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Samenvatting 

Dit i s  het eerste EMI-Verslag dat de vereisten 

vervult van Artikel 109 J ( I )  van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (het «Ver-  

drag »). Het Verslag onderzoekt o f  een hoge 

graad van duurzame convergentie is bereikt en 

behandelt de statutaire vereisten waaraan de 

nationale centrale banken (« NCB's ») moeten 

voldoen om een integrerend deel van het 

ESCB te worden, met bijzondere nadruk op 

onafhankelijkheid van de centrale bank. In het 

algemeen concludeert het Verslag dat geen 

meerderheid van de Lid-Staten op dit ogenblik 

de noodzakelijke voorwaarden voor de aanne- 

ming van een gemeenschappelijke munt ver- 

vult. 

I Convergentie 

1.1 De gekozen benadering 

Net als in het Verslag van november 1995, 

getiteld « Voortgang naar convergentie », han- 

teert het EMI een aantal basisprincipes voor 

de toepassing van de convergentiecriteria. Wij 

citeren uit dat Verslag : «Ten eerste worden 

de afzonderlijke criteria op strikte wijze ge'ïn- 

terpreteerd en toegepast, aangezien ... het 

belangrijkste doel van de criteria is, dat wordt 

verzekerd dat alleen die Lid-Staten die vol- 

doen aan economische voorwaarden die be- 

vorderlijk zijn voor de handhaving van de 

prijsstabiliteit en de uitvoerbaarheid van de 

muntunie, hierin behoren te participeren. Ten 

tweede vormen de convergentiecriteria een 

samenhangend geheel en daarom dient aan 

alle criteria te worden voldaan. De reden 

hiervoor is dat het Verdrag de verschillende 

criteria aan elkaar gelijkstelt en dus geen on- 

derlinge hiërarchie tussen de criteria sugge- 

reert. Ten derde dient aan de convergentiecri- 

teria te worden voldaan op basis van de 

feitelijke cijfers. Ten vierde behoort de toepas- 

sing van de convergentiecriteria consistent, 

transparant en eenvoudig te zijn. » 

Tevens wordt benadrukt dat het essentieel is 

dat de convergentiecriteria niet alleen op een 

In overeenstemming met het Verdrag en de 

consensus die op de topconferenties van de 

Europese Raad in Madrid en Florence is be- 

reikt, zal de derde fase van de Economische 

en Monetaire Unie op I januari 1999 aanvan- 

gen. Bijgevolg zal begin 1998 opnieuw een 

verslag conform Artikel 109 J opgesteld moe- 

ten worden. Tegen die achtergrond belicht dit 

Verslag de convergentievoortgang die op dit 

ogenblik i s  verwezenlijkt, als een stap in de 

richting van de beoordeling van de uitkomst in 

1997. De procedure van dit jaar kan dus 

geenszins anticiperen op de beoordeling die 

begin 1998 zal worden gemaakt. 

bepaald tijdstip, maar ook op duurzame basis 

worden vervuld Met dit voor ogen gaat het 

Verslag dieper in op de kwestie van duur- 

zaamheid De prestaties worden onderzocht in 

termen van elk van de in het Verdrag vastge- 

legde convergentiecriteria en voor elk land 

afzonderlijk Conform het Verdrag heeft de 

Commissie de statistische gegevens verschaft 

die gebruikt worden voor de toepassing van 

de convergentiecriteria Over het algemeen 

bestrijken de gegevens de periode to t  septem- 

ber 1996 De gegevens over de begrotingspo- 

sities omvatten ook de jongste ramingen van 

de Commissie voor 1996' , er wordt niet 

gerefereerd aan voorspellingen voor 1997 en 

het Verslag geeft evenmin een beoordeling van 

de begrotingsvoorstellen voor 1997 

Wat de afzonderlijke criteria betreft, i s  de 

beoordeling van de convergentie met betrek- 

king to t  prijzen en lange-rentetarieven geba- 

seerd op het gemiddelde van de drie best 

presterende landen ten aanzien van de inflatie, 

aangezien de prestaties inzake prijzen van de 

landen met de laagste inflatie goeddeels ver- 

' Met het gebru~k van rarn~ngen (in plaats van realisa- 
ties) wordt niet vooruitgelopen op de keuze van de 
gegevens die zullen worden gebruikt In volgende, 
conform Aflikel 109 J op te stellen verslagen. 



gelijkbaar zijn en verenigbaar met de doelstel- 

ling van prijsstabiliteit. Ten aanzien van de 

criteria voor  de overheidsfinanciën worden de 

ontwikkelingen beoordeeld o p  basis van de 

referentiewaarden en word t  naar indicatoren 

gekeken die aan deze ontwikkelingen ten 

grondslag liggen. Wat  het wisselkoersbeloop 

betreft, acht het  EMI het onder de huidige 

omstandigheden niet gepast een precieze « ex 

ante operationele invulling t e  geven aan de 

maatstaf voor  wisselkoersstabiliteit volgens ar- 

tikel 109 J van het Verdrag die ook  mecha- 

nisch voor  toekomstige periodes zou kunnen 

worden toegepast. In verband met  de bepaling 

van het Verdrag over deelname aan het wis- 

selkoersarrangement van het EMS oordeelt  

een grote meerderheid binnen de Raad van 

het  EMI dat de vereiste van deelname aan het 

wisselkoersarrangement van toepassing is. Een 

minderheid meent dat wisselkoersstabiliteit ge- 

baseerd o p  duurzame onderliggende economi- 

sche fundamentals belangrijker is dan het insti- 

tutionele kader waarin die stabiliteit word t  

verwezenlijkt. 

1.2 De stand van zaken met 
betrekking tot convergentie 

D e  huidige context van lage kosten- en prij- 

zendruk kan als gunstig worden beschouwd. 

D e  meeste Lid-Staten vertonen een vrij laag 

inflatiepeil en vele hebben prijsstabiliteit nage- 

noeg bereikt. In andere landen is de inflatie 

vertraagd, wat  heeft bijgedragen t o t  de recen- 

t e  tendens van geringere risicopremies op  de 

financiële markten, en daardoor t o t  een hoge- 

re graad van wisselkoersstabiliteit en een ver- 

mindering van de lange-renteverschillen D e  

voortgang naar begrotingsconsolidatie verliep 

daarentegen doorgaans te  langzaam D e  mees- 

te  landen hebben nog geen positie bereikt die 

in het algemeen, o p  middellange termijn 

houdbaar kan worden geacht Wat  die houd-  

baarheid betreft. word t  beklemtoond dat de 

reductie van het deficit via maatregelen met  

een eenmalig effect geen waarborg is voor  een 

duurzame consolidatie en dat veel aandacht zal 

moeten worden besteed aan de kern van het 

probleem en niet alleen aan de boekhoudkun- 

dige methoden die worden gebruikt voor  het 

meten van zowel tekorten als schulden. dat 

de saneringsinspanningen des te  resoluter 

moeten zijn naarmate het aanvankelijke 

schuldniveau hoger i s ,  en dat duurzame be- 

grotingsconsolidatie het hoofd zal moeten bie- 

den aan twee uitdagingen ten eerste de 

hoge en aanhoudende werkloosheid, en ten 

tweede die welke voortvloeien uit  demografi- 

sche tendensen 

Het criterium van prijsstabiiiteit 

Over  de twaalfmaands referentieperiode t o t  

eind september l 9 9 6  waren Finland, Neder-  

land en Duitsland de drie landen die het best 

presteerden ten aanzien van het criterium van 

de prijsstabiliteit, met prijsstijgingen van res- 

pectievelijk 0,9 %, 1,2 % en 1,3 % (gemeten 

aan de hand van de onlangs ingevoerde Inte- 

rim-consumentenprijs-Indexcijfers - ICPl's). 

H e t  zijn deze cijfers die werden gebruikt o m  

de referentiewaarde van 2,6 % te  berekenen. 

A l  met  al lag de inflatie in t ien Lid-Staten 

(België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk. ler- 

land, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Fin- 

land en Zweden) onder de referentiewaarde. 



Economische indicatoren en de convergentiecriteria van het 
Verdrag van Maastricht 
(met uitzondering van het wisselkoerscriterium) 

Inflatie (") 

België 

Denemarken ie) 

Duitsland 

Griekenland 

Spanje 

Frankrijk 

Ierland 

Italië 

Luxemburg 

Neder land 

Oostenr i jk  

Portugal 

Finland 

Zweden 

Verenigd Koninkri jk 

Financierings- 

van de  

* f *  *t* = , m eerste, tweede en derde plaats wat betreft inflatie. 
# = overheidstekort gaat 3 % BBP niet te boven ; overheidsschuld gaat 60 % BBP niet te boven. 
(a) Jaarcijfers. zie Tabel 2. I voor bronvermelding en nadere gegevens. 
(b) Jaargemiddelden in procenten. zie Tabel 5. l voor bronvermelding en nadere gegevens. 
(c) % BBP, zie Tabel 3.1 voor bronvermelding en nadere gegevens. 
(d) Inflatie en lange rente : twaalfmaandsperiode per ultimo september 1996; de financieringsbehoefte van de totale 

overheid en de brutoschuld voor 1996 zijn ramingen van de Europese Commissie (herfst 1996). 

(e) Zie voetnoot (b) bij Tabel 3.1. 
(f? In 1994. 1995 en 1996 had Ierland volgens de EU-Raad, in overeenstemming met Artikel 104 C (6), geen 

buitensporig tekort. In 1996 gold dit ook voor Denemarken. 



In vijf landen (Griekenland, Spanje, Italië, Por- 

tugal en het Verenigd Koninkrijk) lag het infla- 

tiecijfer boven de referentiewaarde. De inflatie 

beliep 3,O % in Portugal en het Verenigd Ko- 

ninkrijk, 3,8 % in Spanje en 4,7 % in Italië. De 

Griekse inflatie bleef met 8,4 % ver boven de 

referentiewaarde. In Griekenland, Spanje, Italië 

en Portugal daalde de twaalfmaands gemiddel- 

de ICPI-inflatie in de loop van 1996 van 

uiteenlopende niveaus en in een verschillend 

tempo, en versmalde de kloof ten opzichte 

van de referentiewaarde. In het Verenigd Ko- 

ninkrijk was het verschil tussen de inflatie en 

de referentiewaarde gedurende heel 1996 klei- 

ner dan in de overige landen, en i s  het de 

jongste maanden nog ietwat afgenomen. 

Voor de convergentie van de inflatiecijfers in 

de jaren '90 hebben een aantal structurele 

veranderingen een belangrijke rol gespeeld, in 

het bijzonder de verhoogde aandacht voor 

prijsstabiliteit en de voortdurende orientatie 

van het monetaire beleid op die doelstelling 

Daarenboven heeft de recessie van het begin 

van de jaren '90 de prijzen- en kostendruk 

verlicht, wat een andere algemene onderlig- 

gende factor van die ontwikkelingen is. In de 

tien Lid-Staten waar de inflatie onder de 

referentiewaarde ligt, i s  er geen onmiddellijk 

risico dat de huidige inflatietendens onhoud- 

baar zou blijken In de overige vijf landen 

lijken de vooruitzichten voor duurzame voort- 

gang naar prijsstabiliteit gunstig, op voorwaar- 

de dat een gepast beleid wordt gevoerd 

Tegen die achtergrond is  het cruciaal dat de 

Lid-Staten een monetair beleid voeren dat 

strikt op prijsstabiiiteit i s  gericht en zodoende 

ook bevorderlijk is voor stabiele wisselkoer- 

sen, dat de groei van de arbeidskosten per 

eenheid product beperkt blijft en waar nodig 

wordt afgeremd, en dat de begrotingstekorten 

verder worden teruggedrongen 

Het criterium van de begrotingspositie 

Sedert de start, in 1994, van de tweede fase 

van de EMU hebben de Commissie en de 

Raad van de EU elk jaar de begrotingsposities 

van de Lid-Staten onderzocht met het oog op 

de toepassing van de procedure bij buitenspo- 

rige tekorten. Als gevolg van die jaarlijkse 

procedure i s  op dit ogenblik voor alle Lid- 

Staten behalve Denemarken, lerland en 

Luxemburg in een Raadsbesluit een buitenspo- 

rig tekort vastgesteld. Bij de jongste beoorde- 

ling (in juni 1996) is het Raadsbesluit ingetrok- 

ken voor Denemarken, terwijl het voor Duits- 

land opnieuw werd ingesteld. Hoewel de 

schuldquotes ook in Denemarken en lerland 

duidelijk hoger liggen dan 60 % bbp, is bij de 

procedure rekening gehouden met de voort- 

gang die beide landen bij het terugdringen van 

hun schuldquote hebben geboekt. 

Wat de begrotingstekorten betreft. hebben in 

1995 alleen Denemarken en lerland een te- 

kortquote verwezenlijkt van minder dan 3 % 

bbp, de in het Verdrag vastgelegde referentie- 

waarde, terwijl Luxemburg een overschot 

boekte. In 1996 zouden volgens de meest 

recente gegevens van de Commissie vier lan- 

den een tekortquote onder de 3 % vertonen 

(Denemarken, lerland, Luxemburg en Neder- 

land). In alle overige Lid-Staten wordt een 

daling voorzien die in sommige gevallen als 

omvangrijk beschouwd kan worden, met uit- 

zondering van Duitsland, waar een verdere 

stijging van de tekortquote wordt verwacht. 

