden aangewezen.

Volgens de geharmoniseerde Europese
methodologie dient men het officiële netto te
financieren saldo te corrigeren door er de kre-
dietverlening en de participaties uit te verwij-
deren en er het bedrag van de buiten begro-
ting gefinancierde transacties bi} te tellen. Het
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TABEL 29 - NETTO FINANCIEEL TEKORT (-) OF OVERSCHOT VAN DE DIVERSE SUBSECTOREN VAN DE OVERHEID

(miljarden (ranken)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 r

1. Federale overheid, gemeenschappen en gewes-
ten' .................................... -424 -433 -430 -421 -400 -461 -456

1.1 Federale overheid
1.11 Netto te financieren saldo van de

Schatkist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -451 -416 -442 -366 -368 -382 -376
1.12 Budgettaire kredietverlening en par-

ticipaties ....................... . n. n. n. -18 -13 -15 -18
1.13 Overige? ....................... . n . n. n. -48 -13 -36 -36
1.14 Totaal tekort (1.11 - 1.12 + 1.13) n. n. n. -396 -367 -404 -395

1.2 Gemeenschappen en gewesten
1.21 Officieel netto te financieren saldo' 21 -17 45 -28 -34 -61 -52
1.22 Budgettaire kredietverlening en par-

ticipaties ....................... . n. n. n. -10 -10 -9 -9
1.23 Overlge ' ....................... . n. n. n. -7 -9 -5 -18
1.24 Totaal tekort (1.21 - 1.22 + 1.23) n. n. n. -25 -33 -57 -61

2. Lokale overheid . ......................... -1 -5 -31 -14 -38 -21 -27

3. Sociale zekerheid 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 24 51 42 -18 -13 -40

4. Totaal netto financieel tekort (1 + 2 + 3) . ... -405 -414 -411 -394 -455 -495 -522

5. Statistische afwijking . ..................... 14 38 19 15 -3 -1 9

6. Netto financieringsbehoefte (4 + 5)5 -391 -376 -392 -379 -458 -496 -513

Bronnen: Ministerie van Financiën, NBB.

1 Exclusief ete financiering van de kredietverlening en de participaties.

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

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

4 De gegev~ns over de sociale zekerheid hebben betrekking op dezelfde instellingen als in de nationale rekeningen en houden, net als deze laatste, rekening
met de verschuldigde sociale-zekerheidsbijdragen en niet met die welke effectief werden gestort. Het begrip financieel saldo is verschillend van het
begrotingssaldo dat in officiële documenten wordt gebruikt en van de netto financieringsbehoefte die in de nationale rekeningen voorkomt.

5 De netto financieringsbehoefte verschilt van het totale netto financiële tekort, wat onder meer het gevolg is van verschillen in de optekeningsdata van de
transactfes. Ook uiteenlopende behandelingen van wisselkoersschommelingen en onvolkomenheden in de registratie van de gegevens geven aanleiding tot
verschillen.

aldus verkregen financiële tekort ligt dan, wat
de federale overheid betreft, lager dan het
voorgaande jaar.

Het officiële netto te financieren saldo
van de gemeenschappen en de gewesten be-
droeg in 1993 zowat fr. 52 miljard, tegen
fr. 61 miljard in 1992. Deze daling van het
saldo vloeit voort uit het feit dat de stijging
van de uitgaven achterbleef bij de toename
van de ontvangsten, die om twee redenen
bijzonder sterk opliepen. Enerzijds gingen de
ontvangsten die door de federale overheid aan
de gemeenschappen en de gewesten worden
overgedragen, steil in de hoogte ten gevolge
van de bijzondere wet van 16 juli 1993, die
bepaalt dat de gefederaliseerdeentiteiten van-

af 1993 over zowat fr. 10 miljard aan addi-
tionele middelen kunnen beschikken. Boven-
dien werden de ontvangsten van de gemeen-
schappen in 1993 gunstig beïnvloed door de
eenmalige storting van het resterende saldo
van het kijk- en luistergeld van 1992. Ander-
zijds ondergingen de ontvangsten van de ge-
zamenlijke gefederaliseerde entiteiten de po-
sitieve weerslag van de uitvoering van de
overeenkomst die de verkoop van schoolge-
bouwen aan publiekrechtelijke maatschappij-
en regelt.

Aangezien die transactie op het niveau
van de financiële rekeningen van de gezamen-
lijke overheid moet worden geneutraliseerd,
werd in de rubriek « Overige» in 1993 een
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even groot bedrag geboekt uit hoofde van de
vooruitfinanciering door publiekrechtelijke
maatschappijen.

Het financiële tekort van de gemeen-
schappen en de gewesten, dat wil zeggen het
officiële netto te financieren saldo waarvan de
budgettaire kredietverlening en participaties
zijn afgetrokken en waarbij de debudgetterin-
gen en vooruitfinancieringen zijn opgeteld,
zou van dezelfde orde van grootte zijn als in
1992.

Het financiële tekort van de lokale over-
heid zou zijn gestegen. De forse toename van
de bezoldigingen en de investeringen en de
aanmerkelijke daling van de opbrengst van de
directe belastingen ten gevolge van wijzigin-
gen in het tijdschema van de inkohieringen
zouden slechts gedeeltelijk zijn opgevangen
door de groei van de overdrachten van de
overige overheid.

AI bij al zou het financiële saldo van de
gezamenlijke overheid op fr. 522 miljard zijn
uitgekomen, tegen fr. 495 miljard in 1992.

TABEL 30 - FINANCIERINGSSTRUCTUUR VAN DE SCHATKIST

(miljarden (ranken)

Financieringsstructuur van de Schatkist

In de loop van het voorbije jaar heeft
zich in de financieringspolitiek van de Schat-
kist een belangrijke kentering voorgedaan. De
consolidatie van de schuld, die zij zich reeds
enige jaren ten doel stelt, is in 1993 niet
voortgezet, aangezien het aandeel van het op
lange termijn in Belgische franken gefinancier-
de tekort, dat in 1991 en 1992 de 100 pct.
overschreed, beduidend terugliep. Ofschoon
een voortzetting van de consolidatie de ren-
telasten voor het lopende jaar had kunnen
verlichten, heeft de Schatkist er immers, in
het licht van de baisseverwachtingen voor de
lange rente, de voorkeur aan gegevendie con-
solidatie op te schorten. De emissies van li-
neaire obligaties overtroffen nochtans het peil
van de voorgaande jaren, maar een groot deel
van die uitgiften werd aangewend voor het
omruilen van leningen teneinde het vervalda-
genschema van de schuld te optimaliseren.
Bovendien oefende de Schatkist voor meer-
dere leningen haar facultatief recht tot ver-
vroegde terugbetaling uit om zich tegen gun-
stiger voorwaarden te herfinancieren.

1993

Financiering in Belgische franken voor meer dan een jaar .

Lineaire obligaties 1 •••.••••••••••.•.•.•••••••••••••••••••••.

Overige leningen 2 .•.•••..•.••••••.•••••.•.•••.••••...•.•••.

Financiering tegen korte rentetarieven' .

In Belgische franken .

Bij de NBB .

Verandering van de overige schulden .

Veranderingen van de beleggingen 4 •.•.•••.••••.•••••.•.••••

In vreemde valuta's' .

Netto te fi nancieren saldo 5 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••

1989

179

82
97

218
150

-40

189

1990

69 -20

394

1991

324

273

51

70
90

-30
119

534
935

-401

-167

-159

-73

38
-124

-8
367

1992

539
938

-399
-156

-49
-1

-23
-26

-108

382

262

1.085

-823
114

-340

-223

-117
455
376397

Bronnen: Ministerie van Financiën, NBB.

I Exclusief de gekapitaliseerde interesten en de terugbetalingen, in de vorm van lineaire obligaties, van betaalde belastingen, die geen invloed hebben op
het netto te financieren saldo van de Schatkist.

2 Met inbegrip van de verandering van de geconsolideerde schuld bij de NBB.

3 Met inbegrip van de verandering van de geconsolideerde schuld in vreemde valuta's, die in deze rubriek is opgenomen vanwege het feit dat het leeuwedeel
van die schuld ofwel tegen veranderlijke, ofwel tegen herzienbare tarieven is aangegaan.

4 Teken - : vermeerdering van de beleggingen.

5 Met inbegrip, tot in 1990 (1991 voor de Duitstalige gemeenschap), van het financiële saldo van de gemeenschappen en de gewesten, waarvan het
thesauriebeheer tot dan toe door de Schatkist werd verzorgd.
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In tegenstelling tot de voorgaande twee
jaar is een groot deel van het deficit tegen
korte rentetarieven gedekt. De kortlopende fi-
nanciering in Belgischefranken is wel gekrom-
pen. Aan het begin van het jaar zwol de kort-
lopende schuld in Belgischefranken weliswaar
nog aan omdat men een rentedaling verwacht-
te, maar die stijging werd volledig ongedaan
gemaakt en zelfs in een daling omgebogen
toen het renteverschil tussen de instrumenten
in Belgische franken en de instrumenten in
de overige sterke valuta's van het Europees
Monetair Stelsel in de tweede jaarhelft aan-
zienlijk verbreedde. Die ontwikkeling zette de

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Schatkist ertoe aan schulden in vreemde va-
luta's aan te gaan. Zodoende is de deviezen-
schuld tijdens het verslagjaar in de hoogte ge-
gaan, nadat zij in de voorgaande drie jaar,
en inzonderheid in 1992, nog was teruggelo-
pen.

Er werd overigens vanaf 1 juli een einde
gesteld aan de financiering van de Schatkist
door de Bank teneinde de Belgische wetge-
ving in overeenstemming te brengen met de
Europese voorschriften, die de financiering
van de overheid door de centrale bank ver-
bieden.
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5. BETALINGSBALANS VAN DE BLEU EN WISSELKOERSEN

5.1 SYNTHESE

Het lopende verkeer op transactiebasis
van de BLEU met het buitenland sloot met
een surplus dat op fr. 350 miljard of 4,6 pct.
van het BNP wordt geraamd. Sedert 1985
vertoont de lopende rekening onafgebroken
een overschot. Vanaf 1991 is dat surplus jaar
na jaar gestegen,zowel in absolute bedragen
als in procenten van het BNP.

De in 1993 opgetekende vermeerdering
kwam voort uit een vergroting van het over-
schot in het goederen- en dienstenverkeer en
uit een groei van het surplus bij de factorin-
komens. Zij ging gepaard met een toename
van de netto kapitaalinvoer in de vorm van
directe investeringen.

Het saldo van het geheel van die trans-
acties, dat reeds sinds 1988 ruimschoots po-
sitief was, nam dus nog toe en kwam op meer
dan fr. 500 miljard uit. Anders dan tijdens de
voorgaande jaren was dat overschot in 1993
evenwel kleiner dan het deficit voortvloeiend

uit het overige kapitaalverkeer van de parti-
culiere sector, dat hoofdzakelijk het gevolg
was van speculatieve termijnverkopen van
franken door niet-ingezetenen in het tweede
halfjaar.

De gegevens over het kapitaalverkeer
voor het hele jaar verhullen namelijk dat de
ontwikkeling in de eerste jaarhelft tegengesteld
was aan die in de tweede jaarhelft. In het
eerste halfjaar vervulde de kortlopende kapi-
taaluitvoer veeleer een compenserende rol.
Die kapitaaluitvoer, die op gang kwam door-
dat de korte-rentetarieven gemiddeld iets on-
der de overeenstemmende Duitse tarieven la-
gen en die gedeeltelijk de tegenhanger was
van het speculatieve kapitaal dat in de tweede
helft van 1992 was binnengevloeid, maakte
het mogelijk de valutamarkt in evenwicht te
brengen. De structuur van de betalingsbalans
was in die periode derhalve opnieuw verge-
lijkbaar met die in de periode van begin 1990
tot midden 1992.

In de tweede helft van 1993 werd het
kortlopende kapitaalverkeer net als in de over-

(saldi in miljarden franken)

TABEl 31 - BETALINGSBALANS VAN DE BLEU OP TRANSACTIEBASIS 12

Lopend verkeer .

Directe investeringen .

Portefeu iIlebeieggi ngen

Overig kapitaalverkeer

waarvan leningen in vreemde valuta's van deoverheid ..

Vergissingen en weglatingen .

Mutatie van de netto goud- en deviezenreserves. à contant
en op termijn, van de NBB 3 .•........•.•............

1989 1990 1991 1992 1993 r

140
43

120

75

51

164
82

120

-320

-6
-23

206

68

350

163
-235

-217

-103
64

-207

69
73

-26

-176
-23

-705

441
-20-54

-19 -23 214-155-17

Bron: NBB.

1 De voorstelling van de betalingsbalans verschilt van die van de voorgaande jaren: in de mate van het mogelijke is het standaardschema van de in 1993
gepubliceerde, vijfde uitgave van de Balance of Payments Manual van het IMF gebruikt.

2 Teken - : vermeerdering van de nettotegoeden van ingezetenen op het buitenland of vermindering van de nettotegoeden van niet-ingezetenen op de
BLEU.

3 Teken - : vermeerdering van de goud- en deviezenreserves.

BETALINGSBALANS VAN DE BLEU EN WISSELKOERSEN 93



eenstemmende periode van 1992 in ruime
mate beïnvloed door de beroering op de va-
lutamarkten. Aangezien in 1992 de depreel-
atieverwachtingen betrekking hadden op an-
dere EMS-valuta's dan de frank, om redenen
die in deel 1.3 zijn toegelicht, had de BLEU
een netto-invoer van kortlopend kapitaal op-
getekend. Die kwam bovenop het totale over-
schot gevormd door het lopende verkeer en
de directe investeringen, zodat het evenwicht
op de valutamarkt tot stand werd gebracht
door terugbetalingen van leningen in vreemde
valuta's van de overheid en door een stijging
van de netto goud- en deviezenreserves. In
de tweede helft van 1993 daarentegen leidde
de nieuwe Europese monetaire omgeving er-
toe dat de markten, ondanks de nog steeds
gezonde fundamentals van de Belgische eco-
nomie, de vooruitzichten voor de frank min-
der gunstig beoordeelden, zodat een aanzien-
lijke kortlopende kapitaaluitvoer werd geno-
teerd. Zoals reeds tijdens de valutacrisissen
aan het begin van de jaren tachtig was ge-

TABEL 32 - LOPEND VERKEER OP TR-\NSACTIEBASIS 1

(saldi in miljarden franken)

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

bleken, werden die speculatieve kapitaalaf-
vloeiingen niet volledig ingedamd door rente-
verhogingen. Het deviezenaanbod op de va-
lutamarkt werd derhalve gevoed door leningen
in vreemde valuta's van de overheid en een
vermindering van de netto goud- en devie-
zenreserves.

5.2 LOPEND VERKEER

Het lopende overschot
tijdens het verslagjaar
fro 140 miljard toegenomen.

van de BLEU is
met ongeveer

Enerzijds is die ontwikkeling toe te schrij-
ven aan de vermeerdering van het overschot
in het goederenverkeer, die het gevolg was
van een lichte ruilvoetverbetering en een min-
der snelle groei van de binnenlandse vraag in
de BLEU dan bij het geheel van de handels-

1989

Lopend verkeer 140

Goederen 92

Diensten 18

Vervoer 41

Reisverkeer -49

Driehoekshandel 18

Niet elders vermelde overheidstransacties 38

Overige diensten - 29
waarvan financiële diensten 32

Inkomens................................................ 106

Inkomens uit beleggingen en investeringen 50

Arbeidsinkomens 56

Overdrachten - 76

waarvan: Betalingen aan de Europese Unie............... - 86
Subsidies van de Europese Unie................ 26

1990 1991

120 164

55 66

56 52

43 38

-58 -67

36 26

37 46

-3 9
36 40

81 115

25 52

56 63

-72 -69

-82 -103
52 65

1992 1993 r

206 350

112 167

74 104

50 54

-82 -77
43 27

52 54

11 46
46 79

99 167

34 101

65 65

-79 -88

-101 -105
62 58

Bron: NBB.

1 De voorstelling van het lopende verkeer verschilt van die van de voorgaande jaren: in de mate van het mogelijke is het standaardschema van de in 1993
gepubliceerde, vijfde uitgave van de Balance of Payments Manual van het IMF gebruikt. De driehoekshandel, voorheen « arbitrage » genaamd, wordt niet
meer bij het goederenverkeer maar bij de diensten gerekend. De salarissen die de internationale instellingen aan hun in de BLEU verblijvend personeel
betalen, zijn, samen met de lonen van de grensarbeiders, opgenomen in de rubriek « arbeidsinkomens » en niet langer in de rubriek « niet elders vermelde
overheidstransacties ».
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partners. Anderzijds is ze het gevolg van een
groter surplus in het dienstenverkeer en bij
de inkomens. De krachtige expansie van de
activiteit van de Luxemburgsefinanciële sector
gaf aanleiding tot een zeer omvangrijk surplus
in het dienstenverkeer, terwijl de accumulatie
van lopende overschotten in de voorgaande
jaren en de rentedaling die scherper uitviel
voor de verplichtingen dan voor de tegoeden
van de BLEU een gunstige uitwerking hadden
op het surplus bij de inkomens uit beleggin-
gen en investeringen.

Goederenverkeer

Het goederenverkeer op transactiebasis
sloot met een overschot van fr. 167 miljard,
tegen fr. 112 miljard in 1992.

De analyse van het verloop van de goe-
dereninvoer en -uitvoer tijdens het verslagjaar
werd bemoeilijkt door de vertraging die, net
als in de meeste Europese landen, bij het op-
stellen van de statistieken over de internatio-
nale handel werd opgelopen. Aanleiding daar-

GRAFIEK 39 - ONTWIKKELING VAN DE EXPORTMARKTEN

(jaarlijkse veranderingspercentages)

toe was de wijziging in de methode voor het
inzamelen van gegevensten gevolge van het
wegvallen, op 1 januari 1993, van de binnen-
grenzen van de Europese Unie. Die statistie-
ken zijn immers de enige die het mogelijk
maken de in de betalingsbalans opgetekende
goederenstromen op te splitsen in een prijs-
en een volumecomponent. Dit euvel werd ge-
deeltelijk verholpen door het prijsverloop te
ramen, uitgaande van de in het verleden
waargenomen relaties tussen enerzijds de een-
heidswaarden bij de in- en uitvoer en ander-
zijds de schommelingen van de wisselkoersen
en van bepaalde prijzen op de nationale en
de wereldmarkten.

Hoewel die ramingen met de nodige om-
zichtigheid moeten worden gehanteerd, lijken
zowel de in- als de uitvoerprijzen in 1993 te
zijn gezakt, zij het minder dan in 1992. De
grondstoffen- en energieprijzen gingen in het
verslagjaarverder omlaag: de terugval van de
in dollars uitgedrukte prijzen van ruwe aard-
olie, non-ferrometalen en plantaardige grond-
stoffen overtrof immers de appreciatie van de
dollar. Ook de prijzen van fabrikaten daalden,
maar in geringere mate. Aangezien de fabri-

Groei van de Bijdrage van: Duitsland' Nederland
afzetmarkten en Frankrijk
van de BLEU

• 1991 • 1992 • 1993

Bronnen: OESO, NBB.

Verenigd Overige Rest van
Koninkrijk, . OESO-landen de wereld

Italië en
Spanje
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katen het leeuwedeel van de BLEU-uitvoer
uitmaken en de prijzen ervan in de regel min-
der conjunctuurgevoelig zijn dan die van de
grondstoffen en de basisprodukten, liepen de
uitvoerprijzen minder sterk terug dan de in-
voerprijzen, wat aanleiding gaf tot een lichte
ruilvoetverbetering. Voor heel 1993 kan zowat
een vierde van het accres van het surplus in
het goederenverkeer door het positieve effect
van die ruilvoetverbetering worden verklaard.
De rest van de toename is terug te voeren
op een verbetering van de dekkingsgraadnaar
volume van de invoer door de uitvoer.

De uitvoer liep terug, wat hoofdzakelijk
in verband moet worden gebracht met de in-
krimping van de exportmarkten van de BLEU,
die volgens OESO-ramingen het gevolg was
van de daling van de invoervolumes van de
belangrijkste Europese handelspartners. De
vermindering van die afzetmogelijkheden
werd slechtsten dele gecompenseerddoor het
effect van het economische herstel in de ove-
rige landen, omdat deze laatste veel minder
BLEU-produkten afnemen. Bovendien is het

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

niet zeker of de BLEU-uitvoer ten belope van
zijn relatieve aandeel heeft kunnen profiteren
van de sterk toegenomen afzetmogelijkheden
op verafgelegen markten, meer in het bijzon-
der in Latijns-Amerika en het Verre Oosten.
De daling van het invoervolume, die scherper
uitviel dan die van het uitvoervolume, houdt
van haar kant verband met de terugval van
de totale vraag in de BLEU. Die verzwakking
van de vraag was bovendien het markantst in
de bestedingscategorieëndie traditioneel een
hoge invoerquote hebben, zoals de particu-
liere consumptie van duurzame goederen, de
investeringen en de goederenuitvoer. Daar de
binnenlandse vraag in de BLEU sneller terug-
liep dan bij de handelspartners, is het normaal
dat het importvolume sterker afnam dan het
exportvolume.

Tussen 1987 en 1993 daarentegen ging
van de ontwikkeling van de dekkingsgraad
naar volume een negatieve invloed uit op het
handelssaldo, die ruimschoots gecompenseerd
werd door het positieve effect van de ruil-
voetverbetering.

(mi/jarden franken)

GRAFIEK 40 - TOENAME TUSSEN 1987 EN 1993 VAN HET OVERSCHOT IN HET GOEDERENVERKEER: BESTANDDELEN

BESTANDDELEN VAN DE WIJZIGING
VAN HET SALDO

150 r---------------,

100

50

o

-50

1988-1993 1992 1993

• Verhoging van het saldo

• Ruilvoet
• Dekkingsgraad naar volume

• Andere factoren

Bron: NBB.

WAARVAN DEKKINGSGRAAD NAAR VOLUME

1988-1993 1992 1993

• Dekkingsgraad naar volume

D Relatieve vraa~

• Andere determinanten
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Dat positieve ruilvoeteffect in de orde van
fro 120 miljard is overwegend toe te schrijven
aan de neerwaartse tendens van de grond-
stoffen- en energieprijzen in franken. Inzon-
derheid de prijzen van olieprodukten vielen
in 1988 en 1992 sterk terug, zodat de ruil-
voetverbetering vooral in die twee jaren op-
trad.

Het is evenwel niet uitgesloten dat die
verbetering een gedeeltelijke weerspiegeling is
van een afbrokkeling van de Belgische con-
currentiepositie, namelijk doordat voor verge-
lijkbare produkten de uitvoerprijzen van de
BLEU sneller zijn gestegendan de invoerprij-
zen, die zelf niets anders zijn dan de uitvoer-
prijzen van de concurrenten. Een dergelijke
ruilvoetverbetering moet derhalve met de no-
dige omzichtigheid worden geïnterpreteerd.
Voorshands resulteert zij - onder overigens
gelijkblijvende omstandigheden - in een ver-
rijking van de binnenlandse sectoren, maar na
enige tijd wordt deze waarschijnlijk ongedaan
gemaakt door de eruit voortvloeiende nega-
tieve volumeontwikkelingen. Het is wellicht
aan deze tragere reactie van de volumes toe
te schrijven dat de invloed van het tanende
concurrentievermogen op de handelsbalans
vooralsnog beperktis gebleven.

De sedert 1987 aan de gang zijnde ver-
slechtering van de dekkingsgraad naar volume
is vooral te verklaren doordat, in tegenstelling
tot het begin van de jaren tachtig, de bin-
nenlandse vraag in de BLEU sneller groeide
dan bij de handelspartners. De weerslag van
dat groeiverschil werd gedeeltelijk geneutrali-
seerd door de positieve uitwerking van een
aantal andere determinanten, zoals onder
meer de structuurverschillen van de binnen-
landse vraag en de produktie.

Ten slotte werd het surplus op de han-
delsbalans ook in niet geringe mate aangedikt
door andere factoren, zoals het «niveau-
effect » - dat voortvloeit uit het feit dat het
saldo van het basisjaar 1987 positief was in
plaats van gelijk aan nul - en de netto-
ontvangsten met betrekking tot de goud- en
diamanthandel, die een minder directe band
hebben met de economische ontwikkeling en
de concurrentiekracht van de BLEU.

Dienstenverkeer

De forse toename van het surplus in het
dienstenverkeer - dat aanzwol van fr. 74 mil-
jard in 1992 tot fro 104 miljard - vindt haar
oorsprong in de stijging van het overschot bij
de financiële diensten, die hoofdzakelijk ver-
band houdt met de groei van de financiële
activiteiten in Luxemburg. Meer bepaald de
door de Luxemburgse banken en instellingen
voor collectieve belegging geïnde provisies
voor transacties met niet-ingezetenen gingen
steil in de hoogte. Die ontwikkeling is vooral
terug te voeren op de levendige belangstelling
die niet-ingezetenen, vooral Duitsers, vanaf
medio 1992 toonden voor deelbewijzen van
instellingen voor collectieve belegging.

GRAFIEK 41 - NETTO-AANKOPEN DOOR
NIET-INGEZETENEN VAN DEELBEWI]ZEN
VAN LUXEMBURGSE INSTELLINGEN VOOR
COLLECTIEVE BELEGGING

(miljarden (ranken)
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Bron: NBB.

Het overschot bij de vervoerdiensten
groeide eveneens aan. Het saldo van de
vracht- en verzekeringskosten voor goederen
bleef bij dalende ontvangsten en uitgaven als
gevolg van krimpende goederenstromen, vrij-'
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welongewijzigd. Het personenvervoer daar-
entegen leverde een groter surplus op dan in
1992, wat onder meer een weerspiegeling is
van de winst van marktaandelen die de BLEU
in het luchtverkeer heeft geboekt. De aanwas
van de tekorten in het reisverkeer viel in 1993
stil. Wegens de bescheiden verhoging van het
beschikbare gezinsinkomen en het gebrek aan
vertrouwen bij de consumenten was de toe-
name van de uitgaven van ingezetenen voor
buitenlandse reizen voor het eerst sinds jaren
geringer dan de stijging van de ontvangsten
afkomstig van niet-ingezetenen, zodat het ne-
gatieve saldo van de rubriek afnam.

Het surplus bij de niet elders vermelde
overheidstransacties liet een zeer geringe ex-
pansie zien. Aan de ontvangstenzijde bestaat
die rubriek hoofdzakelijk uit aankopen in de
BLEU van goederen en diensten door de in-
ternationale instellingen die er gevestigd zijn,
meer in het bijzonder door de Europese in-
stellingen. Rekening houdend met de salaris-
sen en de bezoldigingen die deze instellingen
aan hun in de BLEU verblijvend personeel
uitbetalen en die bij de factorinkomens wor-
den opgetekend, bedraagt het geheel van de
functioneringskosten van de internationale in-
stellingen dat aan de BLEU ten goede komt
zowat fro 125 miljard. De nettobijdrage aan
het nationale produkt van België en Luxem-
burg dat uit de aanwezigheid van de inter-
nationale instellingen voortvloeit, is evenwel
nog groter dan dat bedrag. Die instellingen
trekken immers andere aan, zoals diplomatie-
ke en handelsvertegenwoordigingen, waarvan
de bestedingen de overige rubrieken van de
lopende rekening ten belope van ongeveer
fro 25 miljard gunstig beïnvloeden. Daarenbo-
ven drijft het multiplicatoreffect van het ge-
heel van de aldus door de BLEU verdiende
ontvangsten de bijdrage van de internationale
instellingen aan het nationale produkt van Bel-
gië en Luxemburg verder op. Rekening hou-
dend met die afgeleide effecten, kan die bij-
drage in 1993 op ongeveer fro 215 miljard
worden geraamd. Die inkomenscreatie leidt
uiteraard tot een stijging van de invoer, zodat
de nettobijdrage van de internationale instel-
lingen aan het lopende saldo van de BLEU
uiteindelijk op zowat fro 85 miljard zou uitko-
men: fr. 55 miljard netto-ontvangsten bij de
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diensten en fr. 75 miljard arbeidsinkomens,
enerzijds, en fro45 miljard uitgaven ten ge-
volge van een netto-invoer van goederen, an-
derzijds.

Factorinkomens

Het overschot bij de inkomens uit beleg-
gingen en investeringen klom van fro 34 mil-
jard in 1992 tot fro 101 miljard. Die ontwikke-
ling is toe te schrijven aan de aanwas van de
nettotegoeden van de BLEU op het buitenland
ten gevolge van de overschotten op de lopen-
de rekening van de betalingsbalans. Zij vloeit
evenwel in nog grotere mate voort uit de ren-
tedaling op de internationale markten: aan-
gezien de gemiddelde looptijd van de tegoe-
den op het buitenland langer is dan die van
de verplichtingen, werkte die daling minder
snel door in de renteontvangsten dan in de
rente-uitgaven, te meer omdat de marktrente
sterker terugliep in het korte segment. Deze
vaststelling geldt voor het geheel van de
BLEU, maar vooral voor de kredietinstellingen,
die een belangrijk deel van de tegoeden en
verplichtingen tegenover het buitenland voor
hun rekening nemen. De renteontvangsten uit
het buitenland van de kredietinstellingen wer-
den nog door andere factoren ondersteund.
Enerzijds deed zich een verruiming van de
marge tussen credit- en debetrentetarieven
voor, in het bijzonder naar aanleiding van de
groeiende onzekerheid omtrent het rentever-
loop als gevolg van de spanningen op de va-
lutamarkt. Anderzijds vond een forse volume-
toename van de tegoeden en de verplichtin-
gen plaats.

Ten slotte moet ook worden aangestipt
dat de inkomens uit beleggingen en investe-
ringen pas in de betalingsbalans worden op-
getekend op het ogenblik dat er een geld-
stroom plaatsgrijpt tussen de BLEU en het bui-
tenland, en niet op het moment dat zij ver-
worven of verschuldigd zijn. Dit gegeven kan
eveneens tot de verruiming van het surplus
hebben bijgedragen. Zo gaf de in 1993 ge-
registreerde uitvoer van kortlopend kapitaal
vrijwelonmiddellijk aanleiding tot een stijging
van de renteontvangsten, terwijl de door de
Staat aangeganedeviezenleningen pas na ver-
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loop van tijd de rentebetalingen komen ver-
zwaren. Bovendien worden ook de winsten
die respectievelijk door BLEU-ingezetenen in
het buitenland en door niet-ingezetenen in de
BLEU zijn geherinvesteerd, niet opgetekend;
de hogere gereserveerde wi nsten van ingeze-
ten filialen van buitenlandse banken, die
voortsproten uit de hierboven beschrevenont-
wikkelingen in het vlak van de diensten en
de renteonvangsten van de banken, konden
daardoor in de betalingsbalansgeen tegenpost
vormen.

De stabiliteit van het overschot bij de ar-
beidsinkomens van zijn kant is het gevolg van,
enerzijds, een licht accres van de salarissen
en de bezoldigingen die de internationale in-
stellingen aan hun in de BLEU verblijvend
personeel uitbetaalden en, anderzijds, een ge-
ringe toename van de nettobetalingen voor
grensarbeid. Die stijging is de weerspiegeling
van het grotere beroep van Luxemburg, meer
bepaald van de financiële sector aldaar, op
werknemers die hun woonplaats in Duitsland
of Frankrijk hebben.

Overdrachten

Het tekort bij de overdrachten werd in
1993 groter, wat vooral terug te voeren is op
de overdrachten tussen de BLEU en de Eu-
ropese Unie.

Wat de afgedragen middelen betreft, zijn
zowel de op de BTW-grondslag gebaseerde
bijdrage als de landbouwheffingen en de dou-
anerechten geslonken. Die daling werd ruim-
schoots opgevangen door een stijging van de
op het BNP gebaseerdebijdrage. Deze laatste
fungeert immers als een buffer die de finan-
ciering van de Europese begroting moet ver-
zekeren ingeval de andere drie financierings-
bronnen ontoereikend zijn om de begrote uit-
gaven te dekken.

De ingevolge het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid van de Europese Unie ontvangen
subsidies namen in 1993 af als gevolg van
een in de loop van 1992 van kracht geworden
wijziging in de voorwaarden voor het toeken-
nen van steun aan de sector van de oliehou-

dende zaden. Vanaf medio 1992 zijn de ver-
werkingssubsidies immers vervangen door di-
recte steun aan de producenten. Daar de ver-
werking van oliehoudende zaden in België re-
latief belangrijk is in vergelijking met de pro-
duktie ervan, bracht genoemde wijziging in
1993 een nieuwe daling van de subsidies te-
weeg. De weerslag van die wijziging op de
lopende rekening als geheel zou evenwel be-
perkt moeten blijven, aangezien de verwer-
kende bedrijven de oliehoudende zaden
voortaan goedkoper zouden moeten kunnen
importeren. De subsidies die de BLEU in het
kader van de structuurfondsen ontvangt, na-
men van hun kant ietwat toe.

5.3 KAPITAALVERKEER

Net als tijdens de tweede helft van 1992
brachten omvangrijke en destabiliserende ka-
pitaalbewegingen in 1993 beroering teweeg
op de Europese financiële markten, inclusief
die van de BLEU. De omvang van die bewe-
gingen en het plots omslaan ervan werden in
de hand gewerkt door institutionele en struc-
turele ontwikkelingen die de banden tussen
de markten aanhaalden en de liquiditeit van
de erop verhandelde instrumenten deden toe-
nemen.

De liberalisering van de kapitaalmarkten
- via de opheffing van de wettelijke bepa-
lingen die de overdrachten tussen de landen
in de weg stonden - en de ontwikkeling van
de technieken voor gegevensverwerking en
-transmissie hebben de feitelijke integratie van
de verschillende nationale financiële markten
een impuls gegeven. Bovendien wordt het be-
heer van activa steeds meer toevertrouwd aan
institutionele beleggersdie gesofistikeerde be-
leggingsstrategieënaan de dag leggen. Meer
dan in het verleden worden in hun determi-
nanten wisselkoers- en rentevooruitzichten
voor alle termijnen geïntegreerd. Voor zover
de - impliciete of expliciete - economische
modellen, op basis waarvan de marktpartijen
hun beslissingennemen, op dezelfde leest zijn
geschoeid, oefenen dezelfde factoren een veel
snellere en veel ingrijpender invloed uit op·
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TABEL 33 - KAPITAALVERKEER 1

(saldi in miljarden franken)

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

1991 1992 1992 1993 1993 Juli 1992
l' halfj. 2' halfj. l' half]. 2' halfj. tot

december
1993

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

111 -76 -12 10 -79

37 -94 -20 -156 -270
74 18 8 166 191

-88 101 -218 -298 -415

-82 11 -225 -87 -302
-6 91 8 -211 -113

-95 64 -38 -578 -552

-20 -18 -4 -190 -212
-76 82 -34 -388 -340

59 9 75 88 173

Portefeuillebeleggingen .............•....

Ingezetenen .
Niet-ingezetenen .

Nettotegoeden op korte termijn .

Ingezetenen .
Niet-ingezetenen .

Termijntransacties .

Ingezetenen .
Niet-ingezetenen .

Directe investeringen .

Leningen in vreemde valuta's van de over-
~d .

Niet elders vermeld kapitaalverkeer 2 ••••••

Mutatie van de netto goud- en deviezenre-
serves, à contant en op termijn, van de
NBB3 .

1989 1990

-207 51 120

-264 9 -103
57 42 223

-57 55 -58

-114 36 128
57 18 -186

74 -202 -155

77 -272 3
-3 70 -158

43 75 82

73

-47

-19

-23

-59

-6
-124

-19 -84 -3
-35

444 356

-25

-17

-41 8

-23 -155 72 59143

Bron: NBB.
1 Teken - : vermeerdering van de nettotegoeden van ingezetenen of vermindering van de nettotegoeden van niet-ingezetenen.

1 Handelsvorderingen, kapitaalverkeer in vreemde valuta's, à contant en op termijn, van de ingezet.en kredietinstellingen met de BLEU en het buitenland,
kapitaalverkeer in franken van de overheid, kapitaalverkeer van de niet-financiële overheidsbedrijven, en vergissingen en weglatingen.

) Teken - : vermeerdering van de reserves.

het kapitaalverkeer dan vroeger. Die structu-
rele ontwikkelingen zijn wel reeds verschei-
dene jaren aan de gang en bieden dus geen
verklaring voor het in 1992 en 1993 opgete-
kende kapitaalverkeer. Zij hebben dat verkeer
evenwel gevoeliger gemaakt voor de wissel-
koers- en renteverwachtingen, en de omvang
van de kapitaalbewegingen als reactie op een
bruuske wijziging in die vooruitzichten, zoals
die welke omstreeks medio 1992 plaatshad,
opgedreven.

Door het proces van monetaire conver-
gentie in Europa, dat uitzicht gaf op de in-
voering van een gemeenschappelijke munt,
geraakten de financiële marktpartijen er van
1987 tot juni 1992 geleidelijk steeds meer
van overtuigd dat de spilkoersen van het EMS-
wisselkoersmechanisme niet zouden worden
gewijzigd, en konden de rentetarieven binnen
het Stelsel dichter bij elkaar worden gebracht.
Nadien deden de resultaten van het Deense
referendum over het Verdrag van Maastricht

twijfels rijzen aangaande de mogelijkheid om
tot een snelle realisatie van de monetaire een-
making te komen; de wisselkoersvooruitzich-
ten werden derhalve bijgesteld doordat men
aan de economische fundamentals opnieuw
meer belang ging hechten.

Die gewijzigde houding had tot gevolg
dat aanvankelijk de valuta's van de landen die
het economisch relatief minder goed deden,
met name wat het concurrentievermogen en
de inflatie betreft, onder druk kwamen te
staan. De positie van de frank, en de koppe-
ling ervan aan de mark, werden van hun kant
niet in twijfel getrokken, zodat er tijdens de
tweede helft van 1992 in de BLEU een aan-
zienlijke speculatieve kapitaalinvoer plaats-
vond. Die deed zich voornamelijk voor in de
vorm van een toeneming van frankendeposi-
to's van niet-ingezetenen en van termijnver-
kopen van deviezen. Die toevoer van kapitaal
maakte een eind aan de compenserende rol
die de kortlopende kapitaaluitvoer sedert
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1990 had gespeeld ten aanzien van de in het
lopende verkeer en bij de directe investerin-
gen opgetekende overschotten. De tegenpost
van die gezamenlijke toevloeiingen bestond
uit aankopen, door ingezetenen, van in fran-
ken luidende buitenlandse obligaties, een ver-
meerdering van de goud- en deviezenreserves
en terugbetalingen van deviezenleningen door
de overheid.

Tijdens de eerste maanden van 1993 na-
men de spanningen op de valutamarkten tij-
delijk af en stroomde het kapitaalopnieuw
ten dele uit de BLEU weg, ten gevolge van
de vereffening van de termijntransacties en
het opnieuwaanleggen van nettotegoeden in
deviezen door ingezetenen. De netto goud-
en deviezenreservesvan de Bank lieten in die
periode eveneens een daling zien, naar aan-
leiding van de terugbetaling in franken van
leningen die bepaalde centrale banken van
het EMS ter ondersteuning van hun munten
via het EFMS hadden aangegaan.

Vanaf juli 1993 meenden sommige valu-
tahandelaars, zoals vermeld in deel 1.3, een
tegenstelling te ontwaren tussen de interne en
externe doelstellingen van het monetaire be-
leid. Van dan af werd de Belgischefrank, net
als de Franseen de Deense munt, het doelwit
van speculatieve aanvallen, zodat in het twee-
de semestervan het verslagjaarkapitaaluitvoer
van een ongekende omvang werd opgetekend.

Die uitvoer nam hoofdzakelijk de vorm
aan van termijntransacties tussen banken en
hun cliënten, inzonderheid niet-ingezetenen.
Het is niet verwonderlijk dat het volume van
dergelijke operaties zo hoog opliep. Zij zijn
immers het snelste middel ter bescherming
van bestaande activa die niet onmiddellijk ge-
liquideerd kunnen worden, bijvoorbeeld ter-
mijndeposito's en handelsvorderingen. Zij ma-
ken het ook mogelijk een aanzienlijke winst
op te strijken door, voor een bepaalde termijn
en tegen een vooraf vastgelegdekoers, devie-
zen aan te kopen die eventueel tegen een
hogere prijs opnieuw zullen worden verkocht.
Die techniek is zeer aantrekkelijk omdat men
niet over kapitaal hoeft te beschikken en om-
dat, indien de verwachtingen vrij snel bewaar-
heid worden, de winst heel wat groter is dan

de kosten, die gelijk te stellen zijn met het
renteverschil, voor de duur van het contract,
tussen de aangekochteen de verkochte valuta.
Termijnoperaties als dusdanig brengen geen
kapitaalverkeer op gang; vermits het afsluiten
van die contracten niet met geldbewegingen
gepaard gaat. De banken die zich ertoe heb-
ben verbonden op termijn deviezen te leve-
ren, dekken zich evenwel bij de afsluiting van
het contract onmiddellijk tegen het wissel-
koersrisico in, wat wel resulteert in kapitaal-
uitvoer.

De transacties à contant gaven eveneens
aanleiding tot kapitaaluitvoer. Zo verminder-
den de niet-ingezetenen hun nettotegoeden in
franken bij de ingezeten kredietinstellingen,
terwijl ze die tussen juli 1992 en juni 1993
hadden opgevoerd. Die teruggang was niet
het resultaat van een vermindering van de
deposito's van niet-ingezetenen die, zoals
reeds vermeld, doorgaans niet snel te gelde
kunnen worden gemaakt, maar wel van een
toename van hun verplichtingen. Die verho-
ging kan het gevolg zijn van het feit dat niet-
ingezetenen franken leenden en daarmee, na
omzetting, een deviezendeposito aanlegden,
in de hoop die leningen tegen een afgewaar-
deerde wisselkoers te kunnen terugbetalen.
De toename van die verplichtingen kan ook
voortvloeien uit het feit dat buitenlandse ban-
ken leningen aangingen bij hun BLEU-corres-
pondenten, ter dekking van termijnaankopen
van franken afgesloten met hun cliënteel.

De portefeuillebeleggingen daarentegen
leidden tijdens de tweede helft van het ver-
slagjaartot een netto-invoer van fr. 10 miljard,
niettegenstaande de ingezetenen hun tegoe-
den in buitenlandse effecten opvoerden. In
een klimaat van renteverlagingzette de stijging
van de beurskoersen de ingezetenen er im-
mers toe aan hun portefeuille buitenlandse
aandelen opnieuw uit te breiden, nadat ze
hem in 1992 en het eerste halfjaar van 1993
hadden teruggeschroefd. Ook hun netto-
aankopen van vastrentende effecten in devie-
zen, vooral in Amerikaanse en Canadesedol-
lars, lagen hoger dan tijdens de eerste zes
maanden, toen de voorkeur was uitgegaan
naar effecten in Duitse marken. Die transac-
ties weerspiegelen grotendeels de buitenland-
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se beleggingenvan de BEVEK'sdie, zoals blijkt
uit de gegevens in deel 6.22, bij de particu-
lieren veel succes oogstten.

De niet-ingezetenen van hun kant toon-
den in de tweede helft van 1993 een leven-
dige belangstelling voor BLEU-effecten. Hun
netto-aankopen beliepen fro 166 miljard. Het
ging daarbij ten belope van fro43 miljard om
aandelen en voor een bedrag van fro 123 mil-
jard om vastrentende effecten. De interesse
voor die effecten, die zelfs aanhield tijdens
de periode dat de koers van de frank ver-
zwakte, werd geschraagd door de vergroting
van het lange-renteverschil tegenover de Duit-
se mark en de Franse frank. Bovendien werd
de aantrekkingskracht van de lineaire obliga-
ties in september nog versterkt door de voor-
uitzichten op kapitaalwinst, aangezien men
een daling van de rente verwachtte. De vo-
latiliteit van de transacties in lineaire obligaties
werd vergroot door een verruiming van de
arbitragemogelijkheden met vergelijkbare fi-
nanciële activa in het buitenland. Zo deden

GRAFIEK 42 - NETTO-AANKOPEN VAN LINEAIRE
OBLIGATIES DOOR NIET-INGEZETENEN
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• Aankopen (+) van OLD's door
niet-ingezetenen (linkerschaal)

Verschil tussen het rendement op lange termijn in
België en in het buitenland (rechterschaal)
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- Duitsland

Bron: NBB.
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niet-ingezetenen een gedeelte van hun porte-
feuille van de hand tussen november 1992
en maart 1993, toen het verschil tussen het
rendement van de lineaire obligaties en dat
van vergelijkbare activa in Frankrijk verklein-
de; tussen april en oktober 1993 hebben zij
hun portefeuille opnieuwaangevuld en zelfs
verder uitgebreid.

De netto kapitaaluitvoer die het geheel
van de zopas beschreven beleggingsoperaties
zowel in het eerste als in het tweede semester
van 1993 veroorzaakte, werd grotendeels ge-
compenseerd door het lopende overschot,
maar ook door een nettotoevoer in de vorm
van directe investeringen en door leningen in
vreemde valuta's van de overheid.

Zo liep het overschot bij de directe In-

vesteringen op van fr. 68 miljard in 1992 tot
fro 163 miljard in 1993. In dat opzicht namen
de nieuwe investeringen die ingezetenen bui-
ten de BLEU verrichtten, in 1993 met meer
dan fr. 200 miljard af. Sedert 1989 - het jaar
waarin de economische groei en het vooruit-
zicht op de verwezenlijking van de Europese
eengemaakte markt de internationalisering van
de ondernemingen een flinke duw hadden ge-
geven - hebben de oprichtingen en partici-
patienemingen tot een steeds kleiner worden-
de kapitaaluitstroom geleid. Dat was ook in
1993 het geval. De daling is echter in hoofd-
zaak toe te schrijven aan de leningen van
ingezeten vennootschappen, inzonderheid
coördinatiecentra, aan buitenlandse leden van
dezelfde groep: in 1993 bereikten die lenin-
gen een bedrag van slechts fr. 60 miljard,
tegen zowat fr. 291 miljard in 1992. Die ver-
mindering is evenwel toe te schrijven aan om-
vangrijke transacties van een gering aantal
vennootschappen.

Daarnaast heeft de Schatkist sedert au-
gustus 1993, in onderling akkoord met de
Bank, deviezenleningen aangegaan, vooral in
Duitse marken. Zodoende wist zij profijt te
trekken van het renteverschil tussen die valuta
en de frank.

Beschouwt men de hele periode tussen
juli 1992 en eind 1993 - een periode ge-
kenmerkt door een nooit eerder geziene in-
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(wijzigingen in miljarden franken)

TABEL 34 - MUTATIE VAN DE GOUD- EN DEVIEZENRESERVES, A CONTANT EN OP TERMIJN, VAN DE NBB 1

Netto goud- en deviezenreserves van de NBB .

Goudvoorraad .
Tegoeden bij het IMF .

Ecu's .

Vreemde valuta's .

Tegoeden bij het EFMS .

Belgische franken

1989 Juli 1992
tot

december
1993

1990 1991 1992 1993

-19

65

-2

-17 -23 -155

73

-3 3

-18

-10 -102

-13 -108

3 -3

214 59

2 4

-33

89
-4

4

-15

108

116

4

-76 -22

-6 3

Bron: NBB.

1 Teken - : vermeerdering van de reserves, d.w.z. stijging van de nettotegoeden of daling van de nettoverplichtingen.

stabiliteit op de Europese financiële mark-
ten - dan noteert men in de BLEU een ka-
pitaaluitvoer in de vorm van termijntransacties
ten belope van fr. 552 miljard en van wijzi-
gingen in netto korte-termijntegoeden ten be-
lope van fr. 415 miljard. Daarbij kwam nog
een tekort van fr. 79 miljard in de porte-
feuillebeleggingen. Die kapitaaluitstroom van
hoofdzakelijk speculatieve aard werd voor zo-
wat fr. 480 miljardgeneutraliseerd door het
overschot in het lopende verkeer, voor
fr. 173 miljard door de nettotoevoer in de
vorm van directe investeringen, voor
fr. 356 miljard door leningen in vreemde va-
luta's van de overheid, en voor fr. 59 miljard
door een vermindering van de netto goud- en
deviezenreservesvan de Bank. Die inkrimping
van de reservesbedraagt minder dan de helft
van de toename van de tegoedenin vreemde
valuta's die resulteerde uit de verkoop van
goud in 1989 en 1992.

5.4 WISSELKOERSEN

De weerslag van het geheel van het lo-
pende en het kapitaalverkeer op de koers van
de frank kan worden samengevat door het
verloop van het indexcijfer van zijn gewogen
gemiddelde wisselkoers. Het hierna toegelich-
te indexcijfer werd verkregen door het meet-

kundige gemiddelde te berekenen van de wis-
selkoersen van de OESO-landen, met uitzon-
dering van Ijsland en Turkije, gewogen met
de belangrijkheid van die landen als concur-
renten van de ingezeten producenten van fa-
brikaten op het geheel van de markten, met
inbegrip van de binnenlandse markt. Het cijfer
geeft dan ook weer hoe de concurrentiepositie
van de producenten ten gevolge van de wis-
selkoersschommelingen van de belangrijkste
valuta's is gewijzigd. In die berekening zijn,
in dalende volgorde, de mark, de Fransefrank
en de gulden, met een totaal gewicht van
57 pct., de drie belangrijkste munten voor de
BLEU. De overige valuta's van de Europese
Unie vertegenwoordigen 22 pct., de VS-dollar
8,5 pct. en de yen 5,5 pct.; het resterende
deel is over de valuta's van de EVA-landen
en de Canadese, de Australische en de
Nieuwzeelandse dollar gespreid.

De aanzienlijke kapitaalbewegingen die
vanaf juli 1992 in zowel de BLEU als de ove-
rige Europese landen werden opgetekend,
hebben forse schommelingen van de wissel-
koersenvan de verschillende Europesevaluta's
ten opzichte van de frank teweeggebracht.

Tijdens de tweede helft van 1992 kwa-
men de munten van de Europeseeconomieën
die een steeds grotere achterstand op het ge-
bied van concurrentievermogen of inflatie
hadden opgelopen, onder druk te staan. Het
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pond sterling en nadien de lire verlieten het
Stelsel, terwijl de Spaanse peseta en de Por-
tugese escudo werden gedevalueerd. De
frank, van zijn kant, kon zijn sedert 1990 ver-
worven positie ten opzichte van de Duitse
mark handhaven. Hij vermeerderde in die pe-
riode met zowat 10 pct. in waarde tegenover
de Iberische munten en met bijna 20 pct. ten
opzichte van de Engelse, de Italiaanse, de
Zweedse en de Finse valuta's. Begin 1993
nam de frank nog in waarde toe tegenover
deze tweede groep munten, ditmaal met 5 à
10 pct., maar ook tegenover het Ierse pond,
dat op 1 februari met 10 pct. werd gedeva-
lueerd.

Begin februari leidden de uitstroom van
het speculatieve kapitaal dat tijdens de laatste
maanden van 1992 de BLEU was binnenge-
vloeid en een onzekerder algemeen klimaat
tot een zeer geringe verzwakking van de frank,

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

die tegenover de mark enig terrein prijs moest
geven. Dat deed zich ook eind maart voor,
nadat de regering haar ontslag had aangebo-
den. In beide gevallen herwon de frank snel
zijn vroegere positie, boven zijn spilkoers ten
opzichte van de mark.

Vanaf maart 1993 werden de wisselkoers-
correcties voor het pond sterling, de lire en.
de valuta's van de Noordeuropese landen
blijkbaar voldoende geacht om de eraan ten
grondslag liggende problemen in het vlak van
het concurrentievermogen en de inflatie weg
te werken. De daaruit voortvloeiende kapi-
taalbewegingen hebben die valuta's aldus ver-
sterkt, zodat de waarde van de frank ertegen-
over met 6 à 8 pct. is verminderd. Spanje en
Portugal moesten daarentegen op 13 mei
1993 hun toevlucht nemen tot een nieuwe
devaluatie van de peseta en de escudo met
respectievelijk 8 en 6,5 pct. Na die pariteits-

(indexcijfers J 98 7 ~ J 00)

GRAFIEK 43 - GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS VAN DE BELGISCHE FRANK
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Bron: NBB.
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herschikkingen en in een klimaat van mone-
taire versoepeling in Duitsland, keerde in mei
en juni de rust op de Europesevalutamarkten
tijdelijk terug. Tussen medio 1992 en medio
1993 vermeerderde de frank met 4,5 pct. in
waarde ten opzichte van het geheel van de
munten van de Europese Unie. Die appreci-
atie werd evenwel grotendeels tenietgedaan
door een omgekeerde beweging tegenover de
VS-dollar en de yen. Zoals in deel 1.3 is toe-
gelicht, zijn die valuta's immers vanaf septem-
ber 1992 in waarde gestegen ten opzichte
van het geheel van de Europese valuta's. De
frank deprecieerde met 9,5 pct. tegenover de
dollar en met 24,1 pct. ten opzichte van de
yen. Alles samen leidden die tegengestelde
ontwikkelingen tussen midden 1992 en mid-
den 1993 tot een stijging van de gewogen
gemiddelde koers met 1,7 pct.

Aan de periode van relatieve rust op de
Europese valutamarkten kwam begin juli een
einde. Op dat ogenblik begon men kantteke-

ningen te plaatsen bij het trage tempo van
de renteverlaging in Duitsland en zich af te
vragen of die politiek wel paste bij de eco-
nomische situatie in de overige EMS-landen.
Aldus kwamen achtereenvolgens de Franse
frank, de Deense kroon en daarna ook de
Belgische frank onder druk te staan.

Onmiddellijk na de verruiming, op 2 au-
gustus, van de fluctuatiemarges van de aan
het EMS-wisselkoersmechanismedeelnemende
valuta's toonden de Belgische monetaire au-
toriteiten door een forse verhoging van de
korte rente hun vastberadenheid om de wis-
selkoersstabiliteit tegenover de mark te hand-
haven. Het waardeverlies van de Belgische
frank versus de mark was daardoor kleiner
dan dat van de Franse frank en de Deense
kroon. Tegen eind augustus verbreidde zich
op de financiële markten de opvatting dat
men in sommige kringen de nationale con-
sensus over het wisselkoersbeleid in twijfel
trok. Begin september werden ook de schijn-

GRAFIEK 44 - WISSElKOERSBELOOP TEN OPZICHTE VAN DE DUITSE MARK

3r-----------------------------------------------------------~----~3

Juli September
-9L-----------------------------------------------------------------~ -9

1993

Augustus

- Gulden 1

- Deense kroon 1

Oktober November December

- Belgische frank 1

- VS-dollar2

- Franse frank 1

Bron: NBB.

1 Verschil in procenten t.o.v. de spilkoers.

1 Verschil in procenten t.O.V. de koers op 1 juli 1993.
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werpers gericht op de omvang van de over-
heidsschuld. De frank moest toen tegenover
de mark opnieuw terrein prijsgeven. De on-
zekerheid rond het sociaal pact en - na het
mislukken van de onderhandelingen - om-
trent het regeringsplan betreffende de werk-
gelegenheid, het concurrentievermogen en de
sociale zekerheid deed in oktober de depre-
ciatieverwachtingen ten aanzien van de Bel-
gische frank opnieuw toenemen : op 14 ok-
tober bereikte de frank zijn grootste afwijking,
namelijk 6,5 pct., ten opzichte van zijn spil-
koers tegenover de mark.

Nadien heeft de frank, net als de Deense
kroon en de Franse frank, de sedert eind juli
opgetekende verzwakking grotendeels goedge-
maakt. Op basis van de goede fundamentals
van hun respectieve economieën leken die
munten immers veeleer ondergewaardeerd.
Hun appreciatie werd in de hand gewerkt
door de zwakte van de mark versus de VS-
dollar. Doordat het regeringsplan betreffende
de werkgelegenheid, het concurrentievermo-
gen en de sociale zekerheid, in het buitenland
gunstig werd onthaald en het voorzichtige mo-
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netaire beleid werd voortgezet, verbeterde de
positie van de frank nadien nog meer; aan
het einde van het jaar lag hij zowat 0,9 pct.
beneden zijn spilkoers tegenover de mark.

Daarnaast bleef de frank, net als de ove-
rige Europesevaluta's, in waarde verminderen
ten opzichte van de VS-dollar en de yen. Me-
dio augustus 1993 bereikte die depreciatie
een maximum van respectievelijk 22 en
35 pct. in vergelijking met begin september
1992, toen de koersen van die twee valuta's
op hun laagste peil stonden. Die beweging
heeft zich echter niet voortgezet, zodat de
depreciatie, uitgedrukt als jaargemiddelde,
respectievelijk 7 en 19 pct. bedroeg.

AI bij al is het indexcijfer van de gewogen
gemiddelde koers, ondanks de aanzienlijke
bewegingen op de valutamarkten, weinig ver-
anderd. Zo werd tussen eind juni 1992 - het
begin van de instabiliteit binnen het EMS -
en eind december 1993 een appreciatie met
1,3 pct. genoteerd. Over het hele jaar steeg
de koers van de frank met gemiddeld 0,8 pct.
in vergelijking met .1992.
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6. MONETAIR BELEID EN GELD- EN KAPITAALMARKT

6.1 MONETAIR EN WISSELKOERSBELEID

6.11 INSTITUTIONEEL KADER

De wet van 22 maart 1993 op het statuut
van en het toezicht op de kredietinstellingen
bevat een hoofdstuk dat gewijd is aan de wij-
ziging van de organieke wet van de Bank,
waardoor deze laatste - vervroegd - aange-
past wordt aan sommige voorschriften van het
verdrag betreffende de Europese Unie. Die
wet vergroot zodoende de autonomie van de
Bank bij het voeren van het monetaire beleid,
die reeds was versterkt door de hervorming
van 29 januari 1991.

Enerzijds kunnen de minister van Finan-
ciën en de regeringscommissariszich niet lan-
ger verzetten tegen de uitvoering van beslui-
ten of transacties van de Bank waarbij het
gaat om het monetaire beleid. valutamarkt-
operaties, het beheer van de goud- en devie-
zenreserves of de werking van het betalings-
verkeer. Die bepaling is op 19 april 1993 in
werking getreden.

Anderzijds is het de Bank voortaan ver-
boden voorschotten in rekening-courant of an-
dere kredietfaciliteiten te verlenen aan instel-
lingen of organen van de EuropeseGemeen-
schap en aan centrale, regionale, lokale of
andere overheden, andere publiekrechtelijke
lichamen of openbare bedrijven van Lid-
Staten van de EuropeseGemeenschap; het
rechtstreekskopen bij die instellingen van hun
schuldbewijzen is voor de Bank eveneens ver-
boden. Deze verbodsbepalingen zijn op 1 juli
1993 in werking getreden.

De afschaffing van de voorschotten van
de Bank aan de Belgische Staat ging voor de
Schatkist gepaard met de mogelijkheid een
rentedragend deposito bij de Bank te vormen.
Aan dat deposito zijn bepaalde voorwaarden
verbonden, die vastgelegd zijn in een over-
eenkomst tussen de minister van Financiën en
de Bank. Onverwachte schommelingen van

dat deposito kunnen immers de monetaire-
beleidsvoering hinderen doordat zij de liqui-
diteitspositie van de financiële instellingen on-
voorspelbaar maken. De Staat moet daarom
vooraf de verwachte veranderingen in zijn de-
posito, dat maximaal fr. 15 miljard mag be-
dragen, aankondigen en ieder verschil tussen
de voorspelde en de werkelijke bewegingen
zo beperkt mogelijk houden.

De Luxemburgse Staat van zijn kant be-
schikt over de mogelijkheid een rentedragend
deposito ten belope van fr. 507 miljoen bij de
Bank te vormen.

Het rentetarief van toepassing op het de-
posito van de Belgische Staat en van de
Luxemburgse Staat is het centraal tarief van
de Bank. Als het absolute verschil tussen het
werkelijke en het voorziene bedrag van het
deposito, zoals dat uiterlijk om 9 uur van de-
zelfde dag aan de Bank is meegedeeld,
fr. 2 miljard te boven gaat, dan wordt evenwel
een afhouding op de aan de Belgische Staat
gestorte interesten toegepast. Het tarief van
die afhouding bedraagt 2 pct. per jaar.

De BelgischeStaat heeft slechts een be-
perkt beroep gedaan op deze nieuwe faciliteit
die het hem mogelijk maakt zijn liquiditeits-
overschotten aan het einde van de dag bij de
Bank te plaatsen: in het tweede halfjaar van
1993 beliep het gemiddelde bedrag van het
door de Schatkist bij de Bank gevormde de-
posito fr. 0,8 miljard. De Luxemburgse Staat
heeft onafgebroken een deposito ten belope
van het toegestane maximum van fr.O,5 mil-
jard aangehouden.

6.12 MONETAIRE-BELEIDSVOERING EN
WISSELKOERSPOLITIEK

In 1993 is het Belgische monetaire beleid
hoofdzakelijk door twee factoren beïnvloed:
de voortgaande versoepeling van de rentepo-
litiek in Duitsland en de onrust op de valu-
tamarkten.

MONETAIR BELEID EN GELD- EN KAPITAALMARKT 107



De rentedaling, die in september 1992
onder impuls van de Duitse centrale bank op
gang was gekomen, hield in het eerste halfjaar
van 1993 aan. In overleg met De Nederland-
sche Bank heeft de Bank haar belangrijkste
richttarieven meermaalsverlaagd. Zo zakte het
centraal tarief - dat het rentetarief van de
periodieke toewijzingen van kredieten als in-
dicator voor de oriëntatie van het rentebeleid
heeft verdrongen omdat het dagelijks kan wor-
den aangepast-, na in augustus 1992 een
piek van 9,70 pct. te hebben bereikt, van
8,60 pct. aan het begin van het jaar tot
6,70 pct. op 2 juli 1993. De discontovoet en
de rente op de voorschotten buiten plafond,
die beide een symbolische waarde hebben,
werden respectievelijk teruggeschroefd van
7,75 tot 6 pct. en van 10,25 tot 8,50 pct. De
geldmarkttarieven volgden die bewegingen. Zo
liep de rente op driemaands deposito's in Bel-
gische franken terug van 8,7 pct. in decem-
ber 1992 tot 6,9 pct. in juni 1993.

GRAFIEK 45 - RENTE OP DRIEMAANDS EURODEPOSITO'S

1990 1991 1992 1993

- België

- Duitsland

- Denemarken

- Frankrijk

- Nederland

Bron: NBB.

Tijdens die periode bevond de marktkoers
van de Belgische frank zich doorgaans boven
zijn spilkoers ten opzichte van de Duitse
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mark. Toch kwam hij tweemaal licht onder
druk te staan (zie deel 5.4). De Bank is in
beide gevallen snel en krachtdadig opgetreden
door gebruik te maken van het rentewapen.
Begin februari was het vooral via een beper-
king van de liquiditeitsverstrekking aan de fi-
nanciële instellingen dat zij de korte rente
naar omhoog duwde. Zonder aan haar cen-
traal tarief te raken, verruimde zij tevens het
verschil tussen de rente op de gewone voor-
schotten in rekening-courant en het tarief voor
de gewone deposito's bij het Hvyl, die op
10 februari op respectievelijk 9,30 en
7,30 pct. werden vastgesteld. Die ecart van
1 pct. aan weerszijden van het centraal tarief
- waardoor de markt een groter gewicht
krijgt bij het bepalen van de rente op zeer
korte termijn en tegelijk het liquiditeitsbeheer
van de Bank aan belang wint - is nadien
niet vernauwd. Eind maart achtte de Bank het
wenselijk meer openlijk te reageren op de
druk op de frank, die was ontstaan doordat
de regering haar ontslag had aangeboden. Op
24 maart verhoogde zij het centraal tarief van
8 tot 8,50 pct., terwijl de rente op gewone
voorschotten werd .opgetrokken van 9 tot
10 pct. en de rente op voorschotten buiten
plafond van 9,75 tot 12,50 pct. Die maatre-
gelen deden de koers van de frank weer op-
klimmen tot boven de spilkoers ten opzichte
van de mark en konden snel worden terug-
gedraaid. In het tweede kwartaal handhaafde
de frank zich boven zijn spilkoers ten opzichte
van de mark, terwijl de Belgische korte rente
onder de Duitse lag.

Aan het einde van de maand juli laaiden
de spanningen binnen het EMS op, wat de
Bank er op 23, 26 en 30 juli toe aanzette
haar richttarieven te verhogen : het centraal
tarief klom aldus van 6,70 tot 9,50 pct., de
gewone voorschotrente liep op van 7,70 tot
11,50 pct. - zodat het verschil met het cen-.
traal tarief 2 pct. beliep - en de rente op
voorschotten buiten plafond steeg van 8,50
tot 13 pct.

Na de verruiming, op 2 augustus, van de
fluctuatiemarges van de valuta's die aan het
EMS-wisselkoersmechanismedeelnemen, ont-
stond een nieuwe omgeving waarin de Bank
het minder makkelijk had om haar wissel-
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GRAFIEK 46 - MONETAIRE-BELEIDSVOERING IN 1993

RENTETARIEVEN VAN DE NBB EN HET HWI
15 15

14

13

12

14

13

12

11

10

9

11

10

9

6

5

F M A M ASO N D

- Voorschotten buiten plafond
- Gewone voorschotten
- Centraal tarief
- Deposito's bij het HWI·, gewone tranche
- Deposito's bij het HWI, overschrijdingstranche
- Disconto

RESIDUELE SALDI OP DE GELDMARKT

F M A M ASO N D

WISSELKOERS- EN RENTEVERSCHILLEN
TEGENOVER DE DUITSE MARK8r--=-----=----=-~~~---=--------___,8

6 6

2

-6

4 4

-2 -2

-4 -4

-6

-8~--------------~ -8
F M A M ASO N D

Koersverschil van de Belgische frank in procenten
van de spilkoers t.o.v, de Duitse mark

- Renteverschil voor driemaands eurodeposito's
Rendementsverschü voor de referentieleningen
over tien jaar van de overheidssector

Bron: NBB.

koersdoelstelling waar te maken. Zij gaf in de
loop van augustus te kennen vast te willen
houden aan een strak beleid door de op-
waartse druk op de korte rente te handhaven.
De Bank oefende die druk niet uit door haar
richttarieven te veranderen, maar door, in het

kader van haar dagelijkse geldmarktoperaties,
de financiële instellingen aanzienlijk minder
liquiditeiten te verstrekken dan ze nodig had-
den, waardoor zij gedwongen werden de ge-
wone eindedagvoorschotten aan te spreken.

Aanvankelijk wierp dat beleid van relatief
hoge korte rentetarieven vruchten af: de
frank keerde tot tweemaal toe binnen zijn ou-
de fluctuatiemarge ten opzichte van de mark
terug. Eind augustus kreeg het imago van de
frank om de in deel 5.4 vermelde redenen
echter een harde klap. In die omstandigheden
kon de op 2 september aangekondigde ver-
hoging met 1 pct. van alle tarieven van de
Bank niet voorkomen dat de frank in waarde
bleef verminderen, weliswaar ten dele vanwe-
ge een kortstondige koersstijging van de Duit-
se mark ten opzichte van de meeste valuta's.

Vanaf 10 september liet de Bank haar
richttarieven geleidelijk en behoedzaam zak-
ken. Het centraal tarief daalde gaandeweg van
10,50 pct. begin september tot 9,40 pct. eind
oktober en het verschil tussen dat tarief en
de rente op gewone voorschotten werd op
13 september teruggebracht van 2 tot
1,75 pct. Het tarief voor de voorschotten bui-
ten plafond werd verlaagd van 14 tot
13,25 pct. en de discontovoet werd tweemaal
met 0,50 pct. teruggeschroefd naar aanleiding
van verlagingen van het Duitse disconto. Ter-
zelfder tijd heeft de Bank ook een soepelere
liquiditeitspolitiek gevoerd, zodat de einde-
dagtekorten van de financiële instellingen af-
namen.

De goedkeuring, op 17 november, door
de regering van het globaal plan voor de
werkgelegenheid, het concurrentievermogen
en de sociale zekerheid heeft duidelijk bijge-
dragen tot een grotere geloofwaardigheid, in
het bijzonder op de internationale financiële
markten, van het in België gevoerde econo-
mische beleid, wat de Bank in staat stelde
haar officiële rentetarieven forser te verlagen
zonder dat dit een negatief effect had op de
koers van de frank. Het centraal tarief werd
vastgesteld op 8,30 pct., de rente op gewone
voorschotten op 10 pct., het tarief voor voor-
schotten buiten plafond op 12 pct. en de dis-
contovoet op 5,50 pct. Deze renteverlaging
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werkte onmiddellijk in de geldmarkttarieven
door en het driemaands renteverschil tegen-
over Duitsland, dat sedert medio september
rond 2 à 3 pct. had geschommeld, viel terug
tot minder dan 1,5 pct.

De appreciatie van de frank en de rente-
dalingen in Duitsland en Nederland boden de

GRAFIEK 47 - VERSCHILLEN TUSSEN DE INFLATIECIJFERS
EN DE LOPENDE SALDI VAN DUITSLAND
EN VAN BELGIE 1
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1 Een positieve waarde duidt op betere prestaties van België dan van Duits-
land.
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Bank de gelegenheid haar tarieven in decem-
ber verder terug te schroeven : het centraal
tarief en de rente op gewone voorschotten
werden verlaagd tot respectievelijk 7,25 en
8,95 pct.; het tarief voor voorschotten buiten
plafond werd teruggebracht tot 11,50 pct. en
de discontovoet tot 5,25 pct.

Aan het einde van het jaar bevond de
rente op driemaands deposito's in Belgische
franken zich terug op haar juni-peil en beliep
het verschil ten opzichte van de Duitse rente
minder dan 1 pct., terwijl de koers van de
frank zich tevens minder dan 1 pct. onder zijn
spilkoers ten opzichte van de Duitse mark be-
vond. Na een tijdelijke verzwakking ten ge-
volge van de nieuwe internationale omgeving
en de onzekerheid wegens het moeilijk be-
reiken van een consensusover het in België
te voeren macro-economische beleid, bena-
derde de frank dus opnieuw zijn evenwichts-
niveau. In het licht van de fundamentele eco-
nomische gegevenszou een depreciatie tegen-
over de Duitse mark trouwens niet gerecht-
vaardigd zijn : sedert 1991 liet de BLEU een

GRAFIEK 4B - VERSCHIL TUSSEN DE NETTO
FINANCIERINGSBEHOEFTE (-) VAN DE
OVERHEID IN DUITSLAND EN IN BELGIE 1

(procenten van het BBP, België min Duitsland)

1978
1989

1979
1990

1980
1991

1981
1992

1982
1993

....- Periode 1978-1982

-+- Periode 1989-1993

Bronnen: EG, NBB.

1 Een negatieve waarde duidt erop dat de netto financieringsbehoefte van
de Belgische overheid hoger ligt dan die van de Duitse.
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lopend overschot van ruim 2 pct. en in 1993
zelfs van 4,7 pct. van het BBP optekenen, ter-
wijl de Duitse lopende rekening tekorten van
meer dan 1 pct. van het BBP vertoonde; in
1992 en 1993 kwam de inflatie in België ge-
middeld uit op om en bij 2,5 pct., terwijl zij
in Duitsland opliep tot 4 pct.

De huidige situatie ligt derhalve totaal an-
ders dan aan het begin van de jaren tachtig
voor de twee belangrijkste indicatoren van de
gezondheidstoestand van een valuta, de infla-
tie en het saldo op de lopende rekening. Des-
tijds lag de inflatie in België hoger dan in
Duitsland en sloot de lopende rekening van
de betalingsbalans van de BLEU met een aan-
merkelijk tekort. Bovendien was de relatieve
positie van België tegenover Duitsland toen
zeer snel verslechterd, terwijl ze in de loop
van de jongste jaren beduidend is verbeterd.
Ook op budgettair gebied is de toestand in
België er in vergelijking met Duitsland duide-
lijk op vooruitgegaan.

6.13 GELDMARKTOPERATIES VAN DE
BANK

Ter compensatie van de vermindering van
haar netto goud- en deviezenreserves diende
de Bank haar liquiditeitsverstrekking aan de
financiële instellingen op te voeren. Zij deed
dat door middel van haar dagelijkse

geldmarktoperaties. Om de rente naar een ho-
ger peil te tillen, werd het effect van de de-
viezenverkopen op de geldmarktliquiditeit in
franken evenwel meermaals niet volledig ge-
neutraliseerd, zodat de kredietinstellingen zich
verplicht zagen de eindedagvoorschotten aan
te spreken.

De Bank verhoogde haar uitstaande vor-
deringen voortvloeiend uit cessies-retrocessies
op zeer korte termijn en dikte tevens haar
portefeuille van op de secundaire markt ge-
kochte overheidseffecten aan. Daartegenover
stond een verdere vermindering tijdens het
verslagjaar van het uitstaande bedrag van de
kredieten verstrekt door middel van aanbeste-
dingen - waarvan de frequentie eind 1992
overigens was gehalveerd; eind december
ging dat bedrag nochtans in de hoogte. Alle
aanbestedingen van kredieten vonden plaats
tegen een enkelvoudig tarief en met een loop-
tijd van één week. Om buitensporige offertes
te voorkomen, begrensde de Bank in de pe-
riodes februari-april en juli-september de be-
dragen die de inschrijvers bij de aanbestedin-
gen mochten vragen tot de voor hen geldende
kredietlijn. In de maanden oktober en novem-
ber wasde geringe liquiditeitsverstrekking
door de Bank in het kader van de wekelijkse
toewijzingen van kredieten daarentegen te
verklaren door het opdrogen van de vraag
naar liquiditeiten vanwege de financiële in-
stellingen, die een rentedaling verwachtten.

(miljarden franken, gemiddelden van de dagelijkse uitstaande bedragen)

TABEl 35 - GElDMARKTOPERATIES VAN DE NATIONALE BANK VAN BElGIE IN 1993

Geldmarktbeleid .
Gemobiliseerd handelspapier .

Kredietverstrekking d.m.v. aanbestedingen .

Vorderingen ontstaan door directe geldmarktinterventies .
Op de secundaire markt verworven effecten van de overheids-

schuld .
Overige' .

Dekking van het eindedagtekort .
van de Schatkist en het Rentenfonds .
van de financiële instellingen .

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4'" kwartaal

71 99 116 172
4 4 4 4

15 23 15 11
51 72 97 157

9 21 21 33
42 51 76 123
13 7 20 2
7 5
6 2 20 2

1 Het betreft hoofdzakelijk vorderingen voortvloeiend uit cessies-retrocessies op zeer korte termijn.
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6.14 RENTEVORMING OP DE GELD- EN
KAPITAALMARKT

Sedert de hervorming van januari 1991
spelen de marktmechanismen een grotere rol
bij de rentevorming in beide segmenten van
de geldmarkt, te weten de interbankenmarkt
en de markt voor schatkistcertificaten, en
wordt de rente er gelijktijdig beïnvloed door
de monetaire-beleidsmaatregelen van de
Bank.

Via het vaststellen van de tarieven van
haar eindedagfaciliteiten en haar beheer van

ECONOMISCHE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

de geldmarktliquiditeit oefent de Bank een
zeer directe invloed op de daggeldrente
(« overnight ») uit. Op deze wijze werkt zij
immers in op de marginale financieringskosten
van de kredietinstellingen, die met het cen-
traal tarief overeenstemmen als het residuele
geldmarktoverschot of -tekort beperkt is maar
die bij een liquiditeitsverkrapping kunnen op-
lopen tot de rente op de gewone voorschot-
ten. Doordat de voorschottenlijn aan de
Schatkist - die een onzekerheidsfactor vorm-
de - is opgeheven, en deze laatste de over-
eenkomsten met betrekking tot haar deposito
naleeft, kan de Bank de eindedagsaldi van de
kredietinstellingen nauwkeuriger ramen zodat

GRAFIEK 49 - RENTETARIEVEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE EN INTERBANKENRENTE

Jan. Feb. Maart April Mei

- "Overnight" - interbankenrente

- Interbankenrente voor 1 maand

- Interbankenrente voor 3 maanden

- Interbankenrente voor 6 maanden

- Interbankenrente voor 12 maanden

Bron: NBB.

Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.Juni Juli

1993

- Rente op gewone voorschotten van de NBB

- Centraal tarief van de NBB
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de doelmatigheid van het beheer van de geld-
marktliquiditeit wordt verhoogd.

Hoe langer de termijn waarvoor de trans-
acties worden afgesloten, hoe sterker de in-
terbankenrentes afhangen van de verwachtin-
gen van de marktpartijen en hun interpretatie
van de monetaire-beleidssignalen. Zo worden
zij beïnvloed door de Duitse rente-ontwikke-
ling en het koersverloop van de frank, varia-
belen waarmee de marktdeelnemers bij het
voorspellen van de reacties van de Bank re-
kening houden. De rendementspercentages in
de segmenten van één tot twaalf maand wa-
ren het hele jaar door degressief,wat betekent
dat een algemene neerwaartse ontwikkeling
van de geldmarkttarieven werd verwacht.
Vooral de stijgingen van de zeer korte rente-
tarieven in -het derde kwartaal werden als tij-
delijk beschouwd, zodat zij slechts in beperkte
mate in de tarieven voor langere transacties
tot uiting kwamen.

Op de primaire markt voor schatkistcer-
tificaten bleven de tarieven doorgaans iets on-
der het gemiddelde peil van de credit- en de

GRAFIEK 50 - VERSCHIL TUSSEN DE EMISSIERENTE VAN
SCHATKISTCERTIFICATEN VOOR DRIE
MAANDEN 1 EN DE GEMIDDELDE
INTERBANKENRENTE VOOR DRIE
MAANDEN'

0.3 0.3

0.2 0.2

0.1 0.1

0.0 0.0

-0.1 -0.1

-0.2 -0.2
1991 1992 1993

Bron: NBB.

1 Gemiddeld tarief van de aanbesteding.
2 Gemiddelde van de credit- en de debetrentetarieven op het ogenblik van

de aanbesteding van schatkistcertificaten.

debetrentetarieven voor interbankentransacties
met een zelfde looptijd. In de periodes van
spanningen stegen de emissietarieven van de
schatkistcertificaten echter boven de gemid-
delde interbankenrente uit, ondanks de terug-
houdendheid waarvan de Schatkist bij de aan-
bestedingen blijk gaf: voor het eerst sedert
medio 1991 was het verschil positief bij twee
aanbestedingen voor twaalf maanden en bij
één aanbesteding voor zes maanden; bij de
toewijzingen voor drie maanden kwam de
ecart zes maal boven de 0,1 pct. uit, een
verschil dat nog nooit eerder was bereikt. Die
situatie, die vanwege de grote renteschomme-
lingen met een verruiming van de marge tus-
sen de credit- en de debetrentetarieven op
de interbankenmarkt gepaard ging, weerspie-
gelt een bijzondere behoedzaamheid van de
aan de toewijzingen deelnemende financiële
instellingen, die op zeer korte termijn het ge-
vaar konden lopen verliezen te lijden, mocht
de rente zijn opgeklommen.

Net als de geldmarktrente werden ook de
rendementen op de obligatiemarkten meege-
sleept in de neerwaartse beweging die in sep-

GRAFIEK 51 - RENDEMENTSPERCENTAGES OP LANGE
TERMIJN OP DE SECUNDAIRE MARKT

1990 1991 1992 1993

- België

- Duitsland

- Nederland

- Denemarken

- Frankrijk

Bron: NBB.

MONETAIR BELEID EN GELD- EN KAPITAALMARKT 113



tember 1992 was ingezet en in het derde
kwartaal van 1993 tijdelijk werd onderbroken.
Ten tijde van de spanningen op de valuta-
markten lieten zij echter veel geringere
schommelingen zien. Over het hele jaar be-
schouwd was de teruggang van de
rendementspercentages van de staatsleningen
voor 6 jaar en meer van 7,9 pct. in decem-
ber 1992 tot 6,4 pct. eind 1993 iets geringer
dan die van de driemaands tarieven.

6.2 EFFECTENMARKT

Tijdens de eerste negen maanden van
1993 bleef het nettobedrag van de directe
uitgiften door finale emittenten op de effec-
tenmarkt duidelijk onder dat van 1992. Daar-
tegenover staat dat de netto-uitgiften door
emittenten die als bemiddelaar optreden, met
andere woorden de kredietinstellingen en de
instellingen voor collectieve belegging, per sal-
do hoger lagen dan een jaar eerder, wat in
verband kan worden gebracht met het succes
van de BEVEK's.

6.21 FINALE EMITTENTEN

De vennootschappen andere dan de kre-
dietinstellingen bleven weinig actief op de ef-
fectenmarkt. Zij schaften er zich alleen addi-
tionele kortlopende middelen aan in de vorm
van orderbriefjes en thesauriebewijzen. Deze
laatste categorie van effecten, waarvan de uit-
gifte door de wet van 22 juli 1991 mogelijk
werd gemaakt, is van recentere datum en
heeft zich langzamer ontwikkeld dan de or-
derbriefjes, die buiten dat wettelijk kader wor-
den uitgegeven. Aan de thesauriebewijzen zijn
nochtans bepaalde specifieke voordelen ver-
bonden, zoals de volledige vrijstelling van roe-
rende voorheffing, de gedematerialiseerde
vorm en de verhandelbaarheid via het effec-
tenclearingstelsel dat door de Bank wordt be-
heerd. Twee recente wetswijzigingen zouden
de ontwikkeling van de markt voor thesaurie-
bewijzen verder kunnen stimuleren. Enerzijds
bepaalt de wet van 6 augustus 1993 betref-
fende de transacties met bepaalde effecten
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dat thesaurie- en depositobewijzen ook kun-
nen worden uitgegeven met looptijden begre-
pen tussen één en acht jaar; eind 1993 had
overigens reeds een eerste uitgifte van derge-
lijke thesauriebewijzen plaats. Anderzijds ver-
soepelde het koninklijk besluit van 29 novem-
ber 1993 de voorwaarden waaraan de emit-
tenten van thesaurie- en depositobewijzen
dienen te voldoen.

In het lange segment van de effecten-
markt hebben de vennootschappen geen vers
kapitaal aangetrokken: de terugbetalingen van
obligaties compenseerden nagenoeg het zeer
geringe bedrag van de aandelenemissies.
Heerste er op de primaire markt van de Beurs
van Brussel weinig animo - in 1993 vond
slechts één nieuwe introductie plaats -, op
de secundaire aandelenmarkt braken de trans-
acties in 1993 de aan het einde van de jaren
tachtig gevestigde records. De gestage koers-
stijging, die in ruime mate werd ondersteund
door de daling van de lange rente, maakte
het beleggen in aandelen immers aantrekke-
lijker.

Ook op de markt van de van aandelen
afgeleide produkten heeft zich een toename
van de activiteit voorgedaan. De Belgische
Future- en Optiebeurs heeft haar gamma van
opties op individuele aandelen verder uitge-
breid. In april startte zij met het verhandelen
van opties op de beursindex van de twintig
belangrijkste Belgische aandelen die aan de
beurs van Brusselzijn genoteerd en in oktober
introduceerde zij termijncontracten op die
BEL-2ü-index. Terzelfder tijd voegde zij meer-
dere looptijden toe aan haar gamma termijn-
contracten op de interbankenrente (BIBOR).
De onderliggende waarde van de omzet van
de van aandelen afgeleide produkten bleef
weliswaar ver onder die van de termijncon-
tracten op staatsleningen, die eveneens door
BELFOX worden verhandeld, maar hun rela-
tieve belang nam snel toe in vergelijking met
de transacties op de secundaire aandelen-
markt. Dergelijke afgeleide produkten worden
trouwens niet alleen door BELFOX verhan-
deld. In 1993 hebben sommige vennootschap-
pen immers soortgelijke contracten geïntrodu-
ceerd, die sedert het koninklijk besluit van
14 mei 1993 ook op een door de beurs van
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(miljarden franken)

TABEL 36 - NETTO-UITGIFTEN VAN EFFECTEN IN BELGISCHE FRANKEN 1

Finale emittenten .

Vennootschappen (exclusief kredietinstellingen) .

Aandelen' .
Obligaties .
Thesauriebewijzen en orderbriefjes r .

Overheid .

Obligaties .
Lineaire obligaties .
Leningen waarop een roerende voorheffing van 10,3pct. van

toepassing is 3 •••.•.•.•.•......•.•••••.•••••.••...•...

Leningen waarop een roerende voorheffing van 25,75pct. van
toepassi ng is 4 •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Schatkistcertificaten 5 ••.••••••.•.•••.•..••.•.•.•.•.•.••••••

Buitenland .

Overige emittenten .

Kredietinstellingen 6 •..•••.•••••.••••.•.•....••••.....••••••.

Instellingen voor collectieve belegging die in België openbare uit-
giften verrichten .

Belgische instellingen .

Buitenlandse instellingen .

Eerste
negen maanden

------

1989 1990 1991 1992 1992 1993
------

493 568 630 745 577 230
113 -32 36 26 7 13

110 18 41 16 11 15
3 -51 -10 -15 -20 -14

5 25 16 12
339 502 497 602 512 154
193 393 510 637 304 163
82 273 935 963 475 943

244 227 140 119 280

111 -124 -652 -466 -290 -1.060
146 109 -13 -35 208 -9
41 98 97 117 58 63

182 338 444 539 n. n.

47 431 374 329 262 144

135 -93 70 210 897 2317

-3 -15 42 94 337 617

138 -78 28 116 567 1707

Bronnen: NBB, Commissie voor het Bank- en Financiewezen.

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

2 Openbare aandelenemissies, indusief de uitoefeningen van warrants en de door de financiële instellingen uitgegeven aandelen.

J Op 1 januari 1994 opgetrokken tot 13,39 pct.
4 Met inbegrip van leningen waarop een ander heffingspercentage dan 10,3 of 25,75 pct. van toepassing was of die van roerende voorheffing zijn vrijgesteld.

5 Met inbegrip van de door de gemeenschappen en de gewesten uitgegeven thesauriebewijzen.

6 In die bedragen zijn de kasbons, de obligaties en de orderbriefjes uitgegeven door de kredietinstellingen opgenomen.

7 Gegevens met belrekking lot de eerste. zes maanden.

Brussel beheerde, gereglementeerde markt
kunnen worden genoteerd.

De ontwikkeling van die nieuwe produk-
ten versterkt de regelingen die sedert 1990
stapsgewijze zijn getroffen om de beursmarkt
te moderniseren. Verdere maatregelen zullen
nodig zijn om de Europese richtlijn van
10 mei 1993 betreffende het verrichten van
diensten op het gebied van beleggingen in
effecten en die "van 15 maart 1993 inzake de
kapitaaltoereikendheid van beleggingsonderne-
mingen en kredietinstellingen in de Belgische
wetgeving om te zetten. Deze maatregelen
zullen onder meer betrekking moeten hebben
op de rechtstreeksetoegang van de kredietin-

stellingen tot de beurs, de soorten van be-
middelaars en hun functie, alsmede het toe-
zicht op de solvabiliteit van de beursvennoot-
schappen.

In 1993 waren de nieuwe emissies van
de overheid niet gelijkmatig over het jaar ge-
spreid. Tijdens de eerste maanden van het
verslagjaarvoerde de Schatkist, in de verwach-
ting van een verdere daling van de lange ren-
te, haar verplichtingen in de vorm van vooral
schatkistcertificaten op. Naar het midden van
het jaar toe wendde zij zich vooral tot de
kapitaalmarkt door een omvangrijk volume li-
neaire obligaties uit te geven en door in juni
een grote klassieke lening te emitteren, die
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het zeer hoge bedrag van ruim fr. 250 miljard
opleverde. Vanaf augustuszetten de rentestij-
gingen naar aanleiding van de op de valuta-
markt opgedoken spanningen rond de EMS-
valuta's de overheid ertoe aan de effecten-
markt in franken, en meer bepaald het korte
segment ervan, tijdelijk de rug toe te keren.
De Schatkist financierde zich dan hoofdzake-
lijk door haar portefeuille thesauriebeleggin-
gen te gelde te maken en door in overleg
met de Bank deviezenleningen uit te geven.
Over de eerste negen maanden samen belie-
pen de nieuwe overheidsemissies in franken
aldus niet meer dan fr. 154 miljard. Zij von-
den bovendien uitsluitend op de kapitaal-
markt plaats. Op de korte-termijnmarkt be-
taalde de Schatkist per saldo schatkistcertifi-
caten terug, terwijl de Vlaamse gemeenschap,
in januari 1993, haar eerste thesauriebewijzen
uitgaf.

Op de secundaire markt voor effecten
van de overheidsschuld liep het transactievo-
lume in 1993 verder op. Vooral de omzet
van obligaties ging steil in de hoogte en be-
reikte in september zelfs een daggemiddelde
van fr. 137 miljard. De hoge rentevolatiliteit
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tijdens de tweede jaarhelft heeft de activiteit
op die markt ontegensprekelijk aangewakkerd.

Het is niet uitgesloten dat binnenkort ook
andere emittenten gebruik zullen kunnen ma-
ken van de faciliteiten die worden geboden
door een clearingstelsel zoals dat beheerd
door de Bank voor de gedematerialiseerdeef-
fecten van de overheidsschuld. De wet van
6 augustus1993 betreffende de transacties
met bepaalde effecten breidt de toegang tot
een dergelijk clearingstelsel immers uit tot alle
categorieën van gedematerialiseerde effecten.
Die wet voorziet eveneens in de creatie van
twee soorten van rekeningen: één voor van
roerende voorheffing vrijgestelden en één voor
heffingsplichtigen.

De stabilisatie van het volume van de
netto-uitgiften van obligaties in franken door
niet-ingezetenen zou uitsluitend toe te schrij-
ven zijn aan de afgenomen terugbetalingen
van vroegere leningen. De bruto-emissies lie-
ten immers een scherpe daling zien, waarbij
inzonderheid de activiteit op de obligatie-
markt in Luxemburgse franken terugliep. Tra-
ditioneel vinden er zeer veel euro-emissiesen

(daggemiddelden per maand, in miljarden franken)

GRAFIEK 52 - OMZET OP DE SECUNDAIRE MARKT VAN DE EFFECTEN VAN DE OVERHEIDSSCHULD DIE VIA HET DOOR
DE NATIONALE BANK VAN BELGIE BEHEERDE EFFECTENCLEARINGSTELSEL WORDEN VERHANDELD
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Bron: NBB.

1 Het merendeel van de transacties op de secundaire markt van de staatsobligaties wordt via het door de Bank beheerde effectenclearingstelsel afgewikkeld.
Beurstransacties m.b.t. niet-gedematerialiseerde staatsleningen en sommige buiten-beurstransacties i.v.m. deze effecten worden langs andere wegen vereffend;
zij vertegenwoordigen evenwel slechts enkele miljarden per dag.
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(maandgemiddelden)

TABEL 37 - RELATIEVE OMVANG VAN DE MARKT VAN OBLIGATIES IN LUXEMBURGSE FRANKEN IN 1993'

Euro-obligaties en buitenlandse obligaties

Uitgiften in Luxemburgse franken .

Uitgiften in alle valuta's op het geheel van de mark-
~n .

Lineaire obligaties

Aanbestedingen in Luxemburgse franken .

Aanbestedingen in Belgische en Luxemburgse fran-
ken .

Bedrag van de uitgiften
of de aanbestedingen

Gemiddeld bedrag per
uitgifte of aanbesteding

Aantal uitgiften of
aanbestedingen

(miljarden franken) (milja,den f,anken)

(1) (1)/(2)(2)

13 12

1.257 211 6

2 2

100 147

Bronnen: Euromoney, NBB.