Inzake de overheidsschuld, konden in 1995 

van de tien landen met een schuldquote bo- 

ven de referentiewaarde van 60 % bbp, alleen 

lerland en Denemarken een forse reductie 

bewerkstelligen, terwijl ook België, Italië en 

Zweden hun schuld ietwat terug konden drin- 

gen. De Commissie voorspelt dat die Lid- 

Staten de schuldvermindering in 1996 zullen 

voortzetten, zij het in een verschillend tempo. 

Daarnaast zou de schuldquote naar verwach- 

ting ook licht dalen in Griekenland, Nederland 

en Portugal. Voor Duitsland, Spanje, Oosten- 

rijk en Finland wordt daarentegen een stijging 

van de schuldquote in het vooruitzicht gesteld. 

In Duitsland en Finland zou de schuldquote de 

referentiewaarde van 60 % overschrijden. In 

drie Lid-Staten (Frankrijk, Luxemburg en het 

Verenigd Koninkrijk) zou de schuldquote onder 

de referentiewaarde van 60 % blijven. 

De voortgang naar begrotingsconsolidatie ver- 

loopt over het algemeen te traag. De tekorten 

blijven reden geven to t  grote bezorgdheid en 



in het algemeen is een snellere correctie van 

de budgettaire onevenwichtigheden noodzake- 

lijk In de meeste landen is  de situatie nog 

steeds niet van dien aard dat zij vanuit een 

ruimer perspectief beschouwd kan worden als 

houdbaar op middellange termijn Dat blijkt 

duidelijk uit zorgwekkende schuldontwikkelin- 

gen Niettegenstaande deze algemene beoor- 

deling, suggereren de jongste voorspellingen 

voor 1996 dat verdere voortgang i s  geboekt in 

het consolidatieproces Het i s  evenwel ook 

duidelijk dat die aanpassing in de meeste 

landen op duurzame wijze moet worden 

voortgezet Met het oog op de middellange 

termijn, verwelkomt het EMI de verbintenis 

van alle Lid-Staten om hun volgehouden sane- 

ringsinspanningen vast te leggen in de vorm 

van een Stabiliteitspact )> Een dergelijk pact 

kan geen substituut zijn voor een geloofwaar- 

dige begrotingsconsolidatie voorafgaand aan 

de monetaire unie 

Het crIterIum van het wisselkoersbeloop 

Zoals hierboven is vermeld, acht het EMI het 

onder de huidige omstandigheden niet gepast 

een precieze ex ante x operationele invulling 

te geven aan de maatstaf voor wisselkoerssta- 

biliteit volgens Artikel 109 J van het Verdrag 

die ook mechanisch voor toekomstige perio- 

des zou kunnen worden toegepast. In plaats 

daarvan wordt een gedetailleerde weergave 

van de recente ontwikkelingen verschaft, die 

t o t  een beoordeling moet bijdragen. 

De valuta's die aan het wisselkoersarrange- 

ment van het EMS deelnemen, vertoonden 

over de tweejaars referentieperiode (okto- 

ber 1994 to t  september 1996) verschillende 

ontwikkelingen. Gemeten in termen van bilate- 

rale koersen tegenover de sterkste EMS-valu- 

ta's, zijn een aantal munteenheden stabiel ge- 

bleven, onder meer de Belgische/Luxemburgse 

frank, de Duitse mark, de Nederlandse gulden 

en de Oostenrijkse schilling2. Verscheidene 

andere EMS-valuta's (de Deense kroon, de 

Franse frank en het Ierse pond) zijn een o f  

meerdere malen weggegleden van hun spil- 

koersen, hoewel de marktkoersen tegen sep- 

tember 1996 weer dicht in de buurt van de 

spilkoersen lagen. 

Begin 1995 nam de druk op de Spaanse 

peseta toe en in maart na een verzoek 

daartoe door de Spaanse autoriteiten, onder- 

ging deze munteenheid een neerwaartse her- 

schikking met 7 % Na het besluit om de 

spilkoers van de peseta te wijzigen, bereikten 

de Ministers en de Presidenten van de centrale 

banken eveneens overeenstemming over een 

neerwaartse bijstelling, met 3,s %, van de spil- 

koers van de Portugese escudo Na  de her- 

schikking herstelden beide munten zich weer 

to t  niveaus dichtbij die van eind 1994 en de 

nieuwe spilkoersen 

Meer recente ontwikkelingen, die weliswaar 

voor een deel verband houden met de markt- 

vooruitzichten omtrent deelneming aan de 

EMU, kunnen als een teken van vooruitgang in 

de goede richting worden beschouwd. In de 

mate dat wisselkoersen de percepties weer- 

spiegelen die de markten hebben van de 

algemene macro-economische convergentie. 

dient dat als een positief signaal te worden 

beschouwd. De niveaus van de reële wissel- 

koersen suggereren eveneens dat recente ten- 

densen wijzen op een beweging naar duurza- 

mere wisselkoersverhoudingen. 

Wat de ontwikkeling betreft van de valuta's 

die geen deel uitmaken van het wisselkoersar- 

rangement, bleef de Finse markka3 over de 

hele beschouwde periode vrij stabiel, net als, 

zij het in mindere mate, de Griekse drachme. 

De Italiaanse lire en het pond sterling door- 

stonden daarentegen turbulente periodes, ge- 

volgd door een geheel o f  gedeeltelijk herstel. 

De Zweedse kroon onderging eveneens een 

periode van onrust, maar apprecieerde aan- 

zienlijk over de beschouwde tweejaars refe- 

rentieperiode. 

De Oostenrijkse schilling maakt sedert 9 januari 1995 
deei uit van het wisselkoersmechanisme van het Euro- 
pees Monetair Stelsel. 

De Finse markka 15 tot het wisseikoersarrangement 
van het Europees Monetair Steisei toegetreden met 
ingang van 14 oktober 1996 (d.w.z. na de in dit 
Verslag beschouwde periode). 



Het rentecriterium 

In de drie landen die qua prijsstabiliteit het 

best presteerden, lag het rendement van 

10-jarige overheidsobligaties tijdens de be- 

schouwde periode (oktober 1995 to t  septem- 

ber 1996) tussen 6,3 % en 7,4 %. Het i s  op 

basis van die percentages dat de referentie- 

waarde, nl. 8,7 %, i s  berekend. 

In elf landen lag de lange rente onder de 

referentiewaarde, d.w.z. in alle Lid-Staten, be- 

halve in Spanje, Italië, Portugal en Grieken- 

land4. Het gaat om dezelfde Lid-Staten als bij 

het criterium van prijsstabiliteit, plus het Ver- 

enigd Koninkrijk. In de landen die niet aan het 

criterium voldeden, lag de lange rente meestal 

een flink eind boven de referentiewaarde, 

ofschoon dat verschil tijdens de beschouwde 

periode kleiner werd, vooral in het derde 

kwartaal van 1996. 

Recente ontwikkelingen tonen aan dat tijdens 

de twaalf maanden die in dit Verslag worden 

beschouwd, het convergentieproces van de 

lange-rentetarieven een nieuwe impuls heeft 

gekregen. Daaraan liggen blijkbaar verschillen- 

de factoren ten grondslag. In sommige landen 

lijken de inflatievooruitzichten te zijn terugge- 

lopen, terwijl blijkbaar ook de vermindering 

van de risicopremies een belangrijke rol heeft 

gespeeld. De verbeterde vooruitzichten wat de 

Monetaire Unie betreft, zijn er evenmin 

vreemd aan. Beschouwt men de landen afzon- 

derlijk, dan kan de lange-rentetendens worden 

opgevat als een aanwijzing dat de markten 

over het algemeen gelijklopende macro- 

economische ontwikkelingen verwachten in die 

Lid-Staten die geen o f  slechts zeer kleine 

lange-renteverschillen vertonen. Dat geldt in 

het bijzonder voor Belgie, Duitsland, Frankrijk 

Luxemburg, Nederland en Oostenrijk. In lan- 

den waar de lange rente zich boven de refe- 

rentiewaarde bevindt namelijk in Spanje, Grie- 

kenland Italie en Portugal blijven de rente- 

ecarts groot - ondanks de aanzienlijke conver- 

gentie van hun lange-rentetaneven -, wat er- 

op wijst dat de voortgang naar algemene 

convergentie nog versterking behoeft Meer 

recentelijk echter viel in het convergentiepro- 

ces van de lange-rentetarieven een algemene 

versnelling waar te nemen Dat was vooral het 

geval in de landen waar de lange rente zich 

tijdens de beschouwde twaalfmaands periode 

boven de referentiewaarde bevond. 

Andere factoren 

Naast de bovengenoemde convergentiecriteria 

wordt in het Verslag ook aandacht besteed 

aan andere factoren ». Kort samengevat, ge- 

ven het verloop van de arbeidskosten per 

eenheid product en van andere prijsindices 

geen aanleiding om de prestaties van de Lid- 

Staten op het stuk van prijsstabiliteit te herbe- 

oordelen; op de lopende rekening van de 

betalingsbalansen vallen geen grote oneven- 

wichtigheden te bespeuren : en ook op het 

terrein van marktintegratie i s  vooruitgang ge- 

boekt. Voor de integratie van de markten zijn 

met name de indirecte belastingen en de 

belasting op inkomens uit vermogen bijzonder 

belangrijk; er zijn terzake aanmerkelijke ver- 

schillen tussen de Lid-Staten. Terwijl de markt 

van de particuliere Ecu verder is ingekrompen, 

wijzen de wisselkoers- en rente-ontwikkelin- 

gen voor de Ecu sedert het eerste kwartaal 

van 1996 bovendien op een vermindeing van 

de spanningen en onzekerheden. 

' In Gnekenland zijn de lange-rentetarieven gekoppeld 
aan de rente op twaalfmaands schatkistpapier. ZIJ zijn 
niet bruikbaar om vergelijkingen met andere landen te 
maken, maar kunnen wel dienen als leidraad voor 
intertemporele vergelijkingen 



Wat de institutionele onafhankelijkheid aangaat, 

oordeelt  het EMI dat bepaalde rechten van 

derde partijen (b.v. regering en parlement) strij- 

dig zijn met  het  Verdrag en!'of de Statuten en 

bijgevolg moeten worden aangepast. H e t  gaat 

hierbij over  het  recht van derde partijen o m  : 

i instructies te  geven aan de NCB's o f  hun 

besluitvormende organen ; 

i beslissingen van de NCB's goed te  keuren, 

op  te  schorten, ongedaan te  maken o f  te  

verdagen : 

i beslissingen van een N C B  o p  wetteli jke 

grond te  censureren ; 

i deel te  nemen aan de besluitvormende 

organen van een N C B  en daarbij te  be- 

schikken over stemrecht : o f  

i (ex ante) geraadpleegd te  worden over 

een beslissing van een NCB. 

Wat  de persoonlijke onafhankelijkheid aangaat, 

oordeelt  het  EMI dat de statuten van de 

NCB's moeten bepalen dat : 

i Presidenten van de NCB's een ambtster- 

mijn hebben van minimaal 5 jaar;  

i een President van een N C B  niet u i t  zijn 

ambt kan worden ontheven o m  enige an- 

dere reden dan die welke zijn vermeld in  

Artikel 14.2 van de Statuten (d.i. als hij/zij 

niet langer voldoet aan de eisen voor  de 

uitoefening van zijn/haar taken o f  als hij/zij 

schuldig is bevonden aan ernstig wange- 

drag) ; 

i andere leden van de besluitvormende o r -  

ganen van de NCB's die betrokken zijn bij 

de uitvoering van met  het  ESCB verband 

houdende taken, dezelfde ambtszekerheid 

hebben als de Presidenten ; 

i geen belangenconflict kan ontstaan tussen 

de verplichtingen die de leden van de 

besluitvormende organen van de NCB's 

hebben ten aanzien van hun respectieve 

NCB's (met  inbegrip van de verplichtingen 

die de Presidenten hebben ten aanzien van 

de ECB) en andere functies die zouden 

worden uitgeoefend door  de leden van de 

besluitvormende organen die betrokken 

zijn bij de uitvoering van met  het ESCB 

verband houdende taken, en die hun per- 

sooniijke onafhankelijkheid in het gedrang 

zouden kunnen brengen. 

Functionele onafhankelijkheid houdt  in dat de 

statutaire doelstellingen van de NCB's afge- 

stemd zijn o p  de doelstelling van het ESCB, 

zoals die is vastgelegd in Artikel 2 van zijn 

Statuten. Bovendien moeten alle taken van de 

NCB's waarvan de Raad van Bestuur van de 

ECB oordeelt  dat zij de uitvoering doorkruisen 

van taken die met  het  ESCB verband houden, 

krachtens Artikel 14 4 van de Statuten worden 

opgegeven 

Financiele onafhaikeli jkheid houdt  in dat de 

N C B  s over toereikende middelen kunnen be- 

schikken o m  hun mandaat te  vervullen Statu- 

taire beperkingen terzake moeten vergezeld 

gaan van een vrijwar~ngsclausuie o m  t e  verze- 

keren dat de taken die met  het  ESCB verband 

houden, naar behoren kunnen worden uitge- 

voerd. 

D e  bovenstaande preciseringen m b t. de on-  

afhankelijkheid van de centrale banken maken 

het mogelijk t e  beoordelen welke bepalingen 

in de statuten van de NCB's volgens het  EMI 

onverenigbaar zijn met  het Verdrag o f  de 

Statuten en bijgevolg aanpassing behoeven 

Bijlage I bij Hoofdstuk 1 1  van d i t  Verslag, 

waarin de institutionele kenmerken van de 

NCB's worden beschreven, identificeert een 

aantal bepalingen uit  de statuten van de 

NCB's waarvan geoordeeld word t  dat zij niet 

verenigbaar zijn met  het  Verdrag o f  de Statu- 

ten 

2.2 Integratie van de nationale 
centrale banken in het ESCB 

D e  volwaardige deelneming van de NCB's aan 

het  ESCB zal, naast de maatregelen te r  vri jwa- 

ring van hun onafhankelijkheid, o o k  andere 

maatregelen vergen. Dergelijke maatregelen 



kunnen met  name nodig zijn o m  de NCB's de 

mogelijkheid te  bieden taken uit  te  voeren als 

leden van het ESCB en in overeenstemming 

met de beslissingen van de ECB. De  belang- 

rijkste aandachtspunten hebben betrekking o p  

die terreinen waar statutaire bepalingen een 

belemmering kunnen vormen voor  een N C B  

o m  aan de eisen van het ESCB te  voldoen o f  

voor  haar President o m  zijn/haar taken uit t e  

voeren als l id van de Raad van Bestuur van de 

ECB, o f  nog, waar statutaire bepalingen geen 

rekening houden met  de prerogatieven van de 

ECB. 

2.3 Ontwikkelingen sedert eind 1995 

In de periode tussen de publicatie van het 

Convergentieverslag 1995 en het huidige Ver- 

slag i s  in de Lid-Staten heel wat  aandacht 

besteed aan de noodzaak de statuten van de 

respectieve NCB's aan te passen o m  deze in 

overeenstemming te  brengen met  de vereisten 

van het Verdrag en de Statuten. In verscheide- 

ne gevallen zijn aan het parlement reeds aan- 

gepaste statuten voorgelegd waarover het EMI, 

in overeenstemming met  Artikel 109 F (6) van 

het Verdrag en Artikel 5.3 van de Statuten. 

werd geraadpleegd. In sommige gevallen had- 

den de voorgestelde aanpassingen t o t  doel de 

nationale wetgeving in overeenstemming t e  

brengen met  de Artikelen 104 en 104 A van 

het Verdrag, in andere gevallen waren zij e r  

met  name o p  gericht de onafhankelijkheid van 

de centrale bank t e  vergroten. De  statuten van 

de meeste NCB's behoeven echter nog verde- 

re aanpassing, vooral met  het oog  op  de 

integratie van de NCB's in het ESCB. 



Inleiding 



Inleiding 

Dit  i s  het eerste EMI Verslag ter voldoening 

aan de vereisten van Artikel 109 J, lid I ,  van 

het Verdrag to t  oprichting van de Europese 

Economische Gemeenschap (hierna te noemen 

het << Verdrag D). O p  basis van dit Artikel 

dienen de Commissie en het EMI verslag uit te 

brengen aan de Raad omtrent de voortgang 

die wordt geboekt bij het nakomen door de 

Lid-Staten van hun verplichtingen met betrek- 

king to t  het verwezenlijken van de economi- 

sche en monetaire unie Het Verdrag bepaalt 

dat na deze verslagen een procedure zal wor- 

den gevolgd waarbij de Raad van de EU, het 

Europees Parlement en de Raad in de samen- 

stelling van de Staatshoofden en Regeringslei- 

ders betrekken zullen zijn (zie Kader A). 

Overeenkomstig het Verdrag, bevat Hoofd- 

stuk I van het Verslag een onderzoek naar de 

totstandbrenging van een hoge mate van 

duurzame convergentie door te bezien in hoe- 

verre de Lid-Staten voldoen aan de genoemde 

criteria, en houdt tevens rekening met << ande- 

re factoren )) die in het Verdrag worden ge- 

specificeerd. Hoofdstuk il behandelt de wette- 

lijke vereisten waaraan moet worden voldaan 

willen nationale centrale banken een integre- 

rend deel gaan uitmaken van het ESCB, met 

bijzondere nadruk op de onafhankelijkheid van 

centrale banken. De globale conclusie van het 

verslag is dat een meerderheid van de Lid- 

Staten momenteel niet aan de nodige voor- 

waarden voldoet voor de aanneming van één 

munt. 

In overeenstemming met het Verdrag en de 

bereikte consensus tijdens de topontmoetingen 

in Madrid en Florence, zal de derde fase van 

de Economische en Monetaire Unie een aan- 

vang nemen op I januari 1999. Als gevolg 

daarvan zal de procedure krachtens Artikel 

109 J, lid 4, van toepassing zijn. Di t  maakt het 

noodzakelijk om begin 1998 een nader verslag 

te vervaardigen op grond van Artikel 109 J. In 

tegenstelling to t  de dit jaar geldende proce- 

dure, waarin moet worden besloten o f  er een 

meerderheid van de Lid-Staten is  die aan de 

nodige voorwaarden voldoet of het passend 

is om de derde fase in te gaan en zo ja, 

daarvoor een datum vast te stellen, zullen in 

1998 zulke besluiten niet worden genomen In 

plaats daarvan zal het enige doel zijn vast te 

stellen welke Lid-Staten in aanmerking komen 

om deel uit te maken van de groep landen die 

to t  invoering van een gemeenschappelijke 

munt overgaan, ongeacht o f  er een meerder- 

heid bestaat Tegen deze achtergrond belicht 

het huidige Verslag de mate van convergentie 

die momenteel i s  bereikt, als aanloop naar de 

beoordeling van de uitkomst van 1997 De 

procedure voor dit jaar kan dlis in geen geval 

vooruitlopen op de beoordeling die begin 

1998 moet plaatsvinden 

Door  aandacht te schenken aan zaken als de 

voortgang naar convergentie en de wettelijke 

vereisten waaraan de nationale centrale banken 

moeten voldoen om een integrerend deel te 

kunnen uitmaken van het ESCB, behandelt het 

Verslag tevens twee van de verplichtingen die 

staan beschreven in Artikel 7 van de Statuten 

van het EMI, op grond waarvan het EMI eens 

per jaar verslag aan de Raad dient uit te 

brengen over de stand van zaken met betrek- 

king to t  de voorbereidingen voor de derde 

fase. Echter, het derde onderwerp dat in Art i-  

kel 7 van de EMI-Statuten wordt genoemd, 

d.w.z. de aanpassing van de monetaire be- 

leidsinstrumenten en de voorbereiding van de 

procedures die noodzakelijk zijn voor het voe- 

ren van één monetair beleid in de derde fa- 

se », zal, in plaats daarvan, worden behandeld 

in een afzonderlijk verslag. Di t  tweede verslag 

zal begin 1997 worden gepubliceerd. Het zal 

tevens voldoen aan Artikel 109 F, lid 3, van 

het Verdrag, waarvan de laatste paragraaf be- 

paalt dat het EMI to t  taak heeft het juridische, 

organisatorische en logistieke kader uit te wer- 

ken dat nodig is om het ESCB in de derde fase 

zijn taken te laten vervullen. 



De procedure krachtens Verdragsartikel 109 J 
(( 1. De Commissie en het EMI brengen aan de Raad verslag uit over de vooruitgang die door de 

Lid-Staten is geboekt bij de nakoming van hun verplichtingen met het oog op de totstandbrenging 

van de Economische en Monetaire Unie. Deze verslagen bevatten tevens een onderzoek naar de 

verenigbaarheid van de nationale wetgeving van elke Lid-Staat, met inbegrip van de statuten van 

zijn nationale centrale bank, met Artikel 107 en Artikel 108 van dit Verdrag en de Statuten van het 

ESCB. In deze verslagen wordt ook nagegaan of er een hoge mate van duurzame convergentie is 

bereikt, aan de hand van de mate waarin elke Lid-Staat aan de volgende criteria voldoet : 

- het bereiken van een hoge mate van prijsstabiliteit; dit blijkt uit een inflatiepercentage dat dicht ligt 

bij dat van ten hoogste de drie Lid-Staten die op het gebied van de prijsstabiliteit het best presteren; 

- het houdbare karakter van de situatie van de overheidsfinanciën; dit blijkt uit een begrotingssituatie 

van de overheid zonder een buitensporig tekort als bedoeld in Artikel 104 C, lid 6; 

- de inachtneming van de normale fluctuatiemarges van het wisselkoersmechanisme van het 

Europees Monetair Stelsel, gedurende ten minste twee jaar, zonder devaluatie ten opzichte van de 

munt van een andere Lid-Staat; 

- de duurzaamheid van de door de Lid-Staat bereikte convergentie en van zijn deelneming aan het 

wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel, hetgeen tot uitdrukking komt in het 

niveau van de rentevoet voor de lange termijn. 

De vier in dit lid genoemde criteria en de betreffende periodes tijdens welke daaraan moet worden 

voldaan, worden nader uitgewerkt in een aan dit Verdrag gehecht protocol. In de verslagen van de 

Commissie en het EMI wordt ook rekening gehouden met de  ontwikkeling van de Ecu, de resultaten 

van de integratie van de markten, de situatie en de ontwikkeling van de lopende rekeningen van de 

betalingsbalansen, en een onderzoek naar de ontwikkeling van de loonkosten per eenheid product 

en andere prijsindicatoren. 

2. Aan de hand van deze verslagen beoordeelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van 

stemmen op aanbeveling van de Commissie : 

- voor elke Lid-Staat, of hij aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van één munt voldoet; 

- of een meerderheid van de Lid-Staten aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van één 

munt voldoet, 

en doet hij o p  grond van zijn bevindingen een aanbeveling aan de Raad in de samenstelling van 

de staatshoofden en regeringsleiders. Het Europees Parlement wordt geraadpleegd en doet zijn 

advies toekomen aan de Raad in de samenstelling van de staatshoofden en regeringsleiders. 

3. Op gepaste wijze rekening houdend met de verslagen als bedoeld in lid 1 en met het advies van 

het Europees Parlement als bedoeld in lid 2, zal de Raad in de samenstelling van de staatshoofden 

en regeringsleiders uiterlijk o p  31 december 1996 met gekwalificeerde meerderheid van stemmen : 

- o p  basis van de aanbevelingen van de Raad als bedoeld in lid 2 besluiten of een meerderheid van 

de Lid-Staten al dan niet aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van één munt voldoet, 

- besluiten of het passend is of niet dat de Gemeenschap de derde fase ingaat, 

en zo ja, 

- de datum voor het ingaan van de derde fase vaststellen. 

4. Indien eind 1997 de datum voor het ingaan van de derde fase niet is vastgesteld, begint de derde 

fase o p  1 januari 1999. Vóór 1 juli 1998 zal de Raad in de samenstelling van de staatshoofden en 

regeringsleiders, na een herhaling van de procedure van de leden 1 en 2, het tweede streepje van lid 

2 uitgezonderd, rekening houdend met de verslagen als bedoeld in lid 1 en met het advies van het 

Europees Parlement, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op basis van de aanbevelingen 

van de Raad als bedoeld in lid 2, bevestigen welke Lid-Staten voldoen aan de nodige voorwaarden 

voor de aanneming van één munt. » 



Hoofdstuk I 

Convergentiecriteria 



I Kernaspecten van de convergentietoetsing in 1996 

Nakoming van de convergentiecriteria 

D i t  hoofdstuk bevat een onderzoek naar de 

voortgang die is geboekt bij de totstandbren- 

ging van een hoge mate van duurzame con- 

vergentie in de Lid-Staten en beschrijf? de 

gebieden waar de noodzaak t o t  verdere 

economische aanpassing aanwezig blijft. N e t  

als in  het Verslag van november 1995 geti- 

teld K Voortgang naar convergentie », gebruikt 

het  EMI een aantal uitgangspunten voor  de 

toepassing van de convergentiecriteria. Cite- 

rend u i t  bovenstaand Verslag : << Ten eerste 

worden de afzonderlijke criteria op  strikte 

wijze gei'nterpreteerd en toegepast, aangezien 

- zoals hieronder word t  besproken - het  

belangrijkste doel van de criteria is, dat word t  

verzekerd dat alleen die Lid-Staten die vol- 

doen aan economische voorwaarden die be- 

vorderli jk zijn voor  de handhaving van de 

prijsstabiliteit en de uitvoerbaarheid van de 

muntunie, hierin behoren t e  participeren. Ten 

tweede vormen de convergentiecriteria een 

samenhangend geheel en daarom dient aan 

alle criteria t e  worden voldaan. D e  reden 

hiervoor is dat het  Verdrag de verschillende 

criteria aan elkaar gelijkstelt en dus geen 

onderlinge hiërarchie tussen de criteria sugge- 

reert. Ten derde dient aan de convergentie- 

criteria t e  worden voldaan op  basis van de 

feitelijke cijfers. Ten vierde behoor t  de toe -  

passing van de convergentiecriteria consistent, 

transparant en eenvoudig t e  zijn. >> 

In d i t  hoofdstuk worden de prestaties onder- 

zocht van elk afzonderlijk land o p  basis van 

elk van de convergentiecriteria die in het  

Verdrag staan beschreven. In overeenstem- 

ming met  he t  Verdrag, zijn de bi j  de toepas- 

sing van de convergentiecriteria gebruikte sta- 

tistische gegevens geleverd d o o r  de Commis- 

sie. O v e r  het algemeen beslaan de gegevens 

de periode t o t  en met  september 1996. 