1 De maandgemiddelden van de uitgiften van euro-obligaties en buitenlandse obligaties zijn berekend over de periode begin januari-eind november. Voor
de lineaire obligaties in Luxemburgse franken, waarvan de aanbestedingen pas in oktober 1993 zijn begonnen, werd het maandgemiddelde over het laatste
kwartaal van het jaar berekend.

buitenlandse emissies in Luxemburgse franken
plaats, maar blijft het bedrag van iedere trans-
actie vrij beperkt. De liquiditeit van de effec-
ten is bijgevolg gering, wat aanleiding geeft
tot een tariefverhoging. Deze laatste komt
vaak bovenop de renteopslag die normaal van
toepassing is op de uitgifte van achtergestelde
leningen, die een groot deel van de marktac-
tiviteit voor hun rekening nemen. Met de cre-
atie, in oktober 1993, van lineaire obligaties,
zijnde effecten van een zelfde lening die in
opeenvolgende tranches worden uitgegeven,
streefde de Luxemburgse Staat de uitbouw
van een meer liquide markt na. In vergelijking
met de markt van in Luxemburgse franken
luidende obligaties van de privé-sector zijn de
groeimogelijkheden van deze nieuwe markt
wegens de geringe financieringsbehoefte van
de Luxemburgse overheid uiteraard veel be-
perkter. Dank zij die schaarstefactor kunnen
de lineaire obligaties tegen voor de emittent
uitzonderlijk gunstige voorwaarden worden
uitgegeven. De zeer uiteenlopende situaties in
beide segmenten van de obligatiemarkt in
Luxemburgse frànken hebben er aldus toe bij-
gedragen dat er tussen de privé- en de over-
heidsemissieseen renteverschil is ontstaan van
ongeveer 1 pct., wat veel groter is dan dat
tussen vergelijkbare emissies in andere valu-
ta's.

6.22 OVERIGE EMITTENTEN

De door kredietinstellingen uitgegeven
kasbons en obligaties oogstten minder succes
dan het jaar tevoren : enkel het bedrag van
de netto-uitgiften van kasbonsvoor 1 jaar nam
toe in vergelijking met 1992. In het korte-
termijnsegment verrichtten de kredietinstellin-
gen meerdere emissies in de vorm van order-
briefjes en in de loop van december maakte
een bank voor het eerst gebruik van de door
de wet van 22 juli 1991 geboden mogelijk-
heid om depositobewijzen uit te geven.

In het eerste halfjaar van 1993 alleen al
bedroegen de netto-uitgiften van deelbewijzen
van instellingen ·voor collectieve belegging
fr. 231 miljard en overtroffen daarmee het to-
tale bedrag van de netto-emissies in 1992.
De activiteit van zowel de Belgische als de
Luxemburgse BEVEK's liet een forse groei
zien.

Aan de opsplitsing naar beleggingspolitiek
van de instellingen voor collectieve belegging
is tussen eind 1991 en september 1993 wei-
nig veranderd. Op een overigens krachtig ge-
groeide markt bleven zowel het aandeel van
de instellingen die vooral in obligaties beleg-
gen als dat van de instellingen die hoofdza-
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kelijk liquide middelen in portefeuille hebben,
vrij stabiel : het stemde overeen met respec-
tievelijk iets minder dan de helft en ongeveer
een derde van het totaal. Die expansie van
de totale activa die door de instellingen voor
collectieve belegging worden beheerd, stemt
evenwel niet uitsluitend met nieuwe inschrij-
vingen overeen, maar omvat ook de gekapi-
taliseerde opbrengst van vroegere beleggingen.
Laatstgenoemdegroeifactor speelde vooral bij
de in obligaties gespecialiseerde instellingen,
die dank zij de rentedaling de jongste twee
jaar een hoger rendement behaalden dan de
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instellingen waarvan de portefeuille vooral uit
liquide middelen bestaat. De lichte stijging
van het marktaandeel van deze laatste instel-
lingen is dus het gevolg van een vrij forse
toename van de nieuwe inschrijvingen. Daar-
entegen is het relatieve aandeel van de in-
stellingen waarvande portefeuille vooral uit
aandelen bestaat, ondanks de door de eerder
genoemde rentedaling teweeggebrachte stij-
ging van de beurskoersen, teruggelopen, het-
geen tekenend is voor het geringere succes
van de instellingen die in beleggingen in
risicokapitaal gespecialiseerdzijn. Het aandeel

(netto-activa in miljarden (ranken)

GRAFIEK 53 - OPSPLITSING NAAR BELEGGINGSPOLITIEK VAN DE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING DIE IN
BELGIE OPENBARE UITGIFTEN VERRICHTEN 1

31.12.1991

TOTALE NETTO-ACTIVA: fr. 965 miljard

30.09.1993

TOTALE NETTO-ACTIVA: fr. 1708 miljard

INSTELLINGEN DIE HOOFDZAKELIJK BELEGGEN IN :

• Belgische

• Buitenlandse
AANDELEN

OBLIGATIES

LIQUIDE MIDDELEN 2

VASTGOED

GEDIVERSIFIEERDE PORTEFEUILLE 3

• BEFofLUF

• Deviezen

• BEFofLUF
D Deviezen

••
Bron: Belgische vereniging van de instellingen voor collectieve belegging.

1 Deelbewijzen uitgegeven door leden van de Belgische vereniging van de instellingen voor collectieve belegging. Zij vertegenwoordigen ongeveer 95 pct.
van de totale markt.

2 Termijndeposito's en effecten met een gemiddelde resterende looptijd van minder dan 18 maanden.

J Gemengde instellingen voor collectieve belegging en pensioenspaarfondsen.
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van de instellingen die bij voorkeur in activa
in Belgische en Luxemburgse franken beleg-
gen, ten slotte, is opgelopen van 49 pct. eind
1991 tot 61 pct. in juni 1993, maar in sep-
tember 1993 was het weer teruggevallen tot
57 pct.

Hoewel de belangstelling voor de BEVEK's
ook over het hele jaar beschouwd groot was,
waren die produkten in de laatste maanden
van het jaar minder in trek. De stapsgewijze
verhoging van de beurstaks van toepassing op
de instellingen voor collectieve belegging is
daar zeker niet vreemd aan. In juli 1993 werd
de beurstaks van 0,35 pct., die tot dan toe
enkel geheven werd bij de aankoop van deel-
bewijzen van beleggingsvennootschappen of
van beleggingsfondsen, uitgebreid tot corn-
partimentveranderingen binnen een zelfde
BEVEKen tot verkopen van deelbewijzen van
BEVEK's.Het globaal plan voor de werkgele-
genheid, het concurrentievermogen en de
sociale zekerheid bepaalde vervolgens dat,
alleen voor de kapitalisatie-BEVEK's,die taks
met ingang van 1 januari 1994 werd opge-
trokken tot 1 pct. bij de aankoop of bij een
compartimentverandering en tot 0,5 pct. bij
de verkoop. Voor de uitkering-BEVEK's werd
die taks daarentegen verlaagd van 0,35 pct.
tot 0,14 pct. bij de aankoop en afgeschaft
bij de verkoop en bij een compartiment-
verandering.

Die fiscale afhoudingen komen bovenop
de in- en uitstaprechten die door de instel-
lingen voor collectieve belegging zelf worden
aangerekend, zodat de aankopen van deelbe-
wijzen die door deze instellingen in België
worden uitgegeven, en meer bepaald de aan-
kopen van deelbewijzen in kapitalisatie-
BEVEK's, in de eerste plaats als beleggingen
op lange termijn moeten worden gezien. Ten-
einde activa te kunnen aanbieden die meer
specifiek op het lange-termijnsparen zijn af-
gestemd, hebben sommige instellingen hun
produktengamma verruimd tot aandelen- en
obligatiebeleggingen met een gegarandeerd
minimumrendement. Tevens hebben sommige
verzekeringsmaatschappijennieuwe produkten
op de markt gebracht, zoals fondsverzekerin-
gen en verzekeringsbons. De ontwikkeling van
dergelijke instrumenten zou tegenwicht kun-

nen bieden aan de getaande aantrekkings-
kracht van de pensioenspaarfondsen, die fis-
caal minder interessant zijn geworden.

6.3 KREDIETINSTELLINGEN

De wettelijke bepalingen betreffende de
bankactiviteit zijn grondig gewijzigd door de
wet van 22 maart 1993 op het statuut van en
het toezicht op de kredietinstellingen. Die wet
regelt de omzetting in Belgisch recht van de
Europese richtlijn van 15 december 1989 tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrech-
telijke bepalingen betreffende de toegang tot
en de uitoefening van de werkzaamheden van
kredietinstellingen, en van de richtlijn van
6 april 1992 inzake het toezicht op de kre-
dietinstellingen op geconsolideerde basis. Alle
kredietinstellingen die in een van de Lid-
Staten van de Europese Unie erkend zijn,
kunnen voortaan hun financiële diensten aan-
bieden in België; het principe van wederzijd-
se erkenning van statuten en van vergunnin-
gen toegekend in het land van herkomst van
de kredietinstellingen is immers vanaf heden
in het Belgische recht van toepassing. Volgens
dat beginsel is het prudentiële toezicht op
bijkantoren die in België zijn gevestigd en op
diensten die er worden verleend door kre-
dietinstellingen van andere leden van de Eu-
ropese Unie, de verantwoordelijkheid van de
autoriteiten van het land van herkomst. Als
gastland behouden de Belgische autoriteiten
niettemin bepaalde bevoegdheden, vooral in-
zake het toezicht op de liquiditeit. Het toe-
zicht op de activiteit van de kredietinstellingen
gebeurt sedert 1 januari 1993 aan de hand
van het nieuwe periodieke informatieschema
betreffende de financiële gegevens, « sche-
ma A» genaamd, dat die kredietinstellingen
aan de Bank en aan de Commissie voor het
Bank- en Financiewezen dienen te bezorgen.
De wet voert daarnaast twee andere belang-
rijke vernieuwingen in. De kredietinstellingen
mogen deelnemingen in industriële en han-
delsondernemingen bezitten ten belope van
35 pct. van hun eigen vermogen. Daarnaast
kan de conventionele verrekening van inter-
bancaire vorderingen, onder bepaalde. voor-
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waarden, tegenstelbaar aan derden worden
gemaakt.

Die grondige hervorming van de gehele
Belgischewetgeving inzake de kredietinstellin-
gen is van toepassing op alle categorieën van
instellingen, waarvoor voortaan dezelfde regels
inzake statuut en toezicht gelden. De wet van
22 maart 1993 is aldus de wettelijke vertaling
van een tendens die reeds jarenlang in de
financiële sector werd waargenomen. De kre-
dietinstellingen konden lange tijd worden op-
gesplitst in drie grote groepen - met name
de banken, de spaarbanken en de openbare
kredietinstellingen -, waarbij elke groep ge-
specialiseerd was in bepaalde segmenten van
de markt. Mettertijd ruimde de specialisatie
van de verschillende categorieën van instellin-
gen evenwel geleidelijk de plaats voor een
branchevervaging. Die tendens werd in 1993
nog versterkt door enkele belangrijke institu-
tionele wijzigingen betreffende een aantal
openbare kredietinstellingen. Zo is aan het
einde van het jaar 49,9 pct. van de aandelen
van de ASLK Bank en van de ASLK Verzeke-
ringen, die in het bezit waren van de ASLK
Holding, aan de particuliere sector verkocht.
Daarnaast werd de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid, ter voorbe-
reiding van haar privatisering, gemachtigd om
alle bankfuncties uit te oefenen. De Nationale
Kas voor Beroepskrediet en het Nationaal In-
stituut voor Landbouwkrediet, ten slotte, wer-
den geherkapitaliseerd en tevens werd de
structuur van laatstgenoemde instelling gewij-
zigd. Wegens die vervaging van het juridische
en het institutionele onderscheid tussen de
categorieën van instellingen leek het beter om
de balansstructuur van de kredietinstellingen
niet langer op basis van de traditionele op-
deling tussen banken, spaarbanken en open-
bare kredietinstellingen te vergelijken, maar
veeleer aan de hand van de omvang van de
instellingen en de valuta's waarin ze het groot-
ste deel van hun werkzaamheden uitoefenen.

De tegoeden die de verschillende cate-
gorieën van instellingen ten aanzien van de
overheid hebben gevormd door de toekenning
van kredieten of de aankoop van effecten,
maken verreweg de belangrijkste post op de
actiefzijde van hun balans in franken uit. Wat
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de kredietverlening aan de overige binnen-
landse sectoren betreft, lijken de verschillende
groepen van instellingen meer gespecialiseerd
te zijn. De instellingen die vooral transacties
in vreemde valuta's verrichten, verstrekken na-
genoeg geen leningen in franken aan particu-
lieren en zelfstandigen. Binnen de groep van
kredietinstellingen die hun werkzaamheden
hoofdzakelijk in franken uitoefenen, vormen
de particulieren en de zelfstandigen de be-
voorrechte markt van de kleine instellingen
die zich meer dan de zeven grootste krediet-
instellingen op die sector toespitsen. Op de
passiefzijde van de balans tekent zich een an-
dere segmentering af wat betreft het inzame-
len van kortlopende middelen: de zeven
grootste kredietinstellingen halen meer grote
deposito's op dan de overige instellingen die
hoofdzakelijk transacties in franken verrichten.
De kredietinstellingen waarvan meer dan de
helft van de passiva in vreemde valuta's is
uitgedrukt, van hun kant, verwerven het leeu-
wedeel van hun middelen in franken op de
interbankenmarkt.

Het effectieve gewicht van de interban-
kenmarkt kan moeilijk worden afgeleid uit de
geconsolideerde balans van de ingezeten kre-
dietinstellingen, waarin de interbancaire vor-
deringen en schulden verrekend zijn en waar-
in slechts de nettoverplichtingen in franken
tegenover de buitenlandse, vooral Luxem-
burgse, kredietinstellingen tot uiting komen.
De transacties op de interbankenmarkt heb-
ben evenwel betrekking op zeer hoge bedra-
gen. Zo kwam het uitstaande bedrag van de
brutoschulden in franken van alle Belgische
kredietinstellingen tegenover Belgischeen bui-
tenlandse kredietinstellingen eind septem-
ber 1993 op fr. 2.037 miljard uit, waarvan
fr. 380 miljard uit cessies-retrocessiesvan ef-
fecten. Deze laatste transacties bleven in be-
lang toenemen: het gemiddeld dagelijks vo-
lume van de verrichte cessies-retrocessiesis,
volgens de gegevens van het door de Bank
beheerde effectenclearingstelsel, tussen het
vierde kwartaal van 1992 en het laatste kwar-
taal van 1993 bijna verdrievoudigd.

De interbankentransacties in Belgische
franken beperken zich overigens niet tot ope-
raties die aanleiding geven tot het boeken van
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(procenten van de totale activa in Belgische franken)

TABEL 38 - BALANSSTRUCTUUR IN BELGISCHE FRANKEN VAN DE KREDIETINSTELLINGEN PER 30 SEPTEMBER 1993

Zeven grote Overige Kredietinstellingen Totaal
kredietinstellingen 1 kredietinstellingen die die vooral transacties

vooral transacties in in vreemde valuta's
Belgische franken verrichten 3

verrichten 2

Activa

Kredieten
Vennootschappen .
Particulieren en zelfstandigen .
Overheid .
Buitenland .

Schatkistcertificaten .

Overheidsobligaties .

Overige .

Totaal .

Passiva

Termijndeposito's van fr. 1 miljoen en meer
voor ten hoogste een jaar .

Vennootschappen .
Particulieren en zelfstandigen .
Overheid .
Buitenland .

Zichtdeposito's. gewone spaardeposito's en
overige deposito's voor ten hoogste een jaar

Vennootschappen .
Particulieren en zelfstandigen .
Overheid .
Buitenland .

Kasbons en termijndeposito's voor meer dan
een jaar .

Netto interbankenleningen .

Overige' .

Totaal .

p.m. Procenten van het totaal van alle krediet-
instellingen .

18,4 10,4
5,7 3,3
7,0 5,4
1,4 1,1
4,3 0,7

32,3 32,7
3,9 3,1

26,1 27,9
1,1 1,0
1,2 0,7

35,6 36,9

0,1 1,1

13,6 18,9

100,0 100,0

(68,6) (24,7)

54,6 50,1 34,3 52,1
21,0 20,0 25,9 21,1
21,9 24,2 1,0 21,0
10,4 4,8 4,1 8,6
1,3 1,2 3,2 1,4

8,0 8,3 20,3 8,9

28,5 30,6 25,7 28,8

8,9 11,0 19,7 10,2

100,0 100,0 100,0 100,0

vorderingen en schulden op de balans van de
kredietinstellingen. Zo beliep het buiten ba-
lans geboekte bedrag van de onderliggende
leningen die betrekking hebben op de con-
tracten die de Belgische kredietinstellingen
hebben afgesloten om het risico verbonden
aan de rente in Belgische franken te dekken
- namelijk swaps, termijncontracten en op-
ties op rentetarieven - per eind septem-
ber 1993 fr. 4.006 miljard.

16,0 16,3
10,3 5,4
1,9 6,2
0,8 1,3
3,0 3,3

10,2 30,9
5,6 3,9
2,8 25,0
0,1 1,0
1,7 1,1

0,7 33,6

45,6 3,4

27,5 15,8

100,0 100,0

(6,7) (100,0)

Bron: NBB.

1 Het betreft de kredietinstellingen met een balanstotaal in Belgische franken van meer dan fr. 600 miljard, d.w.z. op dit ogenblik de drie grootste banken,
de twee grote openbare kredietinstellingen en de twee grootste spaarbanken.

2 Het betreft de kredietinstellingen naar Belgisch recht met een balanstotaal in Belgische franken van minder dan fro 600 miljard en waarvan meer dan de
helft van de totale passiva in Belgische franken luidt.

a Het betreft de kredietinstellingen naar Belgisch recht met een balanstotaal in Belgische franken van minder dan fr. 600 miljard en waarvan meer dan de
helft van de totale passiva in vreemde valuta's luidt, en de kredietinstellingen naar buitenlands recht.

4 Met inbegrip van de contante nettoverplichtingen in vreemde valuta's.

Dat soort van transacties wordt overigens
niet alleen op rentetarieven, maar ook op de-
viezen of effecten verricht. Naast dergelijke
transacties omvatten de buiten-balansactivitei-
ten van de kredietinstellingen eveneens de
toekenning van garanties en de bewaarneming
of bewaargeving van waarden en vorderingen.
Het geheel van de buiten-balansposten nam
fors in omvang toe en maakt momenteel een
veelvoud van de totale activa van de krediet-
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instellingen uit. Die ontwikkeling hangt meer
bepaald samen met de bekommernis om de
kapitaalbehoefte te reduceren. In septem-
ber 1993 voldeden nagenoeg alle instellingen
aan de Europese norm inzake de solvabiliteit,
die stelt dat de verhouding tussen enerzijds
de activa en buiten-balansrubrieken, gewogen
met het risico, en anderzijds het eigen ver-
mogen 8 pct. moet bedragen.

Onder de beslissingen die zijn genomen
ter voltooiing van de Europese interne markt,
dient eveneens het gemeenschappelijke stand-
punt te worden vermeld dat de Raad van de
Europese Unie op 25 oktober 1993 heeft in-
genomen betreffende de ontwerprichtlijn in-
zake de harmonisatie van de depositogaran-
tiesystemen. Het in België van kracht zijnde
systeem, dat elke deponent een terugbetaling
ten belope van maximaal fr. 500.000 garan-
deert bij het faillissement van een kredietin-
stelling, zal moeten worden aangepast zodat
vanaf 1995 een terugbetaling van minimaal
15.000 ecu wordt gegarandeerd. Dat bedrag
zal ten laatste tegen het jaar 2000 moeten
worden opgetrokken tot 20.000 ecu. Even-
eens overeenkomstig de Europese normen ter
zake zijn in de wet van 11 januari 1993 ter
voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld de maat-
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regelen vastgelegd die financiële ondernemin-
gen moeten treffen om alle transactiesdie ver-
band zouden kunnen houden met het wit-
wassen van geld op te sporen en aan de au-
toriteiten mee te delen.

AI die wijzigingen van het wettelijke en
bestuursrechtelijke kader waarbinnen de kre-
dietinstellingen werken, eisen grote aanpassin-
gen van de sector, die terzelfder tijd te kam-
pen heeft met sterke internationale concur-
rentie. In 1993 konden de kredietinstellingen
evenwel profijt trekken van verscheidene ont-
wikkelingen op de financiële markten die er-
toe hebben bijgedragen dat de rentabiliteit
verbeterde. Zo konden zij door de daling van
de lange rente beduidende meerwaarden op
hun effectenportefeuille realiseren. Een twee-
de omvangrijke inkomstenbron waren de pro-
visies, meer in het bijzonder die op de in
1993 bijzonder aanzienlijke verkoop van deel-
bewijzen van instellingen voor collectieve be-
legging. De instabiliteit van de wisselkoersen
en de rentetarieven droeg daarnaast bij tot
een verveelvoudiging van de transacties met
een cliënteel die zich wilde indekken tegen
dergelijke schommelingen. AI die inkomsten
kwamen bovenop de resultaten van de in-
spanningen die de laatste jaren werden gele-
verd om de algemene kosten in te krimpen.
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TABEL I - OVERZICHT VAN DE MACRO-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN IN ENKELE EG-LANDEN

Bestedingen tegen vaste prijzen

Particuliere consumptie .

Overheidsuitgaven .

Particuliere investeringen .
waarvan vorming van vast kapitaal (niet-

woongebouwen) .

Totaal van de binnenlandse bestedingen .

Uitvoer .

Invoer .

Saldo met het buitenland .

BBP .

Inflatie

Indexcijfer van de consumptieprijzen .

Werkloosheid

Aantal werklozen (EG-gegevens)

Overheidsfinanciën

Netto financieringsbehoefte (-) van de over-
heid .

Betalingsbalans

Saldo van het lopende verkeer

België

1992 1993 r

Duitsland

1992 1993

-0,5

2,7

-0,7

-0,7

2,1

2,8

9,4

-2,6

4,72 -1,3

1,3

0,7

0,7

-0,5

-0,1

-1,0

Frankrijk

1992 1993

Italië

1992 1993 1992

Verenigd Koninkrijk

1993

(procentuele bijdragen tot de verandering van het BBP)

1,0

0,6

-1,2

-1,2

0,4

1,8

-0,9

0,9

1,4

0,3

0,3

-1,7

-1,5

-1,1

-1,1

1,4

0,3

-0,9

1,2

0,2

-0,4

-0,4

1,0

1,2

-1,3

-0,1

0,9

-1,0

0,1

-4,4

-4,3

-5,3

2,4

2,7

5,1

-0,1

0,2

0,5

0,8

-1,9

-1,1

-0,6

0,3

0,2

1,2

0,3

-0,9

2,4 2,1 5,4

10,0 10,8

(procenten van de beroepsbevolking)

4,2

10,3 11,2

(procenten van het BBP)

-6,0

0,3

-9,5

0,8 -2,2

-9,7 -6,2

0,4 -1,4

-0,9

0,8

0,6

0,8

1,4

2,0

4,1 0

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

3,8

Spanje

1992 1993

1,3

0,1

-0,2

1,2

1,4

-1,8

-0,4

0,8

1,6

-4,5

-3,3

-1,2

0,2

-2,7

-2,3

-3,7

1,7

0,9

2,6

-1,0

5,9

18,0 21,6

Nederland

1,2

0,3

-0,2

-0,4

1,3

1,4

-1,3

0,1

1,4

4,6

-3,5

1992 1993

0,4

-0,7

-0,7

-0,3

-0,2

0,3

0,1

-0,2

3,8 2,1

1,9' -0,8'

0,2 0,3

0,2 -1,5

-0,4 -1,4

2,5' -1,9'

1,4 -2,0

-2,5 2,6

-1,1 0,6

1,4 -1,3

2,4

8,2

-7,1 -7,2

-1,5

-1,6

-2,5

2,5

-1,5

4,00

4,5 0

-4,0

-1,1

5,60

-'3,9

10,0 10,5

-7,2

-2,3

6,7 8,2

2,82

-8,2

-1,8

-4,1

2,1 2,0

Bronnen: NIS, MEZ, NBB voor België; OESO en EG voor de overige landen.

1 Exclusief statistische aanpassingen.

2 Gegevens over de BLEU.
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(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

TABEL Il - BNP EN BELANGRIJKSTE BESTEDlNGSCATEGORIEEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985

1984

Particuliere consurnptie ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9

Overheidsuitgaven -1,6

Overheidsconsumptie 0,2

Overheidsinvesteringen -11,8

Woongebouwen- -0,4

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven . . . . 6,6

p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal' 3 •• • • • • . • • • • (1,7)

Voorraadwijziging '4 1,1

Totaal van de binnenlandse bestedingen 2,1

Uitvoer van goederen en diensten..................... 5,5

Totaal van de finale bestedingen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5

Invoer van goederen en diensten...................... 5,8

p.m. Netto-uitvoer van goederen en diensten 4 • • • • • • • • • • (- 0,1)

BBP vóór statistische aanpassingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9

Statistische aanpassingen 4 ••••••••••••••••••••••••••••• 0,2

BBP na statistische aanpassingen .

Saldo van de factorinkornens ' .

2,2
0,2

2,4BNP .

1985

1,6

0,7

2,4

-10,7

4,6
2,4
(0,7)

-1,3

0,2

1,1

0,6

0,7

(0,3)

0,5

0,3

0,8

-0,3

0,6

1986

2,0

1,0

1,7

-4,6
4,6
6,3

(4,4)

0,2

2,5

5,5

3,8

7,6

(-1,4)

0,3

1987

3,0

-0,4

0,3

-6,4

7,6

7,3

(5,6)

0,8

3,7

6,5

5,0

8,8

(-1,8)

1,1 1,9

1988

3,2

-0,4

-1,0

5,0

22,3

15,0

(15,4)

0,2

4,8

8,5

6,5

8,0

(0,4)

5,2

-0,2

5,0

-0,1

4,9

1989

3,1

-1,3

-11,5

19,1

15,5

(13,4)

4,5

7,3

5,8

8,8

(-1,3)

3,2

0,4

3,6

0,3

3,9

1990

3,6

1,8

1,0

8,4

8,5

8,5

(8,5)

-0,1

4,1

4,2
4,1

4,1

(-0,1)

4,1

-0,9

3,2

-0,4

2,8

1991

2,8

2,5

1,8

7,9

-0,8

-3,1

(-1,7)

-0,3

(0,1)

1992

1,3

1,6

12,5

-3,1

(1,0)

1,4

2,5

1,9

2,4

1,5

(-1,1)

0,8

0,6

1993 r

2,3

1,3

-1,2

2,0

1,4

0,4

1,8

0,1

2,0

0,2

2,2

0,3

1,8

0,6

2,4

1,3

8,0

-3,0

-10,3

(-6,7)

1,9

1,6

1,7

2,7

-1,9

-2,2

-2,0

-2,8

(0,6)

-1,3

1,4 -1,3

0,6

-0,71,4

2 Inclusief registratierechten.

Bronnen: NIS, NBB.

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

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

4. Bijdrage tot de verandering van het BNP.

.......
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--" TABEL III - DEFLATOREN VAN HET BNP EN VAN DE BELANGRIJKSTE BESTEDlNGSCATEGORIEEN
tv
0"'1

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

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 r

Particuliere consumptie ' .............................. 6,2 4,9 1,5 1,5 1,7 3,2 3,5 3,2 2,9 2,8

Overheidsuitgaven ................................... 4,4 4,6 1,7 0,3 1,1 4,3 4,2 4,7 3,3 4,1

Overheidsconsu mptie .............................. 4,4 4,6 2,0 0,3 1,0 4,2 4,4 5,2 3,3 4,5

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

Woongebouwen 2 ••••••••....•.•.....•..•.••••••••••• 4,6 5,3 2,9 4,1 2,7 5,1 3,1 1,6 3,6 2,0

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven ....... 3,9 3,3 1,0 ... 1,8 3,9 2,6 2,4 2,1 1,2

p.m. Totale brutovorming van vast kapitaal' 3 •••••••••.• (4,2) (3,8) (1,1) (0,9) (2,1) (4,4) (2,7) (2,1) (2,9) (1,6)

Totaal van de binnenlandse bestedingen ............... 5,5 4,7 1,5 1,2 1,7 3,6 3,4 3,3 2,9 2,8

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

Totaal van de finale bestedingen 00000. 0 • 0 ••• 0 •••• 0 •••• 6,6 3,9 -2,9 -1,0 2,0 5,0 1,1 1,7 1,3 1,5

Invoer van goederen en diensten 0 0 0 •• 0 0 0 • 0 • 0 0 ••••••••• 7,9 2,1 -12,3 -4,6 2,7 6,6 -1,2 -0,4 -2,4 -0,9

p.m. Ruilvoet 0.00.0.0 •• 0.0.00.0.0.000 •• 0 •• 0 ••• 0 •• 0 0 • ( .. 0) (0,7) (4,4) (0,8) (0,2) (0,5) (-0,5) (0,1 ) (1,5) (0,5)

BBP vóór statistische aanpassingen ..... 0 ••••••• 0 • 0 •• 0 0 • 5,6 5,2 4,5 2,0 1,9 4,4 2,9 3,3 4,1 2,8

Statistische aanpassingen 4 •••••• 0 ••••••• 0 • 0 • 0 0 • 0 • 0 0 • 0 • 0 -0,4 0,9 ....0,7 0,3 -0,1 0,2 0,1 -0,6 -0,7

BBP = BNP na statistische aanpassingen .. 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 5,2 6,1 3,8 2,3 1,8 4,6 3,1 2,7 3,4 2,8

Bronnen: NIS, NBB.

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

2 Inclusief registratierechten.

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

4 Bijdrage tot de verandering van de deflator van het BNP.
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(miljarden franken)

TABEl IV - BNP EN BElANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

Particuliere consumptie ' .

Overheidsuitgaven .

Overheidsconsumptie .

Overheidsinvesteringen .

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

Brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven .

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

Voorraadwijziging t •••...••••.•.•.•••.••••••••.•....•••••••••

Totaal van de binnenlandse bestedingen .

Uitvoer van goederen en diensten .

Totaal van de finale bestedingen .

Invoer van goederen en diensten

p.m. Netto-uitvoer van goederen en diensten .

BBP vóór statistische aanpassingen .

Statistische aanpassingen .

BBP na statistische aanpassingen .

Saldo van de factorinkomens .

BNP .

1984

2.914

869

755

114

138
457

(709)

25

4.403

3.505

7.909

3.429

4.480

-47

4.433

-60

4.373

1985

3.104

915

809

106

152

483

(741)

-35

4.620

3.645

8.265

3.526

(76) (119)

1986

3.214

939

839

100

164

519

(783)

-27

4.809

3.523

8.332

3.327

(196)

5.005

2 -14

1987

3.360

938

845

93

184

557

(834)

11
5.049

3.609

8.658

3.452

(157)

5.206

5.208

-50

5.158

1988

3.527

945

(983)

24

5.379

4.029

9.408

3.826

(203)

5.582

2 -18

1989

3.754

973

845

100

230

652

(1.165)

26

5.825

4.630

10.455

4.436

(193)

6.019

6.028

-39

5.990

1990

4.026

1.031

880

93

288

783

(1.298)

23

6.275

4.739

11.014

4.565

(174)

6.449

10 -35

1991

4.270

1.107

928

103

322

872

(1.303)

4

6.571

4.847

11.417

4.657

(189)

6.760

-54

6.705

-27

6.678

1992

4.49}

1.159

994

113
1.040

119

1993 r

4.561

1.231

1.100

130

379

856

375

777

4.739

4.741

-76

4.664

4.991

-60

4.931

5.564

-53

5.510

6.414

-67

6.347

325

865

(1.354)

4

6.891

4.873

11.764

4.668

(205)

7.096

-64

7.032

-27

7.006

(1.283)

7

6.951

4.747

11.697

4.497

(250)

7.201

-64

7.137

16

7.153

2 Inclusief registratierechten.

8ronnen : NIS, NBB.

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

aOverheidsinvesteringen, woongebouwen en brutovorming van vast kapitaal door de bedrijven.
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..... TABEL V - TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSTAKKEN TEGEN PRIJZEN VAN 1985
tv
OJ (veranderingspercentages t.o. v. het voorgaande jaar)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 r p.m.
Procenten

van het BBP
van 1992

Landbouw, bosbouwen visserij .................... 9,1 -1,3 4,7 -7,5 6,0 1,2 -3,3 6,8 12,0 3,4 (2,3)

Industrie ......................................... 2,9 1,6 -0,3 1,2 4,9 5,3 1,4 ... 0,2 -3,2 (25,5)
Extractieve nijverheid ............................ -4,6 -6,2 -14,1 -0,4 -9,3 3,0 3,2 -3,0 7,9 -6,5 (0,3)
Elektriciteit, gas, water .......................... 0,7 1,4 -0,8 7,2 6,1 0,4 3,1 3,4 1,3 -1,3 (3,2)
Verwerkende nijverheid ......................... 3,4 1,7 ... 0,4 5,0 6,0 1,1 -0,4 -0,1 -3,5 (22,0)

waarvan:
Niet-metaalhoudende mineralen ................ -3,6 -11,8 9,7 6,5 15,4 8,6 -1,2 -7,3 10,0 n. (1,0)
Hout en meubelen .......................... . 10,5 2,9 -5,5 2,2 4,0 20,5 1,6 6,6 -6,1 n. (1,0)
Ijzer en staal ................................. 1,3 2,6 0,3 2,9 10,9 -1,1 -3,5 -0,9 -8,7 n. (1,0)
Non-ferrometalen ............................. 13,0 24,3 4,8 -3,8 11,3 7,3 3,0 -7,8 -1,3 n. (0,5)
Metaalverwerkende nijverheid .................. 1,9 6,4 -6,7 -9,7 1,5 7,2 0,8 -2,7 -4,2 n. (5,0)
Papier, drukkerij, uitgeverij ................... . 3,0 -4,8 3,3 9,7 13,2 8,5 2,1 -2,8 2,0 n. (1,5\
Chemie en rubber ............................ 14,1 2,0 1,8 6,9 7,5 5,7 1,0 1,1 5,0 n. (4,3)
Textiel, kleding en schoeisel ................... -4,1 -2,2 7,0 4,2 -3,6 13,3 5,7 -3,4 3,1 n. (1,8)
Voedingsmiddelen, dranken, tabak .............. 1,8 -0,5 1,3 1,2 1,4 2,8 -1,5 2,3 -2,1 n. (4,2)

Bouwnijverheid ................................... -3,6 -0,1 3,4 1,3 12,5 6,5 6,8 2,8 3,2 -7,0 (5,9)

Verhandelbare diensten 1 .•••••••••••••••••••••••••• 2,9 0,9 2,9 3,9 5,1 4,0 2,2 3,6 2,9 -1,1 (50,1)
waarvan:
Groot- en kleinhandel ........................... -3,0 -3,9 2,4 -1,5 3,1 -4,0 2,9 6,3 4,3 n. (7,8)
Verdeling van aardolieprodukten .................. -5,6 7,9 9,5 2,7 2,0 -1,7 -0,1 4,9 5,9 n. (2,6)
Financiële diensten ............................ . 8,4 2,1 11,9 13,5 6,2 5,3 -4,0 5,3 7,8 n. (5,9)
Huur .......................................... 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,4 2,5 2,5 n. (5,8)
Vervoer en verkeer ............................. 6,9 2,5 -6,0 4,3 7,8 6,1 5,9 2,4 0,4 n. (7,8)
Andere diensten aan bedrijven ................... 16,4 -1,5 8,6 4,1 10,4 14,8 4,4 2,2 4,2 n. (5,8)
Medische beroepen ............................. 3,2 4,6 0,3 3,2 6,2 7,3 4,5 0,5 2,8 n. (2,9)
Horeca en diverse diensten aan gezinnen ......... 1,0 -0,4 1,6 5,9 5,6 5,3 3,3 1,4 -0,1 n. (7,5)

Niet-verhandelbare diensten ........................ 0,9 1,7 1,4 -0,3 -0,1 0,7 1,6 1,3 2,9 2,0 (12,2)

BBP vóór statistische aanpassingen 2 •••••••••••.••••. 2,4 1,1 1,7 2,1 4,7 4,0 2,4 2,1 2,0 -1,3

Statistische aanpassingen 3 •••••••••••••••••••••••••• -0,2 -0,3 -0,3 -0,1 0,2 -0,4 0,9 -0,3 -0,6

BBP na statistische aanpassingen 2 .................. 2,2 0,8 1,4 2,0 5,0 3,6 3,2 1,8 1,4 -1,3 (100,0)

Bronnen: NIS, NBB.

1 Diensten die niet door de overheid worden verstrekt.

2 Met inbegrip van diverse rubrieken die niet over de bedrijfstakken kunnen worden verdeeld.

3 Bijdrage tot de verandering van het BBP.
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TABEL VI - VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ARBEIDSPlAATSEN
(duizendtallen per 30 juni)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 r

1. Vraag naar arbeidsplaatsen (netto beroepsbevolking)
1.1 Bevolking op arbeidsleeftijd 1 ................ 6.642 6.663 6.670 6.677 6.678 6.674 6.674 6.675 6.682 6.696

Mannen ................................... 3.332 3.344 3.349 3.355 3.357 3.357 3.358 3.360 3.365 3.374
Vrouwen .................................. 3.310 3.320 3.321 3.323 3.322 3.318 3.316 3.315 3.316 3.322

1.2 Bruto beroepsbevolking 2 ••••••••••••••••••.. 4.269 4.292 4.323 4.349 4.376 4.417 4.473 4.510 4.533 4.532
Matmen ................................... 2.627 2.626 2.625 2.619 2.611 2.624 2.635 2.640 2.633 2.627
Vrouwen .................................. 1.642 1.666 1.698 1.730 1.765 1.793 1.837 1.871 1.899 1.905

1.3 Vervroegde en tijdelijke uittredingen 3 ........ 137 180 215 234 250 273 293 300 295 272
Mannen ................................... 112 145 169 180 186 192 195 193 189 185
Vrouwen .................................. 25 35 46 54 64 81 99 107 106 87

1.4 Netto beroepsbevolking (1.2-1.3)4 .......... 4.132 4.112 4.108 4.115 4.126 4.144 4.179 4.210 4.237 4.261
Mannen ................................... 2.515 2.481 2.457 2.439 2.425 2.432 2.440 2.447 2.444 2.442
Vrouwen .................................. 1.617 1.631 1.652 1.676 1.701 1.712 1.739 1.763 1.793 1.819

1.5 Netto activiteitsgraad (1.4 in procenten van 1.1) (62,2) (61,7) (61,6) (61,6) (61,8) (62,1) (62,6) (63,1 ) (63,4) (63,6)
Mannen ................................... (75,5) (74,2) (73,4) (72,7) (72,2) (72,5) (72,7) (72,8) (72,6) (72,4)
Vrouwen .................................. (48,8) (49,1) (49,7) (50,5) (51,2) (51,6) (52,4) (53,2) (54,1) (54,7)

2. Aanbod van arbeidsplaatsen (werkgelegenheid)
2.1 Bedrijven

Privé-bedrijven ........................... 2.583 2.596 2.607 2.631 2.683 2.743 2.793 2.802 2.789 2.745
Loontrekkers ........................... 1.954 1.962 1.967 1.984 2.028 2.078 2.118 2.118 2.103 2.061
Zelfstandigen .......................... 629 634 640 647 655 666 675 684 685 684

Overheidsbedrijven ....................... 317 317 311 318 316 316 314 323 322 320
Totaal .................................. 2.900 2.913 2.918 2.948 2.999 3.059 3.107 3.125 3.111 3.064
waarvan: Landbouw, bosbouwen visserij .. 110 109 107 104 102 101 100 98 95 92

Industrie ....................... 873 858 844 823 809 821 820 808 788 754
Bouwnijverheid ................. 204 203 204 204 212 225 236 243 245 242
Verhandelbare diensten .......... 1.713 1.743 1.763 1.817 1.875 1.912 1.951 1.977 1.983 1.977

2.2 Overheid 5

Personeel in gewone overheidsdienst ....... 577 574 579 571 572 568 572 563 557 552
Speciale werkgelegenheidsprogramma's ...... 63 74 87 81 83 85 85 81 85 85
Totaal .................................. 640 648 666 652 654 653 657 644 642 637

2.3 Grensarbeid (saldo) ......................... 46 45 47 49 49 48 50 50 48 47
2.4 Eindtotaal ................................. 3.586 3.606 3.631 3.649 3.702 3.760 3.815 3.819 3.802 3.749

Mannen ................................... 2.265 2.262 2.259 2.248 2.256 2.283 2.298 2.288 2.263 2.225
Vrouwen .................................. 1.321 1.344 1.371 1.401 1.446 1.478 1.517 1.531 1.538 1.524

3. Werkloosheid (1 - 2) 6 •••••.•••••••••••••••••••• 546 506 478 466 424 384 365 391 436 511
Mannen ...................................... 250 218 198 191 170 149 143 159 181 217
Vrouwen ...................................... 296 288 280 275 255 235 222 232 255 294

Bronnen: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, RVA, NIS, NBB.
1 Mannen en vrouwen tussen 15 en 64 jaar.
2 Werkzame personen, niet-werkende werkzoekenden en personen die deelnemen aan een vervroegde- of tijdelijke-uittredingsregeling.
3, Bruggepensioneerden, niet-werkende oudere werklozen, personen met volledige loopbaanonderbreking en personen met werkloosheidsonderbreking wegens sociale of gezinsomstandigheden.
4 Werkzame personen en niet-werkende werkzoekenden.
'i Personeel in de overheidssector, het onderwijs en de krijgsmacht en dienstplichtigen, met inbegrip van de personen die zijn tewerkgesteld in het kader van de speciale werkgelegenheidsprogramma's: door de overheid tewerkgestelde

werklozen, bijzonder tijdelijk kader, derde arbeidscircuit, gesubsidieerde contractuelen, het werkgelegenheidsprogramma PRIME (projets régionaux d'insertion dans Ie marché de l'emploi) in het Waalse Gewest en tewerkgestelde werklozen
in vervanging van personen met loopbaanonderbreking.

--' 6 Exclusief de oudere werklozen die krachtens het koninklijk besluit van 29 december 1984 niet meer als werkzoekenden worden beschouwd.
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TABEL VII - CONSUMPTIEPRIJZEN

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

Algemeen indexcijfer Verdeling per categorie

Energieprodukten Algemeen indexcijfer
exclusief

energieprodukten

Voedingsmiddelen Overige produkten Diensten Huurprijzen

1984 .... ·.0.·.··· .... · ........ 6,3 5,3 6,5 7,9 6,4 5,3 7,3

1985 .......................... 4,9 5,4 4,8 3,4 5,9 4,7 5,0

1986 .......................... 1,3 -19,6 4,4 1,9 5,6 5,2 3,7

1987 .......................... 1,6 -6,9 2,5 -0,4 3,7 3,1 4,3

1988 ... - ...................... 1,2 -3,4 1,6 ... 2,5 1,5 3,6

1989 .......................... 3,1 6,5 2,8 3,1 2,5 2,6 3,7

1990 .......................... 3,5 6,8 3,1 3,7 2,6 3,2 3,2

1991 .................... -.- ... 3,2 2,6 3,3 2,0 3,0 4,4 3,0

1992 .......................... 2,4 -1,1 2,8 -0,1 2,4 4,2 5,9

1993 ................ - ......... 2,8 3,6 2,7 -0,8 2,8 3,8 5,3

Bronnen: MEZ, NBB.
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TABEL VIII - INKOMENSREKENING VAN DE VERSCHILLENDE SECTOREN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN

(miljarden franken)

1. Particulieren
Primair inkomen 12

Lonen en salarissen1 .•...........•.•••.••••••••••••••••

Ondernemersinkomen van zelfstandigen 12 .

Inkomen uit vermogen 2 •.••....••.••••.....•.•.••••••••

Lopende overdrachten 3 ••••••••••••••••••••••••••••.•••••

Van en aan (-) de overheid .
Ontvangen overdrachten .

Sociale uitkeringen .
Overige overdrachten ....................•.........

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

Aan (-) de overige sectoren 3 .•.••••••••.••••.••.••....

Beschikbaar inkomen 1 2 •••.••••••.•......•••......•••••••

p.m. Tegen vaste prijzen (veranderingspercentages t.o.v. het
voorgaande jaar) 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Vennootschappen
Primair inkomen 2 ••••.•..••••••.••......•.......••••.•••

Lopende overdrachten aan (-) de overige sectoren 3 ......•.

Beschikbaar inkomen 2 ••••••••••••••.••••••••••••••••••••

3. Overheid
Primair inkomen 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lopende overdrachten van de overige sectoren 3 ••••••••.•••

Beschikbaar inkomen 2 ....••.••..•............•..••.••.••

4. Buitenland
Beschikbaar inkomen

5. BNP vóór statistische aanpassingen .

6. Statistische aanpassingen .

7. BNP na statistische aanpassingen .

1984

3.823
2.540

514
769

-407
-387
1.162

920
242

1.549
681
768
101

-20
3.416

(0,1)

505
-100

405

24
466
489

41
4.351

21
4.373

1985

4.083
2.684

542
857

-470
-452
1.215

959
256

1.666
747
813
106
-19

3.612

(-0,2)

596
-112

484

-18
553
535

29

4.661

4

4.664

1986

4.278
2.811

574
893

-492
-472
1.257

993
264

1.729
794
824
111
-20

3.786

(4,1)

692
-126

566

-74
585
511

33

4.897

34

4.931

1987

4.422
2.884

602
936

-502
-487
1.317
1.040

277
1.804

842
846
116
-15

3.920

(1,5)

733
-127

606

41

5.148

10

5.158

1988

4.637
2.980

649
1.009
-518
-504
1.350
1.057

293
1.854

875
853
126

-14
4.120

(3,5)

829
-141

687

-8
589
581

55
5.473

37

5.510

1989

5.036
3.162

719
1.155
-503
-486
1.419
1.103

315
1.905

924
847
134

-17
4.533

(6,3)

941
-148

793

7
604
611

22
596
618

1990

5.412
3.402

747
1.263
-608
-571
1.498
1.168

330
2.069

991
933
144

-37
4.804

(2,8)

894
-131

763

46

6.303

44
6.347

1991

5.793
3.653

768
1.372
-577
-547
1.623
1.271

352
2.170
1.065

950
155

-30
5.216

(5,5)

808
-143

665

-3
693
689

10
679
690

1992

6.155
3.855

794
1.506
-648
-610
1.726
1.367

359
2.336
1.151
1.022

163
-38

5.507

(3,0)

786
-115

671

51

6.945

60

7.006

1993 r

6.331
3.976

795
1.560
-621
-581
1.817
1.424

393
2.398
1.190
1.036

172
-41

5.710

(0,9)

682
-132

550

4
712
716

78
696
775

54

5.998

-9
5.990

40

6.611

67

6.678

57

7.092

61

7.153

Bronnen: NIS. NBB.

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

1 Met inbegrip van de afschrijvingen.

J 'Het gaat om nettobedragen, d.w.z. het verschil tussen de van andere sectoren ontvangen en aan andere sectoren betaalde overdrachten.

~ Met de deflator van de particuliere consumptie gedefleerde gegevens.
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-" TABEL IX - SYNTHESE VAN DE TRANSACTIES VAN DE GROTE SECTOREN VAN DE ECONOMIE TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN
W
N (miljarden franken)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 r

1. Particulieren
1.1 Beschikbaar inkomen ................................ 3.416 3.612 3.786 3.920 4.120 4.533 4.804 5.216 5.507 5.709
1.2 Verandering van de wiskundige pensioenreserves ........ 8 9 9 9 13 15 13 15 16 16
1.3 Consumptie ......................................... 2.914 3.104 3.214 3.360 3.527 3.754 4.026 4.270 4.493 4.561
1.4 Brutobesparingen (1.1 + 1.2 - 1.3) .................... 510 517 581 569 605 794 792 961 1.030 1.165

p.m. Procenten van het beschikbare inkomen .......... (14,9) (14,3) (15,3) (14,5) (14,7) (17,5) (16,5) (18,4) (18,7) (20,4)
1.5 Kapitaaloverdrachten ' ................................ -1 -1 -2 -1 2 -6 -5 -8 -2
1.6 Bruto kapitaalvorming ................................ 195 212 234 255 312 374 412 404 461 450
1.7 Netto financieringsvermogen (1.4 + 1.5 - 1.6) . . . . . . . . . . 314 304 346 314 296 414 375 549 568 715

2. Vennootschappen
2.1 Beschikbaar inkomen 405 484 566 606 687 793 763 665 671 550
2.2 Verandering van de wiskundige pensioenreserves ........ -8 -9 -9 -9 -13 -15 -13 -15 -16 -16
2.3 Brutobesparingen (2.1 + 2.2) ....................... '... 397 476 557 596 674 778 750 650 655 534
2.4 Kapitaaloverdrachten ' ................................ 39 42 37 26 31 33 27 34 39 39
2.5 Bruto kapitaalvorming ................................ 426 389 422 497 595 724 806 790 779 709
2.6 Netto financieringsbehoefte (-) of -vermogen

(2.3 + 2.4 - 2.5) .................................... 10 130 171 126 110 86 -29 -106 -85 -135

3. Overheid
3.1 Beschikbaar inkomen ................................ 489 535 511 581 611 618 689 690 716 775
3.2 Consumptie ......................................... 755 809 839 845 845 880 928 994 1.040 1.100
3.3 Brutobesparingen (3.1 - 3.2) ........ '.' ................ -266 -274 -328 -263 -234 -262 -238 -304 -324 -326
3.4 Kapitaaloverdrachten ' ................................ -44 -50 -43 -35 -43 -37 -37 -40 -53 -57
3.5 Bruto kapitaalvorming ................................ 114 106 100 93 100 93 103 113 119 130
3.6 Netto financieringsbehoefte (-) (3.3 + 3.4 - 3.5) ....... -424 -430 -471 -391 -376 -392 -379 -458 -496 -513

4. Statistische aanpassingen ................................. 68 2 49 9 55 -18 79 122 124 125

5. Geheel van de binnenlandse sectoren
5.1 Netto financieringsbehoefte (-) of -vermogen

(1.7 + 2.6 + 3.6 + 4) ................................ -31 5 95 57 84 91 46 108 110 191

Bronnen: NIS, NBB.

N.B. Exclusief de kredietverlening en de participaties van de overheid. De gegevens over de transacties van de particulieren en de vennootschappen zijn, in voorkomend geval, exclusief statistische aanpassingen. Deze laatste zijn samen in
rubriek 4 ondergebracht.

1 Het gaat om nettobedragen, d.w.z. het verschil tussen de van andere sectoren ontvangen en aan andere sectoren betaalde overdrachten.
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TABEL X - ONTVANGSTEN, UITGAVEN EN NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN DE OVERHEID

(miljarden franken)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 r

1. Ontvangsten ............................................. 2.213 2.371 2.446 2.563 2.648 2.781 2.989 3.133 3.312 3.447
Fiscale en parafiscale ontvangsten -Ó; •••••••••••••••••••••• 2.128 2.282 2.367 2.492 2.579 2.699 2.899 3.033 3.212 3.316

Directe belastingen ................................... 879 939 964 990 1.012 1.022 1.099 1.123 1.170 1.202
Indirecte belastingen ................................. 555 582 595 645 675 737 790 822 867 900
Sociale-zekerheidsbijdragen ............................ 681 747 794 842 875 924 991 1.065 1.151 1.190
Kapitaalbelastingen ................................... 13 13 14 15 16 17 20 23 23 24

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten ................ 85 90 79 70 69 81 89 99 100 130
2. Uitgaven exclusief rentelasten ............................. 2.190 2.285 2.342 2.390 2.451 2.531 2.661 2.875 3.032 3.177

Sociale voorzieningen ................................... 1.145 1.197 1.240 1.297 1.327 1.394 1.472 1.599 1.701 1.796
Pensioenen .......................................... 397 418 438 449 470 493 524 565 597 631

Pensioenen exclusief overheid ....................... 314 330 345 353 367 384 406 434 459 480
Pensioenen van het overheidspersoneel ............... 84 88 93 97 103 110 118 131 138 151

Gezondheidszorg ..................................... 202 214 228 258 262 282 307 346 382 402
Werkloosheidsuitkeringen .............................. 124 125 127 130 125 123 126 144 154 171
Brugpensioenen en loopbaanonderbrekingen ............. 41 41 43 43 48 49 54 56 60 59
Kinderbijslag ......................................... 105 107 109 114 116 123 123 128 131 137
Overige' ............................................ 276 291 295 303 306 324 338 360 377 397

Overige primaire uitgaven .............................. 1.045 1.089 1.103 1.092 1.123 1.136 1.189 1.276 1.331 1.381
Bezoldigingen ........................................ 499 532 551 544 543 567 602 641 677 721
Aankoop van goederen en diensten .................... 156 172 178 184 178 181 185 197 199 202
Subsidies aan bedrijven ............................... 153 148 146 135 152 150 153 156 155 146
Lopende netto-overdrachten aan het buitenland ......... 66 67 71 85 91 92 89 107 104 101
Brutovorming van vast kapitaal ........................ 114 106 100 93 100 93 103 113 119 130
Netto kapitaaloverdrachten ............................ 57 63 57 50 59 53 57 63 77 81

3. Saldo exclusief rentelasten ................................ 23 86 104 173 198 250 327 257 280 270
4. Rentelasten .............................................. 447 516 575 564 574 642 706 715 777 783
5. Netto financieringsbehoefte (-) ............................ -424 -430 -471 -391 -376 -392 -379 -458 -496 -513

Bronnen: NIS, NBB.

1 Hoofdzakelijk uitkeringen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, uitgaven m.b.t. beroepsziekten, arbeidsongevallen, gewaarborgd inkomen en bestaanszekerheid, en de overdrachten aan de particulieren ten laste van de
centrale en de lokale overheid.
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-->. TABEL XI - OVERHEIDSUITGAVEN
LN
.j:::.. (procenten van het BBP)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 r

1. Uitgaven exclusief rentelasten ............................. 49,4 48,2 46,9 45,9 44,0 42,0 41,5 42,9 43,1 44,5

Sociale voorzieningen ..................................... 25,8 25,2 24,8 24,9 23,9 23,1 22,9 23,9 24,2 25,2

Pensioenen ............................................ 9,0 8,8 8,8 8,6 8,4 8,2 8,2 8,4 8,5 8,8
Pensioenen exclusief overheid ......................... 7,1 7,0 6,9 6,8 6,6 6,4 6,3 6,5 6,5 6,7
Pensioenen van het overheidspersoneel ................. 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,1

Gezondheidszorg ....................................... 4,6 4,5 4,6 4,9 4,7 4,7 4,8 5,2 5,4 5,6

Werkloosheidsuitkeringen ................................ 2,8 2,6 2,5 2,5 2,3 2,0 2,0 2,1 2,2 2,4

Brugpensioenen en loopbaanonderbrekingen ............... 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

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

Overige' .............................................. 6,2 6,1 5,9 5,8 5,5 5,4 5,3 5,4 5,4 5,6

Overige primaire uitgaven ................................ 23,6 23,0 22,1 21,0 20,2 18,8 18,5 19,0 18,9 19,3

Bezoldigingen .......................................... 11,3 11,2 11,0 10,5 9,8 9,4 9,4 9,6 9,6 10,1

Aankoop van goederen en diensten ...................... 3,5 3,6 3,6 3,5 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8

Subsidies aan bedrijven ................................. 3,5 3,1 2,9 2,6 2,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,0

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

Brutovorming van vast kapitaal .......................... 2,6 2,2 2,0 1,8 1,8 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8

Netto kapitaaloverdrachten .............................. 1,3 1,3 1,1 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1

2. Rentelasten .............................................. 10,1 10,9 11,5 10,8 10,3 10,6 11,0 10,7 11,0 11,0

3. Totale uitgaven .......................................... 59,5 59,1 58,5 56,7 54,4 52,6 52,5 53,5 54,2 55,5

Bronnen: NIS, NBB.

1 Hoofdzakelijk uitkeringen in het kader van de ziektê- en invaliditeitsverzekering, uitgaven m.b.t. beroepsziekten, arbeidsongevallen, gewaarborgd inkomen en bestaanszekerheid, en de overdrachten aan de particulieren ten laste van de
centrale en de lokale overheid.
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TABEL XII - NETTO FINANCIEEL TEKORT (-) OF OVERSCHOT VAN DE SUBSECTOREN EN VAN DE GEZAMENLIJKE OVERHEID

(miljarden (ranken)

Federale overheid, gemeenschappen en gewesten Lokale overheid Sociale Totaal"
zekerheid 4

Netto te financieren saldo van de Schatkist 1 Netto te Budgettaire Overige ' Totaal3
financieren kredietverlening

saldo en participaties
Totaal waarvan: van de

gemeen-

federaal gemeenschappen schappen

en gewesten Urn en de

1990' gewesten
vanaf 1991'

Ig) - la) + IdH (jl=
la) lb) le) Id) le) iO le)+iO Ih) li) Ig)+ IhH li)

1984 ............................. -504 -501 -3 69 4 -432 -11 50 -393

1985 ............................. -571 -552 -19 - 83 -6 -495 -10 50 -455

1986 ............................. -556 -552 -3 68 -16 -504 -15 28 -492

1987 ............................. -430 -451 21 43 -36 -424 -1 20 -405

1988 ............................. -434 -416 -17 40 -39 -433 -5 24 -414

1989 ............................. -397 -442 45 36 -69 -430 -31 51 -411

1990 ............................. -394 -366 -28 28 -55 -421 -14 42 -394

1991 ............................. -367 -368 1 -35 23 -22 -400 -38 -18 -455

1992 ............................. -382 -382 -61 24 -41 -461 -21 -13 -495

1993 r ........................... -376 -376 -52 27 -54 -456 -27 -40 -522

Bronnen: Ministerie van Financiën, NBB.

1 Tot eind 1990 verzorgde de Schatkist het thesauriebeheer van de gemeenschappen en de gewesten. Het saldo van die entiteiten [kolom (c)} maakte derhalve deel uit van het totale netto te financleren saldo van de Schatkist. Vanaf
begin 1991 is dat niet meer het geval, aangezien die entiteiten sedertdien over een autonome thesaurie beschikken (voor de Duitstalige gemeenschap geldt deze regeling slechts vanaf 1992); hun netto te financieren saldo komt derhalve
in kolom (d) voor.

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

J Exclusief de financiering van de kredietverlening en de participaties.

4 De gegevens over de sociale zekerheid hebben betrekking op dezelfde instellingen als in de nationale rekeningen en houden, net als deze laatste, rekening met de verschuldigde bedragen en niet uitsluitend met die welke aanleiding
hebben gegeven tot een effectieve betaling. Het begrip financieel saldo is verschillend van het begrotingssaldo dat in officiële documenten wordt gebruikt.

5 Het totale financiële tekort verschilt van de netto financieringsbehoefte - in tabel X gehanteerd begrip - , wat met name het gevolg is van verschillen in de optekeningsdata van de transacties naargelang van de twee invalshoeken. Die
statistische afwijkingen, die in tabel XVIII afzonderlijk zijn vermeld, zijn ook toe te schrijven aan onvolkomenheden in de registratie van de gegevens.
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TABEL XIII - NIEUWE VERPLICHTINGEN EN VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE OVERHEID

(miljarden franken)

Nieuwe verplichtingen Vorming van Saldo'
financiële activa

In vreemde In Belgische franken Eindtotaal
in Belgische

franken>
valuta's

Bij de NBB' Overige Totaal waarvan
door de
Schatkist

Voor ten Voor meer
hoogste een jaar dan een jaar

waarvan
lineaire obligaties

m~(b)+ (g)~. (j)~
(a) (b) (c) (d) (e) (c)+(d) (a)+(!) (h) (i) (g)-(h)

--
1984 ............................. 155 12 66 329 (-) 406 562 169 (-) 393
1985 ............................. 34 -18 52 562 (-) 596 631 176 (-) 455
1986 ............................. 63 27 297 225 (-) 549 612 121 (-) 492
1987 ............ - ................ 33 -82 220 381 (-) 520 553 148 (-) 405
1988 . - ........................... 20 -21 25 497 (-) 501 521 107 (-) 414
1989 ............................. 69 -40 271 204 (82) 434 503 92 (-) 411
1990 ............................. -22 -30 144 448 (273) 562 540 146 (-) 394
1991 ............................. -13 -107 126 667 (935) 685 673 217 (124) 455
1992 ............................. -112 ... -45 747 (963) 701 588 93 (26) 495

Eerste negen maanden

1992 ........................... -42 -1 203 357 (475) 560 518 -84 (-70) 603
1993 ........................... 194 ... 101 206 (943) 306 501 -127 (-117) 627

Bron; NBB.

1 Veranderingen van het uitstaande bedrag schatkistcertificaten dat het Rentenfonds via de bijzondere bijstand van de Nationale Bank van België financiert, van de portefeuille Belgische overheidseffecten van deze laatste 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 Belgische franken 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.

2 Inclusief kredietverlening en participaties.

3 Deze kolom stemt overeen met het netto financiële tekort van de overheid (zie kolom [j] van tabel XII, met tegengesteld teken).
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TABEL XIV - UITSTAANDE NETTOSCHULDEN VAN DE OVERHEID

(einde periode, miljarden (ranken)

Schulden Financiële activa in Nettoschulden p.m.
Belgische franken l Geharmoniseerde

schuld
In vreemde valuta's In Belgische franken Eindtotaal Totaal p.m.

Totaal exclusief de

Voor ten hoogste Voor meer Totaal
schuld tegenover

het IMF'
een jaar dan een jaar

(a) (b) (c) . (d) ~ (b) + (c) (e) ~ (a) + (d) (f) (g) ~ (e) - (f) (h) (i)

1984 ................... 1.060 1.265 3.073 4.338 5.398 452 4.947 (4.856) (4.648)

1985 ................... 1.028 1.307 3.635 4.943 5.971 511 5.460 (5.361 ) (5.278)

1986 ................... 1.046 1.617 3.861 5.477 6.524 531 5.993 (5.908) (5.770)

1987 ................... 1.069 1.752 4.246 5.998 7.066 573 6.493 (6.412) (6.233)

1988 ................... 1.107 1.758 4.743 6.501 7.608 617 6.991 (6.907) (6.687)

1989 ................... 1.150 1.994 4.946 6.940 8.090 655 7.435 (7.346) (7.110)

1990 ................. ,. 1.128 2.099 5.394 7.493 8.621 714 7.907 (7.828) (7.550)

1991 ................... 1.118 2.141 5.968 8.109 9.227 828 8.399 (8.317) (8.029)

1992 ................... 1.017 2.129 6.714 8.842 9.859 871 8.987 (8.872) (8.539)

1993 september ......... 1.271 2.230 6.919 9.150 10.421 718 9.703 (9.587) (9.126)

Bron: NBB.

Bibliografische referenties: Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXIW jaargang, deel l, nr. 5, mei 1988 : Wijzigingen aan hoofdstuk XI « Overheidsfinanciën » van het gedeelte « Statistieken» van het Tijdschrift en LXVIW jaargang,
nrs. 7·8, juli-augustus 1993 : Herziening van hoofdstuk XI « Overheidsfinanciën » van het gedeelte « Statistieken» van het Tijdschrift.

1 Exclusief kredietverlening en participaties.

2 Exclusief de schatkistcertificaten in het bezit van het IMF. De afgifte aan die instelling van niet-rentedragende certificaten geeft immers geen aanleiding tot kasontvangsten voor de overheid.
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TABEL XV - BETALINGSBALANS VAN DE BLEU
(saldi in miljarden franken)

1993 r

A. Lopend verkeer .
p.m. Lopend verkeer op kasbasis .

B. Kapitaalverkeer 1 ....••••.••..•....•......••.......•.••••••.•..•...•••...••••••••

1. Directe investeringen .
Tegoeden van ingezetenen .
Tegoeden van niet-ingezetenen .

2. Portefeuillebeleggingen .
Tegoeden van ingezetenen .

Aandelen .
Vastrentende effecten .

Tegoeden van niet-ingezetenen .
Aandelen .
Vastrentende effecten .

3. Overig kapitaalverkeer .
3.1 Handelskredieten .
3.2 Nettotegoeden van ingezeten bedrijven en particulieren .

In franken in het buitenland .
In vreemde valuta's .

A contant .
Op termijn .

3.3 Nettotegoeden in franken van niet-ingezetenen bij ingezeten kredietinstellingen ..
A contant .
Op termijn .

3.4 Kapitaalverkeer in vreemde valuta's van ingezeten kredietinstellingen .
A contant .
Op termijn .

3.5 Kapitaalverkeer van niet-financiële overheidsbedrijven .•.......................
3.6 Kapitaalverkeer van de overheid .

In franken .
In vreemde valuta's .

4. Vergissingen en weglatingen .................................................•..
5. Mutatie van de netto goud- en deviezenreserves, à contant en op termijn, van de NBB 2

-3
(-2)

3
17

-17
34

-96
-107

4
-111

11
-4
15

148
1

28
-17

45
19
26
34
34

1984

-65
-39
-26

6
144
-la
154

2
-67

41
(23)

-41
50

-: 19
69

-94
-119

-5
-114

25
13
12
-9

-18
28
-5
33
8

25
2

21
-19
-52
-46
-6

1
30
-2
32
4
8

1985

139
(144)

-139
-41
-81

40
-94

-138
-31

-107
44
30
14
7
6

61
-24

85
53
32

-35
-8

-27
-71
-65
-6
-7
52
-6
58
-4
-7

1986

103
(104)

-103
-12

-108
96

-60
-112

-1
-111

52
24
28
55

1
54
16
38

-41
79
30
26
4

-61
22

-83
-6
38
3

35
-5

-81

1987

134
(122)

-134
51

-138
190

-138
-196

19
-215

59
19
40

-27
-12
-72

8
-80

-111
31
74
58
17

-12
35

-47
-3
-2

-14
12
-1

-19

1988

140
(147)

-140
43

-259
303

-207
-264
-78

-186
57
31
27
69
8

-37
-21
-16
-93

77
54
57
-3

-25
48

-74
-la

80
7

73
-26
-19

1989

120
(152)

-120
75

-207
282
51
9

19
-la

42
28
14

-176
33

-236
-21

-215
57

-272
88
18
70

-24
-226

202
-7

-30
-7

-23
-54
-17

1990

164
(156)

-164
82

-209
291
120

-103
-6

-97
223
19

204
-320

-8
132
19

112
109

3
-344
-186
-158
-77

-237
160
-5

-17
-11
-6

-23
-23

1991

206
(198)

-206
68

-340
409
35

-57
3

-60
92
15
77

-217
-8

-109
-29
-80
-42
-38

91
84

7
-83

-250
166
la

-118
-15

-103
64

-155

1992

350
(378)

-350
163

-134
297
-2

-176
-56

-120
174
66

108
-705

28
-506
-90

-417
-223
-194
-626
-203
-422
-31

-508
476
14

416
-24
441
-20
214

Bron: NBB.

Bibliografische referennes . Eurostat. 1984 : De methodologie van de betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.
Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXIW jaargang, deel Il, nr. 4, oktober 1988 : Wijzigingen aan tabellX-5 « Verrichtingen met het buitenland, verrichtingen in buitenlandse valuta's van de ingezetenen met
de Belgische en Luxemburgse banken en termijnvafutatransacties » van het gedeelte i( Statistieken)j van het Tijdschrift en LXIV" jaargang, deelll, nrs. 2-3, augustus-september 1989: Wijzigingen in het boeken van
de uitvoer op kasbasis en in het behandelen van handelspapier in het gedeelte ((Statistieken u van het Tijdschrift.

N.B. De voorstelling van de betalingsbalans verschilt van die van de voorgaande jaren: in de mate van het mogelijke is het standaardschema van de in 1993 gepubliceerde, vijfde uitgave van de Balance of Payments Manual van het IMF
gebruikt.

1 Teken - kapitaaluitvoer.

2 Teken - vermeerdering van de reserves.
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TABEL XVI - LOPEND VERKEER OP TRANSACTIEBASIS

(saldi in miljarden franken)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 r
------

1. Goederenverkeer ....................................................... -15 32 103 48 106 92 55 66 112 167

2. Dienstenverkeer ........................................................ 28 17 26 48 34 18 56 52 74 104
Vracht- en verzekeringskosten voor goederenvervoer en andere vervoerkosten .. 17 21 20 34 42 41 43 38 50 54
Reisverkeer ............................................................. -17 -23 -32 -35 -44 -49 -58 -67 -82 -77
Driehoekshandel ........................................................ 26 13 26 36 21 18 36 26 43 27
Niet elders vermelde overheidstransacties .................................. 22 25 30 35 35 38 37 46 52 54
Overige diensten ........................................................ -19 -19 -18 -22 -21 -29 -3 9 11 46

3. Inkomens .............................................................. 35 34 53 62 64 106 81 115 99 167
Arbeidsinkomens ........................................................ 38 42 48 49 52 56 56 63 65 65

Grensarbeid .......................................................... 5 5 6 3 3 2 0 -2 -5 -8
Internationale instellingen .............................................. 33 37 42 46 49 55 56 65 70 73

Inkomens uit beleggingen en investeringen ................................. -4 -8 5 13 12 50 25 52 34 101

4. Overdrachten .......................................................... -51 -42 -43 -56 -70 -76 -72 -69 -79 -88
Particuliere overdrachten ................................................. -10 -8 -9 -4 2 2 -20 -10 -16 -19
Overheidsoverdrachten ................................................... -41 -34 -34 -52 -72 -78 -52 -59 -63 -69

5.Totaal van het lopende verkeer op transactiebasis (1+ 2 + 3 + 4) ......... -3 41 139 103 134 140 120 164 206 350

Bron: NBB.

N.B. De voorstelling van de betalingsbalans verschilt van die van de voorgaande jaren: in de mate van het mogelijke is het standaardschema van de in 1993 gepubliceerde, vijfde uitgave van de Balance of Payments Manual van het IMF
gebruikt. De driehoekshandel, voorheen « arbitrage» genaamd, wordt niet meer bij het goederenverkeer, maar bij de diensten gerekend. De inkomens zijn in een nieuwe rubriek gegroepeerd, terwijl ze vroeger bij de diensten
voorkwamen; de grensarbeid, die in de rubriek « overige diensten » was opgetekend, en de door de internationale instellingen betaalde salarissen, die in de niet elders vermelde overheidstransacties waren opgenomen, worden voortaan
in afzonderlijke rubrieken geboekt. De inkomens uit beleggingen en investeringen maakten vroeger eveneens deel uit van het dienstenverkeer.
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--' TABEL XVII - INDICATIEVE VALUTAKOERSEN
~
0 (noteringen in Belgische franken, jaargemiddelden)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
---

Duitse mark ................................. 20,31 20,18 20,58 20,78 20,94 20,96 20,68 20,59 20,59 20,90
Franse frank ................................. 6,61 6,61 6,44 6,21 6,17 6,18 6,14 6,06 6,07 6,10

Pond sterling ................................ 76,98 76,33 65,48 61,11 65,37 64,55 59,47 60,23 56,64 51,90
Italiaanse lire (100) ........................... 3,29 3,1 Î 3,00 2,88 2,83 2,87 2,79 2,75 2,62 2,20
Nederlandse gulden .......................... 18,01 17,89 18,25 18,44 18,60 18,58 18,35 18,27 18,28 18,60
Peseta (100) ................................. 35,93 34,87 31,88 30,28 31,57 33,27 32,79 32,87 31,46 27,22

Deense kroon ................................ 5,58 5,60 5,52 5,46 5,46 5,39 5,40 5,34 5,33 5,33
Escudo (100) ................................ 39,62 34,58 29,88 26,49 25,52 25,02 23,44 23,64 23,81 21,53
Iers pond ................................... 62,60 62,80 59,80 55,50 55,99 55,85 55,26 54,99 54,67 50,62
Griekse drachme (100) 1 ••••••••••••••••••••••• - - - 25,94 24,29 21,11 18,76 16,87 15,07

VS-dollar .................................... 57,79 59,36 44,66 37,34 36,81 39,43 33,41 34,18 32,12 34,57
Yen (100) ................................... 24,32 24,91 26,57 25,85 28,70 28,63 23,14 25,40 25,36 31,24
Canadese dollar .............................. 44,63 43,50 32,13 28,17 29,95 33,30 28,63 29,84 26,60 26,79
Zweedse kroon .............................. 6,98 6,89 6,26 5,89 6,00 6,11 5,64 5,65 5,53 4,44

Zwitserse frank ............................... 24,61 24,21 24,89 25,06 25,14 24,11 24,09 23,83 22,89 23,41

Oostenrijkse schilling .......................... 2,89 2,87 2,93 2,95 2,98 2,98 2,94 2,93 2,93 2,97

Noorse kroon ................................ 7,08 6,90 6,04 5,54 5,64 5,71 5,34 5,27 5,17 4,87

Finse mark .................................. 9,61 9,56 8,80 8,50 8,78 9,18 8,73 8,45 7,19 6,05

Australische dollar ............................ - - - 26,61 23,62 23,48

Nieuwzeelandse dollar ........................ - - - - 19,76 17,28 18,72

Ecu 2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45,06 44,91 43,79 . 43,03 43,42 43,35 42,50 42,26 41,54 40,40

p.m. Effectieve wisselkoers van de Belgische frank 3

(1985 = 100) ........................... (99,2) (100,0) (104,4) (108,1) (106,6) (105,8) (110,9) (110,6) (112,8) (113,6)

Bron: NBB.

N.B. : Tot 31 december 1990: officiële wisselkoersen vastgesteld door de in verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers. Vanaf 1991 : indicatieve valutakoersen.

1 Vanaf 4 januari 1988 wordt de Griekse drachme ter beurze genoteerd.

2 Vanaf 3 september 1984 wordt de ecu ter beurze genoteerd.

3 Gewogen op basis van het belang van de OESO-landen, uitgezonderd Ijsland en Turkije, als concurrenten van de ingezeten producenten van fabrikaten op het geheel van de markten.
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TABEL XVIII - FINANCIELE REKENINGEN PER SECTOR

(miljarden franken)

Eerste negen maanden

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 r 1992 1993 r

--
1. Particulieren en vennootschappen

1.1 Netto financieringsvermogen of -behoefte (-) 324 434 517 440 406 500 346 443 483 580 n. n.
Particulieren' .......................... . 314 304 346 314 296 414 375 549 568 715 n. n.
Vennootschappen' ....................... 10 130 171 126 110 86 -29 -106 -85 -135 n. n.

1.2 Netto financieeloverschot .................. 359 441 585 458 503 440 412 567 615 n. 640 743
Vorming van financiële activa 2 •••••••••••• 601 751 883 893 1.174 1.491 1.085 1.378 1.326 n. 1.197 1.019
Nieuwe verplichtingen (-) ................ 242 310 298 435 671 1.051 673 811 711 n. 557 276

1.3 Statistische afwijking (1.1 - 1.2) ............. -35 -7 -68 -18 -97 60 -66 -124 -132 n. n. n.

2. Overheid
2.1 Netto financieringsbehoefte ' (-) ........... . -424 -430 -471 -391 -376 -392 -379 -458 -496 -513 n. n.
2.2 Netto financieel tekort 3 (-) ................ -393 -455 -492 -405 -414 -411 -394 -455 -495 -522 -603 -627

Vorming van financiële activa 4 •••••••••••• 169 176 121 148 107 92 146 217 93 n. -84 -127
Nieuwe verplichtingen 4 (-) ••••.•.•••.•..• 562 631 612 553 521 503 540 673 588 n. 518 501

2.3 Statistische afwijking (2.1 - 2.2) ............. -31 25 21 14 38 19 15 -3 -1 9 n. n.

3. Buitenland
3.1 Netto financieringsvermogen of -behoefte ' (-) 31 -5 -95 -57 -84 -91 -46 -108 -110 -191 n. n.
3.2 Netto financieeloverschot of tekort (-) ...... 31 -5 -95 -57 -83 -33 -31 -106 -130 n. -56 -135

3.3 Statistische afwijking (3.1 - 3.2) ....... ; ..... ... ... ... ... -1 -585 -165 -2 20 n. n. n.

4. Statistische aanpassingen
4.1 Reële rekeningen' ......................... 68 2 49 9 55 -18 79 122 124 125 n. n.
4.2 Financiële rekeningen ...................... 3 19 2 3 -6 4 13 -6 11 n. 19 19

Bron: NBB.

1 Uit tabel IX overgenomen gegevens.

2 Zie tabel XIX.

3 Zie tabel XII.

.- Zie tabel XIII.

r Het netto financieringsvermogen of de netto financieringsbehoefte van het buitenland worden berekend door het NIS dat daartoe gewoonlijk voor de În- en uitvoer de betalingsbalansgegevens gebruikt en niet de douanestatistieken. In
1989 en 1990 is het NIS echter uitgegaan van een rekenkundig gemiddelde van de ontwikkelingen die uit de twee bronnen blijken. Om die reden bestaat er voor die twee jaar een vrij grote statistische afwijking tussen de netto
financieringsbehoefte en het netto financiële tekort van het buitenland.
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TABEL XIX - VORMING VAN FINANCIELE ACTIVA DOOR DE PARTICULIEREN EN DE VENNOOTSCHAPPEN

(miljarden franken)

Eerste negen maanden

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1992 1993 r

Activa in Belgische franken ........................ 417 559 571 515 574 760 996 997 943 722 563
Voor ten hoogste een jaar ....................... 205 278 488 388 305 614 369 463 432 371 442

Biljetten en muntstukken ....................... -5 -2 20 8 4 6 -8 4 -4 -14 -5
Zichtdeposito's ................................ -20 54 63 31 70 92 26 11 -16 18 24
Gewone spaardeposito's ........................ 114 162 207 224 185 190 -258 -88 -73 -147 -77
Overige deposito's 1 ••••••...••.•••••••••••.•••• 110 44 144 110 33 242 519 259 408 379 306
Schatkistcertificaten en thesauriebewijzen 2 •••••••• -1 -7 4 -3 ... ... 1 165 26 61 18
Kasbons ...................................... 7 27 51 18 13 83 90 114 91 75 176

Voor meer dan een jaar ......................... 212 281 83 127 269 146 627 534 511 351 121
Obligaties en kasbons3 ••••••••••••••••••••••••• 182 268 76 133 269 99 643 514 510 347 151
Aandelen ' .................................... 20 3 9 -14 3 56 -19 4 -6 -1 -32
Deposito's .................................... 2 7 ... 7 -11 -14 ... 9 4 2 1
Diversen ................................... o. 7 3 -1 2 9 5 3 7 3 2 1

Activa in vreemde valuta's ........................ 95 85 143 138 226 352 17 97 137 158 160
Voor ten hoogste een jaar ....................... -9 -6 30 49 33 109 70 51 164 230 86
Voor meer dan een jaar ......................... 105 90 113 89 193 244 -54 46 -27 -73 74

Obligaties ••••••••••••••• _ ••••••••••• 0 •••••••• 109 85 82 88 211 166 -35 40 -24 -68 71
Aandelen ..................................... -4 5 31 1 -19 78 -19 6 -3 -4 3

Overige activa 5 ...••••••••.•.......•••••••••••.... 89 107 169 240 374 378 72 284 246 317 296
Handelsvorderingen op het buitenland ............. -2 18 -6 -1 12 -8 -33 8 8 26 -12
Financieel goud ................................. 10 9 7 20 6 -4 5 4 4 4 -4
Andere activa op het buitenland ...... . ........... 15 5 70 90 127 208 196 185 226 148 81
Diversen 6 ...................................... 66 75 99 131 228 182 -96 88 8 139 231

Eindtotaal ........................................ 601 751 883 893 1.174 1.491 1.085 1.378 1.326 1.197 1.019

Bron: NBB.

Bibliografische referentie: Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXIW jaargang, deelII, ms. 1-2, juli-augustus 1988 : Wijzigingen aan hoofdstuk XV « Financiële activa j) van het gedeelte « Statistieken j) van het Tijdschrift en :"'XV1W jaargang,
nr. 10, oktober 1993: Wijziging in de behandeling van de huisvestingmaatschappijen in het gedeelte « Statistieken) van het Tijdschrift.

1 Met inbegrip van de via instellingen voor collectieve belegging gevormde deposito's, voor zover die konden worden opgetekend.

2 Met inbegrip van de via instellingen voor collectieve belegging verworven schatkistcertificaten en thesauriebewijzen. Inclusief de orderbriefjes.

3 Inclusief de obligaties in Luxemburgse franken, voor zover die konden worden opgetekend.

4 Openbaar uitgegeven aandelen, na aftrek van de door niet-ingezetenen verrichte netto-aankopen van Belgische aandelen.

5 Activa waarvoor de indeling in Belgische franken en vreemde valuta's niet bekend is of geen zin heeft.

6 Saldo van de mutaties in de vorderingen en schulden van de financiële instellingen, alsook de vergissingen en weglatingen in de betalingsbalans van België. De omvang van de schommelingen van deze laatste toont aan hoe moeilijk het
is reële en financiële rekeningen voor België alleen op te stellen, gelet op de verwevenheid van de twee economieën die samen de BLEU vormen.
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TABEL XX - BElANGRIJKSTE RENTETARIEVEN

(jaargemiddelden) .

Geldmarkttarieven Rente op _ Creditrentetarieven 3 Debetrentetarieven
op 3 maanden l staatsleningen

voor ten minste

Schatkist- Interbanken-
6 [aar"

Spaardeposito's 4 Deposito's Door de OKI's Kaskredieten Vaste Investerings- Hypothecaire
certificaten markt van fr. 5 tot uitgegeven van banken voorschotten kredieten leningen

20 miljoen kasbons (5 jaar) van banken van de NMKN
bij banken (3 maanden)

(3 maanden)

1984 .................... 11,58 11,38 12,24 8,00 10,76 11,40 14,40 11,73 12,84 12,90

1985 .................... 9,71 9,58 10,97 8,00 8,97 10,74 12,61 9,83 11,97 11 ,73

1986 .. ,., ........ , ...... 8,21 8,11 8,63 6,64 7,48 7,72 10,47 8,21 8,92 8,85

1987 .................... 7,19 7,10 8,18 6,20 6,47 7,59 9,34 7,20 8,73 8,49

1988 .................. ,. 6,81 6,77 8,01 6,03 6,14 7,33 8,86 6,87 8,53 8,28

1989 ............... , .... 8,80 8,73 8,59 6,00 8,11 7,73 10,98 8,83 8,98 8,77

1990 ......... , .. , ....... 9,80 9,82 10,06 5,94 9,19 8,97 12,99 9,92 10,98 10,69

1991 .................... 9,37 s 9,396 9,31 5,83 8,80 8,69 12,86 9,48 10,74 11,00

1992 .................... 9,36 9,39 8,66 5,83 8,80 8,09 13,05 9,46 10,10 10,33

1993 .................... 8,15 8,21 7,22 5,42 7,58 6,43 11,97 8,31 8,40 8,85

Bronnen: BVB, Belgische Vereniging voor Onroerend Krediet, OKI's, NBB.

Bibliografische referentie: Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXVle jaargang, nr. 5, mei 1991 Herziening van hoofdstuk XIX (( Disconto-, rente- en rendementstarieven JJ van het gedeelte « Statistieken)J van het Tijdschrift.

1 Rentetarieven berekend op basis van 365 dagen.

2 Rendement op de secundaire markt, vóór bronbelasting.

3 Vóór bronbelasting.

4 Fictieve brutorente, inclusief de getrouwheidspremie, van gewone spaardeposito's bij de ASLK.

5 Vartaf 29 januari 1991, referentietarief van de schatkistcertificaten op de secundaire markt.

6 Vanaf 29 januari 1991, nieuwe reeks die ongeveer 1/16e procentpunt onder de oude ligt.

.....

.,I::.
W VERSLAG VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE 1993 (STATISTISCHE BIJLAGE)



......
~
~ (procenten)

TABEL XXI - RENTETARIEVEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BElGIE EN VAN HET HERDISCONTERING- EN WAARBORGINSTITUUT

Data waarop de wijzigingen van toepassing worden HWI-tarief voor de eindedagoverschotten

p.m. 1993 1 januari .

1993 8 januari .
11 januari .
20 januari .
25 januari .

5 februari .
8 februari .

10 februari .
11 maart .
15 maart .
19 maart .
22 maart .
24 maart .
29 maart .
31 maart .

li!!lii:::
3 mei .

10 mei .
13 mei .
17 mei .
24 mei .
28 mei .

Discontovoet

7,75

7,50

7,25

7,00

6,75

6,50

6,25

Centraal tarief
van de Bank 1

Rente op de via
toewijzingen verstrekte

kredieten voor een
week2

Rente op de voorschotten
in rekening-courant

Binnen
de kredietlijnen

9,108,60

9,00

8,60

-
tr

8,50
8,50

8,90
"

"
8,40

8,40
8,80

"
-

"
8,30

8,30
9,30
9,10

rr

8,10
8,10

9,00
"

rr

8,00
8,00

10,00
tr

"
8,50

8,50
9,20"
9,00

8,20

"
8,00

8,00
8,90"

"
7,90

7,90
8,70"

"
7,70

7,70
8,50

"
-

"
7,50

7,50
8,40

"
7,40

8,30
7,40

tr

7,30
7,30

8,20
rr

7,20
8,00

7,20
7,007,00

Buiten
de kredietlijnen

Gewone tranche Overschrijdingstranche 3

10,25

10,00

8,10 6,60

8,00 6,50
sr

7,90 6,40
" tr

7,80 6,30
"7,30

7,10 6,10
" "7,00 6,00

9,75

12,50

10,00
" " "
" " "6,90 5,90
" "9,50 6,70 5,70
" " n

9,25 6,50 5,50
" " n

6,40 5,40
9,00 6,30 5,30

" " tr

6,20 5,20
8,75 6,00 5,00

Bron: NBB.

Bibliografische referentie: Tijdschrift van de Nationale Bank van België, LXVle jaargang, nr. 5, mei 1991 Herziening van hoofdstuk XIX IC 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 kredietlijnen, waarvan het totale bedrag voor alle « primary dealers» samen per eind
1993 fr. SJ miljard beliep.

2 De vermelde data stemmen overeen met de data van de toewijzingen (of transaetiedata) en niet met de data van de afwikkeling in de verrekenkamer (of valutadata), die, behoudens uitzonderingen, twee dagen na de toewijzingsdata
vallen. Als er geen gegevens vermeld zijn, heeft er op die datum geen toewijzing plaatsgevonden.

J Dit tarief is van toepassing op de overschotten die meer bedragen dan 5 pet. van de individueel aan de financiële instellingen toegekende kredietlijnen.
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TABEL XXI - RENTETARIEVEN VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE EN VAN HET HERDISCONTERING- EN WAARBORGINSTITUUT (vervolg)

(procenten)

Data waarop de wijzigingen van toepassing worden HWI-tarief voor de eindedagoverschotten

1993 22 juni .

;im ••••·•••·•••••••••••••••
4 augustus .
2 september .
8 september .

10 september .
13 september .
15 september .
20 september .
22 september .
30 september .
6 oktober .

22 oktober .
25 oktober .
17 november .
18 november .
22 november .
3 december .
6 december .
7 december .

13 december .
22 december .
28 december .

Discontovoet Centraal tarief
van de Bank'

Rente op de via
toewijzingen verstrekte

kredieten voor een
week?

Rente op de voorschotten
in rekening-courant

Binnen

6,90

de kredietlijnen
-

"6,70
6,90

7,90

"
-

"

7,15
6,70

7,70

8,50

"

9,50
8,50

9,15

-
10,50

10,50
9,50

11,50

rr

"

10,25
10,50

12,50

"
-

"

10,00

12,25

9,75
10,00

12,00

tr

-
11,75

9,65
9,75

11,50

"

"

9,40
9,65

11,40

"
-

"

8,30
9,40

11,15

"

"
-

10,00

8,00
8,30

"
-

7,50
8,00

9,70

"
-

"

7,40
7,50

9,20

7,25
- "

7,25
9,10
8,95

Buiten
de kredietlijnen

Gewone tranche Overschrijdingstranche 3

8,75
"8,50

10,00
12,00
13,00

"14,00
"13,75

5,90 4,90
" "5,70 4,70

" "
6,15 5,15
7,50 6,50
8,50 7,50

" "9,50 8,50
" "9,25 8,25

" "9,00 8,00
8,75 7,75
" "8,65 7,65
" "8,40 7,40
n "7,30 6,30
" "
" "7,00 6,00
"

6,50 5,50
tr "6,40 5,40

6,25 5,25

6,25

6,00

7,00

6,50

6,00

5,50
"5,25

13,25

12,00

11,50

Bron: NBB.

Bibliografische referentie: Tijdschrift van de Nationale Bank van België, UNie jaargang, nr. 5, mei 1991 : Herziening van hoofdstuk XIX IC Disconto-, rente- en renrfementstaneven » van het gedeelte « 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 kredietlijnen, waarvan het totale bedrag voor alle « primary dealers» samen per eind
1993 fr. 5,7 miljard beliep.

: De vermelde data stemmen overeen met de data van de toewijzingen (of transactiedata) en niet met de data van de afwikkeling in de verrekenkamer (of valutadata), die, behoudens uitzonderingen, twee dagen na de toewijzingsdata
vallen. Als er geen gegevens vermeld zijn, heeft er op die datum geen toewijzing plaatsgevonden.

3 Dit tarief is van toepassing op de overschotten die meer bedragen dan 5 pct. van de individueel aan de financiële instellingen toegekende kredietlijnen.
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TABEL XXII - TRANSACTIES VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

(veranderingen in miljarden franken)

1. Transacties buiten geldmarktbeleid ............................................................•...

1.1 Vermeerdering (-) of vermindering van de biljettenomloop 2 ••••••••...•••••••••••••••••••••••••••

1.2 Vermeerdering of vermindering (-) van de goud- en deviezenreserves 3 .•••••••••••••••••••••••••••

1.3 Vermeerdering (-) of vermindering van het deposito van de Belgische Staat .

1.4 Vermeerdering (-) of vermindering van het deposito van de Luxemburgse Staat .

1.5 Diversen (netto) .

2. Geldmarktbeleid .

2.1 Mobilisering van handelspapier .

2.2 Kredietverstrekking d.m.v. aanbestedingen .

2.3 Directe geldmarktinterventies .
2.3.1 Aan- of verkopen (-) van effecten op de markt .
2.3.2 Cessies-retrocessies .
2.3.3 Interbankendeposito's of -leningen (-) ...................................................•.

3. Dekking of opneming (-) van de residuele geldmarktsaldi .

3.1 Voorschotten aan de Staat .

3.2 Voorschotten aan het Rentenfonds .

3.3 Opgenomen overschot van de Schatkist (-) .

3.4 Veranderingen van de netto eindedagoverschotten of -tekorten van de financiële instellingen .
3.4.1 Voorschotten in rekening-courant aan de financiële instellingen .
3.4.2 Door het HWI bij de NBB geplaatste eindedagoverschotten (-) .

1991 ' 19931992

-3,0

-23,0

21,0

-86,0

-10,0

-74,5

-0,8

-0,5

-0,2

22,5

1,8

19,9

-1,0 0,8

4,6 -22,6

0,3 -6,9

-10,9 -25,2

15,2 9,5
-16,3 -0,3

32,0 12,8
-0,5 -3,0

-1,6 0,1

0,2

...
0,1

-1,7 -0,1
-'-11,2 -0,1

9,5

87,7

0,3

5,1

82,3
15,0
65,3
2,0

-1,7

-0,2

-1,5
0,2

-1,7

Bron: NBB.