Gegevens over begrotingssituaties bevatten 

tevens de meest recente ramingen van de 

Commissie voor  1996 ' ; e r  word t  niet ver- 

wezen naar prognoses voor  1997, noch be-  

oordeelt  het  Verslag de begrotingsvoorstellen 

voor  1997. 

Voor  wat betreft de afzonderlijke criterla zijn 

de beoordelingen met  betrekking t o t  prijs- en 

renteconvergentie gebaseerd op  het gemid- 

delde van de drie best presterende landen n 

termen van inflatie aangezien de prijsprestatie 

dan de landen met de laagste inflatiecijfers 

grofweg gelijk bli jkt t e  zijn aan en verenigbaar 

met  de doelstelling van prijsstabiliteit Ten 

aanzien van de begrotingscriteria worden de 

ontwikkelingen beoordeeld in relatie t o t  de 

referentiewaarden, en worden indicatoren be- 

zien die bijdragen aan het  verschaffen van een 

basis voor  het verder invullen van de Ver- 

dragsteksten omtrent tekortquotes die << dicht 

bij de referentiewaarde blijven » o f  s c h ~ l d -  

quotes die «voldoende afnemen en in  een 

bevredigend tempo de  referentiewaarde bena- 

deren D. Ten aanzien van de ontwikkelingen 

o p  wisselkoersgebied acht het EMI het in d i t  

stadium niet passend o m  vooraf een precieze 

operationele invulling te  geven aan de meting 

van de wisselkoersstabiliteit o p  basis van 

Artikel 109 J van het  Verdrag, die ook  

automatisch kan worden toegepast o p  toe-  

komstige periodes, maar richt het zich in 

plaats daarvan o p  een beoordeling achteraf 

Met  betrekking t o t  de Verdragsbepaling om-  

t rent  het  Iidmaatschap van het  wisselkoersme- 

chanisme van het  EMS, is een grote meerder- 

heid binnen de Raad van het EMI van mening 

dat het  vereiste van Iidmaatschap van toepas- 

sing is Een minderheid is van mening dat 

wisselkoersstabiliteit gebaseerd o p  houdbare 

onderliggende economische fundamentals be- 

langrijker is dan het institutionele kader waar- 

binnen stabiliteit word t  bereikt 

' Het gebruik van ramingen (in plaats van realisaties) 
d~en t  niet te worden opgevat als voortijdig oordeel 
over de keuze van de voor volgende verslagen te 
gebruiken gegevens die in overeenstemming met Art i-  
kel 109 J moeten worden opgesteld 



De houdbaarheidskwestie 

Het voldoen aan de convergentiecriteria i s  van 

essentieel belang, niet alleen op een bepaald 

tijdstip maar ook op een houdbare basis. Het 

belang van een sterke nadruk op houdbaar- 

heid kan het best worden verduidelijkt door 

het begrotingsbeleid als voorbeeld te nemen. 

Gegeven het feit dat er momenteel slechts een 

geringe mate van convergentie is op het ge- 

bied van de overheidsfinanciën, spitst de pu- 

blieke discussie zich hoofdzakelijk toe op dit 

punt. De aandacht voor deze problematiek is 

volkomen terecht, aangezien het begrotingsbe- 

leid t e  maken heeft met moeilijke vraagstuk- 

ken die op een gedecideerde en vasthoudende 

wijze moeten worden aangepakt. Di t  geldt 

zowel voor het corrigeren van de effecten van 

fouten uit het verleden en het oplossen van 

toekomstige problemen. Het verminderen van 

begrotingstekorten door middel van maatrege- 

len met een eenmalig effect vormt geen garan- 

tie voor houdbare consolidatie, en er zal veel 

aandacht moeten worden besteed aan de in- 

houdelijke aspecten en niet slechts aan de 

boekhoudkundige methoden bij het meten van 

zowel tekorten als schulden. 

Terugkijkend, kan worden geconcludeerd dat 

veel landen hoge to t  zeer hoge overheids- 

schulden hebben omdat ze niet in staat zijn 

geweest om bijvoorbeeld economische schok- 

ken, verdelingsproblemen o f  regionale discre- 

panties het hoofd te bieden. De schuldenlast 

is dan gedekt door middel van overheidslenin- 

gen. De problemen die kenmerkend zijn voor 

buitensporig hoge schulden zijn, onder andere, 

het verdringen van niet-rente-uitgaven door 

hoge rentebetalingen en een grotere belasting 

voor het monetaire beleid. Vooruitkijkend, 

moet aan de rente- en aflossingsverplichtingen 

over de gecumuleerde schuld worden voldaan. 

De rentebetalingen drukken niet alleen op de 

huidige begrotingen, maar zullen dit blijven 

doen totdat de schulden aanzienlijk zijn ver- 

minderd De inspanningen van overheden op 

het gebied van consolidatie dienen vastberade- 

ner te zijn naarmate de aanvankelijke schulden 

hoger zijn Daarnaast zal houdbare begrotings- 

consolidatie het hoofd moeten bieden aan 

twee uitdagingen ten eerste, de hoge en 

hardnekkige werkloosheid en, ten tweede de 

uitdagingen die voortvloeien uit demografische 

trends, met name op gebieden als de gezond- 

heidszorg en de inkomensvoorziening voor 

gepensioneerden Tegen deze achtergrond is  

het duidelijk dat de uitdagingen waarmee het 

begrotingsbeleid wordt geconfronteerd niet 

hun oorsprong vinden in het Verdrag van 

Maastricht, en dat ze uiteindelijk niet kunnen 

worden opgelost met begrotingsverbeteringen 

op de korte termijn In plaats daarvan i s  in 

veel landen een daadkrachtig en duurzaam 

herstelbeleid van structurele aard nodig, onge- 

acht de convergentievereisten van het Verdrag 

Bovendien is  het nodig een dergelijk beleid 

gepaard te doen gaan met maatregelen die het 

functioneren van marktmechanismen verbete- 

ren, met name op de arbeidsmarkt 

Het is opmerkelijk dat houdbaarheidskwesties 

meer en meer aandacht blijken te krijgen, 

bijvoorbeeld in het kader van het « Stabiliteits- 

pact D. De actoren beginnen verder te kijken 

dan het jaar 1999 en zijn verwachtingen aan 

het vormen over de waarschijnlijke lange- 

termijnontwikkelingen in de muntunie, onder 

andere wat betreft prijsstabiliteit en begro- 

tingsontwikkelingen. Ze houden daarbij tevens 

rekening met ontwikkelingen op mondiaal ge- 

bied, bijvoorbeeld om de relatieve concurren- 

tiekracht, aantrekkelijkheid en openheid van 

het eurogebied te beoordelen, zowel reëel als 

monetair en financieel. Al  deze factoren doen 

zich steeds meer gevoelen in de huidige lange 

rente en wisselkoersen, en ze zullen uiteinde- 

lijk het lange-renteniveau en wisselkoersniveau 

van de euro bepalen. 



Verdragsbepalingen met betrekking tot de convergentiecriteria 

1 Prijsstabiliteit 

Artikel 109 J, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap 
vereist dat het prijscriterium wordt beoordeeld op basis van de relatieve prestatie op het gebied van 
de inflatiebestrijding, die «dicht ligt bij dat van ten hoogste de drie Lid-Staten die op het gebied 
van de prijsstabiliteit het best presteren B. 

Artikel 1 van het Protocol (Nr. 6) over de convergentiecriteria waarnaar wordt verwezen in Artikel 
109 J, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, bepaalt 
dat : 

«Het in artikel 109 J, lid 1, eerste streepje, van het Verdrag bedoelde criterium inzake 
prijsstabiliteit betekent dat een Lid-Staat een houdbare prijsontwikkeling heeft en een gemiddeld 
iaflatiepercentage dat, gemeten over een periode van één jaar vóór het onderzoek, niet meer dan 
anderhalf procentpunt hoger ligt dan dat van ten hoogste de drie Lid-Staten die op het gebied van 
prijsstabiliteit het best presteren. De inflatie wordt gemeten aan de hand van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen op een vergelijkbare basis, rekening houdend met verschillen in de nationale 
definities H. 

2 Overheidsfinanciën 

Artikel 109 J,  lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap 
vereist een houdbare financiële positie van de overheid. Dit zal blijken uit het feit dat de overheid 

een begrotingssituatie heeft weten te bewerkstelligen zonder een buitensporig)) tekort. Arti- 
kel 104 C definieert de criteria voor het bepalen of er al dan niet sprake is van een buitensporig 

tekort, en vereist dat de Commissie een verslag opstelt indien aan één of beide van de volgende 

voorwaarden wordt voldaan : 

(a) « de verhouding tussen het vooniene o f  feitelijke overheidstekort en het bruto binnenlands 
product een bepaalde referentiewaarde overschrijdt (in het protocol betreffende de procedure bij 
buitensporige tekorten gesteld op 3 % bbp), tenzij : 
- hetzij de verhouding in aanzienlijke mate en voortdurend is afgenomen en een niveau heeft 

bereikt dat de referentiewaarde benadert; 
- hetzij de overschrijding van de referentiewaarde slechts van uitzonderlijke en tijdelijke aard is en 

de verhouding dicht bij de referentiewaarde blijft; 

(b) de verhouding tussen de overheidsschuld en het bruto binnenlands product een bepaalde 
referentiewaarde overschrijdt (in het protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten 
gesteld op 60 % bbp), tenzij de verhouding in voldoende mate afneemt en de referentiewaarde in 

een bevredigend tempo benadert N. 

In het verslag van de Commissie dient tevens rekening te worden gehouden met de vraag « o f  het 
overheidstekort groter is dan de investeringsuitgaven van de overheid » en « alle andere relevante 
factoren, met inbegrip van de economische en budgettaire situatie van de Lid-Staat op middellange 
termijn p).- De Commissie kan ook een verslag opstellen als zij, niettegenstaande het feit dat aan 

de vereisten ingevolge dit criterium wordt voldaan, van mening is dat er gevaar voor een 

buitensporig tekort in een Lid-Staat bestaat. Het Monetair Comité (of zijn opvolger in de derde 
fase, het Economisch en Financieel Comité) brengt advies uit over het verslag van de Commissie. 





2 Het criterium inzake prijsstabiliteit 

2.1 Consurnptieprijsonhvikkelingen in 
verhouding tot de referentiewaarde 

In Tabel 2.1 worden de inflatiepercentages 

weergegeven voor  de vijftien Lid-Staten van 

de EU. D e  tabel bevat tevens de referentie- 

waarden gebaseerd op  het rekenkundig ge- 

middelde van de inflatiepercentages van de 

drie best presterende landen plus anderhalf 

procentpunt. Prijsstabiliteit w o r d t  in beginsel 

het best weerspiegeld d o o r  het land met  het 

laagste inflatiepercentage. H e t  gemiddelde van 

de drie best presterende landen kan echter 

een goed uitgangspunt bieden voor  de beoor-  

deling van de mate waarin aan de referentie- 

waarde word t  voldaan indien e r  geen sprake is 

van uitbi j ten. D e  gebruikte gegevens zijn Inte- 

rim-ConsumptiePrijs-Indexcijfers (ICPI), die zijn 

ontwikkeld voor  de beoordeling van de con- 

vergentie in  termen van prijsstabiliteit en vor-  

men de eerste stap naar Geharmoniseerde 

ConsumptiePrijslndexcijfers (GCPI), die zullen 

worden berekend vanaf begin 1997. Benadrukt 

word t  dat ICPI geen allesomvattende maatstaf 

vormen voor  de binnenlandse inflatie, aange- 

zien e r  belangrijke aanpassingen zijn verricht 

o m  redenen van vergelijkbaarheid. Ze  zijn 

echter beter vergelijkbaar dan huidige nationa- 

le indexcijfers en bieden derhalve een meer 

uniforme basis voor  het  beoordelen van de 

convergentie (zie Bijlage I voor  verdere infor- 

matie over  de voortgang naar geharmoniseer- 

de statistieken over  consumptieprijzen). 

Tijdens de beschouwde referentieperiode (ok-  

tober  1995 t o t  en met september 1996) had- 

den Finland, Nederland en Duitsland de laag- 

ste gemiddelde inflatiepercentages, met  prijs- 

verhogingen van respectievelijk 0,9 %, 1,2 % 

en 1,3 %. Deze percentages, die kunnen w o r -  

den beschouwd als verenigbaar met  de doel- 

stelling van prijsstabiliteit, zijn gebruikt o m  de 

referentiewaarde t e  berekenen. Deze referen- 

tiewaarde is relatief stabiel gebleven o p  onge- 

veer 2,5 % in 1996 (zie Grafiek 2. l ) .  