1 Februari tot december 1991.

2 Met inbegrip van de verminderingen ten gevolge van de terugvloeiing van biljetten die geen wettig betaalmiddel meer zijn.
3 Tegen marktkoersen en op valutadatum.
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De Nationale Bank van België
als onderneming



DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

INLEIDING

Sinds 1989 worden in het jaarverslag van de Nationale Bank van België een aantal
gegevens gepubliceerd over functionele aspecten van de activiteiten die zij ontplooit,
niet alleen als monetaire autoriteit maar ook als een bedrijf dat diensten van algemeen
nut verleent. Die bedrijfsverslagen bevatten ook gegevens betreffende het personeelsbe-
stand en de organisatie van de Bank.
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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 EN DE
COUPURE-OPBOUW

De uitgifte van bankbiljetten is de meest
traditionele activiteit van de Bank, wat o.m.
tot uiting komt in de destijds veel gebruikte
uitdrukking « emissie-instituut », als synoniem
van circulatiebank of centrale bank. In tegen-
stelling tot bepaalde buitenlandse centrale
banken drukt de Bank haar biljetten zelf. Het
is de enige activiteit van de Bank die een
duidelijk industrieel aspect vertoont.

Na grondige economische en technische
studies, heeft de Bank op 11 december 1992
het « Boudewijn-Fabiola »-biljet van
fr. 10.000 in circulatie gebracht. Dat biljet
vervolledigde de bestaande serie van fr. 100,
r-sco. fr. 1.000 en fr. 5.000.

Het in december 1992 ingevoerde biljet
van fr. 10.000 heeft op korte tijd een grote

VERLOOP VAN DE VRAAG NAAR BILJETTEN VAN FR.10.000
SINDS HET IN OMLOOP BRENGEN PER 11 DECEMBER 1992

(maandultimo's; in miljarden (ranken)

1992 December (11) .

December . 15,3

1993 Januari .

Februari .

Maart .

April .

Mei .

Juni .

Juli .

Augustus .

September .

Oktober .

23,9

30,5

40,5

48,3

54,5

63,4

64,1

64,5

65,2

71,4

75,5

80,5

November

December .

populariteit verworven, getuige het verloop
van de maandultimocijfers in onderstaande ta-
bel die een ononderbroken opgang vertonen.

Dientengevolge heeft het biljet van
fr. 10.000 in een tijdsruimte van nauwelijks
een jaar een belangrijk deel van de circula-
tiewaarde voor zich opgeëist, met name on-
geveer 18 pct. per eind december 1993,
tegen 3,6 pct. een jaar voordien. Uit grafiek 1
blijkt dat de terreinwinst van het nieuwe biljet
heeft plaatsgehad ten nadele van het biljet
van fr. 5.000, waarvan het marktaandeel is
teruggelopen van 69 pct. - een historisch
maximum - per eind 1991 tot 64,9 pct. eind
1992 en ongeveer 50 pct. ultimo 1993. Een
soortgelijk « verdringingsverschijnsel» heeft
zich in het begin van de jaren zeventig voor-
gedaan, toen de coupure van fr. 5.000 het
assortiment Belgischebankbiljetten was komen
aanvullen; destijds geschiedde de opmars van
de nieuwe coupure ten koste van de toen-
malige dominante positie van het biljet van
fr. 1.000. Uit een en ander blijkt dat er, mede
ten gevolge van de inflatie, na verloop van
tijd behoefte is aan coupures met een hogere
nominale waarde. Het aandeel van de cou-
pures van fr. 1.000, fr.SOa en fr. 100 in de
totale circulatiewaarde bleef van het ene tot
het andere jaar vrijwelongewijzigd: het
handhaafde zich onverminderd op een niveau
van respectievelijk om en bij de 25 pct. voor
de coupure van fr. 1.000 en 3 pct. voor de
laagste twee coupures.

In de loop van 1994 zal de Bank de
eerste coupure van een volledig nieuwe serie
bankbiljetten in omloop brengen. Het gaat om
een biljet met een nominale waarde van
fr. 2.000. Het is voor de eerste maal in de
Belgische geschiedenis dat er een coupure
met die waarde zal circuleren. Het zijn vooral
de banken en andere kredietinstellingen die
op de uitgifte van een dergelijk biljet hebben
aangedrongen, in het bijzonder om de capa-
citeit van de geldautomaten aanmerkelijk te
kunnen verhogen. Door de uitbreiding van
haar aanbod streeft de Bank tevens naar een
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(jaarultimocijfers)

GRAFIEK 1 - SAMENSTELLING VAN DE BANKBilJETTENCIRCULATIE PER COUPURE
PROCENTEN VAN DE CIRCULATIEWAARDE

1972

2.6 3

1987
D 10000

1977
3.1 3.5

2.9 3.2 3.6

.5000

betere coupure-opbouw, waardoor betalingen
in gereed geld efficiënter kunnen verlopen
omdat het aantal biljetten dat erbij betrokken
is kleiner wordt. Als tweede biljet van de
nieuwe reeks is momenteel een biljet van
fr. 100 in voorbereiding. De uitgiftedatum er-
van ligt echter nog niet vast. Het huidige
fro 100-biljet werd in 1978 in omloop ge-
bracht. Het vormde toen het eerste biljet van
de thans nog circulerende serie en het is lo-
gischerwijze na 16 jaar aan vernieuwing toe.

1.12 UITSTAANDE BEDRAGEN

Dagelijks worden door de kantoren van
de Nationale Bank biljetten uitgegeven en ont-
vangen, zodat het aantal biljetten in omloop
voortdurend varieert. Dat is logisch omdat de
circulatie in de praktijk de bankbiljettenbe-
hoefte van het publiek volgt. Onder invloed
van seizoenfactoren kunnen er in de loop van

1992
.1000

1982
2.8 3.1

44.5

1993
~ 500 D 100

het jaar belangrijke schommelingen in de cir-
culatie optreden: zo bereikte de circulatie
een minimum van 407,9 miljard op 27 januari
1993 en een maximum van 450,5 miljard op
5 juli 1993 (vakantieperiode), een amplitude
van niet minder dan 42,6 miljard, die qua
aantal tot uiting kwam in een variatie van
17,3 miljoen biljetten. Seizoenmatig bereikt
de bankbiljettenomloop ook een piek bij de
jaarwisseling. Ultimo 1993 hield het publiek
voor een bedrag van fr. 440,6 miljard biljetten
aan, dat is 10,4 miljard of 2,4 pct. meer dan
een jaar voordien. Bovengenoemde waarde
was belichaamd in 333,8 miljoen biljetten. In
1992 bedroeg het aantal biljetten in omloop
op 31 december 332,6 miljoen. Die minieme
toename van het aantal biljetten, bij een ge-
stegen circulatiewaarde met 2,4 pct., is toe te
schrijven aan de reeds beschreven succesvolle
introductie van het nieuwe biljet van
fro 10.000, dat voor een groot deel de plaats
heeft ingenomen van het biljet van fr. 5.000.
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BANKBILJETTENCIRCUlATIE'

(jaarultimocijfers)

1992

Waarde in miljarden franken

1993

Aantal in miljoenen biljetten

1992 1993

1,5 8,1

55,8 44,2

109,1 111,9

25,2 25,8

141,0 143,8

332,6 333,8

fr. 10.000

fr. 5.000

fro 1.000

15,3

279,1

109,1

12,6

14,1

fr.

fr.

500

100

Totaal . 430,2 440,6

80,5

220,9

111 ,9

12,9

14,4

1 Inclusief de biljetten die zich in de kassen van de kredietinstellingen bevinden en exclusief de biljetten van het type « Vesalius » die nog niet ter verwisseling
bij de Bank werden aangeboden.

De hierna vermelde daggemiddelden van
de biljetten in omloop geven een beeld van

DAGGEMIDDELDEN VAN DE BILJETTENOMLOOP

de fundamentele ontwikkeling in de loop van
het verslagjaar.

Procentuele veranderingen t.o.v. de
overeenstemmende periode van het

voorgaande jaar

in miljarden franken

1991 1992 1993

413,7 413,4 416,4

426,0 429,0 434,1

429,1 427,7 434,6

424,8 420,6 430,5

423,5 422,7 428,9

1e kwartaal

z- kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Jaar .

1992 1993

-0,07 +0,73

+0,70 + 1,19

-0,33 + 1,61

-0,99 +2,35

-0,19 +1,47

1.13 HET SORTEERPROCES

Naast het ontwerpen en drukken van bil-
jetten, eontroleert de Bank nauwgezet de
kwaliteit en authenticiteit van de biljetten in
omloop. Zij beschikt daarvoor over technolo-
gisch hoogwaardige machines die dagelijks
ruim 3 miljoen uit de omloop teruggekeerde
biljetten nazien. Ongeveer 18 pct. van de te-
ruggekeerde biljetten wordt wegens slijtage of
vervuiling afgekeurd en vernietigd en vervan-
gen door nieuwe biljetten. In 1993 werden
opmerkelijk meer valse biljetten ontdekt, voor-

namelijk bij de coupures van fr. 5.000 en
fr. SOD, te weten ongeveer 8.000 biljetten
tegenover 800 in 1992; gerelateerd aan het
gemiddelde van het aantal bankbiljetten in
omloop in 1993 vertegenwoordigen die valse
biljetten evenwel slechts 0,0025 pct.

In tegenstelling tot de biljetten, zorgt de
Bank niet voor de produktie van muntstukken.
De munten worden in opdracht van de Staat
door de Koninklijke Munt van België geslagen.
De Bank brengt de munten wel in omloop,
zij verifieert en sorteert ook de inkomende
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munten en bezorgt aan de Munt de bescha-
digde of de aan de circulatie onttrokken mun-
ten. Eind december 1993 was er voor
18,7 miljard aan munten in omloop tegen
17,8 miljard eind 1992.

Het aantal aan de loketten ontvangen bil-
jetten dat diende te worden gesorteerd, be-
droeg in 1993 915,2 miljoen, dit is een stij-
ging met 3,8 pct., terwijl het aantal te ver-
werken munten van 969 miljoen stuks in
1992 tot 942,9 miljoen is teruggelopen, d.i.
een daling met 2,7 pct.

1.14 DE TERUGKEERFREQUENTIE EN
LEVENSDUUR VAN BILJETTEN

Net zoals de voorgaande jaren is de ge-
middelde terugkeerfrequentie van de biljetten
verder opgelopen, van 2,7 in 1992 tot 2,8 in
het verslagjaar. Achter dit globale beeld gaan
opmerkelijke verschillen per coupure schuil.
Een bescheiden groei van het aantal biljetten
in omloop gecombineerd met een sterkere
stijging van het aantal stortingen brengt bij-
voorbeeld mee dat het biljet van fro 1.000
reeds meer dan vijf maal per jaar terugkeert
naar de Bank. Ook het biljet van fr. 10.000
vertoont, althans in zijn beginfase, een hoge
terugkeerfrequentie : het kwam in 1993 ge-
middeld vier keer terug naar de Bank. Van
haar kant is de terugkeerfrequentie van het
biljet van fro 5.000 teruggelopen van 2 naar
1,7, als gevolg van het reeds beschreven sub-
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stitutie-effect. De terugkeerfrequentie van de
laagste twee coupures bleef van het ene tot
het andere jaar vrijwelongewijzigd.

De veralgemening van het stelsel van de
Currency Centers (zie punt 1.21) in de vesti-
gingen van de Bank en de oprichting van een
Currency Center in de hoofdzetel in het ver-
slagjaar heeft de gezamenlijke terugkeerfre-
quentie ongetwijfeld doen toenemen. Deze
dienstverlening maakt het de financiële instel-
lingen immers mogelijk zich sneller van hun
overbodige kasvoorraden te ontdoen en zich
dag aan dag bij de Bank opnieuw « à la car-
te » te bevoorraden.

De verhoogde terugkeerfrequentie van de
biljetten biedt de Bank tevens de mogelijkheid
om valse biljetten snel te detecteren.

Hoewel bankbiljetten in de circulatie ver-
vuilen en verslijten, is toch een relatief hoog
percentage van de « teruggekeerde» biljetten,
variërend van ongeveer 66 pct. voor het biljet
van fro 100 tot circa 99 pct. voor het biljet
van fro 10.000, geschikt om opnieuw in om-
loop te worden gèbracht. Voor alle biljetten
samen bedroeg dat percentage in 1993 on-
geveer 82 pct.; het aantal afgekeurde biljetten
of « uitschot» beliep derhalve 18 pct. Aange-
zien de terugkeerfrequentie van de biljetten
blijft stijgen, is de Bank verplicht steeds betere
sorteerprocedures toe te passen om te belet-
ten dat biljetten van goede kwaliteit onnodig
uit de omloop worden getrokken.

TERUGKEERFREQUENTIE 1 VAN DE BILJETTEN

1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993

fr. 10.000 ................ 4,1

fr. 5.000 ................ 1,1 1,3 1,5 1,9 1,9 2,0 1,7

fr. 1.000 ................ 1,2 1,8 2,9 4,1 4,5 4,9 5,2

fr. 500 ................ 1,3 1,3 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9

fr. 100 ................ 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5

Alle biljetten 2 . . . . . . . . . . . . 1,2 1,4 1,9 2,4 2,5 2,7 2,8

l De terugkeerfrequentie, gedefinieerd als het quotiënt van het per jaar door de Bank ontvangen aantal biljetten en het gemiddeld uitstaande aantal biljetten,
is hel aantal malen dat een bankbiljet van een bepaalde coupure gemiddeld per jaar naar de Bank terugkeert.

2 Exclusief muntbiljetten (bijv. de destijds door het Ministerie van Financiën uitgegeven coupures van fr. 20 en fro 50).
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GEMIDDELDE LEVENSDUUR PER COUPURE'

(in maanden)

Ultimo 1991 Ultimo 1992 Ultimo 1993

fr. 100 .......... 26 26 26

fr. 500 . . . . . . . . . . 25 25 25

fr. 1.000 .......... 34 34 34

fr. 5.000 .......... 57 61 66

fr. 10.000 ..........

1 Bij de berekening van de gemiddelde levensduur van een biljet gaat men
uit van de veronderstelling dat de eerst uitgegeven biljetten het eerst
worden vernietigd (Fifo·methode). De definitie van de gemiddelde levens-
duur is:

de som van de produkten verkregen door vermenigvuldiging van het
aantal maandelijks afgekeurde biljetten met hun respectieve levensduur

de som van alle annuleringen vanaf het ogenblik waarop een bepaalde
coupure voor het eerst in omloop werd gebracht

Uitgaande van het aantal afgekeurde bil-
jetten kan men de zogenaamde levensduur
van een biljet berekenen. Die levensduur van
de biljetten is afhankelijk van de snelheid
waarmee ze in het betalingsverkeercirculeren,
van de manier waarop het publiek ermee om-
springt en van de sorteercriteria die de Bank
op de gebruikte biljetten toepast. De gemid-
delde levensduur van een biljet van fr. 100
bedraagt blijkens .de sorteeruitkomsten
26 maanden, terwijl grotere coupures zoals
het biljet van fr. 5.000 - die minder van
hand tot hand gaan, ook worden opgepot en
met meer zorg worden behandeld - een ge-
middelde levensduur van 66 maanden heb-
ben.

Gelet op het feit dat het nog maar een
jaar in omloop is, ontbreken er vooralsnog
relevante cijfers voor het biljet van fr. 10.000.

1.2 ACTIVITEIT VAN DE BANK ALS BANK
VAN DE KREDIETINSTELLINGEN

1.21 HET TER BESCHIKKING STELLEN
VAN MUNTEN EN BILJETTEN

Bankbiljetten komen in omloop doordat
kredietinstellingen of de Post, in antwoord op
een gestegen vraag van het publiek, deze

« kopen» van de Nationale Bank. De Bank
debiteert dan de rekening-courant die banken
bij haar aanhouden. Het omgekeerde gebeurt
als een bank meer bankbiljetten in kas heeft
dan zij nodig oordeelt, zij kan dan het over-
schot terugstorten en zich laten erediteren bij
de Bank.

a) het klassieke opvregings- en
stortingssysteem

In het klassiekedistributiesysteem worden
biljetten geleverd in de vorm van volledig ge-
standaardiseerde pakken van 500 biljetten
V00ï alle coupures of in cassettes van
12.000 biljetten. Munten worden per volledi-
ge zak gestort of opgevraagd. Die transacties
zijn gratis.

b) het Currency Center

Naast het klassiekesysteemvan opvragin-
gen en stortingen van biljetten en munten
kunnen de kredietinstellingen ook gebruik ma-
ken van het stelsel van de Currency Centers.
In dit systeemworden plaatselijke agentschap-
pen van de kredietinstellingen op maat be-
diend. Die faciliteit was reeds veralgemeend
in de bijbanken en agentschappen en werd
eind 1993 ook in Brusselopgestart 1. De
dienstverlening, waarvoor een vergoeding
wordt betaald, wordt dus thans in alle vesti-
gingen van de Bank, behalve in de represen-
tatiekantoren, verleend.

Daar het merendeel van de grote finan-
ciële instellingen momenteel is toegetreden tot
het Currency Center, is het groeipercentage
van het aantal verwerkte biljettencolli's
- stortingen en opnemingen samen - dat de
vorige twee jaar uitzonderlijk hoog was, in
1993 vertraagd. Het bedraagt namelijk onge-
veer 6,5 pct., tegen circa 65 pct. in 1991 en
35 pct. in 1992.

Uit grafiek 3 blijkt dat het klassieke bil-
jettendistributiesysteem zich momenteel stabi-

1 In de hier vermelde statistieken is geen rekening ge-
houden met de activiteit van het in 1993 opgestarte
Currency Center te Brussel. Voor de beschrijving van
de Currency Centers, zie Jaarverslag over 1991,
blz.147.
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GRAFIEK 2 - AANTAL VERWERKTE BILJETTENCOLLI'S IN DE
CURRENCY CENTERS

(duizendtallen)

o 0
1989 1990 1991 1992 1993

• Stortingen • Opvragingen

liseert op ongeveer 15 pct. van de distributie
via het stelsel van de Currency Centers, zowel
bij de stortingen als de opnemingen van bil-
jetten door financiële instellingen; zo gingen
er in 1993 aan de uitgavenzijde circa
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352 miljoen biljetten in « à la carte colli's»
over de balies van de vestigingen van de Bank
tegen 58 miljoen biljetten via het klassiekege-
standaardiseerde stelsel. Inzake muntenbehan-
deling vertoonde de activiteit van de Currency
Centers een vergelijkbare trend.

Grafiek 4 geeft ten slotte een overzicht
van de gezamenlijke activiteit aan de loketten
van de Bank, zowel in Brussel als in de bij-
banken en agentschappen en klassiek systeem
en Currency Centers gecombineerd: het aan-
talontvangen biljetten en munten en het aan-
tal bij deze activiteiten betrokken personen
met een voltijdse of deeltijdse baan. Een ge-
leidelijke afneming van het tewerkgesteld 10-
ketpersoneel gepaard gaande met een trend-
matige opgang van de activiteit, heeft tot een
duidelijke stijging van de produktiviteit geleid.

Het aantal aan de loketten ontvangen bil-
jetten bedroeg in 1993 915,2 miljoen, dit is
een stijging met 3,8 pct. tegen 1992 en met
65 pct. t.o.v. het jaar 1983. Zijnerzijds is het
aantal munten tot 942,9 miljoen stuks terug-
gelopen in 1993, d.i. een daling met 2,7 pct.;

(miljoenen biljeuen)

GRAFIEK 3 - STORTINGEN EN OPNEMINGEN VAN BILJETTEN IN DE VESTIGINGEN BUITEN BRUSSEL

1989 1990 1991 1992 1993

• Klassiek systeem

OPNEMINGEN

1989 1990 1991 1992 1993

• Currency Center

160 SPECIFIEKE ACTIVITEITEN ALS CENTRALE BANK



DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

GRAFIEK 4 - ACTIVITEITEN AAN DE LOKETTEN VAN DE BANK
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Schaal links

- Aantal aan de loketten ontvangen munten (in miljoenen stuks)

- Aantal aan de loketten ontvangen biljetten (in miljoenen stuks)

in tien jaar tijd is het echter met ca. 80 pct.
gestegen.

Naast bovengenoemde transacties aan de
ontvangstzijde, heeft de Bank in het afgelopen
jaar 916,2 miljoen biljetten via de balies van
haar kantoren uitgegeven. Om aan de vraag
te voldoen, alsmede om de afgekeurde biljet-
ten te vervangen en de voorraden uit te geven
biljetten op peil te houden, werden er in
1993 157,2 miljoen biljetten aan de dienst
Hoofdkas geleverd, dit is een aantal van de-
zelfde orde van grootte als in 1992
(159,8 miljoen).

1.22 BOND CENTERS

Deze vorm van dienstverlening biedt de
agentschappen van de financiële instellingen

Schaal rechts

- Tewerkgesteld personeel
(in eenheden)

de faciliteit om effecten en coupons die bin-
nen veertig kalenderdagen terugbetaalbaar of
uitbetaalbaar zijn, bij de Bank aan te bieden,
zonder dat ze vooraf bij de betrokken kre-
dietinstelling per lening worden gesorteerd.

Net zoals voor de Currency Centers, stelt
men inzake Bond Centers een zekere stabili-
sering van het aantal deelnemende bankkan-
toren vast in 1993. Het aantal via deze centra
geïnde effecten en uitbetaalde coupons gaf
echter een spectaculaire stijging te zien, die
vooral toe te schrijven is aan het grote aantal
staatsleningendat tijdens het verslagjaaris ver-
vallen en aan verdere verschuivingen van het
klassiekesysteem naar de technologie van de
Bond Centers.

Zoals blijkt uit grafiek 6 is - naar ana-
logie van het Currency Center op het vlak
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(miljarden (ranken)

GRAFIEK 5 - GEINOE EFFECTEN EN COUPONS VIA DE BOND CENTERS (VESTIGINGEN + BRUSSEL)

1ste kw. 4de kw.2de kw. 3de kw.

.1992

van de biljetten - ook het Bond Center-
systeem buiten Brussel heel wat belangrijker
geworden dan het systeem van de klassieke
gecentraliseerde afgifte van effecten en cou-
pons. In de hoofdzetel blijft het klassiekesys-
teem evenwel belangrijker dan de nieuwe
voorziening.

GRAFIEK 6 - AANTAL GEIN DE EFFECTEN EN COUPONS IN
DE VESTIGINGEN VAN DE BANK BUITEN
BRUSSEL IN 1993

(duizendtallen)
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1.23 RCV-CENTER

De dienstverlening RCV-Center, een ini-
tiaalwoord dat staat'voor « Représentation en
Compensation/Compensatie Vertegenwoordi-
ging» die in 1991 in de provincie werd op-
gestart, wordt momenteel in alle zetels van
de Verrekenkamer aangeboden, uitgezonderd
in de hoofdzetel te Brussel. In elk RCV-Center
kunnen kredietinstellingen die lid zijn van de
Verrekenkamer van de Bank aan deze laatste
volmacht geven. De deelnemende instelling
hoeft dus zelf geen afgevaardigde naar de Ver-
rekenkamer te sturen, een personeelslid van
de Bank treedt in diens plaats op.

Meer dan 50 agentschappen van 33 ver-
schillende financiële instellingen laten voor
hun rekening de operationele werkzaamheden
in de plaatselijke Verrekenkamer, tegen beta-
ling, door een personeelslid van de vestiging
van de Nationale Bank uitvoeren.

1.24 KREDIETVERLENING AAN DE
FINANCIËLE INSTELLINGEN

Met het oog op een zo efficiënt mogelijke
monetaire beleidsvoering op de onstuimige fi-
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nanciële markten die kenmerkend waren voor
1993, heeft de Bank zeer intensief gebruik
gemaakt van het monetaire instrumentarium
dat zij sinds 1991 ter beschikking heeft.

Meer bepaald de repurchase agreements
(cessies-retrocessies)m.b.t. overheidspapier,
werden dagelijks aangewend om de markt van
de gewenste liquiditeiten te voorzien.

Het volume van de structurele liquiditeits-
verschaffing via tenderinschrijvingen was.min-
der omvangrijk dan het vorige jaar: zo wer-
den er slechts 52 toewijzingen georganiseerd
tegen 97 in 1992. Ook verminderde, ingevol-
ge de beslissingvan 7 december 1992 waarbij
de herdiscontofaciliteiten met de helft werden
verminderd, de liquiditeitsverschaffing via het
mobiliseren van handelspapier in evenredige
mate.

Doordat de Bank in 1993 via de fijnre-
gelinginstrumenten vaak liquiditeitskrapte op
de geldmarkt bewerkstelligde, dienden de fi-
nanciële instellingen voor de dekking van hun
residuele kastekorten gemiddeld meer dan vo-
rig jaar een beroep te doen op voorschotten
in rekening-courant. Met ingang van 25 maart
1993 werd overigens een wijziging aange-
bracht in het reglement betreffende de kre-
dietopeningen, waardoor de begunstigde
voortaan uiterlijk de bankwerkdag vooraf-
gaand aan de dag waarop het voorschot wordt
opgenomen, een pand moet samenstellen,ter-
wijl dit voorheen desnoods de dag zelf van
de opneming kon gebeuren. Van de totale
som van de aan de kredietinstellingen toege-
kende kredietlijnen in de vorm van voorschot-
ten in rekening-courant werd, door pandvor-
ming, op jaarbasis gemiddeld 36,5 pct. in
bruikbare kredietopeningen omgezet, tegen
30 pct. in 1992.

1.3 DIENSTVERLENING AAN DE STAAT

De Bank is de kassiervan de Staat. Heel
wat ontvangsten en uitgaven van de Staat lo-
pen over een rekening, rekening-courant
Schatkist genaamd, die de Staat bij de Bank

aanhoudt. De Bank vervult deze taak koste-
loos als tegenprestatie voor het haar toege-
kende voorrecht van de bankbiljetten-emissie.
De Bank heeft ook besloten gratis het dage-
lijkse beheer van het Rentenfondswaar te ne-
men.

In 1993 verleende de Bank haar mede-
werking aan de emissievan drie staatsleningen
voor het grote publiek - die belichaamd zijn
in klassieke obligaties - voor een totaal be-
drag van 345 miljard en aan de betaling van
de wekelijkse en maandelijkse toewijzingen
van schatkistcertificaten en lineaire obligaties,
respectievelijk voor een bedrag van 6.279 mil-
jard en 584 miljard; schatkistcertificaten en
lineaire obligaties zijn effecten die uitsluitend
op rekeningen zijn geboekt. Naast de omrui-
ling van klassieke obligaties tegen Ol.O's
(535 miljard) vonden voor het eerst, om een
zware vervaldag te verlichten, omruilingen
plaats van OlO's tegen andere OlO's met
een langere looptijd (65 miljard).

GRAFIEK 7 - FINANCIELE DIENST VAN DE
OVERHEIDSSCHULD IN BELGISCHE FRANKEN

(indexcijfer 1980 ~ 100)
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- Aantal terugbetaalde effecten

- Aantal betaalde coupons
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In het kader van de financiële dienst van
de overheidsschuld betaalde de Bank 9,2 mil-
joen coupons van de overheidsschuld uit
tegen 9,5 miljoen in 1992 en 10,4 miljoen in
1991. De aanhoudende daling van het aantal
betaalde coupons is het gevolg van de tendens
tot dematerialisatie van de schuld. Het aantal
terugbetaalde effecten bereikte met 2,2 mil-
joen stuks daarentegen een historische piek.
Door de daling van het rentepeil werd het
voor de overheid interessant om haar recht
op vervroegde terugbetaling van bepaalde le-
ningen u,it te oefenen. Een nominaal bedrag
van 240 miljard werd aldus vervroegd afge-
lost.

Tot eind juni 1993 verleende de Bank
ook in beperkte mate krediet aan de Staat.
Volgens een overeenkomst van 22 januari
1991 tussen de Staat en de Bank beschikte
de Staat over een speciale kasfaciliteit van
maximaal 15 miljard. Vooruitlopend op bepa-
lingen - met name het verbod op financie-
ring van de publieke sector door de centrale
bank - van het Verdrag van Maastricht ten
aanzien van de inwerkingtreding van de twee-
de fase van de Economische en Monetaire
Unie per 1 januari 1994, verbiedt artikel 124
van de wet van 22 maart 1993 de Nationale
Bank van België vanaf 1 juli 1993 nog langer
voorschotten of andere kredietfaciliteiten aan
de overheid te verlenen.

1.31 TAKEN VAN HET RENTENFONDS

De oorspronkelijke, marktregulerende op-
dracht van het Rentenfonds is sinds 29 januari
1991 begrensd tot het waarborgen van de
liquiditeit op de fixingmarkt van de klassieke
overheidsobligaties ten voordele van de par-
ticuliere beleggers. Het Fonds biedt hen de
zekerheid dat de orders die zij op de beurs
plaatsen integraal en tegen een correcte prijs
worden uitgevoerd. Ook de institutionele
marktpartijen kunnen op dat marktsegmentte-
recht maar zij hebben geen garantie meer dat
hun orders voor het volledige bedrag worden
aanvaard. Zij treden dan ook nog maar spo-
radisch op de markt op. De omzet is om die
reden sterk teruggevallen, al vertoonde hij in
het verslagjaar toch een lichte herleving, nI.
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van 52,7 miljard tot 55,3 miljard. Niettemin
verminderde het aantal afgesloten transacties
van zowat 127.000 in 1992 tot circa
120.000.

De Minister van Financiën is belast met
het reglementeren en het controleren van de
buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties
en de secundaire markt van de schatkistcer-
tificaten. Krachtenshet ministerieel besluit van
25 juli 1991 is die opdracht overgedragenaan
het Rentenfonds. Enkel de controle op de na-
leving van de verplichtingen die de primary
dealers in de aannemingsvoorwaardenhebben
onderschreven, blijft onder de eigen bevoegd-
heid van de Minister. In het kader van deze
opdracht heeft het Rentenfonds, krachtenseen
besluit van 28 juni 1993, het marktreglement
vervolledigd teneinde de gevallen van te late
afwikkeling nauwkeuriger te regelen.

Het Fonds heeft een nauwere samenwer-
king en een adequate informatie-uitwisseling
tot stand gebracht met de autoriteiten die be-
last zijn met het algemene bedrijfsecono-
mische toezicht op de instellingen die reke-
ningen van gedemàterialiseerde effecten bij-
houden. Voorts heeft het Fonds zijn controle-
instrumentarium verder ontwikkeld, wat een
nauwkeuriger toezicht mogelijk maakt.

1.32 TRANSACTIES IN VERBAND MET
ONTWIKKELINGSHULP

De ontwikkelingssamenwerking is een
derde domein waarin de Bank als financieel
bemiddelaar van de Staat opereert. In haar
hoedanigheid van door de Staat aangestelde
agent, verleent de Bank haar medewerking
aan de uitvoering van bilaterale akkoorden op
grond waarvan België financiële middelen ter
beschikking stelt van de ontwikkelingslanden.

Zij opent daartoe de nodige rekeningen
en dient erop toe te zien dat bij de uitvoering
van elke betaling is voldaan aan alle voor-
waarden die in de akkoorden zijn vastgelegd
of die de Bank is overeengekomen met de
bevoegde autoriteiten van het begunstigde
land. Zij verstrekt dienaangaande advies aan
de betrokken partijen.
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Het aantal effectief uitgevoerde betalin-
gen vertoonde de volgende ontwikkeling:

1987 362
1988 142
1989 360
1990 200
1991 479
1992 340
1993 343
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2. DIENSTVERLENING AAN DERDEN

In 1991 heeft de Bank een effectenclea-
ring of verrekensysteem georganiseerd, waar-
mee een brede waaier van effectentransacties

kan worden afgewikkeld: transacties in line-
aire obligaties, schatkistcertificaten, buiten-
beursoperaties in effecten van de klassieke
overheidsleningen, door internationale finan-
ciële instellingen in Belgischefrank uitgegeven

2.1 CLEARING

GRAFIEK 8 - DOOR HET CLEARINGSYSTEEM OP DE SECUNDAIRE MARKT AFGEWIKKELDE TRANSACTIES'

(daggemiddelden)
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1 Aankopen, verkopen, cessie-retrocessietransacties - met uitzondering van die welke door de Nationale Bank in het kader van haar monetaire beleid
worden uitgevoerd - en franco transfers.
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leningen, thesaurie- en depositobewijzen (dat
zijn respectievelijk door niet-financiële bedrij-
ven en kredietinstellingen uitgegeven verhan-
delbare geldmarktinstrumenten), gesplitste li-
neaire obligaties enz... Kwantitatief zijn de
transacties inzake OlO's en schatkistcertifica-
ten het belangrijkst.

In de loop van het jaar 1993 vertoonde
het aantal afgewikkelde operaties een ware
explosie. Er werden 444.464 operaties afge-
wikkeld of 80 pct. meer dan het vorige jaar
toen het aantal transacties reeds met de helft
was toegenomen; de stijging van het aantal
transacties is vooralopvallend voor de OlO's,
minder uitgesproken voor de schatkistcertifi-
caten. Deze ontwikkeling is deels het gevolg
van het stijgende aantal cessies-retrocessies
tussen kredietinstellingen, die in zekere mate
interbancaire leningen vervangen. Ook de bi-
laterale effectenleningen, die niet in de grafiek
zijn opgenomen, vertoonden een forse groei.

Op 31 december 1993 telde het clea-
ringstelsel 172 deelnemers tegen 164 ultimo

GRAFIEK 9 - VERREKENDE OPERATIES

(aantal in miljoenen)
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1992; de nominale waarde van de ingeschre-
ven effecten op rekening bedroeg 4.195 mil-
jard tegen 3.917 eind 1992.

In de loop van 1994 zal de Bank een
nieuw informaticasysteem in gebruik nemen
om de afwikkeling van de aanzwellende
stroom van transacties op een efficiënte wijze
te blijven waarborgen. Dankzij de wet van
6 augustus 1993 zullen de transfers van en
naar de internationale clearingsystemen Euro-
clear en Cedel veel vlotter kunnen verlopen.
De nieuwe « bridge» met laatstgenoemde in-
stellingen zal vermoedelijk tijdens het eerste
kwartaal van 1994 van start gaan.

2.2 UITWISSELINGSCENTRUM VAN TE
VERREKENEN VERRICHTINGEN VAN
HET BELGISCH FINANCIEEL SYSTEEM
(UCV) EN VERREKENKAMER VAN
BELGIE ...

De Bank vervult een essentiële taak in de
afwikkeling van het interbancaire girale geld-

1984 1986 1987 19881985
• UCV

1989 1990 19931991 1992
• BuitenUCV
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verkeer, via de Verrekenkamer en het UCV.
De transacties die verrekend dienen te wor-
den - cheques, overschrijvingen en andere
betalingsinstrumenten - kunnen door de kre-
dietinstellingen uitgewisseld worden in de Ver-
rekenkamer of in het UCV. In de Verreken-
kamer worden de betalingen in de vorm van
papier (cheques,...) aangeboden; in het UCV
is de verwerking ervan geautomatiseerd. De
Bank is belast met de bedrijfsvoering van bei-
de verrekeningscircuits.

Van het totale aantal te verrekenen ope-
raties heeft het UCV er in 1993 97 pet. voor
zijn rekening genomen, hetgeen echter slechts
6 pct. van het totale verrekende bedrag ver-
tegenwoordigt. Dagelijks werden door het
UCV gemiddeld 2,9 miljoen operaties uitge-
wisseld, wat een stijging met 6,4 pet. verte-
genwoordigt t.o.v. het voorgaande jaar. Die
ontwikkeling is het saldo van volgende bewe-
gingen: het aantal cheques in BEF blijft te-

GRAFIEK 10 - VERREKENDE OPERATIES

(bedragen in miljarden)

ruglopen (- 8,5 pct.), terwijl het aantal over-
schrijvingen en automatische incasso's aan-
groeit met 7 pet., het aantaloperaties in BEF
aan de betaalterminals met 20 pct. en het
aantaloperaties in BEFaan de geldautomaten
met 2,4 pct. Hieruit blijkt dat de tendens naar
de nieuwe vormen van betalingsverkeer door-
zet. De verschuiving heeft verschillende gron-
den: het aanrekenen van kosten voor che-
ques, het via voorlichting beïnvloeden van het
betaalgedragvan particuliere rekeninghouders,
de grotere efficiëntie van nieuwe girale be-
taalmiddelen zoals het gebruik van betaalter-
minals.

Het daggemiddelde van de via het UCV
verhandelde kapitalen bedroeg 87 miljard
BEF, tegen 63,5 miljard BEF in 1992. Die
vooruitgang met 37 pct. kan vooral worden
toegeschrevenaan de toepassing « belangrijke
overschrijvingen» waarin overschrijvingen van
meer dan 5 miljoen BEFuitgewisseld worden,
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(procenten van het touûe aantaloperaties)

GRAFIEK 11 - UITSPLITSING VAN HET AANTAL OPERATIES NAAR INFORMATIEDRAGERS
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alsook dringende overschrijvingen, ongeacht
hun bedrag. Dagelijks werd in deze toepassing
gemiddeld 39,6 miljard BEF verwerkt, tegen
18,2 miljard BEF in 1992.

De telecommunicatie blijft het belangrijk-
ste middel voor de uitwisseling van bood-
schappen, met 72 pct. bij de input en 74 pct.
bij de output. Ongeveer een derde van de
aangesloten instellingen maakt er gebruik van.

In de Verrekenkamer bereikte het aantal
operaties een daggemiddelde van 41.400 in
Brussel en 19.800 in de andere vestigingen'.
Een vergelijking met 1992 toont een daling
met 10.600 eenheden in Brussel en 3.200 in
de lokale vestigingen. Het circuit van de Ver-
rekenkamer neemt met een gemiddeld dage-
lijks bedrag van 1.191 miljard BEF (809 mil-
jard BEF in 1992 of 47 pct. groei) evenwel
nog steeds het leeuwedeel van de verhandel-
de kapitalen voor zijn rekening.

1 Dagelijks worden bovendien gemiddeld 28.500 opera-
ties bilateraal met de Postcheque uitgewisseld.

• Cassettes • Telecommunicatie

.
De bedoeling is de operaties die nog ma-

nueel worden uitgewisseld verder te automa-
tiseren om mettertijd de klassieke Verreken-
kamer te kunnen afschaffen. Aldus zijn er pro-
jecten die de verwerking van de uit het bui-
tenland afkomstige operaties in BEF, de on-
uitvoerbare 2 "overschrijvingen en de handels-
wissels in het UCV mogelijk zullen maken. De
manuele uitwisseling van de wissels zal volle-
dig verdwijnen wanneer het automatiserings-
project, waarin het HWI de rol van centrale
depositaris speelt, van start zal gaan. Overi-
gens zijn in de banksector besprekingen aan
de gang om de uitwisseling van de informatie
omtrent de opening van domiciliëringen te au-
tomatiseren.

Bovendien zijn bij het directiecomité van
de Verrekenkamer besprekingen aan de gang
om een nieuw systeem te ontwikkelen voor

2 Overschrijvingen die door de geadresseerde instelling
niet op de rekening van de begunstigde kunnen worden
geboekt (afgesloten of onbestaande rekening ...J. Deze
operaties worden dan naar de opdrachtgevende instel-
ling teruggestuurd.
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grote betalingen (het zogenaamde topgirale
betalingsverkeer): ELLIPS (ELectronic Large
value Interbank Payment System).

Dit project past in de context van de
totstandbrenging van de Economischeen Mo-
netaire Unie. Het is mede geïnspireerd door
de overwegingen in het verslag «Issues of
common concern to EC central banks in the
field of payment systems» dat werd voorge-
legd aan het Comité van Presidenten van de
centrale banken van de Lid-Staten van de Eu-
ropese Unie. Dat rapport bevat een reeksaan-
bevelingen met betrekking tot betalingssyste-
men. Bijzondere aandacht werd geschonken
aan de systemenvoor grote betalingen, waar-
van de doeltreffendheid en de stabiliteit
uiterst belangrijk zijn voor een gezond beta-
Iingsverkeer.

Het ELLIPS-systeembetreft een bruto-
vereffeningsstelsel- ook wel gedefinieerd als
« hard» verkeer - waarbij elke individuele
betaling onmiddellijk definitief wordt door
boeking in de rekeningen-courant van de
Bank; alle betalingen worden in dit systeem
dus post voor post onherroepelijk uitgevoerd.
De betalingsopdrachten worden verwerkt voor
zover er voldoende dispositieruimte beschik-
baar is in de vorm van een creditsaldo op de
rekening-courant bij de Bank of van kredieten
toegestaantegen onderpand. Dit systeemsluit
bepaalde risico's uit die eigen zijn aan het
huidige verrekeningssysteem waarbij een
netto-vereffening van de betalingen plaats-
vindt.

ELLIPSzal eveneens sterk bijdragen tot
de automatisering van het topgirale betalings-
verkeer dat thans nog manueel verloopt.

2.3 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN
ONDERNEMINGEN

De Centrale voor kredieten aan onderne-
mingen registreert inlichtingen met betrekking
tot de toegestane en opgenomen kredieten

van ten minste 1 miljoen frank per krediet-
nemer, hetgeen een belangrijk hulpmiddel
vormt bij de beoordeling van kredietrisico's:
bij raadpleging ontvangt de deelnemende kre-
dietinstelling immers informatie over de
door overige instellingen verleende kredieten.

In 1993 werden circa 102.000 nieuwe
kredietnemers aan de Centrale gemeld, tegen
98.000 in 1992 en 95.000 in 1991.

Het geheel van de, na overleg en in nau-
we samenwerking met de financiële sector en
de Commissie voor het Bank- en Financiewe-
zen, herziene wettelijke bepalingen betreffen-
de de centralisatie van kredietrisicogegevens
werd in de wet van 22 maart 1993 op het
statuut van en het toezicht op de kredietin-
stellingen ingepast. Bij die herziening werd het
toepassingsgebiedvan de Centrale aangepast
om de ingezamelde gegevensbeter op de be-
hoeften van de deelnemende kredietinstellin-
gen af te stemmen en de werkingskosten van
het registratiesysteem terug te dringen. Met
dat doel werden, onder meer, de kredieten
aan de Staat, de interbancaire kredieten en
de hypothecaire kredieten met louter privé-
doeieinden uit het toepassingsveld van de
Centrale gehaald. Voor de aan niet-ingezete-
nen verleende kredieten werden vereenvou-
digde rapporteringsprocedures vastgesteld.

Tijdens het verslagjaarwerd met de deel-
nemers verder overleg gepleegd inzake de in-
formatica-technische modernisering van de
Centrale. De nieuwe mededelingsprocedures
in dat verband zullen normaliter op 1 novem-
ber 1995 in werking treden.

Met de vertegenwoordigers van de risico-
centraiesvan Duitsland, Frankrijk, Italië, Span-
je en Portugal werden, in het kader van een
werkgroep opgericht door de Bank voor In-
ternationale Betalingen, de onderhandelingen
voortgezet inzake internationale gegevensuit-
wisseling. In de loop van het laatste kwartaal
van 1993 werd, in een experimentele fase,
gestart met de effectieve uitwisseling, tussen
de betrokken centrales, van inlichtingen die
gebruikt kunnen worden in het kader van het
bedrijfseconomische· toezicht, uitgeoefend
door de controleautoriteiten van die landen.
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2.4 CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN
PARTICULIEREN

De Centrale voor kredieten aan particu-
lieren heeft tot doel de ondoordachte verzwa-
ring van de schuldenlast van particulieren af
te remmen door het verstrekken, aan de deel-
nemende instellingen, ván inlichtingen betref-
fende terugbetalingsmoeilijkheden inzake con-
sumentenkredieten en hypothecaire leningen.
In tegenstelling tot de Centrale voor kredieten
aan ondernemingen betreft het een zoge-
naamde « negatieve centrale », aangezien niet
alle kredietovereenkomsten, maar enkel die
met betalingsachterstallenmoeten worden me-
degedeeld.

Het verslagjaar werd gekenmerkt door
een aanzienlijke uitbreiding van het werkter-
rein van de Centrale ingevolge het in werking
treden, vanaf 1 januari, van de bepalingen van
de nieuwe wet op het consumentenkrediet
(wet van 12 juni 1991) en van die op het
hypothecair krediet (wet van 4 augustus
1992). De toepassing van de nieuwe wet op
het consumentenkrediet heeft het registratie-
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veld verruimd tot alle vormen van verbruiks-
krediet, met inbegrip van de transacties inzake
financieringshuur en de kredietopeningen.
Door de nieuwe wet op het hypothecair kre-
diet werden bovendien de betalingsachterstal-
len inzake hypothecaire kredieten die met na-
tuurlijke personen voor privé-doeleinden wer-
den afgesloten, in het gegevensbestandgeïn-
tegreerd. Ingevolge die uitbreidingen van het
werkterrein van de Centrale wordt een ruimer
beeld verkregen van de betalingsmoeilijkhe-
den bij de consument, hetgeen voor de kre-
dietgevers een betere beoordeling van de kre-
dietaanvragen mogelijk maakt.

Eind 1993 waren in het gegevensbestand
van de Centrale ongeveer 355.000 contracten
en circa 306.000 personen geregistreerd. Net
zoals tijdens de voorgaande jaren werd vast-
gesteld dat het aantal geregistreerde contrac-
ten sneller aangroeit dan het aantal geregis-
treerde personen, hetgeen wijst op een ver-
dere stijging van het aantal personen voor wie
meer dan één contract werd gemeld. Eind
1993 waren voor circa 32 pct. van het aantal
geregistreerde personen ten minste twee con-

(gemiddelden per werkdag)

GRAFIEK 12 - AANTAL RAADPLEGINGEN VAN DE CENTRALE VOOR KREDIETEN AAN PARTICULIEREN
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traeten in het bestand opgenomen. Het totale
achterstallige bedrag van de geregistreerde
contracten die niet werden geregulariseerd
beliep eind 1993 28;3 miljard, of gemiddeld
nagenoeg fr. 102.000 per contract.

Rekening houdend met het feit dat de
deelnemers verplicht zijn het gegevensbestand
van de Centrale te raadplegen vóór het af-
sluiten of wijzigen van een consumentenkre-
diet, heeft de uitbreiding van het toepassings-
veld van de wet tot alle vormen van ver-
bruikskrediet een belangrijke stijging van het
raadplegingsvolume teweeggebracht. Het ge-
middelde aantal raadplegingen per werkdag
bereikte in 1993 ongeveer 10.000 tegen
6.600 in 1992. Die uitbreiding van het raad-
plegingsvolume lag, samen met een aantal
kostenbesparende maatregelen, aan de basis
van de aanzienlijke verlaging van de raadple-
gingstarieven, die op 1 oktober 1993 werd
doorgevoerd.

Tijdens het voorbije jaar heeft de Bank,
als houder van het gegevensbestand,de no-
dige voorzieningen getroffen in het kader van
de toepassingvan de wet tot beschermingvan
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens(wet van
8 december 1992), waarvan een aantal prin-
cipes reeds waren opgenomen in de regle-
mentaire bepalingen betreffende de werking
van de Centrale. Zo wordt de consument bij-
voorbeeld, vanaf 1 januari 1993, schriftelijk
op de hoogte gebracht op het ogenblik dat
hij voor de eerste maal in de Centrale wordt
geregistreerd. Tijdens het verslagjaar werden
in die context gemiddeld ongeveer 300 ken-
nisgevingen per werkdag verstuurd. Eveneens
werd vastgesteld dat steeds meer consumen-
ten gebruik maken van hun inzagerecht. Dit
recht houdt in dat de consument te allen tijde
de mogelijkheid heeft de inlichtingen te raad-
plegen die eventueel op zijn naam werden
opgetekend. In 1993 werden in dat verband

GRAFIEK 13 - DOOR DE BALANSCENTRALE ONTVANGEN JAARREKENINGEN OPGESPLITST NAAR SOORT REKENINGSCHEMA
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gemiddeld 60 aanvragen per dag opgetekend
(tegen 25 in 1992).

2.5 BALANSCENTRALE

De Balanscentrale is opgericht ingevolge
de wet van 24 maart 1978 betreffende de
openbaarmaking van de akten en de jaarre-
kening van de handelsvennootschappen. Haar
opdracht is tweeledig: het verspreiden van
de jaarrekeningen en het opmaken, op basis
van de aldus verzamelde rekeningen, van sec-
torale statistieken met betrekking tot activa,
passiva, kosten en baten van de betrokken
ondernemingen.

Vanaf 2 januari 1992 leggen de publika-
tieplichtige ondernemingen hun jaarrekening
neer bij de Balanscentrale van de Nationale
Bank van België in plaats van bij de griffie
van de Rechtbank van Koophandel. Tot
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31 maart 1993 konden de ondernemingen
hun jaarrekening uitsluitend op papier neer-
leggen; vanaf 1 april 1993 mogen de gestan-
daardiseerde jaarrekeningen, die 99 pct. van
de gepubliceerde jaarrekeningen vertegen-
woordigen, eveneens op diskette worden
neergelegd. Mede dank zij de informatiecam-
pagne die door de verschillende vestigingen
van de Bank werd gevoerd, bij onder andere
de producenten van boekhoudprogramma's,
de boekhoudkantoren en de ondernemingen,
werd deze vernieuwing zeer gunstig onthaald.
Sinds 1 april 1993 werd 39 pct. van de jaar-
rekeningen op diskette neergelegd.

De neerlegging van jaarrekeningen op dis-
kette heeft ook een belangrijke invloed op de
kwaliteit van de gepubliceerde gegevens; in
de neerleggingsprogramma's werden immers
ook de door de wet bepaalde rekenkundige
en logische controles ingepast. Op die manier

GRAFIEK 14 - IN DE STATISTIEKEN VAN DE BALANSCENTRALE OPGENOMEN JAARREKENINGEN VAN DE NIET-FINANCIELE
ONDERNEMINGEN OPGESPLITST NAAR RECHTSVORM'
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1 Beperkt tot de in het vermelde jaar afgesloten jaarrekening van de vennootschappen met een activiteit waarvan de Balanscentrale sectorale statistieken
opmaakt (exclusief vennootschappen uit de financiële sector en bepaalde diensten).

174 DIENSTVERLENING AAN DERDEN



DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ALS ONDERNEMING

voldoen de op informatiedrager aangeboden
jaarrekeningen reeds bij hun aanvaarding aan
de vereiste kwaliteitscriteria.

De Balanscentrale stelt de jaarrekeningen
beschikbaar op microfilm, fotocopie, magne-
tische drager (band of cassette) en compact
disc.

Alle vestigingen van de Bank zijn sinds
1992 uitgerust met een CD-RaM-configura-
tie, waardoor de plaatselijke cliënteel een be-
tere dienstverlening kan worden geboden.
Voortaan kan voor de meeste ondernemingen
een kopie worden aangevraagd van de op
CD-ROM geregistreerde gegevens, zowel de
individuele gegevens en de financiële ratio's
die de Balanscentrale heeft berekend, als de
statistieken voor hun sector.

Met de CO-ROM-technologie poogt de
Balanscentrale de technologische vooruitgang
van nabij te volgen. In 1993 heeft zij een
verbeterde versie van de CO-ROM-schijf ver-
spreid; tevens werd er werk gemaakt van de
ontwikkeling van een programma dat onder
Windows werkt voor de exploitatie van de
CD-ROM. De verspreiding van deze software
mag in de loop van 1994 worden verwacht.

2.6 PUBLIKATlES, DOCUMENTATIE,.
STATISTIEK EN ANDERE
DIENSTVERLENING

De Bank publiceert elke week een ver-
korte balans, beter bekend als weekstaat.

Maandelijks geeft de Bank haar Tijdschrift
uit. Daarin worden artikelen en statistische ta-
bellen gepubliceerd. Het voortdurend streven
naar modernisering van het statistische appa-
raat heeft in 1993 aanleiding gegeven tot de
publikatie van vier artikelen waarin de me-
thodologische bijstelling van bepaalde statisti-
sche reeksen we-rd toegelicht:

De financiële rekeningen (Tijdschrift van
januari 1993)
Herziening van hoofdstuk VIII « Buiten-
landse Handel» (Tijdschrift van juli-augus-
tus 1993)

Herziening van hoofdstuk XI « Overheids-
fondsen» (Tijdschrift van juli-augustus
1993)
Wijziging van de behandeling van de huis-
vestingsmaatschappijen (Tijdschrift van ok-
tober 1993).

Traditiegetrouw bevatte elke aflevering
van dit Tijdschrift in het verslagjaar bovendien
een overzicht van de Belgische en Europese
economische wetgeving en een bibliografie
van de nieuwe boeken en artikelen in verband
met economische en financiële aangelegenhe-
den die voor België van belang zijn.

Sommige analysesen onderzoeken die in
de Bank worden verricht, worden niet in haar
maandelijks Tijdschrift of in haar Jaarverslag
gepubliceerd, maar worden via zogenaamde
« Studienota's » verspreid. In de loop van
1993 verscheen Studienota nr. 11 die de
« Omvang en structuur van de valutamarkt in
België» peilt.

De Bank berekent reeds enige tijd op ex-
perimentele basis kwartaalcijfers van het bruto
binnenlands produkt tegen vaste prijzen. Se-
dert 1993 worden die kwartaalcijfers gepubli-
ceerd in de « Economische Indicatoren », wel-
ke laatste uitgebreid werden toegelicht in het
vorige Jaarverslag.Voor het cijfer van de ver-
andering van het reële BBP op kwartaalbasis
bestaat in de media een steeds grotere be-
langstelling. Door het verdwijnen van sommige
statistieken (o.a. douanegegevens)en de toe-
nemende vertraging in de publikatie van
meerdere andere statistieken (zoals de jaarge-
gevens van de nationale rekeningen, de sta-
tistiek van de begonnen gebouwen, e.a...)
wint deze kwartaalberekening van de Bank
immers steeds meer aan belang als indicator
van het recente macro-economische activi-
teitsverloop (de raming is beschikbaar onge-
veer 3 à 4 maanden na afloop van het kwar-
taal waarop ze betrekking heeft).

2.61 SOCIAAL-ECONOMISCHE
GEGEVENSBANK (BELGOSTAT)

Sinds 1990 stelt de sociaal-economische
gegevensbank Belgostat, die wordt beheerd
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door het departement Algemene Statistiek, de
gebruikers in staat on-line statistischegegevens
te consulteren met betrekking tot verschillen-
de domeinen. De belangrijkste daarvan zijn:
de nationale rekeningen, de prijzen, de cijfers
van omzet en produktie per economische sec-
tor, de arbeidsmarkt, de financiële markten,
de overheidsfinanciën, de conjunctuurenquê-
tes, de buitenlandse handel en de betalings-
balans.

In 1993 bleef het aantal deelnemers toe-
nemen: 55 externe gebruikers zijn aangeslo-
ten tegen 42 in 1992. Via het interne infor-
maticanetwerk (LAN) is ook het aantal interne
gebruikers gestegen.

2.62 CONjUNCTUURENQUETES

De laatste jaren zijn een aantal nieuwig-
heden geïntroduceerd in het conjunctuuron-
derzoek van de Bank. De veranderingen be-
troffen vooral de methodologie en de uitbrei-
ding van het onderzoeksdomein tot de sector
van de diensten.

In 1993 werden de subregionale conjunc-
tuurcurven voorgesteld. Het betreft ongewo-
gen synthetische curven die per provincie
worden berekend voor de verwerkende nij-
verheid, de handel en de bouwnijverheid. De
berekening van subregionale informatie komt
tegemoet aan een behoefte die sterk leeft bij
subregionale beleidsinstantiesen groeperingen
van ondernemers. De subregionale curven
worden, indien ze voldoen aan kwalitatieve
eisen, gepubliceerd door de Kamers van
Koophandel en Nijverheid.

Tijdens het verslagjaarwerd tenslotte een
brochure gepubliceerd inzake de permanente
opleiding van de academici. Hierin worden
de resultaten geanalyseerd van een ad hoc
enquête die het jaar voordien in samenwer-
king met de Stichting Industrie-Universiteit
werd georganiseerd.

2.63 RAPPORTERING DOOR DE
KREDIETINSTELLINGEN

Na een jarenlange voorbereiding is de
nieuwe rapportering over de financiële positie
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van de kredietinstellingen in de vorm van het
« schemaA » van start gegaanin januari 1993.
De hoge graad van integratie tussen de on-
derscheiden rapporten (boekhoudstaat, statis-
tische bijlagen, eigen-vermogensrapportering)
waarborgt coherente gegevens. Dit leidt tot
een kwaliteitsverbetering van de beleids- en
statistischeinformatie die eruit voortvloeit. Bij-
na 70 pct. van het volume aan te rapporteren
inlichtingen wordt meegedeeld op magne-
tische drager.

De situatie van vrije prijszetting voor de
financiële instrumenten heeft de Bank ertoe
aangezet een maandelijkse rente-enquête te
starten bij de kredietinstellingen. De enquête
heeft betrekking op welomschreven produkten
uit voornamelijk de kleinhandelsmarkt.

2.64 BETALINGSBALANS

De dienst Betalingsbalans,die naast eigen
specifieke taken tevens de statistische op-
dracht van het Belgisch-LuxemburgsWisselin-
stituut vervult, heeft zich in 1993 vooral toe-
gespitst op het uitwerken van een nieuw sys-
teem voor de inzameling van de gegevensno-
dig voor het opstellen van de betalingsbalans
van de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie en van de lopende rekeningen van Bel-
gië en Luxemburg. De Raad van het Instituut
heeft op 23 november 1993 de vereiste aan-
passingen in de organieke wet, een vooront-
werp van koninklijk besluit alsmede een ont-
werp van nieuw reglement met bijbehorende
codelijsten goedgekeurd.

De nieuwe reglementering en de nieuwe
inforrnaticatoepassing zullen op 1 januari
1995 worden ingevoerd.

2.65 BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE

De wetenschappelijke bibliotheek van de
Bank verwerft ieder jaar om en bij
3.000 nieuwe boeken en monografieën in het
domein van de staathuishoudkunde, het geld-
wezen, het krediet, de financiële transacties
en de nieuwe financiële produkten, de beurs,
de valutamarkt, de statistiek, de rechtsweten-
schappen en de opbouw van de Europese
Economische en Monetaire Unie. Ook in
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1993 is aan het boekenbestand van 115.000
per einde 1992 het bovengenoemde aantal
toegevoegd. Het merendeel van de ruim
1.300 tijdschriften waarop de wetenschappe-
lijke bibliotheek geabonneerd is, worden sys-
tematisch geanalyseerd en de bibliografische
computer-geregistreerde fiches worden aan
het bestand toegevoegd (74.000 einde 1993).
Binnen een tijdsbestek van amper drie dagen
na ontvangst van het betrokken tijdschrift wor-
den de nieuwe in het register opgenomen ar-
tikels aan de gebruikers meegedeeld.

De omschakeling naar een nieuw com-
putersysteem voor bibliotheekbeheer is in de
loop van 1993 zogoed als voltooid, terwijl de
leeszaal uitgerust is met terminals aangepast
aan de nieuwe software.

De wetenschappelijke bibliotheek werkt
samen met andere Belgische documentatie-
centra. Zo is zij ingeschakeld in het netwerk
Antilope voor interbibliothecaire uitwisseling
van tijdschriften. De dienst Documentatie die
de bibliotheek beheert, ontving meerdere do-
cumentalisten van buitenlandse centrale ban-
ken op studiebezoek. Een medewerker ver-
bleef als consultant in de centrale bank van
Tsjechië voor de uitbouw van haar weten-
schappelijke bibliotheek.

2.7 OPEN BEWAARNEMINGEN

In de loop van 1993 heeft het directie-
comité van de Bank besloten om de open

effectenbewaarnemingen voor rekening van
niet-kredietinstellingen, zoals particulieren,
cliënten van openbare kredietinstellingen, la-
gere besturen (gemeenten, kerkfabrieken,
OCMW's ...), notarissen, instellingen, stichtin-
gen en beleggingsfondsenaf te stoten. Deze
dienstverlening is geen typische centrale bank-
activiteit.

De kosteloze open bewaarneming van de
aandelen van de Bank ten gunste van haar
aandeelhouders blijft uiteraard bestaan.

2.8 MUSEUM VAN DE BANK

De tentoonstelling « Van cacaoboon tot
nuevo peso. De numismatiek in Mexico»
(5 oktober-12 december) vormde ongetwijfeld
het hoogtepunt van het jaar 1993 voor het
museum van de Bank. Deze tentoonstelling
maakte deel uit van het Europalia 93-festival
en toonde de verzameling betaalmiddelen van
de Banco de México, de Mexicaanse centrale
bank. Niet minder dan 17.500 personen be-
zochten de tentoonstelling, waarvan 5.400 in-
dividuele bezoekers en 86 groepen.

De Bank verleende d.m.v. bruikleen uit
de verzamelingen haar medewerking aan
meerdere tentoonstellingen, zoals « De BBL,
een bank in de geschiedenis» (Brussel, 9 fe-
bruari-13 maart), de retrospectieve van Louis
Titz, schilder en ontwerper van bankbiljetten
(Ieper, 1 april-30 juni) en de Frankfurter
Buchmesse.
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3. DEELNAME VAN DE BANK AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN
INTERNATIONALE INSTELLINGEN

De aard en het tempo van de werkzaam-
heden van de communautaire instanties waar-
aan de Bank haar medewerking verleent wer-
den gedeeltelijk bepaald door de wendingen
die het jaar 1993 kenmerkten op het vlak van
de monetaire samenwerking in de Gemeen-
schap.

Na een lange periode van onzekerheid is
het Verdrag betreffende de EuropeseUnie uit-
eindelijk in werking getreden op 1 novem-
ber jl. Ondanks de vertraging die de ratifice-
ring van het Verdrag opliep, hebben de in-
stellingen van de Gemeenschap geanticipeerd
op een goede afloop en zijn ze gestart met
de voorbereiding van de tweede fase van de
Economische en Monetaire Unie. De werk-
zaamheden dienden na de zomer evenwel te
worden bespoedigd, met name onder impuls
van het Belgische voorzitterschap van de
Raad, opdat alle in het Verdrag bepaalde ter-
mijnen in acht konden worden genomen.

Een belangrijk onderdeel van de activitei-
ten was de opstelling van het afgeleide recht 1

met het oog op de overgang naar de tweede
fase.

De hele regelgeving kon tijdig worden
goedgekeurd o.m. dank zij de intensieve me-
dewerking van het Monetair Comité, het Co-
mité van Presidenten en de Expertgroep van
de Raad. De Bank heeft actief deelgenomen
aan al die werkzaamheden en haar afgevaar-
digde bij de Permanente vertegenwoordiging
van België bij de Europese Gemeenschappen
heeft de meeste vergaderingen van deskundi-
gen van de Raad in dat vlak voorgezeten.

De tenuitvoerlegging van het Verdrag ver-
eiste een aantal àndere belangrijke werkzaam-
heden.

1 In het communautaire recht verstaat men onder afgeleid
recht een geheel van rechtsregels, die op de Europese
Verdragen zijn gegrond en deze laatste vervolledigen
en verduidelijken.

De Raad diende voor 1 januari 1994 de
vorderingen te evalueren op het gebied van
de convergentie en de volledige tenuitvoer-
legging van de communautaire wetgeving
i.v.m. de interne markt. Het Monetair Comité
heeft het rapport onderzocht dat ter zake
door de Commissie werd opgesteld. Tevens
heeft het zijn advies uitgebracht over de aan-
beveling van de Commissie betreffende de in
het Verdrag bedoelde richtsnoeren van het
economische beleid van de Gemeenschap en
de Lid-Staten.

Van zijn kant heeft het Comité van Pre-
sidenten het hele jaar door voortgewerkt aan
de taken die reeds waren aangevat in het
vooruitzicht van de overgang naar de tweede
en derde fase van de Economische en Mo-
netaire Unie. Tijdens de laatste maanden van
het jaar werd de klemtoon uiteraard gelegd
op de maatregelen die moesten worden ge-
nomen om het Comité van Presidenten, dat
zou worden ontbonden, probleemloos te la-
ten overvloeien in het Europees Monetair In-
stituut, dat op 1 januari 1994 in werking
trad.

Het Monetair Comité en het Comité van
Presidenten hebben in 1993 ook veel aan-
dacht besteed aan de crisis in het Europees
Monetair Stelsel. In het voorjaar voltooiden zij
hun onderzoek naar de lessen die moeten
worden getrokken uit de monetaire crisis die
zich in de laatste maanden van 1992 had
voorgedaan. Hun rapporten werden in mei
van vorig jaar aan de Raad van Ministers be-
zorgd. De Bank verleende haar actieve me-
dewerking aan die werkzaamheden alsook aan
het onderzoek dat de Groep van Tien heeft
gewijd aan de internationale kapitaalstromen
en hun invloed op de valutamarkten. Deze
studie werd in april aan het Interimcomité
van het Internationaal Monetair Fonds voor-
gelegd.

De turbulenties op de wisselmarkten hiel-
den echter aan totdat op 2 augustus werd
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besloten de fluctuatiemarges van de valuta's
die deel uitmaken van het Europees monetair
stelsel te verbreden, waarna de rust enigszins
terugkeerde. Die nieuwe situatie betekent niet
dat er minder behoefte bestaat aan toezicht
op de valutamarkten en coördinatie van het
monetair beleid in het Monetair Comité en
het Europees Monetair Instituut, wel integen-
deel.

De Bank heeft ook verder haar medewer-
king verleend aan de werkzaamheden met het
oog op het scheppen van een juridisch kader
voor de totstandbrenging van de Europese
geïntegreerde markt van financiële diensten en
heeft zich terzelfder tijd beraden over de
weerslag hiervan op haar activiteiten als mo-
netaire autoriteit.

Bovendien heeft de Bank opnieuw deel-
genomen aan werkgroepen van de Financiële
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Actiegroep (Groupe d'action financière inter-
nationale, afgekort GAFI), die onderzoekt hoe
kan worden vermeden dat het financieel be-
stel betrokken geraakt bij het witwassen van
misdaadgeld.

De maatregelen ten gunste van de landen
die zich in een overgangsfasenaar de markt-
economie bevinden, worden verder uitge-
werkt en krijgen nog steedsveel aandacht van
de internationale organisaties,die er trouwens
op toezien dat die steunmaatregelen niet ten
koste gaan van de overige ontwikkelingslan-
den. De Bank verleende in dat verband o.m.
haar medewerking aan de werkzaamheden
van het Internationaal Monetair Fonds die
aanleiding hebben gegeven tot de invoering
van de Systemic Transformation Facility en
aan de uitwerking van een vervangings-
mechanisme voor de Uitgebreide Structurele
Aanpassingsfaciliteit.
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4. DE INGEZETTE MIDDELEN

4.1 MENSELIJK POTENTIEEL

4.11 PERSONEEL

De personeelsontwikkeling stond volledig
in het teken van de afslanking die de leiding
van de Bank zich tot doel heeft gesteld. De
voorgestelde personeelsbesparing, die overi-
gens geheel via natuurlijke afvloeiingen wordt
tot stand gebracht, wordt gespreid over een
periode van vijf jaar. Op 31 december 1993
telde de Bank 3.019 vaste medewerkers (dit
is het nominale aantal, zonder RVA-stagiairs
en andere personeelsleden met een tijdelijke
arbeidsovereenkomst). Dit zijn er 107 minder
dan eind vorig jaar. Uitgedrukt in voltijdse
banen werd een terugloop met 100 eenheden
opgetekend: eind 1993 bedroeg de reële
personeelssterkte 2.808 eenheden. Het ver-
schil tussen nominale en reële bezetting wordt
voornamelijk verklaard door de deeltijdarbeid,

GRAFIEK 15 - PERSONEELSBESTAND PER EINDE JAAR
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waarvan een zesde van het personeel gebruik
maakt.

De afvloeiingen zijn mogelijk gemaakt
door reorganisaties en rationalisaties, die de
produktiviteit aanzienlijk hebben doen toene-
men. De belangrijkste herstructurering in
1993 betrof de werkzaamheden in verband
met de opstelling van de betalingsbalans.

Als gevolg van de natuurlijke afvloeiingen
en de verschillende reorganisaties, kregen heel
wat personeelsleden dit jaar een nieuwe func-
tie. Het departement Sociale Zaken vervult
hierbij een belangrijke rol van begeleiding.
Hierbij worden eerst de capaciteiten en de
wensen van de betrokkenen gepeild. Zo nodig
worden vervolgens om- en bijscholingscursus-
sen georganiseerd. Er is trouwens een alge-
mene behoefte aan een betere en aangepaste
scholing, in het kader van de verhoogde mo-
biliteit en de flexibiliteit van het personeel.
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• Aantal personen berekend op basis van een voltijdse betrekking

• Aantal personen ongeacht hun werktijdregeling
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De Bank organiseert daartoe de nodige op-
leidingen. Daarnaast is - zie punt 4.12 - dit
jaar van start gegaan met een stelsel van open
opleidingen waarbij de personeelsleden zelf
het initiatief nemen om een specifieke oplei-
ding te volgen. Deze regeling heeft een groot
succes.

Op 5 april 1993 is een nieuwe collectieve
arbeidsovereenkomst voor de sector van de
openbare kredietinstellingen gesloten voor de
periode 1993-1994. Deze CAO verlengt voor-
namelijk maatregelen die in de vorige sector-
overeenkomst waren bedongen.

Op 23 november 1993 zijn verkiezingen
georganiseerd met het oog op de vernieuwing
van de mandaten van de leden van de Vak-
bondsafvaardiging. Het sociale overleg zalook
in de komende jaren een belangrijke plaats
blijven bekleden. De arbeidsverhoudingen in
de Bank worden trouwens traditioneel geken-
merkt door een constante dialoog en zin voor
constructieve samenwerking.

4.12 OPLEIDING

Om de continue opleiding op middellan-
ge termijn van haar personeel aan te moedi-
gen, heeft de Bank in 1993 een reeks basis-
opleidingen op touw gezet die openstaan voor
alle personeelsleden. Het betreft o.m. infor-
matica- en talenopleidingen, die als bijzonder
kenmerk hebben dat zij voor de helft tijdens
en voor de helft buiten de werktijd van de
deelnemers worden georganiseerd. Daarnaast
heeft de dienst Opleiding ook de begeleiding
uitgebreid van personeelsleden die zich via
zelfstudie thuis wensen bij te scholen. Met
die ontwikkelingen wordt beoogd, op het vlak
van de opleiding, een impuls te geven aan
het concept van het partnership tussen werk-
gever en personeel, waarbij elk een bijdrage
levert aan een investering die op middellange
termijn voor beide partijen nuttig is.

De opleidingsprogramma's voor kaderle-
den van Centraal- en Oosteuropese centrale
banken, die twee jaar geleden werden opge-
start, zijn nog steeds zeer succesvol. De in-
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houd van die programma's heeft zich, hand
in hand met de behoeften van de betrokken
landen, ontwikkeld van vrij algemene basisop-
leidingen tot meer gespecialiseerde semina-
ries.

Onderstaande tabel geeft een overzicht
van het verloop van het aantal opleidingsda-
gen verstrekt aan vertegenwoordigers van an-
dere centrale banken :

1990 :
1991
1992
1993

,..........................

560
1.060
2.190
1.600

Geografische verdeling in 1993 :

Oost-Europa en de
vroegere Sovjetunie 68 pct.
West-Europa 26 pct.
Andere 6 pct.

4.2 ORGANISATIE- EN
INFORMATICAWERKZAAMHEDEN

Tijdens het verslagjaardeden zich belang-
rijke wijzigingen voor op het gebied van de
computerapparatuur. Zo werd voor de main-
frames een nieuwe technologie toegepast,
waarbij gebruik wordt gemaakt van optische-

GRAFIEK 16 - ONTWIKKELING VAN HET REKENVERMOGEN
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1 Mips = afkorting van « million instructions per second ni maat van de
snelheid waarmee informatie wordt verwerkt in de computer
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GRAFIEK 17 - ONTWIKKELING VAN DE
OPSLAGCAPACITEIT VAN DE
GEHEUGENSCHIJVEN (GIGABYTES) 1
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vezeltransmissie. Tevens werd de capaciteit
van de centrale verwerkingseenheden verdub-
beld teneinde het hoofd te bieden aan de
toenemende behoeften inzake automatische
gegevensverwerking. De bovenstaande grafie-
ken schetsen de ontwikkeling van respectie-
velijk het rekenvermogen van de mainframes
en de opslagcapaciteit van de virtuele geheu-
genschijven.

Grafiek 18 geeft de procentuele verdeling
weer van het mainframe-gebruik over de ver-
schillende toepassingen. Zoals blijkt neemt
de verwerking van statistische gegevens het
leeuwedeel van de informaticatoepassingen
voor haar rekening.

Dank zij de verwezenlijking van het pro-
ject inzake de automatisering van de consoles
kon op 1 juli 1993 het ploegwerk van vrij-
dagnacht worden afgeschaft.Voorts werd een
robot in gebruik genomen voor de behande-
ling van de magnetische cassettes, waardoor
de werkzaamheden van het Elektronisch Cen-
trum optimaal konden worden geautomati-
seerd.

Het « Local Area Network» (LAN) werd
in het afgelopen jaar verder uitgebreid. Circa
700 PC's - d.i. zowat 60 pct. van alle com-
puters in de Bank - zijn thans op het net-
werk aangesloten. Voor de gegevensuitwisse-
ling met de bijbanken en agentschappen zal
de Bank vanaf begin 1994 gebruik maken van
een netwerk met toegevoegde waarde (Value-
Added Network) van een privé-firma.

GRAFIEK 18 - AANDEEl VAN DE TOEPASSINGEN IN HET MAINFRAME-GEBRUIK
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Wat de ontwikkeling van informaticatoe-
passingen betreft zij verwezen naar de vorige
hoofdstukken, waarin de meeste toepassingen
reeds werden besproken. Een aantal belang-
rijke realisatiesverdienen nochtans bijzondere
aandacht: de voltooiing van het omvangrijke
project ten behoeve van het departement So-
ciale Zaken (bezoldigingen, renten, verloven
en afwezigheden, opleiding, ...), de tenuit-
voerlegging van het project « Rekeningen-
courant », dat wegens de talrijke interfaces bij-
zonder complex is, de belangrijke ontwikke-
lingen voor de statistische toepassingen met
o.m. het operationeel worden van de « sche-
ma A »-toepassing, begin 1993, en het in ge-
bruik nemen van een geheel nieuwe versie
van het geïntegreerd gegevensbeheerssysteem
voor de sociaal-economische gegevensbank
BELGOSTAT.

Bij de ontwikkeling van iedere nieuwe
toepassing wordt er vooral op aangedrongen
dat de gegevensop magnetischedrager (band,
diskette, cassette) of via telecommunicatie
worden verstrekt. Hierdoor kon het aantal
personen dat moet worden ingezet voorde
gegevensvastleggingreeds aanzienlijk worden
verminderd.

De interne facturatie van de informatica-
kosten werd verder verfijnd en aangevuld, in-
zonderheid op het vlak van de tarifering van
de netwerk-dienstverleningen en de ontwikke-
lingskosten. Het op rationalisatie en produk-
tiviteitsverbetering gericht organisatie-onder-
zoek werd voortgezet. De studies hadden in
het verslagjaarvoornamelijk betrekking op het
departement Krediet, het departement Boek-
houding en Budgetcontrole en de diensten
Wissel, Documentatie en Elektronisch Cen-
trum.
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Ten slotte verleende het departement
Planning, Organisatie en Informatica in 1993
zijn medewerking aan de werkzaamheden van
een technische werkgroep, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Europese centrale
banken, die tot doel heeft een strategie uit
te bouwen voor de gegevensuitwisselingin het
kader van de toekomstige Europese Centrale
Bank.

4.3 BOUWWERKEN

In de hoofdzetel nadert de bouw van
het complex « Auditorium-Bedrijfsrestaurant-
Bibliotheek» zijn voltooiing. De ingebruikna-
me is gepland voor het begin van 1994.

Het laatste project van het onroerend-
goedprogramma te Brussel betreft de restau-
ratie van het gedeeltelijk beschermde voorma-
lige pand van de United California Bank,
waarin het Museum voor geld en geschiedenis
van de Bank zal worden gehuisvest. Het voor-
ontwerp zal binnenkort ter goedkeuring aan
de officiële instanties belast met monumen-
tenzorg voorgelegd worden.

In de provincie werden de nieuwe loka-
len van de representatiekantoren te Sint-
Niklaas en te La Louvière in gebruik genomen.
Het representatiekantoor te Malmedy is on-
dergebracht in het vroegere agentschap. De
ingebruikname van het representatiekantoor te
Marche, dat wordt ondergebracht in het hier-
voor aangekocht gebouw, en dat van Oosten-
de, waarvoor een gedeelte van het huidige
agentschap gerenoveerd wordt, is gepland in
de loop van 1994.

Het nieuwe gebouw van het agentschap
te Bergen werd in gebruik genomen.
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5. BEHEER

Krachtens het koninklijk besluit van 15 juli 1993 werd, met ingang van 1 september 1993,
het mandaat van directeur van de heer Jean-Pierre Pauwels vernieuwd voor een termijn van
zes jaar.

***
De Bank betreurde het overlijden van ereregent Baron De Staercke op 5 juli 1993. Hij

heeft van 1961 tot 1970 zitting gehad in de Raden, die altijd op zijn waardevolle en doordachte
raadgevingen konden rekenen.

***
Met droefheid maakt de Bank melding van het overlijden in 1993 van vijf van haar

personeelsleden: de heren Orël Beerens, Cornelius Belet, Guido Gibens, Henri Lacroix,
Guy Roussieau.

Hun gedachtenis zal in ere worden gehouden.

***
De Bank wenst uiting te geven aan haar erkentelijkheid ten aanzien van de leden van

het kaderpersoneel die hun loopbaan hebben beëindigd:

de heren Robert Van Steenkiste, adviseur van de Directie-chef van het personeel, chef
van het departement Sociale Zaken, André Michel, onderdirecteur-departementschef, Jacques
Despiegelaere, adviseur, Xavier Duquenne, afgevaardigde van de chef van het departement
Studiën, Lucien Dussaiwoir, inspecteur-generaal, chef van de dienst Statistiek, Dokter Jacques
Bary, inspecteur-generaal, chef van de Medische dienst, Robert Verheyden, inspecteur-generaal,
hoofdkassier, Robertus Vanhulst, adviseur met rang van inspecteur-generaal, Gilbert Burggraeve,
afdelingshoofd, Georges Marlet, afdelingshoofd, Herman Van Mossevelde, afdelingshoofd, en
Benjamin Herrezeel, controleur met rang van adjunct-adviseur.

Zij dankt ook de leden van het uitvoerend personeel wier loopbaan in het afgelopen jaar
een einde nam:

de heer Roger Agneesens, Mevr. Marie-Jeanne Balancier-Pie, de heren Jacques Barbier,
Pierre Bastian, Eddie Bellemans, Louis Bellemans, Felix Bellens, Adriaan Berghmans, Joseph
Biondini, Joseph Bossin, Lucien Braekenier, Evarist Brackx, Mevr. Hilda Brandt-Corsten, de
heren Paul Bruskin, Lucien Caron, Raymond Cheniaux, Mevr. Agnès Chiuta-Swaelens, de heren
Jozef Cluytens, Jean Collard, Roger Cousin, Jean-Victor Cox, Mevr. Janine Dabe, de heer Marcel
De Beer, Mevr. Mariette Decerf-Mertens, de heren Frans De Croes, Joseph De Glimme,
Mevr. Iaakliene D'hondt-Terryn, Mej. Hélène Dieu, de heer Emile Durieux, Mevr. Jacqueline
Engels-De Pever, de heren Jan Guns, Georges Hanchir, Mevr. Adrienne Janssens-Guldemont,
Mevr. Odette Kumps-Vandermeerschen, Mevr. Anne-Marie Labar-Marchal, Mevr. Suzanna Leys-
sens, Mevr. Maria Matheussen-Goossens, de heer Aloïs Medaer, Mevr. Agnès Messiaen-Hellin,
de heer Paul Metdepenningen, Mevr. Anny Michiels-Lebon, de heren Willy Minten, Roger
Moreels, André Muylaert, Joseph Neefs, Jean-Baptiste Nevens, Julien Noel, Claude Ornelis, Jean
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Paternoster, Mevr. Blanche Renard-Hendrickx, Mej. Odette Schaillée, Mevr. Germania Smol-
deren-De Rop, Mevr. Jeanine Stevens,de heren Marcel Stockmans,Jean Taelemans, Mevr. Maria
Thomas-Lobelle, de heer Robert Van Buekenhout, Mevr. Mariette Vanden Abeele-Franck, Mevr.
Hilda Vanden Branden-Lamair, de heren Roger Van der Biest, Henricus Vander Elst, Mevr.
Marie-Rose Vander Elst-Lebon, de heer Maurice Van der Elst, Mevr. Roberte Vandermeiren-
Friand, Mej. Elisabeth Van Elder, de heren Jacques Van Havermaet, Pierre Vanhenden, Jozef
Van Nieuwenhove, Mevr. Lina Vannieuwenhuize-Blockmans, de heren Marcel Van Praet, Marcel
Van Ransbeeck, Pierre Van Sighem, Josse Vermeren, Georges Weckhuysen, François Willems,
Frank Willems.

***
Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders werd op 8 januari 1993

bijeengeroepen om drie regenten te kiezen ter vervanging van de heren Luc Aerts, Alfred
Rampen en Jan Hinnekens.

Zoals vermeld in het Jaarverslag 1992 hadden de heren Aerts en Rampen hun ontslag als
regent ingediend met ingang van 1 oktober 1992, aangezien de mandaten van de twee regenten
die verkozen werden onder de leidende personen van de financiële instellingen van openbaar
nut, vervallen waren. Voor beide mandaten zullen voortaan regenten worden verkozen die
voorgesteld zijn door de Minister van Financiën.

Bovendien nam de heer Hinnekens, die in mei 1992 de pensioenleeftijd als voorzitter van
de Belgische Boerenbond had bereikt, eveneens ontslag als regent. Dit ontslag ging in na de
buitengewone algemene vergadering.

Om te voorzien in de opengevallen mandaten van de heren Aerts en Rampen, verkoos
de bovenvermelde vergadering respectievelijk de heren Philippe Wilmès en Eddy Wymeersch,
allebei voorgedragen door de Minister van Financiën, tot regent. De heer Noël Devisch, voor-
gedragen door de meest vooraanstaande organisatiesvan de landbouw, werd tot regent verkozen
om de heer Hinnekens op te volgen.

Op grond van artikel 53, lid 8, van de statuten voltooien de verkozen regenten het mandaat
van hun ontslagnemende voorganger. Bijgevolg oefenden de heren Wilmès en Wymeersch hun
functie uit tot na de gewone algemene vergadering van 22 februari 1993. Het mandaat van
de heer Devisch daarentegen loopt tot na de jaarvergadering van februari 1994.

De Gouverneur bracht hulde aan de heren Aerts, Rampen en Hinnekens die, dank zij
hun bijzondere kennis en rijke ervaring elk op hun terrein, zich jarenlang hebben ingezet voor
het welslagen van de opdrachten van de Bank. Als blijk van achting en erkentelijkheid kende
de vergadering hen de titel van ereregent toe.

***

Overeenkomstig artikel 83 van de statuten werd de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op maandag 22 februari 1993.

Het verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1992 werd, krachtens artikel 41 van
de statuten, ten minste vijf dagen vóór deze vergadering verstuurd aan de houders van de op
naam gestelde of bij de Bank neergelegde aandelen.
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De stemopnemers konden vaststellen dat aan de statutaire vereisten met betrekking tot de
bekendmaking van en de deelname aan de vergadering werd voldaan.

De Gouverneur bracht eerst verslag uit over de activiteiten van het boekjaar 1992, be-
antwoordde daarna de vragen die hem door de aandeelhouders werden gesteld, deelde ver-
volgens de namen van de kandidaten mee voor de functie van regent en censor en nodigde
ten slotte de vergadering uit 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,gekozen op voordracht van
de meest vooraanstaande organisaties van de handel, werd vernieuwd voor een termijn van
drie jaar. De vergadering verkoos de heer François Martou, voorgedragen door de Minister
van Financiën, tot regent ter vervanging van de heer André Devogel, die zijn ontslag had
aangeboden.

De vergadering herkoos eveneens de heren censoren Jacques Delruelle, Hubert Detrem-
merie, Willy Danckaert en Christian D'Hoogh voor een nieuwe termijn van drie jaar.

AI deze mandaten lopen na de gewone algemene vergadering van februari 1996 af, behalve
dat van de heer Martou. Met toepassing van artikel 53, lid 8, van de statuten beëindigt deze
laatste het mandaat van de heer Devogel, dat in februari 1995 verstrijkt.

De Gouverneur huldigde de heer Devogel die gedurende twaalf jaar heeft deelgenomen
aan de debatten van de Raden. Als blijk van waardering en dank heeft de vergadering de
afscheidnemende regent de eretitel van zijn functie verleend.

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 19 april 1993 de wet van 22 maart 1993 op het
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen die bij haar artikelen 122 tot 131 het
koninklijk besluit nr. 29 van 24 augustus 1939 betreffende de bedrijvigheid, de inrichting en
de bevoegdheden van de Nationale Bank van België, wijzigt.

Dit koninklijk besluit vormt samen met de erin opgenomen wIjZigingen de organieke wet
van onze Instelling en luidt, ingevolge voornoemde wet, van nu af aan « Wet van 24 augustus
1939 op de Nationale Bank van België».

De wet van 22 maart 1993 bekrachtigt formeel de onafhankelijkheid van de Bank, die
bijgevolg niet langer voorschotten in rekening-courant of andere kredietfaciliteiten mag ver-
strekken aan nationale, regionale of lokale overheden of aan instellingen van de Europese Unie.
Ook het vetorecht van de regeringscommissaris inzake het monetair beleid is afgeschaft. De
wet legt eveneens nieuwe regels vast omtrent de onverenigbaarheden voor de leden van de
besluitvormende organen van de Bank en onderwerpt tevens haar bestuurders en personeel
aan een strafrechtelijk geregelde geheimhoudingsplicht.

Artikel 131 van diezelfde wet wijzigt het artikel 35 van de organieke wet waarbij een
nieuwe procedure tot wijziging van de statuten van de Bank wordt ingevoerd en de beperking
van het stemrecht in de algemene vergadering wordt herzien.

De Algemene Raad van onze Instelling is in het vervolg bevoegd om de statuten te
veranderen teneinde ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van haar organieke
wet en de voor België bindende internationale verplichtingen.
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Andere statutenwijzigingen moeten, op voorstel van de Algemene Raad, worden aangeno-
men door een in buitengewone zitting bijeengeroepen algemene vergadering van aandeelhou-
ders, met de drievierde meerderheid van de stemmen verbonden aan het totaal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen.

Zoals vroeger is voor elke wijziging van de statuten de goedkeuring van de Koning vereist.

Overeenkomstig artikel 151 van genoemde wet op het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen zijn de nieuwe bepalingen van het artikel 35 van de organieke wet van de
Nationale Bank voor het eerst van toepassing wanneer ze worden opgenomen in haar statuten.
In aanwezigheid van een notaris heeft de Algemene Raad in zijn vergadering van 28 april
1993 dan ook eerst het artikel 92 van de statuten in overeenstemming gebracht met boven-
vermeld artikel 35 om daarna geldig de andere artikelen te kunnen aanpassen. Die statuten-
wijzigingen werden nadien goedgekeurd bij koninklijk besluit van 17 mei 1993 dat in het
Belgisch Staatsblad van 5 juni 1993 verscheen (zie bijlage nr. 7).

***
Begin 1994 zagen de structuur en de samenstelling van de beheers- en toezichtsorganen

van de Bank eruit als volgt :
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BEHEER EN TOEZICHT

Gouverneur: Dhr. Alfons VERPLAETSE.

Vice-Gouverneur: Dhr. William FRAEYS.

Directeuren: HH. Frans JUNIUS,
jean-Pierre PAUWELS,
Guy QUADEN,
jean-jacques REY,
Robert REYNDERS.

Regenten : Censoren :

HH. Roger RAMAEKERS,
Albert FRERE,
Rik VAN AERSCHOT,
Willy PEIRENS,
François JANSSENS,
Tony VANDEPUTIE,
Philippe WILMES,
Eddy WYMEERSCH,
Noël DEVISCH.
François MARTOU. 1

HH. jacques DELRUELLE, voorzitter,
Hubert DETREMMERIE, secretaris,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH,
jacques FOREST,
Philippe GRULOIS.

Secretaris: Dhr. jean POULLET.

Schatbewaarder: Dhr. Serge BERTHOLOME.

Regeringscommissaris: Dhr. Grégoire BROUHNS.

ADVISEURS VAN DE DIRECTIE

Mej. M.-H. LAMBERT,
Dhr. i.v. LOUIS,
Dhr. j. MICHIELSEN.

1 Verkozen door de gewone algemene vergadering van 22 februari 1993, ter vervanging van de heer André Devogel. die ontslag nam.
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Departementsadviseur

Departement Algemeen Secretariaat - Dhr. W. PLUYM, onderdirecteur.

Mevr. M. STEENBERGEN-DE WACHTER.

Secretariaat

Dienstchef

Secretariaat van de Directie

Dienstchef

Dhr. M. VAN CAMPEN, afdelingshoofd.

Mej. J. RONDEUX, inspecteur-generaal.

Inspecteur-generaal

Departement Algemene Statistiek - Dhr. B. MEGANCK, onderdirecteur.

Dhr. D. VERMEIREN.

Cel Gegevensbanken

Inspecteu r-generaal

Adviseur

Betal ingsbalans

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Controleur

Statistiek

Dienstchef

Dhr. A. WOUTERS,

Dhr. G. POULLET.

Dhr. G. MELIS, inspecteur-generaal,

HH. M. EECKHOUT, R. DE BOECK,

Dhr. P. SARLET.

Dhr. R. ACX, afdelingshoofd.

Departement Boekhouding en Budgetcontrole - Dhr. C. DEKEYSER, inspecteur-generaal.

Boekhouding

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Budgetcontrole

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Dhr. J. TAVERNIER, afdelingshoofd,

HH. M. REDANT, L. HENRY.

Dhr. J. VANDEUREN, inspecteur-generaal,

Dhr. F. HEYMANS.

Departementsadviseurs

Departement Buitenland - Dhr. J. MICHIELSEN, adviseur van de Directie.

HH. H. BUSSERS, L. COENE.

Internationale Akkoorden

Dienstchef

Adviseurs

Wissel

Dienstchef

Adviseurs

Afdelingshoofd

Mevr. F. LEPOIVRE-MASAI, inspecteur-generaal,

HH. P. VAN DER HAEGEN, P. VIGNERON, Mevr. G. DURAY-BIRON,
HH. D. DACO, J. MONT.

Mevr. A. VAN DEN BERGE, afdelingshoofd,

HH. N. VAN DECAN, E. LAVIGNE,

Dhr. J.-L. GERARDY.
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Departement Drukkerij - Dhr. M. SALADE, inspecteur-generaal.

Administratieve dienst van de Drukkerij

Dienstchef Dhr. l. RENDERS, afdelingshoofd,

Afdelingshoofd Dhr. Y. TIMMERMANS.

Prepress en Studies

Dienstchef

Produktie en Engineering

Dienstchef

Dhr. i-e, GILLES, afdelingshoofd.

Dhr. L. DU FRESNE, inspecteur-generaal.

Adviseur

Departement Gegevensuitwisselingscentrales - Dhr. P. TELLIER, onderdirecteur.

Dhr. j. MAKART.