Tien Lid-Staten (België, Denemarken, Duits- 

land, Frankrijk, Ierland. Luxemburg, Nederland, 

Oostenrijk, Finland en Zweden) hadden een 

twaalfmaands gemiddeld inflatiepercentage t o t  

en met  september 1996, gemeten in ICPI, dat 

onder  de referentiewaarde van 2 ,6  % lag. 

Vijf landen (Griekenland, Spanje, Italië, Portu- 

gal en het Verenigd Koninkrijk) hadden infla- 

tiepercentages boven de referentiewaarde. D e  

inflatiepercentages gedurende de referentiepe- 

r iode waren 3,O % in Portugal en het Verenigd 

Koninkrijk, 3,8 % in Spanje en 4,7 % in  Italië. 

Met  8,4 % bleef de Griekse inflatie ver boven 

de referentiewaarde. In de loop van 1996 

daalde in Griekenland, Spanje, Italië en Portu- 

gal de twaalfmaands gemiddelde ICPI-inflatie 

vanaf verschillende niveaus en in  verschillende 

mate, waardoor het verschil ten opzichte van 

de referentiewaarde kleiner werd. Over  heel 

1996 was het  verschil tussen de inflatie in het 

Verenigd Koninkrijk en de referentiewaarde 

kleiner dan in  de andere landen, en is de 

laatste maanden nog iets minder geworden 

(zie Grafiek 2.1). 



Interim-indexcijfers van de consumptiepfijsstijging 
(procenten per jaar) 

1995 Okt 95 - Sept 96 K w  4 95 K w  1 96 K w  2 96 K w  3 96 

België 

Denemarken 

Duitsland 

Griekenland 

Spanje 

Frankrijk 

Ierland(") 

Italië(b) 

Luxemburg 

Neder land 

Oostenrijk(c) 

Portugal 

Finland 

Zweden 

Verenigd Koninkrijk 

PM : EU- I Sb) 3,O 

S tandaarda f~ i j k ing (~ )  2 , l  

Referentiewaarde") 2,7 

A p r  96 Mei  96 Jun 96 Jul 96 A u g  96 Sep 96 

België 1,9 1,7 1,7 1,9 2,o 2 , l  

Denemarken 2,2 2. I 2,2 2,6 2,s  2,5 

Duitsland 1 ,5 1,4 1, I 1,4 1 , 2  1-3 

Griekenland 9,O 8,9 8,5 6 4  8,3 8.1 

Spanje 3,4 3,7 3,5 3,7 3,7 3,6 

Frankrijk 2.6 2 ,6  2,4 2,4 1,7 1,6 

1,9 1,9 1,9 2,2 2 2  2.2 

Italiëtb) 4,5 4,5 4 - 0  3,7 3,5 3,5 

Luxemburg 1,6 1,5 l ,4  1,4 1 ,s 1,5 

Neder land 1,6 1,5 I , I 1,7 1,3 1.4 

Oostenr i j  kcc) 2,O 1,5 1,7 2 -1  2.2 2 2  

Portugal 2,6 3,1 3 -3  3,5 3,5 3 2  

Finland / , z  1,5 I .2 1 ,  I I t I  I , z  

Zweden 1,3 I ,l I ,O I ,o 0,8 O, 6 

Verenigd Koninkri jk 3,O 2,8 2,9 2 9  2,8 2,9 

PM : EU- l Sb) 2,7 2,6 2,5 2.5 2,3 2.4 

Standaardafwijkingcd) 2,O 2,O 1,9 1,8 1,8 1,8 

Bron EUROSTAT 
, ** , *** = de best. op één na best en op twee na best presterende landen in termen van prijsstabiliteit Gemiddelde 

procentuele mutaties worden berekend met een groter aantal decimalen dan in de tabel weergegeven Deze onafgeronde 
resultaten vormen de basis voor het bepalen van de drie best presterende landen, alsmede de positie van alle landen ten 
opzichte van de referentiewaarde 
(a) Voor Ierland zijn alleen kwartaalgegevens beschikbaar 
(b) Gegevens voor 1996 zijn voorlopig 
(c) Gegevens voor september 1996 zijn voorlopig. 
(d) Ongewogen standaardafwijking 
(e) Referentiewaarden worden berekend als het ongewogen rekenkundig gemiddelde van de drie best presterende 

landen volgens het prijscriterium (plus 1.5 procentpunt) 



Referentiewaarde' en Interim-Consumptieprijs-Indexcijfers 
(twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde van jaarlijkse procentuele mutaties) 

Bron : EUROSTAT.  
Z i e  voetnoot (e) b i j  Tabel  2.1 
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Recente consumptieprijs- 
ontwikkelingen in perspectief en 
onderliggende factoren 

ICPI-inflatiepercentages zijn alleen beschikbaar 

vanaf januari 1995. D e  nationale Consumptie- 

Prijs-Indexcijfers (CPI) moeten dus worden 

gebruikt o m  de trends o p  de langere termijn 

t e  kunnen bekijken, als onderdeel van de 

beoordeling van de houdbaarheid. Zoals bli jkt 

ui t  Grafiek 2.2, is de CPI-inflatie sinds begin 

jaren negentig duidelijk teruggebracht in  alle 

Lid-Staten van de EU. D i t  heeft niet alleen 

geleid t o t  een aanzienlijke afname van de 

gemiddelde inflatie, van 5,3 % in 199 1 t o t  

rond 2,s % in de loop van de eerste negen 

maanden van 1996, maar vormde tevens een 

belangrijke stap naar convergentie van de 

inflatiepercentages in de diverse landen, het- 

geen nog eens word t  onderstreept d o o r  de 

daling in de standaardafwijking van 4,6 p ro -  

centpunten in 1991 t o t  ongeveer 2 procent- 

punten gedurende de eerste drie kwartalen 

van 1996. 

Terwijl een aantal landen inflatiepercentages 

optekenden die aan de onderkant van de 

sinds 1990 in de EU vigerende spreidings- 

breedte lagen, was e r  in  andere Lid-Staten 

sprake van een duidelijke daling. D i t  geldt 

met  name voor  Portugal, Zweden en het  

Verenigd Koninkrijk, waar de inflatiepercenta- 

ges aanzienlijk zijn gedaald ten  opzichte van 

de hoge niveaus van begin 1991. In Spanje 

en Italië i s  tevens sprake van een opmerkeli j- 

ke verbetering ; vanaf ongeveer halverwege 

1995 is de inflatie snel gedaald. Hoewel de 

inflatie in  Griekenland de hoogste bli jft in de 

Europese Unie, is het percentage sinds begin 

199 1 met  meer dan de helft gedaald. 

O p  de langere termijn gezien, zijn de belang- 

rijkste verklarende factoren die aan deze alge- 

mene trend ten grondslag liggen een groeten- 

de tendens onder de Lid-Staten o m  hun 

monetaire beleid in  toenemende mate t e  

richten o p  de doelstelling van prijsstabiiiteit 

alsmede de onafhankelijkheid van centrale 

banken D e  toegenomen concurrentie o p  

mondiaal gebied en in verband met  de ont-  

wikkeling van de gemeenschappelijke markt 

de effecten van de hervormingen o p  de 

arbeidsmarkt in enkele landen en de recessie 

begin jaren negentig hebben eveneens bijge 

dragen aan een vermindering van de prijs- en 

kostendruk (zie ook  Kader 2 1) Tegen deze 

achtergrond worden factoren in beschouwing 

genomen die het prijskiimaat o p  de korte 

termijn beinvloeden Een aantal van deze 

factoren zijn (i) goederenprijzen e r  wissel- 

koersveranderingen die van invloed zijn o p  de 

importpr i jzen, (11) internationale en binnen- 

landse vraagtrends die de produkt ie- en be- 

zettingsgraad beinvloeden, alsook autonome 

kostendruk, die met  name van invloed i s  o p  

de arbeidskosten per  eenheid product en de 

marges ; en (iii) effecten van het begrotings- 

beleid. 

Onder  de t ien Lid-Staten met ICPI-inflatiecij- 

fers onder de referentiewaarde, zijn de stij- 

gingen van de importprijzen in  België, Dene- 

marken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, N e -  

derland en Oostenrijk gedurende de jaren 

negentig doorgaans laag o f  negatief geweest 

(zie Grafiek 2.3). In de overige drie landen 

was het patroon wat veranderlijker als gevolg 

van duidelijke depreciaties van hun valuta's 

gedurende bepaalde periodes. D e  stijgingen 

van de importprijzen waren hoog in Ierland in 

1993 en 1995, in Finland in 1992 en 1993, 

en in  Zweden in  1993 t o t  en met  1995. 
D o o r  de hernieuwde kracht van de valuta's 

van deze landen, zijn de stijgingen in 1996 

echter gering o f  negatief geweest. 



Consumptieprijsstijging 
(maandelijkse gegevens; procenten per jaar) 

Bron Nationale met-gehamnoniseerde gegevens 
(a) West-Duitsland tot  1994, herenigd Duitsland daarna 
(b) De Griekse reeks is niet doorlopend vanwege de schaal van de grafiek 
(c) Gebaseerd op kwartaalgegevens. 
(d) Consurnpt~epnjsindexcijfer 
(e) Indexcijfer van kleinhandelspn~zen, exclusief hypotheekrentebetalingen (RPIX) 



In de vijf landen waar de ICPI-inflatie boven de 

referentiewaarde blijft, zijn de importprijzen 

doorgaans vrij sterk gestegen na periodes van 

valutadepreciaties, hoewel n?inder sterk dan in 

voorgaande episodes van depreciatie. He t  stij- 

gingspercentage van de Spaanse irnportprijzen 

was hoog in 1993 maar is in de daaropvolgen- 

de jaren geleidelijk gedaald, terwijl de Italiaanse 

importprijzen sterk stegen in 1993 en 1995 en, 

in mindere mate. in 1994, In Portugal waren de 

stijgingen minder sterk dan in  andere landen 

met deprecierende valuta's en namen verder af 

gedurende de afgelopen paar jaar In het Ver- 

enigd Koninkrijk stegen de importprijzen aan- 

zienlijk in 1993 en 1995 Voor 1996 is de 

verwachting dat de stijgingen relatief beperkt o f  

negatief zullen zijn in alle vier deze Lid-Staten 

Griekenland heeft sinds 1991 te  maken met 

hoge maar geleidelijk afnemende importprijsin- 

flatie He t  tempo waarin de inflatie afnam 

versnelde in 1996, voornamelijk als gevolg van 

een scherpere wisselkoersdoelstelling 

De houdbaarheid van de prijsontwikkelingen 
Het vereiste van houdbaarheid van de prijsontwikkelingen houdt in dat prijsstabiliteit wordt 

gehandhaafd. In dit Verslag kunnen de volgende overwegingen een rol spelen bij de beoordeling van 

de houdbaarheid van de prijsontwikkelingen. Ten eerste kunnen prijsontwikkelingen worden 

geanalyseerd met het doel de tijdelijke factoren te identificeren die leiden tot eenmalige prijsveran- 

deringen. De meest voor de hand liggende van deze factoren is een wijziging in indirecte belastingen, 

hetgeen in hetzelfde jaar, ceteris paribus, gevolgen heeft voor de consumptieprijzen. Met zulke 

factoren wordt vaak geen rekening gehouden bij metingen van de onderliggende inflatie. Ten tweede 

is er de wat algemenere vraag of het huidige inflatieniveau houdbaar is, gegeven de macro-econo- 

mische situatie. Inflatie vertoont bijvoorbeeld tijdens een recessie en in tijden van hoge en groeiende 

werkloosheid vaak een neerwaartse tendens. Bovendien kan een economisch herstel, bij aanwezigheid 

van structurele starheid, de inflatie opwaarts beïnvloeden. Het inflatieniveau over de referentieperi- 

ode van één jaar zou daarom beoordeeld kunnen worden in het licht van de geleverde prestaties in 

een gegeven periode in het verleden of anders aan de hand van een aantal inflatie-indicatoren (zoals 

de arbeidskosten per eenheid product). Ten derde kunnen er situaties voorkomen, zoals schulddefla- 

tie, waarin dalende prijzen op macro-economisch niveau een teken zijn van onhoudbaarheid. 

Indicatoren voor een dergelijke situatie zijn onder meer een hoog aantal faillissementen, een 

bankencrisis, een sterke inkrimping van de geldhoeveelheid en van de kredietverlening en een snelle 

daling van de prijzen van bedrijfspanden en woningen. 

Bij de beoordeling van de houdbaarheid zijn er verschillende aspecten die op de langere termijn van 

doorslaggevend belang zijn. Ten eerste is er de rol van het monetaire beleid. Aangezien inflatie op 

de lange termijn een monetair verschijnsel is, is het de stringentheid van het monetaire beleid, zoals 

blijkend uit de geldgroei op de lange termijn, die het inflatieniveau op de lange termijn bepaalt. In 

dit opzicht kunnen de onafhankelijkheid van centrale banken en het mandaat van centrale banken 

om zich primair op prijsstabiliteit te richten, worden gezien als belangrijke stappen naar het 

garanderen van houdbaarheid. Ten tweede is er de vraag hoe de economie reageert op binnenlandse 

inflatiedruk. Hier kunnen de voortschrijdende integratie van de goederenmarkten en diverse 

pogingen om de starheid op de arbeidsmarkt te verminderen, worden gezien als factoren die 

bijdragen aan gunstige ontwikkelingen. Ten derde gaan er van de voortgaande liberalisering van de 

financiële markten, zowel in het binnenland als internationaal, positieve krachten uit die het 

ontstaan van inflatie tegengaan en, ten slotte, neemt met betrekking tot het begrotingsbeleid, het 

risico van een onhoudbare combinatie van monetair en budgettair beleid af, gezien het voortdurende 

accent op het beperken van tekorten en het verminderen van schuldquoten. Deze ontwikkelingen zijn 

bevorderlijk voor het behoud van prijsstabiliteit op de langere termijn. (Met betrekking tot het 

verband tussen de houdbaarheid van de inflatie en het rentecriterium, zie Kader 5.1.). 



Consumptieprijsstijging* en belangrijke determinanten 
(jaarlijkse procentuele veranderingen) 

België 
I CP1 O imwpriizen m Arbeidskosten 

per eenheid product 
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Denemarken 
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Italië 
16 16 

8 8 

O O 

-8 -8 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Bron : Nationale niet-geharmoniseerde gegevens. 
* Zie de voetnoten van Grafiek 2.2 voor nadere gegevens omtrent de gebruikte reeks consumptieprijzen. 
(a) West-Duitsland tot  en met 1991. daarna geheel Duitsland. 
(b) Vanwege de gekozen schaal, passen de nominale arbeidskosten per eenheid product niet in de grafiek. In 1995 

bedroeg deze -9,3 %. 



Consumptieprijsstijging* en belangrijke determinanten 
(jaarlijkse procentuele veranderingen) 

Luxemburg 
CP1 O 1rnponpn)zen Arbeidskosten 

per senhe d product 
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Nederland 
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Zweden 
16 16 
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Bron : Nationale niet-geharmoniseerde gegevens. 
* Zie de voetnoten van Grafiek 2.2 voor nadere gegevens omtrent de gebrnikte reeks consumptieprijzen 



Kijkend naar de ontwikkelingen in de arbeids- 

kosten per eenheid product in de t ien Lid- 

Staten met  ICPI-inflatiepercentages onder de 

referentiewaarde gedurende de referentieperi- 

ode, lijkt e r  weinig o p  opkomende kostendruk 

te  wijzen N a  een versnelling in een aantal 

Lid-Staten begin jaren negentig zijn de stij- 

gingspercentages in de afgelopen jaren veel 

beperkter o f  zelfs negatief (met name in N e -  

derland, maar ook  in Belgie, Duitsland en 

Oostenrijk) lerland heeft in de jaren negentig 

lage o f  zelfs sterk afnemende arbeidskosten 

per eenheid product laten optekenen, voorna- 

melijk door  substantieie productiviteitssti jgir- 

gen In Denemarken en, in mindere mate 

Frankrijk is de groei van de arbeidskosten per 

eenheid product de laatste jaren toegenomen, 

ofschoon deze groei beperkt blijft, terwijl de 

oritwikkelingen in Finland en Zweden van jaar 

t o t  jaar grote schommelingen laten zien, ge- 

deeltelijk in verband met de diepe recessie in 

het begin van de jaren negent~g 

Wanneer de aandacht word t  gericht op  de 

Lid-Staten waar verdere voortgang naar con- 

vergentie van inflatiepercentages i s  vereist 

bli jkt dat de groei van de arbeidskosten per 

eenheid product in 1995-96 een stijgende 

tendens vertoont in Spanje Italie en Portugal 

na een duidelijke afname in de voorgaande 

jaren In het Verenigd Koninkrijk was er sprake 

van een soortgelijke afname tijdens het begin 

van de jaren negentig, de verwachting i s  dat 

de stijgingen ook  in 1996 laag zullen blijven 

In Griekenland bleef de stijging van de ar- 

beidskosten per eenheid product over de ge- 

hele beschouwde periode hoog. hoewel deze 

wat  minder was tijdens de laatste twee jaar 

Schattingen van het effect van wijzigingen in 

indirecte belastingen, uitgaande van een volle- 

dige doorwerking in de consumptieprijsstijging, 

worden weergegeven in Tabel 2 2 In de 

meeste Lid-Staten vertoonden de indirecte be- 

lastingen een stijgende tendens en veroorzaak- 

ten  dus een stijging van de consumptieprijzen 

Effecten van wijzigingen in indirecte belastingen op de consumptieprijsstijging* 
(procentpunten) 

België 

Denemarken 

D~itsland'~) 

Griekenland 

Spanje 

Frankrijk 

Ierland 

Italië 

Luxemburg 

Nederland 

Oostenrijk 

Portugal 

Finland 

Zweden 

Verenigd Koninkrijk 

Bron . Nationale ramingen 
Ramingen zijn gebaseerd op de veronderstelling van volledige doorwerking van wijzigingen in indirecte belastingen in 
de consumptieprijzen 

(a) West-Duitsland 



2.3 Beoordeling 

De convergentie van inflatiepercentages in de 

jaren negentig kan voor een belangrijk deel 

worden verklaard uit een aantal structurele 

ontwikkelingen, met name de grotere nadruk 

op prijsstabiliteit en de aanhoudende orienta- 

tie van het monetaire beleid op dat doel 

Bovendien heeft de recessie van begin jaren 

negentig de prijs- en kostendruk verminderd, 

en is daarom een andere algemene factor die 

aan deze ontwikkelingen ten grondslag ligt De 

hierboven besproken indicatoren wijzen er niet 

op dat de prijsontwikkelingen in de EU als 

geheel ernstig waren verstoord De import- 

prijsontwikkelingen duiden niet op het bestaan 

van opwaartse tendensen die speciale aan- 

dacht behoeven Die landen die begin jaren 

negentig enkele elementen vertoonden van 

schulddeflatie (zoals Finland, Zweden en het 

Verenigd Koninkrijk) blijken niet langer te ma- 

ken te hebben met een neerwaartse druk op 

de prijzen uit dien hoofde Ten slotte hebben 

er per saldo geen verlagingen van de indirecte 

belastingen plaatsgevonden, veeleer zijn deze 

in veel Lid-Staten verhoogd. Hier dient een 

voorbehoud te worden gemaakt met betrek- 

king to t  de tendens to t  stijgende arbeidskos- 

ten per eenheid product in een aantal landen, 

terwijl voor andere de beperkte toename van 

de prijs- en kostendruk deels moet worden 

gezien in het licht van de recente zwakke 

vraag. 

Over het geheel genomen, is de conclusie dat 

er in de tien Lid-Staten waar de inflatieper- 

centages onder de referentiewaarde lagen, 

geen onmiddellijk risico bestaat dat de huidige 

inflatietendensen onhoudbaar zullen blijken 

Met betrekking t o t  de vijf landen met inflatie- 

percentages boven de referentiewaarde (Grie- 

kenland, Spanje, Italie, Portugal en het Ver- 

enigd Koninkrijk) lijken de vooruitzichten op 

houdbare voortgang naar prijsstabiliteit gun- 

stig, mits het juiste beleid wordt gevoerd. 

Tegen deze achtergrond i s  het van essentieel 

belang dat Lid-Staten een monetair beleid 

voeren dat uitsluitend is gericht op prijsstabili- 

telt en daardoor tevens bevorderlijk is voor 

stabiele wisselkoersen, dat de groei van de 

arbeidskosten per eenheid product wordt ge- 

matigd en waar nodig gereduceerd, en dat 

begrotingstekorten verder worden terugge- 

bracht. 



3 Het criterium ten aanzien 
van de overheid 

van de begrotingspositie 

3.1 De begrotingsposities ten 
opzichte van de referentiewaarden 

In Tabel 3.1 worden de begrotingsgegevens 

weergegeven die in de herfst van 1996 door 

de Europese Commissie zijn gepubliceerd. De 

cijfers voor 1996 zijn prognoses van de Com- 

missie (zie Bijlage I voor de vraagstukken met 

betrekking to t  de statistische gegevens). Voor 

wat betreft de begrotingstekorten blijkt uit de 

gegevens dat in 1995 alleen Denemarken en 

Ierland een tekort realiseerden van minder dan 

3 % bbp, de referentiewaarde waarin het Ver- 

drag voorziet, terwijl Luxemburg een begro- 

tingsoverschot liet noteren. In acht van de 

andere landen werden in 1995 de budgettaire 

onevenwichtigheden teruggebracht - in som- 

mige gevallen in belangrijke mate. In tegen- 

stelling daarmee verslechterde de tekortpositie 

in Duitsland, Spanje, Nederland en Oostenrijk. 

Ui t  de meest recente gegevens voor 1996 

komt naar voren dat de tekortquoten van vier 

landen mogelijk onder de 3 % liggen (die met 

lagere tekortquoten of een overschot in 1995, 

samen met Nederland). Alle andere Lid-Staten 

voorzien dalingen, die in sommige gevallen 

kunnen worden beschouwd als aanzienlijk, met 

uitzondering van Duitsland, waar een verdere 

stijging van de tekortquote wordt verwacht. 

U i t  de gegevens blijkt dat in 1995 vijf Lid- 

Staten (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Fin- 

land en het Verenigd Koninkrijk) een schuld- 

quote hadden onder de referentiewaarde van 

60 % bbp. Van de tien landen met een hogere 

;chuldquote hebben alleen lerland en Dene- 

marken een grote afname weten te bewerk- 

steliigen, terwijl in België, Italië en Zweden 

sprake was van een lichte daling. De progno- 

ses voor 1996 zijn dat de schuldvermindering 

in deze Lid-Staten zal doorzetten, hoewel het 

tempo zal verschillen (zie Tabel 3.1). Verder is 

de verwachting dat de schuldquote in Grie- 

kenland, Nederland en Portugal licht zai dalen. 

In tegenstelling to t  de bovengenoemde landen 

zulien de schuldquoten in Duitsland, Spanje, 

Oostenrijk en Finland toenemen. In Duitsland 

en Finland is de verwachting dat de schuld- 

quote de referentiewaarde van 60 % zal over- 

schrijden. Drie Lid-Staten (Frankrijk, Luxem- 

burg en het Verenigd Koninkrijk) zullen naar 

verwachting de schuldquote onder de referen- 

tiewaarde van 60 % kunnen houden. 

Sinds de start van de tweede fase van de EMU 

in 1994, hebben de Commissie en de Raad 

van de EU elk jaar de begrotingsposities van 

de Lid-Staten onderzocht teneinde de proce- 

dure voor buitensporige tekorten te imple- 

menteren zoals bepaald in Artikel 104 C van 

het Verdrag en het daarmee verband houden- 

de Protocol Nr .  5. Als gevolg van de jaarlijkse 

toepassing van de procedure zijn alle Lid- 

Staten, behalve Denemarken, Ierland en 

Luxemburg, momenteel onderworpen aan een 

besluit van de Raad van de EU dat een 

buitensporig tekort bestaat ; laatstelijk (in juni 

1996) werd, op basis van een aanbeveling van 

de Commissie, het besluit inzake buitensporige 

tekorten ingetrokken voor Denemarken, terwijl 

het opnieuw van kracht werd verklaard voor 

Duitsland. Hoewel in Denemarken en Ierland 

de schuldquoten duidelijk hoger zijn dan 60 % 

bbp, is in de procedure rekening gehouden 

met de voortgang die in deze twee landen is 

gemaakt met het verlagen van de schuldquote. 





3.2 Overheidstekorten 

Recente ontwikkeling van de 
overheidstekorten in perspectief 

De eerste paar jaar van het huidige decennium 

kenmerkten zich door een aanzienlijke ver- 

slechtering van de overheidsfinancien in bijna 

alle Lid-Staten Als gevolg daarvan is het 

gemiddelde begrotingstekort voor de EU als 

geheel snel gegroeid van 2,4 % bbp in 1989 

naar een hoogtepunt van 6,2 % in 1993 O p  

dat moment zagen veel landen zich geconfron- 

teerd met grote uitdagingen bij het terugdraai- 

en van een duidelijk onhoudbare tendens In 

reactie op deze uitdagingen hebben nationale 

autoriteiten correctiemaatregeien genomen in 

een poging hun overheidstekorten naar bene- 

den te krijgen Kijkend naar de periode sinds 

1993, is de gemiddelde begrotingssituatie in- 

derdaad verbeterd, maar er is nog steeds 

aanzienlijke voortgang nodig, gegeven de ver- 

wachte realisatie van een begrotingstekort 

voor de gehele EU van 4 4 % in 1996, volgens 

de herfstprognose van de Commissie 

Bekijken we de ervaringen van de individuele 

landen, dan laten de gegevens van de Com- 

missie in Tabel 3.1 zien dat Ierland en Luxem- 

burg gedurende de eerste helft van de jaren 

negentig beide onder de referentiewaarde van 

3 % zijn gebleven; voor 1996 i s  de verwach- 

ting dat ze een tekort van 1,6 % respectievelijk 

een overschot van 0,9 % zullen noteren. De- 

nemarken is erin geslaagd het tekort terug te 

brengen van een hoogste niveau van 3,9 Oh in 

1993 to t  1,6 % in 1995. Voor 1996 wordt een 

kleine verdere daling to t  1,4 % voorzien. De 

prognose is dat Nederland zijn tekortquote in 

1996 zal terugbrengen to t  onder de 3 Oh. 