Balanscentrale

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Giraal Geldverkeer

Dienstchef

Adviseur

Afdel ingshoofden

Kredietcentrales

Dienstchef

Adviseur

Afdel ingshoofd

Dhr. A. LENAERT, afdelingshoofd,

Mevr. E. BARDET-DE GROOTE, Dhr. P. QUINTIN.

Dhr. A. VAES, afdelingshoofd,

Dhr. K. DE GEEST,

HH. V. DECONINCK, B. BOURTEMBOURG.

Dhr. R. TROGH, afdelingshoofd,

Dhr. R. THIRION,

Mevr. G. DALL'AGLIO-TIMMERMANS.

Departement Krediet - Dhr. C. DE NYS, onderdirecteur.

Cel Instrumenten Financiële Markten

Departementsadviseur

Adviseur

Disconto- Voorschotten

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Geldmarkt

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Dhr. P. MERCIER,

Dhr. P. LEFEVRE.

Dhr. j.-M. WULLUS, inspecteur-generaal,

Dhr. F. WITHOFS.

Dhr. F. DEPUYDT, inspecteur-generaal,

HH. E. DE KOKER, G. TEMMERMAN.

Departement Overheidsfondsen - Dhr. W. BRUMAGNE, onderdirecteur.

Clearingcel

Afdel ingshoofd

Effecten

Dienstchef

Afdelingshoofden

Dhr. L. EICHER.

Dhr. W. STEPPE, afdelingshoofd,

HH. R. ROOTHANS, Y. PIRLET.
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Rentenmarkt

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Dienst Rijkskassier

Dienstchef

Afdelingshoofden
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Dhr. H. SMISSAERT, afdelingshoofd,

Dhr. M. RUBENS.

Dhr. C. LOTS, inspecteur-generaal,

HH. R. VAN HEMELRIjCK, M. HINCK.

Departement Planning, Organisatie en Informatica - Dhr. H. BARBE, onderdirecteur.

Inspecteu r-generaal

Analist-raadgever

Elektronisch Centrum

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Senior system engineer

Dhr. A. HUET,

Mevr. A.-M. QUINTART-LEjEUNE.

Dhr. E. COLMAN, afdelingshoofd,

Dhr. j. WIELEMANS,

Dhr. M. CHARLIER.

Ontwikkeling van Informaticaprojecten

Dienstchef Dhr. j.-P. HOYOS, inspecteur-generaal,

Analisten-raadgevers HH. P. LAUWERS, B. GROETEMBRIL,
Mevr. H. VANDOORNE-VAN HECKE, HH. j. FRANCOIS, j.-M. PLISNIER,
Mevr. S. LANCKSWEERT-MASKENS, Dhr. E. DE SMET,

Afdelingshoofd Dhr. P. SAPART.

Organisatie en Beheerscontrole

Dienstchef Dhr. L. JANSSENS, afdelingshoofd,

Afdelingshoofd Mevr. C. SAPART-BUYDENS.

Studie van Informaticasystemen

Dienstchef Dhr. j. MOERMAN, inspecteur-generaal,

Analist-raadgever Dhr. G. VANGHELUWE,

Senior system engineers HH. G. DUMAY, U. MOMMEN, Mevr. M. GROGNARD-HUART.

Departement Sociale Zaken - Dhr. j. LEEMANS, onderdirecteur,
chef van het personeel.

Afgevaardigde van de
chef van het personeel Dhr. G. PARLONGUE, inspecteur-generaal.

Loon- en Sociale Administratie

Dienstchef Dhr. A. REITER, afdelingshoofd.

Medische dienst

Geneesheer-d ienstchef

Geneesheren

Opleiding

Dienstchef

Afdelingshoofd

Personeelsbeleid

Dienstchef

Afdel ingshoofden

Dhr. A. DE LANDTSHEER,

HH. V. DONS, C. VAN LAETHEM.

Dhr. G. DE RIDDER, afdelingshoofd,

Dhr. j.-L. LION.

Dhr. R. VAN KEYMEULEN, afdelingshoofd,

HH. M. DRION, D. LOZET, G. VAN CAMP.
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Departement Studiën - Mej. M.-H. LAMBERT, adviseur van de Directie.

Afgevaardigde van de
departementschef

Departementsadviseurs

Economen

Documentatie

Dienstchef

Inspecteu r-generaal

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, Dhr. V. PERILLEUX,

HH. M. DOMBRECHT, T. TIMMERMANS, M. MARECHAL.

Dhr. W. VERTONGEN, inspecteur-generaal,

Dhr. R. BEUTELS.

Departement Uitrusting en Algemene Diensten - Dhr. K. VANDENEEDE, onderdirecteur.

Uitrusting en Technieken

Dienstchef

Architecten

Algemene Diensten

Dienstchef

Afdel ingshoofd

Dhr. P. LAUWERS, inspecteur-generaal,

HH. J.-C NAVEZ, J.-M. DE VOS.

Dhr. A KOZYNS, afdelingshoofd,

Dhr. J.-M. BRAET.

Diensten die onder de Schatbewaarder ressorteren - Dhr. S. BERTHOLOME.

Hoofdkas

Hoofdkassier

Afdel ingshoofden

Veil igheid- Toezicht

Dienstchef

Dhr. M. VAN BAELEN, afdelingshoofd,

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.

Diensten die niet ressorteren onder een departement

Interne Audit

Dienstchef

Inspecteu r-generaal

Inspecteur

Juridische dienst

Dienstchef

Eerste adviseur

Departementsadviseur

Adviseurs

Dhr. J. HELFGOTT, inspecteur-generaal,

Dhr. J.-C PAUWELS,

Mevr. J. MAESSEN-SIMAR.

Dhr. J.-V. LOUIS, adviseur van de Directie,

Dhr. J.-P. BRISE,

Dhr. W. KIEKENS,

Dhr. J. DE WOLF,
Mevr. A de KERCHOVE d'OUSSELGHEM-del MARMOL.

Verzamelingen en Letterkundige Bibliotheek

Dienstchef Mej. C LOGIE, inspecteur-generaal.
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Departement Bijbanken en Agentschappen - Dhr. W. VAN DER PERRE, onderdirecteur.

Afdelingshoofden HH. P. BOBYR, P. BISSOT.

Bijbanken

Antwerpen

Beheerder

Afdel ingshoofden

Luik

Beheerder

Afdel ingshoofd

Dhr. L. VAN DER VEKEN,

HH. F. SERCKX, F. VAN NIEUWENHOVE, D. VANDEN BROECK.

Dhr. M. SIMAL,

Mevr. j. SOUVEREYNS-ROUMA.

Luxemburg

Beheerder Dhr. E. de LHONEUX.

Agentschappen

Aalst

Agent

Aarlen

Agent

Dhr. A. VERHELST.

Dhr. D. BRISBOIS.

Bergen

Agent

Brugge

Agent

Charleroi

Agent

Afdel ingshoofd

Dhr. Y. LEBLANC.

Dhr. W. SMOUT.

Dhr. j. TASSIER,

Dhr. R. HAENECOUR.

Doornik

Agent Mevr. j. DAUCHOT-DE BEER.

Gent

Agent

Hasselt

Agent

Kortrijk

Agent

Dhr. j. VICTOR,

Dhr. T. DE ROOVER.

Dhr. P. TACK.

Leuven

Agent

Afdel ingshoofd

Dhr. L. GHEKIERE,

Dhr. L. LAGAE.

Mechelen

Agent Dhr. M. DE GEYTER.

Namen

Agent Dhr. j. DELPEREE.

Roeselare

Agent Dhr. P. BOGAERT.
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Turnhout

Agent Dhr. L. MUYLAERT.

Verviers

Agent Dhr. R. COLSON.

Representatiekantoren

La Louvière

Zaakgelastigde

Malmedy

Zaakgelastigde

Dhr. R. DENACHTERGAEL.

Dhr. j.-Y. BOULANGER.

Marche-en-Famenne

Zaakgelastigde Dhr. P. LAMBERT.

Oostende

Zaakgelastigde
(waarnemend) Dhr. j. BUSSCHE.

Sint-Niklaas

Zaakgelastigde Dhr. G. MINNAERT.

***

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Dehaene, Eerste Minister,
Dhr. j. SMETS, eerste adviseur.

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer De Batselier, Vice-voorzitter van de Vlaamse Executieve,
. Dhr. G. MAES, econoom.

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Maystadt, Minister van Financiën,
Dhr. L. HUBLOUE, adviseur.

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Van Rompuy, Minister van Begroting,
Dhr. H. FAMEREE, econoom.

Kaderlid met opdracht bij de Permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Gemeenschappen,
Dhr. D. SERVAIS, adviseur.

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. F. MOSS, adviseur.

Kaderleden met opdracht voor rekening van het Internationale Monetaire Fonds
bij de Nationale Bank van Rwanda,

Dhr. R. BEERENS,afdelingshoofd,
bij de Islamitische Federale Republiek van de Comoren,

Dhr. E. VERREYDT, econoom.
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SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN BEWINDVOERDERS
VAN HET INTERNATIONAAL MONETAIR FONDS
EN VAN DE CONSTITUENCY WAARVAN BELGIE DEEL UITMAAKT

Het College van Bewindvoerders van het Internationaal Monetair Fonds is samengesteld
uit 24 bewindvoerders. Vijf landen, t.w. de Verenigde Staten, Duitsland, Japan, Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk benoemen elk een bewindvoerder, terwijl de overige 173 Lid-Staten
van het Fonds 19 bewindvoerders verkiezen. Daartoe verenigen zij zich in zogeheten «con-
stituencies», of landengroepen die de gemeenschappelijke belangen van hun leden behartigen.

Aldus wordt de Belgische bewindvoerder bij het IMF verkozen door België, Oostenrijk,
Wit-Rusland, Hongarije, Kazachstan, Luxemburg, de Slowaakse Republiek, de Tsjechische Re-
publiek en Turkije. Per 1 januari 1994 verdedigt de Belgische bewindvoerder ook de belangen
van Slovenië, dat tot dusver nog niet heeft kunnen deelnemen aan de verkiezing van een
bewindvoerder.

Een en ander heeft tot gevolg dat de Belgische bewindvoerder momenteelongeveer 5 pct.
van het totale stemmenaantal vertegenwoordigt, dat wil zeggen het grootste stemmengewicht
van alle verkozen bewindvoerders. Enkel de benoemde bewindvoerders beschikken over een
groter stemmental.









Jaarrekening



BALANS PER 31 DECEMBER 1993

ACTIVA

JAARREKENING

(in duizenden franken)

1993 1992

330.255.559 260.228.942

244.220.978 193.384.437

6.160.760 5.662.380

27.673.064 26.730.588

- -

4.940.280 4.562.250

148.023.178 106.438.686

Goud

Vreemde valuta's

Bijzondere trekkingsrechten (SOR)

Deelneming in het IMF

Leningen aan het IMF

Deposito bij het IMF in het kader van de USAF .

Ecu's

EFMS : Financieringen op zeer korte en op korte ter-
mijn.

EEG: Financiële ondersteuning op middellange ter-
mijn.

Internationale akkoorden.

Voorschotten op onderpand

Handelspapier

Effecten op de markt gekocht

Vorderingen wegens andere interventies op de geld-
markt

Voorschotten aan het Rentenfonds

Voorschotten aan de Belgische Staat

Voorschotten aan de Luxemburgse Staat

Munten

Tegoed bij het Bestuur der Postchecks:

Rekening A

Rekening B

Statutaire beleggingen (art. 21)

Gebouwen, materieel en meubelen

Overige activa

Overlopende rekeningen .

TOTAAL ACTIVA

116.568.863

3.303.551 3.269.187

20.041.64730.1Q1.387

5.578.276

32.436.483

10.050.978

17.447.971
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119.669.272 52.354.947

220.923

1.202.781 915.418

489 1.384

3.067.553 3.498.781

40.365.819 37.235.942

13.205.289 12.262.429

4.446.062 6.478.058

5.758.997 7.750.881

1.020.409.778 885.104.692



JAARREKENING

PASSIVA (in duizenden (ranken)

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant in franken

Deposito van de Belgische Staat

Deposito van de Luxemburgse Staat

Verbintenissen wegens interventies op de geldmarkt

Rekeningen-courant in vreemde valuta's

Financiële bijstandsakkoorden

Tegenwaarde van de toegewezen SOR

EFMS : Financieringen op zeer korte en op korte ter-
mijn.

Onbeschikbare reserve meerwaarde op goud

Overige schulden

Overlopende rekeningen

Waarderingsverschillen op goud en vreemde valuta's

Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's

Kapitaal

Reservefonds :

Statutaire reserve

Buitengewone reserve

Afschrijvingsrekening voor gebouwen, materieel en
meubelen

TOTAAL PASSIVA

22.138.136

1993 1992

440.603.136 430.248.887

9.589.380 4.569.258

763.404

503.860

6.045.848 4.449.108

7.454 6.849

3.067.553 3.498.781

23.972.511

- -

116.310.864 116.310.864

2.339.605 2.383.538

456.693 425.181

361.965.356 250.005.845

777.981 938.981

10.050.000 9.750.000

400.000 400.000

43.556.133 39.979.264

2.915.282 2.783.885

27.992.631 25.489.637

12.648.220 71.705.748

1.020.409.778 885.104.692
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RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 1993

JAARREKENING

(in duizenden franken)

OPBRENGSTEN

Opbrengsten van de verrichtingen met het buitenland

Opbrengsten van de kredietverrichtingen

Opbrengsten van de statutaire beleggingen

Provisies.

Terugwinningen bij derden

Terugnemingen op voorzieningen

Overige opbrengsten

KOSTEN

Aandeel van de Staat :

Verrichtingen met het buitenland

Kredietverrichtingen

Algemene kosten :

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige kosten

Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen

Voorziening voor gebouwen, materieel en meubelen

Maatschappelijke voorziening voor diverse risico's

Belastingen, taksen en heffingen

Te bestemmen winst

1993 1992

22.508.487

10.820.076

3.846.256

169.541

1.859.833

471.000

94.372

23.251.679

9.750.950

3.535.570

160.078

1.883.595

519.000

27.590

39.769.565

22.437.143

14.363.379

8.073.764

8.095.711

6.781.434

1.314.277

1.560.521

310.000

300.000

3.228.480

3.837.710

39.128.462

22.028.347

14.430.117

7.598.230

8.186.268

6.848.195

1.338.073

1.617.473

50.000

1.100.000

2.902.614

3.243.760

39.769.565 39.128.462
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JAARREKENING

WINSTVERDELING

(in duizenden franken)

1993 1992

Te bestemmen winst

De winstverdeling is als volgt :

Toevoeging aan de buitengewone reserve

Verdeling van het saldo overeenkomstig artikel 38
van de statuten :

1. Aan de aandeelhouders, een eerste dividend van
6 % op het nominaal kapitaal

2. Van het overschot:
a) 10 % aan de statutaire reserve
b) 8 % aan het personeel

3. Van het overschot:
a) aan het Rijk, Vse
b) aan de aandeelhouders, een tweede divi-

dend
c) het saldo aan de statutaire reserve

3.837.710

2.503.000

24.000

131.071
104.857

214.956

859.500
326

3.243.760

1.947.000

24.000

127.276
101.821

208.733

834.668
262

Daar de winstverdeling goedgekeurd is door de Algemene Raad op 26 januari 1994, zal coupon
nr. 192 met ingang van 1 maart 1994 als volgt betaalbaar zijn:

Brutobedrag 25.15 pct. Nettobedrag
per aandeel roerende per aandeel

voorheffi ng

Aan 400.000 aandelen fro 2.208,75 fro 568,75 fro 1.640
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POSTEN BUITEN BALANSTElliNC PER 31 DECEMBER 1993

JAARREKENING

(in duizenden franken)

Eventuele passiva

Kredietvervangende borgtochten

Verbintenissen die kunnen aanleiding geven tot een
kredietrisico

Vaste verbintenissen van ter beschikking stellen van
bedragen

Aan de instelling toevertrouwde waarden en vor-
deringen

Ter inning

In open bewaarneming

1993 1992

3.964 17.161

1.019.366

57.787.945

1.083.105

14.844.186

6.873.280.377 6.554.816.056
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Toelichting
bij de jaarrekening



TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

INLEIDING

De jaarrekening 1993 weerspiegelt de gewijzigde financieringsvoorwaarden van de overheid,
beslist bij wet dd. 22 maart 1993 in uitvoering van de bepalingen van het Verdrag van
Maastricht met betrekking tot de tweede fase van de Economische en Monetaire Unie, die in
werking is getreden op 1 januari 1994.

Artikel 124 van voormelde wet verbiedt de Bank om vanaf 1 juli 1993 voorschotten of andere
kredietfaciliteiten aan de overheid te verlenen. Ten gevolge van die wijziging werden de
rubrieken « Voorschotten aan de Belgische Staat », « Voorschotten aan de Luxemburgse Staat»
en « Voorschotten aan het Rentenfonds » op de actiefzijde van de balans geschrapt.- Op de
passiefzijde is de rubriek « Rekeningen-courant in franken », vroeger onderverdeeld in de sub-
rubrieken « Schatkist» en « Andere », vervangen door de rubrieken « Rekeningen-courant in
franken », « Deposito van de Belgische Staat» en « Deposito van de Luxemburgse Staat ».

Ten slotte is de jaarrekening opgemaakt na winstbestemming. Om de vergelijkbaarheid met de
vorige jaarrekening mogelijk te maken werden de vergelijkende cijfers van 1992 dienovereen-
komstig aangepast.
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BALANS
(in duizenden (ranken)

ACTIVA

GOUD

Het goud is gewaardeerd tegen een prijs die van de marktnoteringen is afgeleid volgens
de methode toegepast door het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking (EFMS)
voor de swaps van goud tegen ecu's. De in aanmerking genomen prijs is hetzij het
gemiddelde van de koersen, omgerekend in ecu's, van de twee dagelijkse fixings op de
goudmarkt in Londen tijdens het tweede semester van het jaar, hetzij het gemiddelde
van de twee fixings van de voorlaatste werkdag van het boekjaar, indien dat gemiddelde
lager is dan het eerste. De omrekening van de ecu's in franken gebeurt tegen de door
de Europese Commissie gepubliceerde koers van de ecu op de laatste werkdag van het
jaar.

De prijs van het goud, per kilogram fijn, is aldus vastgesteld op fro423.992,2476 per
31 december 1993, tegen fr. 334.089,9216 per 31 december 1992. 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.

Het bij het EFMS ingebrachte goud, waarover de Bank het beheer blijft waarnemen,
vertegenwoordigt per 31 december 1993 de tegenwaarde van fro 82,6 miljard en is niet
in deze rubriek begrepen.

VREEMDE VALUTA'S

De valutategoeden zijn in de balans geregistreerd voor hun tegenwaarde in franken be-
rekend tegen de indicatieve marktkoersen op de laatste werkdag van het jaar zoals die
door de Bank gepubliceerd worden. De omrekeningsverschillen, 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».

In 1993 zijn de tegoeden in vreemde valuta's, per saldo, met fr. 50,8 miljard gestegen.
Tijdens het jaar heeft de Bank deviezen ontvangen als gevolg van buitenlandse leningen
van de Schatkist, de vereffening van vorderingen op zeer korte termijn op het EFMS
ontstaan uit steunaankopen in het kader van het EMS in 1992 en begin 1993, alsook
de inning van het provenu van beleggingen in het buitenland en diverse verrichtingen
met het IMF. De ontvangsten werden overtroffen door de cessies die het gevolg waren
van nettoverkopen van vreemde valuta's op de wisselmarkt en de grotere inbreng van
dollars bij het EFMS. De netto-afvloeiing van vreemde valuta's werd ruimschoots gecom-
penseerd door de terugkoop van vreemde valuta's in het kader van de afwikkeling van
swapverrichtingen tegen Belgische franken. Gewaardeerd tegen marktkoersen bedroegen
deze swaps fr. 139,9 miljard ultimo 1992.
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

De tegoeden ingeschreven op naam van de Bank in het buitenland bevatten, behalve
haar eigen voornoemde tegoeden, de dollars die, tegen ecu's, contant gecedeerd werden
aan en op termijn teruggekocht werden van het EFMS. Deze dollars, waarvan het beheer
aan de Bank is toevertrouwd, zijn niet begrepen in de onderhavige rubriek.

De tegoeden bestaan per balansdatum bijna uitsluitend uit valuta's die door de Belgische
Staat gewaarborgd zijn. Zij zijn belegd in termijndeposito's en gemakkelijk mobiliseerbare
buitenlandse effecten, rekening houdend met de criteria van veiligheid, liquiditeit en
rendement.

Bij de aankoop worden de effecten in vreemde valuta's tegen de aanschaffingsprijsgeboekt.
Het verschil tussen die prijs en de terugbetalingsprijs wordt, naar verhouding van de
resterende looptijd van de effecten, in het resultaat opgenomen als bestanddeel van de
rente-opbrengst van die effecten. In de balans worden de effecten opgenomen tegen hun
aanschaffingsprijs, vermeerderd of verminderd met het gedeelte van het voornoemde ver-
schil dat in de resultatenrekening is opgenomen.

BIJZONDERE TREKKINGSRECHTEN (SDR)

De bijzondere trekkingsrechten worden geboekt tegen de marktkoers op de laatste werkdag
van het jaar, zoals die door het IMF gepubliceerd wordt. Per balansdatum is die koers
fr. 49,4028 voor 1 SOR (fr. 45,6225 ultimo 1992).

Het SOR-tegoed bedraagt per 31 december 1993 SOR 124,7 miljoen tegen SOR 124,1
miljoen een jaar eerder. De Bank heeft SOR0,9 miljoen ontvangen als rente op de
nettotegoeden bij het IMF en SOR0,3 miljoen tegen vreemde valuta's verkocht aan een
andere deelnemer van het SOR-departement.

De verplichting op onbepaalde termijn in SOR, die in de rubriek « Tegenwaarde van de
toegewezen SOR» op de passiefzijde voorkomt, bedraagt SOR485,2 miljoen, zodat de
netto-aanwending van SOR per 31 december 1993 SOR 360,5 miljoen beloopt.

DEELNEMING IN HET IMF

Het bedrag dat in deze rubriek is vermeld, vertegenwoordigt de tegenwaarde van het
bedrag, in SOR, van de reservetranche van België, d.w.z. de rechten die de Belgische
Staat bezit als lid van het IMF uit hoofde van het gedeelte van zijn quotum in het Fonds
(SOR3.102,3 miljoen) dat de tegoeden in franken van het Fonds overtreft. Bij het om-
rekenen in franken van de reservetranche is dezelfde koers gehanteerd als die welke voor
de tegoeden in SOR wordt toegepast. Per balansdatum bedraagt zij SOR 560,2 miljoen,
tegen SOR 585,9 miljoen een jaar eerder.

De mutatie in de rubriek wordt verklaard door, enerzijds, het saldo van de trekkingen
in franken door diverse lid-staten van het Fonds en de aanwendingen van franken door
het Fonds (SOR27,1 miljoen) en, anderzijds, de terugkopen door diverse lid-staten van
het Fonds (SOR52,8 miljoen).
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DEPOSITO BIJ HET IMF IN HET KADER VAN DE USAF

In deze rubriek is de tegenwaarde opgenomen van de SOR's die de Bank op een bij-
zondere depositorekening bij het IMF heeft gestort naar aanleiding van de Belgische
deelneming in de Uitgebreide structurele aanpassingsfaciliteit (USAF).

Die vordering, ongewijzigd SOR 100 miljoen, is gewaardeerd tegen dezelfde koers als die
welke wordt gebruikt voor de tegoeden in SOR.

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 EFMS heeft
ingebracht, vermeerderd of verminderd met de ecu's die de Bank in het kader van
transacties met centrale banken van andere EG-landen of met derde houders van ecu's
heeft verworven of afgestaan.

Per balansdatum zijn de ecu's gewaardeerd tegen de door de Europese Commissie ge-
publiceerde marktkoers op de laatste werkdag van het jaar, nI. fr. 40,2869 voor 1 ecu
op 31 december 1993 en fr. 40,1777 voor 1 ecu op 31 december 1992.

Tegenover het vorige boekjaar is het ecu-tegoed met 1.025 miljoen ecu gestegen tot
3.674,2 miljoen ecu per 31 december 1993. Die vermeerdering vloeit voort uit de vo-
lumeverhoging van de ecu's verkregen in het kader van de swaptransacties met het EFMS
(653,5 miljoen ecu) en de verwerving van 312,7 miljoen ecu uit hoofde van de vereffening
van vorderingen op zeer korte termijn op het EFMSen rente op het nettotegoed in ecu's
(58,8 miljoen ecu).

De stijging van de ecu's door het EFMS ter beschikking gesteld van de Bank wordt
verklaard door een grotere inbreng van dollars, ten gevolge van een aangroei van de
reserves van de Bank in deze munt, alsook door de stijging van de goudprijs en de
dollarkoers die toegepast werden bij de vernieuwing van voornoemde swaptransacties.

Per 31 december 1993 bedraagt het netto ecu-tegoed van de Bank 827,6 miljoen ecu.

EFMS : FINANCIERINGEN OP ZEER KORTE EN OP KORTE TERMIJN

In deze rubriek wordt in voorkomend geval de vordering van de Bank op het EFMS
opgenomen die verband houdt met de financiering op zeer korte termijn van interventies
op de valutamarkt.

De valutamarktinterventies ten gunste van een EMS-valuta die in de loop van het jaar
via het EFMS gefinancierd werden, hadden betrekking op een bedrag van 960,6 miljoen
ecu. De uit die interventies ontstane vordering op het EFMS, alsook die uitstaande op
31 december 1992, ten belope van 2.901,3 miljoen ecu, werden volledig terugbetaald.
Aldus heeft de Bank per einde boekjaar geen enkele vordering meer op die Instelling.
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INTERNATIONALE AKKOORDEN

In deze rubriek worden geboekt de in franken luidende vorderingen op niet EG-landen
waarmee België betalingsakkoorden heeft gesloten. De saldi geven de uitstaande bedragen
weer van de voorschotten die werden verleend krachtens die akkoorden, waarvan de
uitvoering geregeld wordt door de overeenkomst van 15 juni 1972 tussen de Staat en
de Bank.

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND

In deze rubriek worden opgenomen:

31-12-1993 31-12-1992

de beleningen tegen onderpand van overheidsef-
fecten toegekend in het kader van de periodieke
aanbestedingen van kredieten .
de eindedagkredieten toegekend aan financiële in-
stellingen in de vorm van voorschotten in reke-
ningen-courant .
de andere voorschotten in rekeningen-courant ..

28.775.000 18.925.000

1.324.060

2.327

1.001.870
114.777

Totaal 30.101.387 20.041.647

HANDELSPAPIER

De rubriek heeft betrekking op :

31-12-1993 31-12-1992

handelspapier verworven onder het stelsel van
cessies-retrocessiesin het kader van de periodieke
toewijzingen van kredieten .

handelspapier gemobiliseerd tegen het officiële
discontotarief en aangerekend op de individuele
kredietplafonds van de kredietinstellingen .

1.275.117 6.067.190

4.303.159 3.983.788

Totaal 5.578.276 10.050.978

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.

Bij de verwerving worden de effecten geboekt tegen aanschaffingsprijs. In de balans zijn
ze gewaardeerd op grond van hun actuarieel rendement bij de aankoop en rekening
houdend met hun terugbetalingswaarde op de vervaldag. Het verschil tussen de aanschaf-
fingsprijs en de terugbetalingswaarde wordt naar verhouding van de resterende looptijd
van de effecten in resultaat genomen.
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Per balansdatum bevat de portefeuille van de Bank alleen schatkistcertificaten, waarvan
de marktwaarde fro 32.459 miljoen bedraagt.

VORDERINGEN WEGENS ANDERE INTERVENTIES OP DE GELDMARKT

Deze rubriek omvat de vorderingen van de Bank voortvloeiend uit cessies-retrocessies
m.b.t. verschillende soorten van privé- of overheidseffecten, verricht in het kader van
openmarktinterventies, alsmede de vorderingen als gevolg van uitzettingen op de inter-
bankenmarkt.

De vorderingen worden geboekt voor het bedrag van de ter beschikking van de financiële
instellingen gestelde middelen.

Per balansdatum bedragen de cessies-retrocessiesfr. 117.669 miljoen en de uitzettingen
op de interbankenmarkt fro 2.000 miljoen.

MUNTEN

Volgens de bepalingen van een akkoord tussen de Minister van Financiën en de Bank,
wordt het plafond Voor de kasvoorraad munten van de Bank vastgesteld op 10 pct. van
de per 31 december van het voorgaande jaar in omloop zijnde munten; voor 1993
bedraagt dat plafond fro 1.873 miljoen.

Bijzondere bepalingen regelen de terugbetalingsmodaliteiten ingeval het contractuele pla-
fond wordt overschreden; zij dienden in 1993 niet te worden toegepast.

TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS: Rekening B

Op verzoek van de Schatkist houdt de Bank op een bijzondere postrekening, genaamd
rekening B, de tegenwaarde aan van de niet-gebruikte saldi van de leningen die door
de Belgische Staat aan vreemde landen zijn verstrekt in het raam van de financiële
bijstandsakkoorden ; die saldi staan in de boeken van de Bank ingeschreven op rekeningen
van de centrale banken of van de regeringen van de begunstigde landen.

STATUTAIRE BELEGGINGEN (ART. 21)

Deze rubriek omvat de effecten die de Bank krachtens artikel 21 van haar statuten mag
verwerven tot een bedrag gelijk aan haar kapitaal, reservesen afschrijvingsrekeningen. Het
betreft effecten van de nationale overheidsschuld en, met toestemming van de Minister
van Financiën, effecten die het kapitaal vertegenwoordigen van financiële instellingen
waarvoor bijzondere wettelijke bepalingen gelden of die onder de garantie of de controle
van de Staat vallen, alsmede aandelen van de BIB te Bazel, 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. In
de balans zijn ze gewaardeerd op grond van hun actuarieel rendement bij aankoop en
rekening houdend met hun terugbetalingswaarde op de vervaldag. Het verschil tussen de
aanschaffingsprijs en de terugbetalingswaarde wordt naar verhouding van de resterende
looptijd van de effecten in resultaat geboekt.

BALANS 211



TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

De aandelen zijn tegen hun aanschaffingsprijs in de balans opgenomen. De aandelen van
de BIB werden omgerekend in franken tegen de wisselkoersgeldend op de aankoopdatum.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

De gronden, gebouwen, uitrusting, meubelen en het rollend materieel worden tegen hun
aanschaffingsprijsgeboekt.

In 1993 bedragen de investeringen van de Bank, bijkomende kosten inbegrepen, in totaal
fr. 1.561 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 ACfIVA

Zijn in deze rubriek geboekt de vorderingen, van commerciële en andere aard, de voor-
raden en de bestellingen in uitvoering.

De rubriek omvat hoofdzakelijk een vordering op de Schatkist die verband houdt met
de in 1992 gerealiseerde wisselkoersverliezen op transacties die een wijziging teweeg-
brachten in de door de Bank aangehouden activa en passiva uit hoofde van de interna-
tionale akkoorden die ze uitvoert voor rekening van de Staat of waarvoor deze laatste
zijn waarborg verstrekt. Per 31 december 1993 werd die vordering deels aangezuiverd
door middel van de wisselkoerswinsten gerealiseerd in 1993 op dezelfde balansposten.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Deze rubriek omvat de verworven opbrengsten en de over te dragen kosten in zoverre
ze voldoende belangrijk zijn om het resultaat van het boekjaar te beïnvloeden.
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BALANS
(in duizenden franken)

PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP

De biljettenomloop, uitgedrukt als daggemiddelde, bedraagt in 1993 fr. 428,9 miljard,
tegen fr. 422,7 miljard in 1992, wat overeenstemt met een stijging van 1,47 pct.

DEPOSITO VAN DE BELGISCHE STAAT

Het deposito van de Belgische Staat bedroeg per 31 december 1993 fr. 763 miljoen.
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

Het deposito van de Luxemburgse Staat beliep per 31 december 1993 fr. 504 miljoen.
Krachtens een overeenkomst tussen de Luxemburgse Staat en de Bank dd. 24 juni 1993
is het rentegevend gedeelte van het deposito van de Luxemburgste Staat beperkt tot
fr. 507 miljoen.

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 financiële instellingen. Per balansdatum
gaat het uitsluitend om verbintenissen van die laatste soort.

FINANCIELE BIJSTANDSAKKOORDEN

Deze rubriek omvat de bedragen die ingeschreven zijn op de rekeningen van de centrale
banken of van de regeringen van de landen die financiële bijstand genieten in het kader
van door de Staat gesloten en gefinancierde bilaterale leningsakkoorden, en waarvan de
tegenwaarde gestort wordt op een op naam van de Bank geopende postrekening.

TEGENWAARDE VAN DE TOEGEWEZEN SDR

Het saldo vertegenwoordigt de tegenwaarde van de SDR's - geboekt tegen de marktkoers
die ook van toepassing is op de SDR-tegoeden - die aan het IMF moeten worden
teruggestort indien het door het Fonds ingestelde SDR-departement zou worden opgeheven
of indien België zou besluiten zich eruit terug te trekken.
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ONBESCHIKBARE RESERVE MEERWAARDE OP GOUD

Het betreft de meerwaarden die de Bank realiseert naar aanleiding van arbitrages van
goud tegen andere externe reservebestanddelen. Krachtens artikel 20bis van de organieke
wet van de Bank, worden die gerealiseerde meerwaarden op een bijzondere onbeschikbare
reserverekening geboekt; zij zijn vrijgesteld van elke belasting en in geval van vereffening
van de Bank wordt het saldo van die bijzondere rekening aan de Staat toegekend.

OVERIGE SCHULDEN

Deze rubriek omvat de schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale
lasten, alsmede de bedragen te betalen uit hoofde van de overeenkomstig artikel38 van
de statuten toegepaste winstverdeling.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Deze rubriek omvat, behalve de toe te rekenen kosten wegens te betalen rente en
belastingen, een bedrag van fr. 290 miljoen wegens het gespreid in resultaat nemen van
uitzonderlijke meerwaarden gerealiseerd op de statutaire beleggingen.

WAARDERINGSVERSCHILLEN OP GOUD EN VREEMDE VALUTA'S

Op het credit of het debet van deze rekening worden de omrekeningsverschillen geboekt
die voortvloeien uit de waardering van de niet in franken luidende tegoeden en verplich-
tingen respectievelijk tegen de aanschaffingsprijs en tegen de boekingskoers per~balans-
datum.

Saldo aan het einde van het boekjaar 1992 .

Mutaties:

250.005.845

Waarderingsverschillen op goud .

Andere waarderingsverschillen .

87.533.537

24.425.974

Saldo aan het einde van het boekjaar 1993 .

111.959.511

361.965.356

VOORZIENING VOOR GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

De voorziening moet de Bank in staat stellen het hoofd te bieden aan de uitgaven in
verband met de uitvoering van haar investeringsprogramma inzake nieuwbouw.

Saldo aan het einde van het boekjaar 1992 .

Mutaties:

938.981

Terugneming -471.000

310.000Toevoeging .

-161.000

Saldo aan het einde van het boekjaar 1993 . 777.981

214 BALANS



TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

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 aan het einde van het boekjaar 1992 9.750.000

300.000Toevoeging .

Saldo aan het einde van het boekjaar 1993 . 10.050.000

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 reservesspruit voort uit de verdeling van
de beschikbare winst van het afgesloten boekjaar. De afschrijvingsrekeningvoor gebouwen,
materieel en meubelen neemt met fr. 942 miljoen toe; dit stemt overeen met de in
1993 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. 553,2 miljoen.
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POSTEN BUITEN BALANSTELLING
(in duizenden franken)

EVENTUELE PASSIVA

Kredietvervangende borgtochten.

Deze rubriek bevat de waarborgen die de Bank aan de ASLK heeft
verleend voor de leningen welke die Instelling aan personeelsleden heeft
verstrekt voor de bouw of de aankoop van hun woning . 1.019.366

VERBINTENISSEN DIE AANLEIDING KUNNEN GEVEN TOT EEN KREDIETRISICO

Vaste verbintenissen tot terbeschikkingstelling van bedragen.

Het betreft verbintenissen tot terbeschikkingstelling van bedragen wegens
cessies-retrocessieswaarvan de valutadatum na de balansdatum valt .. 57.787.945

AAN DE INSTELLING TOEVERTROUWDE WAARDEN EN VORDERINGEN

Ter inning 3.964

In open bewaarneming 6.873.280.377

Hierin zijn, ten belope van fro4.915 miljard, de gedematerialiseerde
effecten (schatkistcertificaten, lineaire obligaties, effecten verkregen als
gevolg van de splitsing van lineaire obligaties, thesaurie- en deposito-
bewijzen) opgenomen die in het effectenclearingstelsel zijn ingeschre-
ven; deze effecten zijn vermeld voor hun terugbetalingswaarde of voor
hun nominale waarde.
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RESULTATENREKENING
(in duizenden franken)

OPBRENGSTEN

OPBRENGSTEN VAN DE VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND

Het provenu van de verrichtingen met het buitenland vermindert van het ene tot het
andere jaar met fro 743 miljoen en bedraagt per 31 december 1993 fr. 22.508 miljoen.

Het gemiddelde rendement van de beleggingen in het buitenland loopt terug in vergelijking
met het voorgaande boekjaar, voornamelijk als gevolg van de afbrokkeling van de rente-
voeten van de munten waarin de tegoeden van de Bank zijn belegd. De weerslag van
die daling is evenwel getemperd door de aangroei van de beleggingen naar aanleiding
van de verkoop van goud tegen buitenlandse valuta's in 1992, die het resultaat in 1993
voor de volle periode beïnvloedt, alsook door de waardestijging van de Amerikaanse, de
Japanse en de Duitse munt.

OPBRENGSTEN VAN DE KREDIETVERRICHTINGEN

De opbrengsten van de kredietverrichtingen zijn met fr. 1.069 miljoen gestegen en belopen
voor het boekjaar 1993 fro 10.820 miljoen.

Het provenu van de kredietverlening aan de Belgische Schatkist bedraagt fro 250 miljoen,
wat neerkomt op een vermeerdering met fro 107 miljoen tegenover vorig boekjaar. Het
Rentenfonds heeft tijdens het jaar geen krediet bij de Bank opgenomen. Sinds 1 juli 1993
heeft de Bank een einde gesteld aan de kredietverlening aan de overheid, overeenkomstig
artikel 124 van de wet van 22 maart 1993. De rentelasten met betrekking tot het deposito
van de Belgische Staat en van de Luxemburgse Staat belopen fro 54 miljoen.

Het provenu van de kredietverlening aan de financiële instellingen is toegenomen met
fro 955 miljoen; het bedraagt fro 10.779 miljoen in 1993, tegenover fro 9.824 miljoen in
1992.

De rentelasten aangaande de eindedagoverschotten van de financiële instellingen die via
het HWI bij de Bank worden uitgezet, bedragen fro 155 miljoen. Zij verminderen met
fro 61 miljoen ten opzichte van vorig boekjaar.

OPBRENGSTEN VAN DE STATUTAIRE BELEGGINGEN

De stijging van de opbrengst van de statutaire beleggingen, door de Bank verworven
krachtens artikel 21 van haar statuten, wordt verklaard door de vermeerdering van de
portefeuille ingevolge de overschrijvingen naar het Reservefonds bij de afsluiting van het
vorige boekjaar, alsook door de realisatie van meerwaarden op de verkoop van effecten.
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De uitzonderlijke meerwaarden. gerealiseerd in de loop van het jaar als gevolg van de
omruiling van klassieke obligaties tegen lineaire obligaties, worden, op basis van het
constante reële jaarlijkse rendement van de gekochte effecten, gespreid in resultaat ge-
nomen over een periode die loopt tot de dichtstbijzijnde vervaldag van de gekochte of
verkochte effecten. Ingeval van latere verkoop van de aangekochte effecten, wordt het
resultaat van het boekjaar vermeerderd met de residuele meerwaarde. Het bedrag van
die meerwaarden, dat te spreiden is over de toekomstige boekjaren, is ingeschreven in
de « Overlopende rekeningen» op de passiefzijde van de balans.

PROVISIES

Deze rubriek omvat de vergoedingen ontvangen voor de dienstverlening als financieel
bemiddelaar en voor de bewaring en het beheer van waarden.

TERUGWINNINGEN BIJ DERDEN

De terugwinningen bij derden hebben betrekking op de levering van goederen en de
dienstverlening van commerciële aard. De ontvangsten slaan voornamelijk op de activiteiten
van de Balanscentrale, de currency en de bond centers, op werken uitgevoerd door de
Drukkerij, alsook op diensten verstrekt aan het Uitwisselingscentrum van te verrekenen
verrichtingen van het Belgisch financieel systeem. Zij omvatten ook het aandeel van de
overheid in de financiering van de bedrijfskosten van het BLWI.

TERUGNEMINGEN OP VOORZIENINGEN

Deze rubriek omvat de terugneming op de «Voorziening voor gebouwen, materieel en
meubelen» ten belope van de in het boekjaar verrichte uitgaven in het kader van het
investeringsprogramma van de Bank inzake nieuwbouw.

OVERIGE OPBRENGSTEN

De andere opbrengsten van het boekjaar 1993 omvatten voornamelijk de opbrengst van
de verkoop van buiten gebruik gesteld materiaal en meubilair, alsook een terugneming
van een voorziening.
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RESU LTATENREKENING
(in duizenden franken)

KOSTEN

AANDEEL VAN DE STAAT

De opbrengsten van de Bank die aan de Staat voor iedere aanrekening van kosten
(algemene kosten, afschrijvingen, belastingen en taksen) worden afgestaan, omvatten niet
het bedrag dat daarnaast aan de Schatkist in de verdeling van de nettowinst toekomt.

Verrichtingen met het buitenland

De netto-opbrengst van de beleggingen in vreemde valuta's die de tegenpost vormen van
de meerwaarde die werd gerealiseerd naar aanleiding van arbitrages van activa in goud
tegen andere externe bestanddelen en die op een bijzondere onbeschikbare reservereke-
ning 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 1993 gebeurt, zoals de voorgaande jaren, volgens een met de
Regering overeengekomen verdeelsleutel.

In die context is overeengekomen dat aan de Staat de opbrengsten worden toegekend
van de externe activa, verminderd met de kosten verbonden aan de externe passiva, die
3 pct. overtreffen van het verschil tussen, enerzijds, het daggemiddelde van deze rentende
externe nettotegoeden en, anderzijds, het op dezelfde basis berekende gemiddelde van
de onbeschikbare reserve meerwaarde op goud, van de netto gerealiseerde koersverschillen
en van de aan de Schatkist toegekende maar niet gestorte meerwaarden op goudverkopen.

Kredietverrichtingen

Overeenkomstig artikel 37 van de statuten van de Bank worden aan de Staat de op-
brengsten toegekend van de rentende activa in franken van de Bank en van haar financiële
beheertransacties, verminderd met de uit hoofde van de rentende passiva in franken en
van de financiële beheertransacties gedragen lasten, boven 3 pct. van het verschil tussen
het op jaarbasis berekende gemiddelde bedrag van die activa en die passiva.

Behalve het bedrag dat uit hoofde van de voornoemde beschikking aan de Staat toekomt,
stort de Bank jaarlijks aan de Staat, krachtens de wet van 2 januari 1991, een bedrag
van fr. 986 miljoen als compensatie voor de meeruitgave die voor de Staat voortvloeit
uit de conversie, in vrij verhandelbare effecten, van de geconsolideerde schuld tegenover
de Bank.
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ALGEMENE KOSTEN

Per 31-12-1993 Per 31 - 12-1 992

Bezoldigingen en sociale lasten . 6.781.434
1.314.277Overige kosten

6.848.195
1.338.073

Totaal 8.095.711 8.186.268

De uitgaven voor bezoldigingen en sociale lasten lopen terug met 1 pct. Zij omvatten
eveneens de bezoldigingen van de Directie, de toezichthoudende organen, de RVA-sta-
giair(e)s, het tijdelijk personeel, de studenten, alsook de pensioenen van gewezen leden
van de Directie. De overige kosten dalen met 1,8 pct. Vanaf het boekjaar 1993 zijn de
kosten in verband met de uitzendkrachten ingeschreven in deze laatste subrubriek. Het
cijfer van vorig jaar werd dienovereenkomstig aangepast.

De gemiddelde reële personeelsbezetting (inclusief de RVA-stagiair(e)sen het tijdelijk per-
soneel), uitgedrukt in voltijds werkende eenheden, bedroeg 3.023 eenheden in 1993 tegen
3.141 eenheden in 1992.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN

De per 31 december 1993 uitgevoerde afschrijvingen dekken volgende uitgaven :_

Bouwwerken uitgevoerd in het kader van het investeringsprogramma
van de Bank .

Vernieuwing van gebouwen en technische uitrusting .

Aankoop van software en informaticamaterieel .

Aankoop van materieel voor de Drukkerij, de technische diensten
en de kantoren .

Aankoop van kantoormeubelen

Totaal

BELASTINGEN, TAKSEN EN HEFFINGEN

451.089

146.703

453.557

458.540

50.632

1.560.521

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, de voorafbetalingen
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en verrekenbare voorheffingen overtreft, wordt het verschuldigde supplement opgenomen
onder de rubriek « Overige schulden»; in het tegenovergesteldegeval wordt het overschot
opgenomen onder de rubriek « Overige activa ».

Oe Regentenraad:

Alfons VERPLAETSE,
William FRAEYS,

Frans JUNIUS,
Jean-Pierre PAUWELS,

Guy QUADEN,
Jean-Jacques REY,

Robert REYNDERS,
Roger RAMAEKERS,
Albert FRERE,

Rik VAN AERSCHOT,
Willy PEIRENS,

François JANSSENS,
Tony VANDEPUTTE,

Philippe WILMES,
Eddy WYMEERSCH,
Noël DEVISCH,

François MARTOU,

Brussel, 26 januari 1994.

gouverneur
vice-gouverneur'
directeur
directeur
directeur
directeur
directeur
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent
regent
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VERSLAG 1993 VAN HET COLLEGE DER CENSOREN

Tijdens de gewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de Bank, die
plaatsvond op maandag 22 februari 1993,
werd het mandaat verlengd van de voorzitter,
de heer Jacques Delruelle, van de secretaris,
de heer Hubert Detremmerie en van de le-
den, de heren Willy Danckaert en Christian
D'Hoogh.