Onder de andere Lid-Staten, waar de begro- 

tingstekorten in 1996 naar raming boven het 

niveau van 3 % bbp zullen uitkomen, zijn de 

recente resultaten gemengd ; België en Finland 

(met quoten van 3,3 %) zullen in 1996 naar 

verwachting tekorten bereiken die niet ver 

afliggen van de referentiewaarde. In Duitsland 

werden eerdere verbeteringen tenietgedaan en 

na 1994 zijn de onevenwichtigheden in de 

overheidsfinanciën toegenomen zodat voor 

1996 een niveau van 4 ,0% wordt verwacht. 

Het Oostenrijkse tekort steeg de afgelopen 

jaren ook aanzienlijk, t o t  een hoogtepunt van 

5,9 % in 1995, maar de verwachting i s  dat het 

tekort zal dalen to t  4,3 ?h in 1996 Bij de 

meeste andere landen is er sinds 1993 sprake 

van een voortdurende neerwaartse tendens in 

de tekortquote Ondanks de algemene ten- 

dens to t  verlaging van tekorten, i s  de ver- 

wachting dat de tekorten in 1996 nog aanzien- 

lijk boven de 3 % blijven in Spanje (4,4 %) 

Frankrijk (4,O %), Portugal (4,O %), Zweden 

(3,9 %) en het Verenigd Koninkrijk (4,6 %), en 

ver boven de referentiewaarde in Griekenland 

(7,9 %) en Italie (6,6 %) Deels vanwege de 

verschillende beginniveau's van de tekortquo- 

te, loopt de amplitude van de verlagingen to t  

en met 1996 zeer uiteen, varierend van 

1,6 procentpunt voor Frankrijk to t  8,4 pro- 

centpunt in het geval van Zweden 

Onderliggende factoren 

O m  verder inzicht te krijgen in de aard van de 

budgettaire onevenwichtigheden, wordt onder- 

staand aandacht geschonken aan de invloed 

van de conjunctuur en eenmalige factoren, 

aangezien deze het zicht op de onderliggende 

o f  structurele tekortpositie belemmeren. Bo- 

vendien wordt ingegaan op de veranderingen 

in het niveau en de samenstelling van de 

uitgaven en opbrengsten. Deze informatie 

biedt tevens achtergrondmateriaal voor het 

beoordelen van de houdbaarheid van de over- 

heidsfinanciën op de langere termijn. 

Enkele aanwijzingen voor het effect van de 

conjunctuur op de begrotingsgegevens kunnen 

worden verkregen door (veranderingen in) de 

feitelijke tekorten enerzijds en de geschatte 

<< voor conjunctuur gecorrigeerde » o f  « struc- 

turele » tekorten anderzijds te vergelijken. Het 

dient echter te worden benadrukt dat bereke- 

ningen van het structurele begrotingssaldo 

worden gekenmerkt door ernstige methodolo- 

gische en metingsproblemen. Omdat boven- 

dien alleen de conjunctuurcomponent wordt 

verwijderd, kan de indicator van (veranderin- 

gen in) de structurele positie nog steeds speci- 

fieke eenmalige posten bevatten die eveneens 

moeten worden uitgesloten bij de beoordeling 

van de houdbaarheid van de begrotingspositie 



op de langere termijn. Evenzeer kan e r  niet 

van worden uitgegaan dat het dichten van de 

output  gap » automatisch zal leiden t o t  een 

oplossing van de begrotingsproblemen Meer 

in  het algemeen dient, gegeven de onzeker- 

heid rond de berekening, aan structurele sal- 

do's niet te  veel waarde t e  worden gehecht bij 

de beoordeling van de begrotingssituatie He t  

totale tekor t  i s  de relevante factor voor  het 

beoordelen van de convergentie. H e t  structu- 

rele tekor t  dient dus primair t e  worden ge- 

bruikt t e r  beoordeling van verbeteringen of 

tegenslagen in het consolidatieproces. 

Rekening houdend met deze voorbehouden, 

wijzen de ramingen van de Commissie erop 

dat, o p  het niveau van de EU, een groot  deel 

van de verbetering in het begrotingssaldo tus- 

sen 1993 en 1996 van structurele aard was 

(namelijk 1,3 procentpunt o p  een totale ver- 

mindering van het tekor t  van 1,8 procentpunt). 

D e  verwachting is dat veel van deze vooruit-  

gang zal plaatsvinden in  1996 (0,8 procent- 

punt). Hoewel  d i t  een teken is van een dui- 

delijke omslag, is het geraamde structurele 

tekor t  voor  de gehele EU van 4 % in 1996 

nog steeds t e  hoog. Bovendien is voorzichtig- 

heid op  zijn plaats vanwege het feit dat voor  

enkele landen geldt dat de vermindering van 

de structurele tekorten gedeeltelijk het gevolg 

is van een rentedaling en niet van ombuigin- 

gen. 

Ten slotte vormen de tendensen over de 

gehele EU in de samenstelling van uitgaven en 

ontvangsten, die staan weergegeven in Gra- 

fiek 3.1, een verdere aanwijzing voor  de glo- 

bale koers van het consolidatieproces Wan- 

neer w e  de aandacht richten o p  de uitgaven- 

kant en de periode 1990-93 vergelijken met 

de periode 1994-96, word t  duidelijk dat e r  

nog steeds een dringende noodzaak is de 

aanzienlijke stijging van de totale inkomens- 

overdrachten te  corrigeren, en de ombuigin- 

gen niet grotendeels af te  wentelen o p  de 

investeringen Het  is duidelijk dat een van de 

belangrijkste oorzaken voor  de algehele s t i j -  

ging van de overheidsuitgaven begin jaren 

negentig ligt bij het sociale-zekerheidsstelsel 

D i t  bli jkt tevens uit  de voortdurende stijging 

van sociale verzekeringspremies aan de inkom- 

stenkant. 

Veranderingen in de structuur van de overheidsbestedingen en -ontvangsten in 
de EU* 
(procenten bbp) 

Veranderingen in uitgaven 

0 Inkomensoverdrachten 
Rentebetalingen 
Overheidsconsumptie 

m Kapitaaluitgaven 
3,5 3,5 

3,O 3,O 
2,s 2,s 

2,o 2,o 

1,5 1,5 

1 ,o 1,o 

0,s OS 
0,o 090 

-0,5 -0,5 

-1 ,o -1 ,o 
1990 - 1993 1994 -1 996 

Veranderingen in ontvangsten 

0 Sociale verzekeringspremies 
Directe belastingen 

m Indirecte belastingen 
m Overige lopende ontvangsten 

3,5 395 

3,O 3,O 
2,s 2,s 
2,o 2,o 

1.5 1,5 

1 ,o 1 ,o 
0,s 0,s 

OV0 OV0 
-0.5 -0,5 

-1 ,o -1 ,o 
1990 - 1993 1994 -1 996 

Bron : Europese Commissie (herfst 1996). 
De grafiek bevat gegevens over Luxemburg vanaf 1994. West-Duitsland to t  1991 en herenigd Duitsland daarna. 



Begrotingstekorten en 
overheidsinvester~ngen 

3.3 De overheidsschuld 

Onder  de andere relevante factoren die in 

ogenschouw moeten worden genomen, noemt 

het Verdrag expliciet « o f  het overheidstekort 

groter is dan de investeringsuitgaven van de 

overheid » (Artikel 104 C,  l id 3). D i t  kan 

worden verklaard ui t  het  veronderstelde zelf- 

financierende karakter van overheidsinvesterin- 

gen. In 1995 hadden alleen Denemarken, ler- 

land en Luxemburg - d.w.z. landen met een 

tekor t  onder  de 3 % o f  een overschot - een 

financieringsbehoefte die niet groter was dan 

de overheidsinvesteringen. D e  verwachting i s  

dat Nederland zich in 1996 aan zal sluiten bij 

deze groep. Als gevolg van een relatief hoog 

niveau van inhaalinvesteringen, word t  ook  ver- 

wacht dat Portugal in 1996 aan deze voor-  

waarde zal voldoen. 

Recente ontw~kkel~ngen van de 
overheidsschuld in perspectief 

In verschillende Lid-Staten heeft de trend naar 

hoge en stijgende schuldquoten zich in 1995 

en 1996 doorgezet (zie Tabel 3. l ) ,  hetgeen de 

dringende noodzaak onderstreept van het in- 

tensiveren van de consolidatie-inspanningen. 

Volgens de herfstprognose van de Commissie 

s de verwachting dat de overheidsschuld voor  

de hele EU in 1996 uit  zal komen o p  73.5 90 
bbp, hetgeen bijna twee keer zo hoog i s  als in 

1980. In het begin van de jaren negentig was 

e r  sprake van een zeer duidelijke toename die 

werd veroorzaakt d o o r  een vicieuze cirkel van 

steeds toenemende rentebetalingen, tekorten 

en schulden. 

De houdbaarheid van begrotingssituaties 
Onder een houdbare begrotingssituatie wordt vaak verstaan een budgettaire situatie die strookt met 

een stabiele schuldquote in de tijd. Hoewel het stabiliseren van een te hoge en stijgende schuldquote 
belangrijk is, kan dat niet méér dan een tussendoelstelling zijn; het is, met het oog op toekomstige 

budgettaire uitdagingen, zeker noodzakelijk om naar een vermindering te streven. Dit is tevens 
raadzaam aangezien de standaard nationale rekeningen geen «voorwaardelijke schulden D van 

overheden bevatten, zoals niet door fondsvorming gedekte pensioenverplichtingen (zie ook Kader 
3.3). Verder houdt de doelstelling van stabilisering van de schuldquote geen rekening met de grote 

problemen die voortvloeien uit een buitensporig hoge overheidsschuld, zoals de daardoor vereiste 
verhoging van de belastingopbrengsten of het verdringen van niet-rente-uitgaven door hoge 

rentebetalingen, de mogelijke problemen bij het herfinancieren van vervallende schuld, de kwetsbaar- 
heid voor scherpe fluctuaties in rentetarieven en wisselkoersen, en de verminderde flexibiliteit bij het 

opvangen van economische schokken. Een daarmee verband houdend probleem is dat hoge 
schuldniveaus zelf marktvolatiliteit kunnen veroorzaken en de implementatie van het monetaire 

beleid ernstig kunnen bemoeilijken indien de rentetarieven moeten worden verhoogd terwille van de 

prijsstabiliteit, met name bij een hoog aandeel kortlopende schulden of schulden waarvan de 

vergoeding is gekoppeld aan een korte rentevoet. In een dergelijk geval zou een stijgende korte rente 
een belangrijke factor vormen die tot een verslechtering zou leiden in de begrotingssituatie van 

landen met een hoge overheidsschuld. Globaal gezien, is het argument dat landen met hoge schulden 

zich nog meer moeten inspannen om hun begrotingssituatie te verbeteren. 

Tegen deze achtergrond eist het Verdrag een convergentie van schuldquoten naar de referentiewaarde 

van 60 % of daaronder. Om te beoordelen of onder het huidige begrotingsbeleid een dergelijke 

verlaging van de schuldquote kan worden gerealiseerd, kan eerst worden gekeken naar het verschil 

tussen het feitelijke primaire begrotingssaldo (het totale saldo exclusief rentebetalingen) en het voor 
reductie van de schuldquote vereiste primaire begrotingssaldo (doorgaans een overschot). Het verschil 



geeft aan of een zogenoemd «primair (of schuldconvergentie) hiaat » bestaat; zie Kader 3.2. Het 

Verdrag specificeert in dit kader echter geen expliciete tijdshorizon waarbinnen een land met een 

schuldquote boven de 60 % ten tijde van de beoordeling, tot dit punt moet zijn geconvergeerd. Het 

toepassen van een gemeenschappelijke horizon leidt tot een resultaat dat de opvatting bevestigt dat 
hoe hoger de schuldquote is, hoe meer consolidatie-inspanningen er moeten worden verricht. In de 

praktijk kan er sprake zijn van beperkingen op het tempo van nationale aanpassing, wat inhoudt 

dat de feitelijke horizonten voor schuldconvergentie van land tot land kunnen verschillen. In beide 

gevallen echter, is het realiseren van een voldoende hoog primair overschot de enige weg die uitzicht 

biedt op het herkrijgen van budgettaire speelruimte op de middellange termijn. Een andere aanpak 

is te onderzoeken of de onderliggende collectieve-uitgavenprogramma's en inkomstentrends wijzen 

op de mogelijkheid een dergelijk primair overschot te realiseren, waarbij dan rekening wordt 

gehouden met de balans tussen permanente en tijdelijke maatregelen. In dit verband is het van 

buitengewoon belang dat de consolidatie wordt gebaseerd op daadwerkelijke en duurzame structurele 

beleidsmaatregelen. 