***

Overeenkomstig de statuten en het huis-
houdelijk reglement heeft het College een
controlerende en toezichthoudende opdracht.
In de praktijk oefenen de censoren deze be-
voegdheid in tal van domeinen uit:

controle van de boekhoudkundige staten,
de resultatenrekening en de begroting van
de Bank;

nazicht van de opgaven van zowel mate-
riële waarden (o.a. biljettenvoorraden, ef-
fecten) als van immateriële waarden (o.a.
de posities in vreemde valuta's, de effec-
tenclearing) ;

toezicht op de naleving van de interne
controles inzake de diverse bankactivitei-
ten; in dit laatste geval gaat het zowel om
de operationele als de fysieke veiligheid.

Zoals reeds verschillende jaren gebruike-
lijk is, heeft het College elk kwartaal de boek-
houdkundige staat en de resultatenrekening
van de Bank in detail bestudeerd en een on-
derzoek ingesteld naar de factoren die aan de
basis liggen van de ontwikkeling van de di-
verse balansposten en het verloop van de re-
sultatenrekening t.o.v. overeenstemmende pe-
rioden van voorafgaande jaren. Vrijwel parallel
met het kwartaa!onderzoek van de balans en
de resultatenrekening dat tijdens de vergade-
ring van het College zelf plaatsheeft, ziet het
de boekhouding van de Bank na. Twee leden
worden hiertoe om de beurt gemandateerd.
Via de controles die deze censoren steek-
proefgewijs hebben verricht en die door de

nodige bewijsstukken werden gestaafd, heb-
ben zij kunnen vaststellendat de boekhouding
van de Bank volgens de regelswordt gevoerd.

De jaarrekening van de Bank per 31 de-
cember 1993 werd door de Regentenraad,
ingevolge artikel 35, 1ste alinea van de statu-
ten, voorgelegd aan het College der censoren.
Na onderzoek hiervan werd dit document met
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Op
deze wijze werd decharge gegeven aan het
beheer overeenkomstig artikel 35, 2de alinea
van de statuten. De goedkeuring van de jaar-
rekening gebeurde nadat het College enerzijds
zijn eigen controles had uitgevoerd en ander-
zijds kennis had genomen van de verificaties
die de dienst Interne Audit eveneens dien-
aangaande had verricht.

Het nazicht van de begroting van de Bank
vormt een tweede aspect van de functies van
de censoren. Het toezicht is hier tweeërlei:
enerzijds worden de werkelijke uitgaven van
het verslagjaar op geregelde tijdstippen, in
principe op kwartaalbasis, aan de overeen-
komstige begrotingsramingen getoetst en, an-
derzijds, keurt het College de ontwerp-begro-
ting voor het volgende boekjaar, in casu 1994,
goed. Via een grondige analyse van de be-
groting heeft het College vastgesteld dat het
verloop van de uitgaven in 1993 goed in de
hand werd gehouden.

Over het jaar 1993 hebben de censoren
hun toezichts- en controletaak eveneens uit-
geoefend via de opvolging van de opdrachten
van de dienst Interne Audit. Zij hebben zich
bij het begin van het jaar de geplande audits
en inspeeties voor 1993 laten voorleggen. Zo-
doende hebben zij zich ervan kunnen verge-
wissen dat vooral risicogevoelige activiteiten
van de Bank onder de loep zouden worden
genomen. De laatste jaren werd bij het op-
stellen van die jaarplanning trouwens op hun
aandringen het accent geleidelijk verlegd van
gerichte controles naar de evaluatie van in-
terne controleprocessen door het uitvoeren
van audits. Elk trimester hebben zij kennis
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genomen van de activiteiten van de Interne
Audit en konden zij de opvolging van de plan-
ning mede beoordelen. In elk kwartaalverslag
werd eveneens per departement en per dienst
een overzicht gegeven van de- uitgevoerde
inspeeties en onderzoeken alsmede van de
afgewerkte audits en van de voornaamste
opmerkingen en aanbevelingen waartoe zij
aanleiding hebben gegeven.

Geregeld liet het College uiteenzettingen
houden door de Interne Audit aangaande de
afgewerkte audits en inspectieopdrachten. In
de loop van 1993 kwamen volgende aspecten
aan bod:

de veiligheid van de PC-LAN (Local Area
Network) configuratie, het netwerk waar-
mee personal computers onderling verbon-
den zijn;

het gebruik van een automatische bil-
jetten-verwerkingsmachine;

de boekhoudkundige controles inzake kas-
verrichtingen in de vestigingen en in de
Hoofdkas ;

het gebruik van het filetransfer-produkt
« Network Datamover (NOM)), een soft-
ware voor de automatische verzending van
gegevensbestanden;

de globale veiligheid van een type-agent-
schap;

de verificaties van de balansposten en de
resultatenrekening.

Zodoende en mede door middel van de
debatten die hierop volgden, hebben de cen-
soren een goed beeld verkregen van de wer-
king van de interne controle en hebben zij
de veiligheid van de diverse activiteiten in de
Bank kunnen beoordelen. Bijzondere aan-
dacht werd door het College besteed aan het
gevolg dat de desbetreffende diensten aan de
opmerkingen en de aanbevelingen van de
dienst Interne Audit hebben gegeven alsook

aan de wijze waarop deze laatste de opvol-
ging ervan organiseert.

Het toezicht op het risicobeheer verloopt
niet alleen via bovengenoemde geregelde uit-
eenzettingen voor de censoren; periodiek
wijst het College een lid aan om de Interne
Audit te begeleiden bij het daadwerkelijk uit-
oefenen van de diverse controletaken. In dit
verband werden tijdens het verslagjaar elf in-
specties in het hoofdbestuur en tien inspecties
in de vestigingen bijgewoond.

De afwijkingen die in 1993 door de
dienst Interne Audit genoteerd werden, zijn
beperkt gebleven; zonder verwijl werden
steeds passendemaatregelen genomen om de
fouten te verbeteren en herhaling ervan te
vermijden.

Dank zij de reeds vermelde uiteenzettin-
gen en de geregelde deelname van zijn leden
aan allerlei inspectieopdrachten heeft het Col-
lege zich een duidelijk beeld kunnen vormen
over de manier waarop de interne controle
in de Bank in zeer uiteenlopende processen
wordt georganiseerd. De censoren zijn tot de
slotsom gekomen dat die controle in de Bank
over het algemeen degelijk functioneert en dat
de risico's voldoende zijn gedekt.

Het College der censoren :

De Voorzitter,
Jacques DELRUELLE.

Hubert DETREMMERIE, Secretaris,
Roger MENE,
Willy DANCKAERT,
Carlo VAN GESTEL,
Maurice CHARLOTEAUX,
Christian D'HOOGH,
Jacques FOREST,
Philippe GRULOIS.
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College der censoren, van links naar rechts:
R. Mené; H. Detremmerie, secretaris; J. Delruelle, voorzitter; W. Danckaert; Ph. Grulois;
Ch. D'Hoogh; J. Forest; M. Charloteaux; C. Van Gestel.





Bijlagen



ACTIVA

VERGELIJKING VAN DE BAlANSEN

Goud

Vreemde valuta's

Bijzondere trekkingsrechten (SOR)

Deelneming in het IMF

Leningen aan het IMF

Deposito bij het IMF in het kader van de
USAF

Ecu's

EFMS: Financieringen op zeer korte en
op korte termijn

EEG: Financiële ondersteuning op mid-
dellange 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

1993 1992 1991 1990

330.255,6

244.221,0

6.160,8

27.673,1

4.940,3

148.023,2

3.303,6

30.101,4

5.578,3

32.436,5

119.669,3

1.202,8

260.228,9

193.384,4

5.662,4

26.730,6

4.562,3

106.438,7

116.568,9

~.269,2

20.041,6

10.051,0

17.448,0

52.354,9

221,0

915,4

333.781,3

230.801,7

18.383,0

16.396,6

4.473,0

110.620,8

12.648,9

3.145,6

43.930,7

18.404,3

17.727,5

42.550,3

716,7

2,6

363.703,6

231.662,3

17.299,7

14.383,4

4.407,8

108.508,2

3.438,6

3.274,6

30.252,5

107.684,0

923,2

1,4

Tegoed bij het Bestuur der Postchecks:

Rekening A 0,5

Rekening B 3.067,6

Statutaire beleggingen (art. 21) 40.365,8

Gebouwen, materieel en meubelen. 13.205,3

1,4 1,6

3.498,8 3.847,5 2.647,4

37.235,9 34.195,5 30.637,3

12.262,4 11.165,5 10.667,5

Overige activa 4.446,1 6.478,0 530,9 219,6

Overlopende rekeningen 5.758,6 7.750,9 6.897,6 7.017,0
~--------~--------~---------+--------~

885.104,7 910.221,6 936.728,1TOTAAL ACTIVA 1.020.409,8
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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

Verbintenissen wegens interventies op de
geldmarkt

Rekeningen-courant in vreemde valuta's

Financiële bijstandsakkoorden

Tegenwaarde van de toegewezen SDR

EFMS: Financieringen op zeer korte en
op korte termijn

Onbeschikbare reserve
goud

meerwaarde op

1993 1992 1991 1990

38,37,5

430.248,9

4.569,3

4.449,1

3.498,8

22.138,1

116.310,9

2.383,5

425,3

250.005,8

939,0

9.750,0

400,0

39.979,2

2.783,9

25.489,6

11. 705,7

885.104,7

6,8

431.513,6

7.146,6

4.240,7

3.847,5

21.704,8

54.807,3

3.536,2

122,4

336.024,0

1.408,0

8.650,0

400,0

36.813,8

2.656,4

23.542,6

10.614,8

910.221,6

6,7

428.502,5

6.410,7

2.647,4

21.388,5

54.807,3

9.683,6

348,6

368.698,2

1.883,0

8.450,0

400,0

33.470,0

2.531,4

20.821,6

10.117,0

936.728,1

Overige schulden. 2.339,6

Overlopende rekeningen 456,6

Waarderingsverschillen op goud en vreem-
de valuta's. 361.965,4

Voorziening voor gebouwen, materieel en
meubelen 778,0

Maatschappelijke voorziening voor diverse
risico's 10.050,0

Kapitaal 400,0

Reservefonds: 43.556,1

Statutaire reserve 2.915,3

Buitengewone reserve 27.992,6

Afschrijvingsrekening voor gebouwen,
materieel en meubelen 12.648,2

440.603,1

9.589,4

763,4

503,9

6.045,8

3.067,6

23.972,5

116.310,9

TOTAAL PASSIVA 1.020.409,8

229



BIJLAGE 2

VERGELIJKING VAN DE RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER (in miljoenen franken)

1993 1992 1991 1990

OPBRENGSTEN

Opbrengsten van de verrichtingen met het
buitenland 22.508,5 23.251,7 21.889,5 21.318,1

Opbrengsten van de kredietverrichtingen 10.820,1 9.751,0 11.656,6 10.299,2

Opbrengsten van de statutaire beleggingen 3.846,3 3.535,6 3.395,0 2.898,5

Provisies. 169,5 160,1 202,6 228,2

Terugwinningen bij derden 1.859,8 1.883,6 1.676,3 1.660,0

Terugnemingen op voorzieningen. 471,0 519,0 535,0 336,0

Overige opbrengsten 94,4 27,5 95,5 4,6

39.769,6 39.128,5 39.450,5 36.744,6
.

KOSTEN

Aandeel van de Staat: 22.437,1 22.028,3 23.529,4 21.464,3

Verrichtingen met het buitenland 14.363,4 14.430,1 14.699,2 14.220,6

Kredietverrichtingen 8.073,7 7.598,2 8.830,2 7.243,7

Algemene kosten : 8.095,7 8.186,3 7.879,3 7.387,3

Bezoldigingen en sociale lasten 6.781,4 6.848,2 6.600,9 6.300,7

Overige kosten 1.314,3 1.338,1 1.278,4 1.086,6

Afschrijvingvan gebouwen, materieel en
meubelen 1.560,5 1.617,5 1.519,6 1.075,0

Voorziening voor gebouwen, materieel en
meubelen 310,0 50,0 60,0 283,0

Maatschappelijke voorziening voor diverse
risico's 300,0 1.100,0 200,0 200,0

Belastingen, taksen en heffingen 3.228,5 2.902,6 2.272,5 2.615,4

Te bestemmen winst 3.837,8 3.243,8 3.989,7 3.719,6

39.769,6 39.128,5 39.450,5 36.744,6
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BIJLAGE 3

DIVIDEND

1993 1992 1991 1990

Nettodividend toegekend per aandeel 1.640,00 1.610,00 1.575,00 1.525,00

Roerende voorheffing ingehouden per
aandeel * 568,75 536,67 525,00 508,33

Brutodividend toegekend per aandeel 2.208,75 2.146,67 2.100,00 2.033,33

• Boekjaar 1993 : 25,75 pct. voorheffing en bijkomende crisisbelasting.
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IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1993

BIJLAGE 4
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WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1993
(miljoenen franken)

ACTIVA
DATA Goud Vreemde Bijzondere Deelneming Leningen Deposito Ecu's EFMS: EEG: Interna- Voorschot- Handeis-

valuta's trekkings- in het IMF aan het bij het Financie- Financiële tionale ten op papier
rechten IMF IMF in ringen op ondersteu- akkoorden onderpand
(SOR) het kader zeer korte ning op

van de en op korte middellange
USAF termijn termijn

04-01-93 260.229 192.929 5.662 26.959 - 4.562 106.439 116.569 - 3.269 20.086 11.331
11 - 01 - 93 260.229 183.752 5.662 26.959 - 4.562 109.462 131.749 - 3.269 17.741 10.196
18 - 01 - 93 260.229 178.382 5.662 26.959 - 4.562 109.462 134.721 - 3.269 23.917 8.740
25-01-93 260.229 181.755 5.662 26.959 - 4.562 109.462 130.504 - 3.275 16.749 9.533

01 - 02 - 93 260.229 180.381 5.662 26.959 - 4.562 109.611 126.805 - 3.275 24.790 7.704
08-02-93 260.229 185.256 5.666 26.959 - 4.562 109.788 138.668 - 3.275 38.623 8.492
15-02-93 260.229 186.220 5.666 26.609 - 4.562 109.788 138.668 - 3.275 23.645 5.470
22-02-93 260.229 187.780 5.653 26.609 - 4.562 109.788 137.168 - 3.372 16.888 6.143

01-03-93 260.229 188.353 5.658 26.610 - 4.562 109.927 137.168 - 3.372 13.189 6.311
08-03-93 260.229 189.251 5.658 26.610 - 4.562 109.927 137.168 - 3.372 17.578 6.736
15-03-93 260.229 258.191 5.658 26.610 - 4.562 122.314 36.443 - 3.372 17.144 4.244
22-03-93 260.229 258.865 5.658 26.610 - 4.562 122.314 36.443 - 3.370 16.580 6.695
29-03-93 260.229 259.381 5.658 25.896 - 4.562 122.314 36.443 - 3.370 25.504 6.695

05 - 04 - 93 260.229 274.911 5.658 25.896 - 4.562 122.527 20.710 - 3.395 16.261 6.152
09 - 04 - 93 260.229 268.560 5.658 25.896 - 4.562 131.719 20.710 - 3.393 28.041 7.228
19-04-93 260.229 267.497 5.658 25.896 - 4.562 131.719 20.710 - 3.390 14.708 8.230
26-04-93 260.229 275.346 5.658 25.896 - 4.562 131.719 12.858 - 3.382 17.227 8.526

03-05-93 260.229 281.633 5.658 25.897 - 4.562 131.958 6.744 - 3.382 18.936 6.922
10-05-93 260.229 288.293 5.658 25.897 - 4.562 131.958 - - 3.382 21.133 5.298
17-05-93 260.229 288.804 5.658 25.897 - 4.562 131.958 - - 3.342 21.862 6.860
24 - 05 - 93 260.229 289.333 5.658 25.897 - 4.562 131.958 - - 3.390 28.318 6.782

28-05-93 260.229 289.514 5.691 25.897 - 4.562 132.164 - - 3.390 28.253 7.860
07 - 06 - 93 260.229 290.070 5.691 25.897 - 4.562 132.164 - - 3.389 28.424 7.485
14-06-93 260.229 290.199 5.691 25.897 - 4.562 132.164 - - 3.364 26.778 10.470
21 - 06 - 93 260.229 290.891 5.691 25.897 - 4.562 132.164 - - 3.361 31.357 10.333
28-06-93 260.229 291.858 5.691 25.318 - 4.562 132.164 - - 3.361 28.339 8.465

05-07-93 260.229 292.275 5.699 25.774 - 4.562 132.389 - - 3.384 27.989 9.208
12-07-93 260.229 289.647 5.699 25.774 - 4.562 142.176 - - 3.384 31.539 8.082
19-07-93 260.229 290.855 5.699 25.774 - 4.562 142.176 - - 3.382 31.218 9.830
26-07-93 260.229 290.940 5.699 25.774 - 4.562 142.176 - - 3.382 22.326 6.595

02-08-93 260.229 282.327 5.699 26.003 - 4.562 142.373 - - 3.382 43.886 6.399
09 - 08 - 93 260.229 258.374 5.703 26.003 - 4.562 142.373 - - 3.382 45.734 7.953
13-08-93 260.229 258.993 5.703 26.003 - 4.562 142.373 - - 3.382 43.433 6.528
23-08-93 260.229 259.752 5.703 26.003 - 4.562 142.373 - - 3.379 39.531 6.146
30-08-93 260.229 259.773 5.690 26.003 - 4.562 142.373 - - 3.379 46.675 6.269

06 - 09 - 93 260.229 260.438 5.690 26.003 - 4.562 142.586 - - 3.379 32.545 5.993
13-09-93 260.229 243.393 5.690 26.003 - 4.562 142.586 - - 3.324 32.551 6.164
20-09-93 260.229 243.460 5.690 '26.003 - 4.562 142.586 - - 3.322 22.383 6.818
27-09-93 260.229 243.690 5.690 26.323 - 4.562 142.586 - - 3.322 21.263 8.523

04-10-93 260.229 244.688 5.690 26.323 - 4.562 142.786 - - 3.348 19.906 6.507
11 - 10- 93 260.229 242.913 5.690 25.694 - 4.562 147.042 - - 3.305 7.627 4.229
18 - 10 - 93 260.229 223.554 5.690 25.694 - 4.562 147.042 - - 3.305 8.820 4.225
25-10-93 260.229 214.934 5.690 25.694 - 4.562 147.042 - - 3.302 10.050 8.216
29-10-93 260.229 217.433 5.690 25.694 - 4.562 147.230 - - 3.302 16.842 7.573

08 - 11 - 93 260.229 218.865 5.690 25.694 - 4.562 147.230 - - 3.301 19.225 7.308
15 - 11 - 93 260.229 219.286 5.690 25.694 - 4.562 147.230 - - 3.301 997 4.320
22 - 11 - 93 260.229 220.425 5.690 25.694 - 4.562 147.230 - - 3.298 3.234 4.317
29 - 11 - 93 260.229 220.551 5.681 25.694 - 4.562 147.230 - - 3.298 16.186 8.667

06-12-93 260.229 222.044 5.681 25.555 - 4.562 147.432 - - 3.298 1.088 4.313
13-12-93 260.229 222.420 5.681 25.555 - 4.562 147.432 - - 3.285 6.332 6.686
20-12-93 260.229 222.942 5.681 25.555 - 4.562 147.432 - - 3.285 8.819 9.121
24-12-93 260.229 223.401 5.681 25.555 - 4.562 147.432 - - 3.278 29.209 7.300
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WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1993
(miljoenen franken)

ACTIVA (vervolg en einde)

DATA Effecten Vorderingen Voor- Voorschotten Voor- Munten Tegoed bij het 8estuur der Statutaire Diverse TOTAAL
op de wegens schotten aan de schotten Postchecks : beleggingen rekeningen 2 AOtVA
markt andere aan het 8elgische aan de (art. 21)
gekocht interventies Renten- Staat1 Iuxem- Rekening A Rekening 8

op de fonds.' burgse
geldmarkt Staat 1

04-01-93 19.435 52.347 - 70 - 938 2 3.499 37.212 24.803 886.341
11 - 01 - 93 15.788 44.529 - 385 - 1.055 2 3.479 37.213 25.382 881.414
18 - 01 - 93 7.865 40.383 - 9.568 - 1.156 2 3.452 37.213 25.339 880.881
25 - 01 - 93 5.887 51.520 - 3.365 - 1.156 2 3.380 37.213 25.457 876.670

01 - 02 - 93 7.852 50.904 - - - 1.159 2 3.364 40.377 20.076 873.712
08-02-93 - 23.939 - 4.442 - 1.163 1 3.424 40.375 20.290 875.152
15-02-93 - 27.438 - 14.944 - 1.153 1 3.415 40.375 20.359 871.817
22-02-93 5.892 43.601 - - - 1.085 1 3.524 40.375 20.565 873.235

01 - 03 - 93 7.854 31.920 - 14.931 - 1.018 1 3.524 40.375 21.052 876.054
08-03-93 9.814 39.452 - 8.025 - 981 1 3.448 40.375 21.482 884.669
15-03-93 10.641 57.007 - 7.982 - 929 - 3.470 40.377 21.564 880.737
22-03-93 10.641 51.490 - 14.602 - 917 - 3.466 40.377 21.578 884.397
29-03-93 10.641 41.411 - 14.890 - 913 - 3.435 40.379 21.697 883.418

05-04-93 15.543 51.150 - 14.631 - 876 1 3.411 40.379 21.584 887.876
09 - 04 - 93 17.504 32.841 - 14.889 - 895 1 3.394 40.379 22.632 888.531
19-04-93 17.645 60.090 - - - 943 1 3.370 40.379 22.654 887.681
26-04-93 22.552 49.124 - 23 - 927 1 3.351 40.378 23.162 884.921

03-05-93 23.538 52.292 - 1 - 932 1 3.332 40.378 23.413 889.808
10-05-93 23.541 51.295 - 3.230 - 911 1 3.271 40.378 23.705 892.742
17 - 05 - 93 23.547 55.460 - 3.079 - 876 1 3.247 40.371 23.806 899.559
24-05-93 23.547 61.101 - - - 789 - 3.237 40.371 24.226 909.398

28-05-93 23.560 58.735 - - - 849 1 3.237 40.379 24.347 908.668
07-06-93 23.564 42.809 - 14.229 - 825 - 3.183 40.379 24.628 907.528
14-06-93 21.607 55.803 - - - 844 - 3.180 40.379 24.785 905.952
21 - 06 - 93 21.613 40.514 - 14.983 - 902 1 3.136 40.379 24.808 910.821
28-06-93 21.619 53.822 - 5.514 - 999 - 3.633 40.379 24.943 910.896

05-07-93 21.629 69.831 1.031 1 3.550 40.373 24.706 922.630
12 - 07 - 93 21.646 59.613 1.078 1 3.548 40.376 26.006 923.360
19-07-93 18.695 58.768 1.148 1 3.444 40.378 26.141 922.300
26-07-93 19.676 61.969 1.178 1 3.394 40.378 26.210 914.489

02-08-93 19.676 55.621 1.267 1 3.393 40.378 26.302 921.498
09 - 08 - 93 17.711 69.413 1.316 1 3.393 40.378 26.779 913.304
13-08-93 18.933 73.758 1.280 1 3.393 40.378 26.758 915.707
23-08-93 21.864 70.582 1.267 1 3.393 40.378 26.921 912.084
30-08-93 21.849 63.492 1.307 - 3.375 40.378 26.970 912.324

06 - 09 - 93 23.782 75.209 1.300 1 3.346 40.378 27.113 912.554
13-09-93 23.763 88.286 1.306 1 3.341 40.378 27.634 909.211
20-09-93 24.723 97.125 1.251 - 3.311 40.378 27.790 909.631
27-09-93 25.685 91.040 1.256 1 3.310 40.378 27.887 905.745

04-10-93 27.619 93.052 1.134 - 3.140 40.378 27.771 907.133
11 - 10 - 93 29.575 101.295 1.140 1 3.140 40.378 29.268 906.088
18 - 10 - 93 31.279 121.721 1.138 - 3.125 40.378 29.488 910.250
25-10-93 33.235 123.645 1.118 1 3.118 40.378 29.435 910.649
29-10-93 35.193 121.775 1.118 1 3.110 40.378 29.651 919.781

08 -11 - 93 35.193 116.664 1.157 1 3.110 40.376 30.274 918.879
15 - 11 - 93 35.196 142.322 1.117 1 3.174 40.376 30.323 923.818
22 - 11 - 93 37.171 133.759 1.080 - 3.174 40.378 30.483 920.724
29 - 11 - 93 35.711 118.737 1.047 - 3.165 40.379 30.557 921.694

06-12-93 35.744 146.766 1.068 1 3.161 40.377 30.661 931.980
13-12-93 33.802 139.769 1.153 1 3.161 40.377 31.211 931.656
20 - 12 - 93 33.819 148.308 1.167 - 3.159 40.377 31.841 946.297
24-12-93 30.883 136.534 1.129 - 3.156 40.377 32.085 950.811

1 Rubrieken geschrapt ten gevolge van de inwerkingtreding van artikel 124 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en toezicht op de kredietinstellingen.
1 Waarbij inbegrepen gebouwen, materieel en meubelen.
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WEEKSTATEN IN HET « BELGISCH STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1993
(miljoenen franken)

PASSIVA
DATA Bankbiljet- Rekenin- Deposito Deposito Verbinte- Rekenin- Finan- Tegen- EFMS : Onbeschik- Waarde- Kapitaal, Diverse TOTAAL

ten in om- gen cou- van de van de nissen gen cou- ciële waarde Financie- bare reser- ringsver- reserves rekenln- PASSIVA
loop rant in Belgi- Luxern- wegens rant in bijstands- van de ringen ve meer- schillen op en af- gen

franken sche burgse interven- vreemde akkoor- toegewe- op zeer waarde op goud en schrij-
Staat Staat ties op valuta's den zen SDR korte en goud vreemde vingsre-

de geld- op korte valuta's kenin-
markt termijn gen 1

04-01-93 427.857 8.190 6.189 7 3.499 22.138 - 116.311 250.097 37.214 14.839 886.341
11 - 01 - 93 420.173 7.956 2.257 7 3.479 22.138 - 116.311 256.644 37.214 15.235 881.414
18 - 01 - 93 420.013 7.189 2.083 7 3.452 22.138 - 116.311 256.869 37.214 15.605 880.881
25-01-93 414.615 6.789 2.321 7 3.380 22.138 - 116.311 257.378 37.214 16.517 876.670

01-02-93 412.945 9.998 2.168 7 3.364 22.138 - 116.311 257.658 40.379 8.744 873.712
08 - 02 - 93 412.809 9.698 3.871 7 3.424 22.138 - 116.311 258.067 40.379 8.448 875.152
15-02-93 413.522 7.135 1.301 7 3.415 22.138 - 116.311 258.566 40.379 9.043 871.817
22-02-93 413.611 6.921 969 7 3.524 22.138 - 116.311 259.212 40.379 10.163 873.235

01-03-93 414.607 6.627 2.347 7 3.524 22.138 - 116.311 259.359 40.379 10.755 876.054
08 - 03 - 93 416.734 13.598 1.064 7 3.448 22.138 - 116.311 260.307 40.379 10.683 884.669
15-03-93 418.755 6.328 1.327 7 3.470 22.138 - 116.311 258.656 40.379 13.366 880.737
22 - 03 - 93 421.081 5.709 2.351 7 3.466 22.138 - 116.311 258.870 40.379 14.085 884.397
29-03'93 415.901 6.546 4.609 7 3.435 22.138 - 116.311 260.533 40.379 13.559 883.418

05-04-93 424.707 10.130 2.684 7 3.411 22.138 - 116.311 259.627 40.379 8.482 887.876
09 - 04 - 93 427.797 6.168 1.084 7 3.394 22.138 - 116.311 262.555 40.379 8.698 888.531
19-04-93 425.963 5.697 3.256 7 3.370 22.138 - 116.311 261.321 40.379 9.239 887.681
26-04-93 422.858 5.232 3.606 7 3.351 22.138 - 116.311 261.021 40.379 10.018 884.921

03 - 05 - 93 426.802 6.239 3.189 7 3.332 22.138 - 116.311 260.841 40.379 10.570 889.808
10-05-93 430.658 6.231 1.751 7 3.271 22.138 - 116.311 260.633 40.379 11.363 892.742 .
17-05-93 436.771 6.331 1.473 7 3.247 22.138 - 116.311 260.731 40.379 12.171 899.559
24-05-93 445.574 6.034 1.890 7 3.237 22.138 - 116.311 260.774 40.379 13.054 909.398

28 -05 - 93 442.723 5.827 2.591 7 3.237 22.138 - 116.311 260.919 40.379 14.536 908.668
07 - 06 - 93 441.602 6.849 1.268 7 3.183 22.138 - 1]6.311 261.015 40.379 14.776 907.528
14-06-93 440.534 5.977 1.169 7 3.180 22.138 - 116.311 261.058 40.379 15.199 905.952
21-06-93 444.605 5.943 1.146 7 3.136 22.138 - 116.311 261.430 40.379 15.726 910.821
28-06-93 442.404 6.012 1.921 7 3.633 22.138 - 116.311 261.412 40.379 16.679 910.896

05-07-93 450.474 8.317 4.194 - 1.613 7 3.550 22.138 - 116.311 261.540 40.379 14.107 922.630
12 - 07 - 93 445.487 6.168 1.843 508 3.705 7 3.548 22.138 - 116.311 268.601 40.379 14.665 923.360
19-07-93 445.558 5.368 3.045 508 1.009 7 3.444 22.138 - 116.311 269.556 40.379 14.977 922.300
26-07-93 438.196 5.977 1.194 509 1.555 7 3.394 22.138 - 116.311 269.182 40.379 15.647 914.489

02 - 08 - 93 435.020 5.692 17 510 12.234 7 3.393 22.138 - 116.311 268.863 40.379 16.934 921.498
09 - 08 - 93 434.524 6.689 5 511 2.136 7 3.393 22.138 - 116.311 269.903 40.379 17.308 913.304
13-08-93 437.577 6.366 98 511 1.174 7 3.393 22.138 - 116.311 268.318 40.379 19.435 915.707
23-08-93 433.373 5.777 5 513 1.158 7 3.393 22.138 - 116.311 268.523 40.379 20.507 912.084
30 - 08 - 93 428.555 7.083 45 513 4.349 7 3.375 22.138 - 116.311 268.185 40.379 21.384 912.324

06 - 09 - 93 433.073 4.873 16 514 1.647 7 3.346 22.138 - 116.311 268.317 40.379 21.933 912.554
13-09-93 427.734 5.943 71 515 1.193 7 3.341 22.138 - 116.311 268.527 40.379 23.052 909.211
20-09-93 427.509 5.696 51 516 1.751 7 3.311 22.138 - 116.311 268.168 40.379 23.794 909.631
27-09-93 422.887 5.482 17 517 1.783 7 3.310 22.138 - 116.311 268.329 40.379 24.585 905.745

04 - 10 - 93 425.517 7.554 19 518 2.039 7 3.140 22.138 - 116.311 268.355 40.379 21.156 907.133
11 - 10- 93 424.482 6.212 39 519 1.207 7 3.140 22.138 - 116.311 269.819 40.379 21.835 906.088
18 - 10 - 93 426.966 5.912 404 520 1.884 7 3.125 22.138 - 116.311 269.668 40.379 22.936 910.250
25-10-93 425.697 5.179 18 521 2.998 7 3.118 22.138 - 116.311 270.485 40.379 23.798 910.649
29-10-93 428.328 5.224 9 522 6.579 7 3.110 22.138 - 116.311 272.435 40.379 24.739 919.781

08 - 11 - 93 427.624 5.641 1.983 523 2.134 7 3.110 22.138 - 116.311 273.140 40.379 25.889 918.879
15 - 11 - 93 430.385 5.277 781 524 5.021 7 3.174 22.138 - 116.311 272.504 40.379 27.317 923.818
22 - 11 - 93 429.577 4.596 1.469 525 1.202 7 3.174 22.138 - 116.311 273.136 40.379 28.210 920.724
29 - 11 - 93 428.145 4.741 740 525 3.601 7 3.165 22.138 - 116.311 273.123 40.379 28.819 921.694

06-12-93 431.779 8.189 1.332 508 4.273 7 3.161 22.138 - 116.311 273.294 40.379 30.609 931.980
13-12-93 432.593 6.714 3.080 502 2.350 7 3.161 22.138 - 116.311 273.116 40.379 31.305 931.656
20-12-93 441.332 10.915 1.960 503 4.311 7 3.159 22.138 - 116.311 273.206 40.379 32.076 946.297
24-12-93 448.113 10.081 1.099 503 2.693 7 3.156 22.138 - 116.311 273.325 40.379 33.006 950.811

1 Waarvan kapitaal: fr. 400 miljoen.
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OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN DIE OP 31 DECEMBER 1993
DEEL UITMAAKTEN VAN DE PORTEFEUILLE VAN DE BANK

Overheidsfondsen en andere krachtens de statuten verworven effecten

Code Benaming

216 11,50 pct. Belgische Lening 1983 /90/94.

224 11,25 pct. Belgische Lening 1985 /94.

225 10,75 pct. Belgische Lening 1985 /94.

226 9,75 pct. Belgische Lening 1986/94.

227 7,60 pct. Belgische Lening 1986/94.

228 7,75 pct. Belgische Lening 1987 / 93/97.

230 8 pct. Belgische Lening 1987 / 95 I.

232 8 pct. Belgische Lening 1988/96.

233 7,75 pct. Belgische Lening 1988/96 I.

236 7,75 pct. Belgische Lening 1988/95.

237 8 pct. Belgische Lening 1989/97.

238 8,25 pct. Belgische Lening 1989/97 I.

239 8,25 pct. Lineaire Obligatie 1989/99.

242 9,50 pct. Belgische Lening 1989/98.

243 9,95 pct. Schatkistbons 1990 / 96.

244 10 pct. Samengevoegde Leningen 1990/97.

245 10 pct. Lineaire Obligatie 1990/96.

248 9,25 pct. Lineaire Obligatie 1991 /98.

250 9,25 pct. Belgische Lening 1991 /98.

251 9 pct. Lineaire Obligatie 1991 /2003.

252 9 pct. Lineaire Obligatie 1991 /2001.

253 9 pct. Belgische Lening 1991 /99 I.

255 9 pct. Belgische Lening 1991 /99 II.

256 8,75 pct. Belgische Lening 1992/98.

257 8,50 pct. Lineaire Obligatie 1992/2007.

258 8,75 pct. Lineaire Obligatie 1992 /99.

259 8,75 pct. Lineaire Obligatie 1992 /2002.

260 9 pct. Lineaire Obligatie 1992 /98.

262 8 pct. Lineaire Obligatie 1992 /2012.

263 7,50 pct. Belgische Lening 1992 /2001.

BIJLAGE 5
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265 7,25 pct.

266 6,75 pct.

267 7 pct.

269 7 pct.

378 4 pct.

401 4 pct.

437 10 pct.

439 8 pct.

440 7,75 pct.

599 2 pct.

600 2 pct.

601 2 pct.

602 2 pct.

603 2 pct.

604 2 pct.

652 7,25 pct.

3.009

Lineaire Obligatie 1993 /2004.

Lineaire Obligatie 1993/97.

Belgische Lening 1993/2000.

Belgische Lening 1993 /2001.

Lotenleningen 1941.

Oorlogsschade 1922.

Wegenfonds 1985 / 94.

Wegenfonds 1987/95.

Wegenfonds 1988/ 96.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1964 / 1994 - 5 e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1965 / 1995 - 6 e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1966 / 1996 - 7 e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1967 / 1997 - 8 e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1968 / 1998 - 9 e tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1969 / 1999 - 10 e tranche.

Regie van Telegrafie en Telefonie 1986/94.

Aandelen van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid.

Aandelen van de Belgische Maatschappij voor Internationale In-
vestering.

Aandelen van de Nationale Investeringsmaatschappij.

Aandelen van de Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas.

Aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen.

Genotsaandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen.

238



BIJLAGE 6

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE PER 31.12.1993

(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 7

Koninklijk besluit van 17 mei 1993
tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten

van de Nationale Bank van België

(Belgisch Staatsblad van 5 juni 1993)

BOUDEWIjN, 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, gewijzigd
door de wetten van 16 juni 1947, van 28 juli 1948, van 12 april 1957 en 19 juni 1959, door
het koninklijk besluit nr. 42 van 4 oktober 1967 genomen ter uitvoering van de wet van
31 maart1967 en door de wetten van 9juni1969, 11 apri11975, 23december1988, 2ja-
nuari 1991, 17 juni 1991 en 22 maart 1993, inzonderheid op artikel 35;

Gelet op de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de krediet-
instellingen, inzonderheid op artikel 151 ;

Gelet op de uitgifte van een proces-verbaal in authentieke vorm van 28 april 1993,
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 vennootschap;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Worden goedgekeurd de volgende wijzigingen aan de statuten van de Nationale
Bank van België, aangenomen door de algemene raad van de Bank van 28 april 1993 :

1. In artikel 1 van de statuten worden de woorden « het koninklijk besluit nr. 29 van 24 au-
gustus 1939 betreffende de bedrijvigheid, de inrichting en de bevoegdheden van de Natio-
nale Bank van België» vervangen door de woorden: « de wet van 24 augustus 1939 op
de Nationale Bank van België».

2. In artikel 20 van de statuten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

10 het eerste en tweede lid worden vervangen door de volgende leden:

« Het verlenen van voorschotten in rekening-courant of andere kredietfaciliteiten bij de
Bank ten behoeve van instellingen of organen van de Europese Gemeenschap, centrale
overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere publiekrechtelijke lichamen of
openbare bedrijven van de Lid-Staten van de EuropeseGemeenschap, alsmede het recht-
streeks vàn hen kopen door de Bank van schuldbewijzen, zijn verboden.

Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op kredietinstellingen die in handen van
de overheid zijn en waaraan de Bank in het kader van de liquiditeitsvoorziening door
de centrale bank dezelfde behandeling geeft als aan particuliere kredietinstellingen. »

20 het derde lid wordt opgeheven.
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3. Artikel 21 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepaling:

«Art. 21. De Bank mag, tot hetzelfde beloop als haar kapitaal, haar reserves en haar
afschrijvingsrekeningen, effecten en titels verwerven als bedoeld in artikel 17, 1° en, met
toestemming van de Minister van Financiën, effecten verkrijgen die het kapitaal vertegen-
woordigen van financiële instellingen waarvoor bijzondere wettelijke bepalingen gelden of
die onder de garantie of het toezicht van de Staat vallen, aandelen van de Bank voor
Internationale Betalingen, alsmede alle andere effecten die noodzakelijk of nuttig zijn voor
het uitvoeren van haar taken. »

4. Artikel 46 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepaling:

«Art. 46. De gouverneur mag tijdens de duur van zijn ambt geen pensioen ten laste van
de Staat trekken. »

5. Artikel 51 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepaling:

«Art. 51. § 1. De gouverneur, de vice-gouverneur en de directeuren mogen geen enkele
functie uitoefenen in een handelsvennootschap of in een vennootschap met handelsvorm
evenmin als in een openbare instelling met een bedrijf van industriële, commerciële of
financiële aard. Mits de goedkeuring van de Minister van Financiën mogen zij evenwel
functies uitoefenen:

1° in internationale financiële instellingen die zijn opgericht overeenkomstig akkoorden die
België heeft onderschreven;

2° in financiële instellingen waarvoor bijzondere wettelijke voorschriften gelden;

3° de Nationale Delcrederedienst.

De instellingen bedoeld in lid 1, 2°, mogen geen kredietinstelling, verzekeringsonderneming,
holding of portefeuillemaatschappij zijn.

Voor de gouverneur, de vice-gouverneur en de directeuren blijven de verbodsbepalingen
van het eerste lid na hun ambtsneerlegging nog een jaar gelden.

§ 2. De regenten mogen in een kredietinstelling geen functie uitoefenen van zaakvoerder,
bestuurder of directeur. »

6. Artikel 57 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepaling:

«Art. 57. De leden van de Wetgevende Kamers, van het Europees Parlement, van de
Gemeenschaps- en Gewestraden, personen met de hoedanigheid van minister of staatsse-
cretaris of lid van een Gemeenschaps- of Gewestexecutieve en de kabinetsleden van een
lid van de Regering of een Gemeenschaps- of Gewestexecutieve mogen de functie van
gouverneur, vice-gouverneur, directeur, regent of censor niet waarnemen. Bedoelde functies
nemen van rechtswege een einde bij de eedaflegging van de titularis voor de uitoefening
van de in limine genoemde functies of wanneer hij dergelijke functies uitoefent. »

7. Artikel 62 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepaling:

« § 1. De gouverneur schorst en maakt aan de Regering elke beslissing bekend die strijdig
zou zijn met de wetten, de statuten of de belangen van de Staat.

Indien de Regering binnen de vijftien dagen na de bekendmaking geen besluit heeft geno-
men, zal de beslissing mogen worden uitgevoerd.
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De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de in overeenstemming met de wet en de
statuten genomen beslissingen van de Bank over:

10 het bepalen en ten uitvoer leggen van het monetair beleid van het land;

2° het verrichten van valutamarktoperaties in overeenstemming met de wisselkoersregelingen
die van toepassing zijn op de frank;

30 het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves;

40 het bevorderen van een goede werki ng van het betalingsverkeer.

§ 2. De gouverneur mag de uitvoering schorsen van in § 1, lid 3 bedoelde beslissingen,
alsmede van alle door de Regentenraad genomen beslissingen, om ze voor te leggen aan
de Algemene Raad die daartoe bij hoogdringendheid zal worden bijeengeroepen. »

8. Afdeling VIII van hoofdstuk III en artikel 73 van de statuten, opgeheven bij besluit van de
algemene vergadering van 23 december 1988, worden opnieuw ingevoegd in de volgende
versie:

« Sectie VIII. - Beroepsgeheim en informatie-uitwisseling

Art. 73. Behalve wanneer zij worden opgeroepen om in strafzaken te getuigen mogen de
leden van de bestuurs-, directie- en controleorganen van de Bank en haar personeelsleden:

10 aan geen enkele persoon of autoriteit die daartoe niet is gerechtigd bekendmaken, de
vertrouwelijke gegevens die aan de Bank moeten worden medegedeeld ingevolge wet-
of regelgevende bepalingen, of soortgelijke gegevensdie zij van buitenlandse autoriteiten
hebben ontvangen;

2° aan geen enkele persoon of autoriteit bekendmaken, de vertrouwelijke gegevens die aan
de Bank zijn medegedeeld overeenkomstig artikel 99, § 2, van de wet van 22 maart 1993
op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of soortgelijke gegevens die
zij van buitenlandse autoriteiten hebben ontvangen.

Het eerste lid doet geen afbreuk aan de mededeling van dergelijke gegevens aan andere
centrale banken of monetaire instellingen, wanneer zij die als monetaire overheid nodig
hebben en voor zover de ontvangers van deze gegevensaan een gelijkwaardig beroepsgeheim
zijn gebonden.

Overtredingen van dit artikel worden bestraft met de straffen van artikel 458 van het
Strafwetboek.

Het eerste boek van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, is van
toepassing op de overtredingen van dit artikel. »

9. Een artikel 76bis, luidende als volgt, wordt in de statuten ingevoegd:

« Art. 76bis. In afwijking van de artikelen 75 en 76 kunnen de Minister van Financiën en
de Regeringscommissariszich niet verzetten tegen de uitvoering van de in overeenstemming
met de wet en de statuten genomen besluiten en verrichte transacties van de Bank over:

1° het bepalen en ten uitvoer leggen van het monetair beleid van het land;

20 het verrichten van valutamarktoperaties in overeenstemming met de wisselkoersregelingen
die van toepassing zijn op de frank;

30 het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves;

40 het bevorderen van een goede werki ng van het betalingsverkeer.»
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10. Artikel 82, alinea 2, van de statuten wordt opgeheven.

11. Artikel 92 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepaling:

« Art. 92. De Algemene Raad wijzigt de statuten van de Bank teneinde ze in overeen-
stemming te brengen met de wet van 24 augustus1939 op de Nationale Bank van België
en de voor België bindende internationale verplichtingen.

Andere wijzigingen in de statuten worden op voorstel van de Algemene Raad goedgekeurd
met de drievierde meerderheid van de stemmen verbonden aan het totaal van de op de
algemene vergadering van de aandeelhouders aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De algemene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in lid 2, moet met dat bijzonder
doel worden bijeengeroepen en kan slechts dan op geldige wijze beraadslagen indien het
voorwerp der voorgestelde wijzigingen in de oproepingsbrief speciaal vermeld staat en
wanneer zij, die op de vergadering tegenwoordig zijn, ten minste de drievijfden van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wanneer een eerste vergadering niet het hierboven voorgeschreven deel van het kapitaal
vertegenwoordigt, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal
beraadslagenwelke ook het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het kapitaal zij.

Voor de statutenwijzigingen als bedoeld in het eerste en het tweede lid is de goedkeuring
van de Koning vereist. »

Art. 2. De voormelde wijzigingen van de statuten van de Nationale Bank van België
hebben uitwerking met ingang van 19 april 1993, met uitzondering van de wijzigingen aan de
artikelen 20 en 21 die in werking zullen treden wanneer dezelfde wijzigingen aan de artikelen
13 en 14 van de wet van 24 augustus 1939 in werking zullen zijn getreden.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 april 1993.

Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 1993.

BOUDEWIjN

Van Koningswege:
De Minister van Financiën,

Ph. MAYSTADT
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