De prognose is dat drie Lid-Staten aan het 

eind van 1996 zeer hoge schuldquoten zullen 

hebben, te weten België (130.6 % bbp), Grie- 

kenland (1 10,6 % bbp) en Italië (123,4 % bbp). 

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren laten 

zien dat België erin i s  geslaagd zijn schuldquo- 

t e  sinds de piekwaarde in 1993 te verlagen, 

terwijl Italië zijn schuldquote sinds 1994 mar- 

ginaal heeft weten te  reduceren. Vanaf een 

veel lager niveau, heeft de schuld in Duitsland, 

Spanje en Oostenrijk in de periode to t  en met 

1995 een voortdurende stijging vertoond, ter- 

wijl Nederland, Portugal, Finland en Zweden 

gemengde resultaten hebben geboekt bij het 

beheersen van de schuldgroei. De huidige 

ramingen wijzen erop dat deze groep van 

zeven landen te maken krijgt met schuldquo- 

ten die in 1996 zullen stijgen o f  slechts licht 

zullen dalen to t  een hoog niveau van tussen 

de 60 en 80 % bbp. Denemarken en Ierland 

bevinden zich op hetzelfde hoge schuldniveau. 

In tegenstelling to t  de hierboven genoemde 

landen, is de schuldquote van deze twee 

landen de afgelopen jaren echter aanzienlijk 

gedaald. De  verwachting is dat hun schuldquo- 

ten in 1996 zullen dalen to t  respectievelijk 

70,2 % (van een piekwaarde van 80,l % in 

1993) en 74,7 % (van 94,5 % in 1993). In 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk steeg de 

overheidsschuld begin jaren negentig snel, een 

trend die nog steeds niet volledig onder con- 

trole is gebracht. Met geraamde schuldquoten 

voor 1996 van net boven de 56 % bbp, blijven 

beide landen echter beneden de referentie- 

waarde van 60 %. Ten slotte heeft de schuld- 

positie van Luxemburg zich gestabiliseerd rond 

6 % bbp. 

Tegen de achtergrond van een trendmatige 

stijging van schuldquoten, is het zwaartepunt 

van de discussie verschoven naar zaken die 

verband houden met de houdbaarheid van de 

overheidsfinanciën. In dit opzicht ligt de na- 

druk sterk op toekomstige u~tdagingen, d.w.z. 

op de noodzaak to t  het verlagen van de 

huidige hoge schuldquoten en het opvangen 

van, onder andere, de groeiende begrotings- 

druk van de collectieve pensioenvoorziening. 

De groeiende last van rente- en aflossingsver- 

plichtingen dreigt niet-rente-uitgaven te ver- 

dringen en maakt de nationale begrotingen in 

toenemende mate kwetsbaar voor wissel- 

koers- en rentevolatiliteit, met name waar het 

kortlopende schulden betreft o f  schulden 

waarvan de rentevergoeding aan een korte 

rentevoet is gekoppeld, terwijl het tegelij ker- 

ti jd dergelijke volatiliteit dreigt uit te lokken 

(zie ook Kader 3.1). De sociale-zekerheidsstel- 

sels in veel landen van de EU leiden to t  

problemen in de overheidsfinanciën, en deze 

problemen zullen in de toekomst waarschijnlijk 

verergeren door de wisselwerking tussen de 

vergrijzende bevolking en de omvang van de 

pensioentoezeggingen (zie Kader 3.3). De pro- 

blemen zijn mogelijk nog ernstiger in landen 

waar het pensioenstelsel grotendeels is geba- 

seerd op het omslagstelsel in plaats van op 

het kapitaaldekkingsstelsei. 





Schulddynamiek en het primaire hiaat 
Met de hieronder weergegeven grafiek wordt gepoogd inzicht te verschaffen in de houdbaarheid 

van begrotingsposities, op grond van het nauwe verband dat bestaat tussen het primaire 

begrotingssaldo en toekomstige schuldontwikkelingen. Er dient echter te worden bedacht dat het 
primaire begrotingssaldo een analytisch instrument is. Het mag niet worden misbruikt voor het 

verdoezelen van begrotingsproblemen. De grafiek geeft voor elke afzonderlijke Lid-Staat weer of de 

verwachte schuldquote voor 1996 de referentiewaarde van 60 % zal overschrijden. Daarnaast wordt 

aangegeven of een zogenoemd « primair hiaat » bestaat, d.w.z. in hoeverre het voor 1996 geraamde 

primaire begrotingssaldo afwijkt van het primaire overschot dat vereist zou zijn voor een stabiele 

Het primaire hiaat en de overheidsschuld in 1996 * 
(procenten bbp) 
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Europese Commissie (herfst 1996) 
* Het primaire hiaat is het verschil tussen het feitelijke primaire begrotingssaldo en het schuldstabiliserende 

primaire begrotingssaldo, gegeven de voor groei gecorrigeerde effectieve rente van elk afzonderl~jk land en 
afgezien van standen-stromen-aanpassingen. 

schuldquote, gegeven de voor groei gecomgeerde effectieve rente van een Lid-Staat in 1996 en 

afgezien van standen-stromen-aanpassingen. Een land dat zich bevindt onder de horizontale as zal 

zijn schuldquote doorgaans zien toenemen in de loop der tijd, aangezien zijn primaire overschot 

zonder verdere begrotingsaanpassingen niet voldoende is om een stabilisering te bewerkstelligen, 

laat staan een afname. Verdere beleidsmaatregelen zijn daarom nodig om een omslag te bereiken. 

Een land dat zich daarentegen boven de horizontale as bevindt, kenmerkt zich door een primair 

overschot met een omvang die, mits houdbaar, duidt op een voortdurend dalende schuldquote. In 

het kader van de grafiek is de snelheid waarmee de referentiewaarde van 60 % wordt benaderd 

afhankelijk van, ten eerste, de omvang van het feitelijke primaire overschot in verhouding tot het 

schuldstabiliserende primaire overschot (zie de verticale as) en, ten tweede, van het oorspronkelijke 

verschil ten opzichte van de referentiewaarde (zie de horizontale as). 



Twee belangrijke aspecten moeten in beschouwing worden genomen met betrekking tot bovenstaan- 

de weergave. Ten eerste wordt, zoals vermeld, geen rekening gehouden met standen-stromen- 

aanpassingen. Als gevolg daarvan zijn de afzonderlijke posities van de Lid-Staten zoals weergege- 

ven in de grafiek niet volledig in overeenstemming met de feitelijke veranderingen in de 

schuldquote. Ten tweede betekent het feit dat het verschil tussen de (effectieve) rente over de 

uitstaande schuld en de nominale groei van het bbp enerzijds, en het primaire begrotingssaldo 

anderzijds, slechts betrekking heeft o p  het enkele jaar 1996, dat conclusies met grote voorzichtigheid 

moet worden getrokken. Vanuit een toekomstgericht perspectief zou bijvoorbeeld rekening kunnen 

worden gehouden met het gunstige effect van begrotingsconsolidatieprogramma'sop de voor groei 

gecorrigeerde rente. Gedecideerde correctiemaatregelen die primair gericht zijn op het bezuinigen op 

overheidsuitgaven kunnen positieve vertrouwenseffecten genereren, waarmee aanhoudende produk- 

tieverliezen worden voorkomen (belastingverhogingen kunnen daarentegen het groeipotentieel van 

een land negatief beïnvloeden). Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de financiële markten 

sommige overheden met lagere reële rentes belonen, waardoor de te betalen rente o p  overheids- 

schulden wordt verminderd. Alles bij elkaar genomen vergemakkelijkt dit het bereiken van een 

situatie waarin de schuldquote bij een gegeven primair overschot voldoende afneemt en de 

referentiewaarde van 60 % in een bevredigend tempo nadert. Maar vanzelfsprekend kunnen andere 

exogene invloeden o p  de reële rente tot negatieve ontwikkelingen leiden. Bij het toepassen van de 

analytische benadering moet dus rekening worden gehouden met deze en andere voorbehouden 

voordat er conclusies worden getrokken. 

3.4 Beoordeling 

Uit  de bovenstaande analyse blijkt dat het 

tempo van voortgang bij de begrotingsconsoli- 

datie over het algemeen te langzaam is ge- 

weest. In elf landen van de EU (alle landen 

behalve Denemarken, Ierland, Luxemburg en 

Nederland), bevinden zich de geraamde tekor- 

ten in 1996 nog steeds boven de 3 % bbp en 

geven zij nog steeds aanleiding to t  zorg, hoe- 

wel acht van deze landen hun begrotings- 

onevenwichtigheden in 1995 hebben vermin- 

derd en de verwachting is dat tien dit zullen 

doen in 1996 (zie Grafiek 3.2). Over het alge- 

meen i s  een snellere correctie van begrotings- 

onevenwichtigheden nodig. De meeste landen 

hebben nog geen situatie bereikt die, in bre- 

der perspectief, kan worden beschouwd als 

houdbaar op de middellange termijn. D i t  blijkt 

duidelijk uit de zorgwekkende schuldontwikke- 

lingen. Alleen Frankrijk, Luxemburg en het 

Verenigd Koninkrijk zullen in 1996 naar ver- 

wachting een schuldquote onder de 60 % rea- 

liseren. In de andere landen van de EU is de 

schuldquote hoger en zal deze naar verwach- 

ting in veel gevallen verder toenemen in 1996, 

o f  slechts licht afnemen. De verwachting is dat 

de schuldquote in België met 3 % en in Ierland 

met 7 % bbp zal dalen. Teneinde een proces 

van voortdurend dalende schuldquoten in gang 

te zetten, zullen de autoriteiten een voldoende 

hoog primair overschot moeten bereiken en 

behouden ; gedecideerde correctiemaatregelen 

die primair zijn gericht op het verminderen 

van de uitgaven, zouden mogelijk ook overhe- 

den met lagere rentes kunnen belonen, waar- 

door de op de schuld te betalen rente af- 

neemt. Voor landen met een geschiedenis van 

hoge schuldquoten impliceert dit  dat gestreefd 

wordt naar een langdurige periode van alge- 

heel begrotingsevenwicht o f  overschotten voor 

het corrigeren van vroegere begrotingsexces- 

sen. Di t  zou tevens helpen om het hoofd te 

bieden aan toekomstige uitdagingen die wor- 

den veroorzaakt door de wisselwerking tussen 

een vergrijzende bevolking en sociale-zeker- 

heidsstelsels. 

Niettegenstaande deze globale beoordeling, 

duiden de meest recente ramingen voor 1996 

erop dat verdere voortgang is geboekt bij het 

consolidatieproces. Het is echter ook duidelijk 

dat dit  aanpassingsproces in de meeste landen 

op een houdbare manier moet worden ge'in- 



tensiveerd. Het verminderen van tekorten komt het EMI de door alle Lid-Staten op zich 

door eenmalige maatregelen vormt op zich genomen verplichting om hun aanhoudende 

geen garantie voor houdbare consolidatie. Met consolidatie-inspanningen in de vorm van een 

het oog op de middellange termijn verwel- Stabiiiteitspact » te formaliseren. 

Prestaties ten opzichte van de in het Verdrag vastgelegde referentiewaarden 
voor de begroting 
(procenten bbp) 
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Bron : Europese Commissie (herfst 1996). 
Vanwege de schaal van de grafiek worden er geen gegevens voor Luxemburg weergegeven. Gedurende de hele periode 
1994-96 bevond Luxemburg zich onder de referentiewaarden voor het vorderingentekort en de brutoschuld van de 
overheid. 
(a) Prognoses van de Europese Commissie. 
(b) Voor Denemarken. zie voetnoot (b) bij Tabel 3.1. 



De groeiende druk van collectieve pensioenvoorzieningen op de begroting 
De collectieve pensioenvoorzieningen die in veel landen van de EU worden aangeboden, leiden 
momenteel tot problemen voor de overheidsfinanciën gezien hun bijdrage aan de algehele tekorten 
op de sociale-zekerheidsrekening en/of de ongekende premieniveaus die ze noodzakelijk maken. De 
toekomstige problemen zijn echter waarschijnlijk nog veel ernstiger. Oorzaak daarvan is de 
wisselwerking tussen de vergrijzende bevolking en de omvang van de pensioentoezeggingen. 

Uit demografische prognoses (zie de Tabel) blijkt dat de vergrijzing zich met name zal manifesteren 
vanaf het jaar 2010. In Duitsland, Italië en Nederland bijvoorbeeld, zal de « vergrijzingsdruk » (de 

verhouding tussen degenen van 65 of ouder en degenen tussen de 15 en 64) naar verwachting 
stijgen van rond de 20 % in 1990 tot boven de 45 % in 2030. Verder is de verwachting dat er een 

steeds grotere groep hoogbejaarden zal zijn, die naast hun pensioen mogelijk aanvullende en 
kostbare gezondheidszorg nodig hebben. Ook wordt verwacht dat het aantal afhankelijke jongeren 
zal dalen - maar deze groep heeft doorgaans een minder grote invloed op de overheidsfinanciën, en 

de afname van de groep afhankelijke jongeren zal in elk geval geringer zijn dan de toename van de 
groep afhankelijke ouderen. De totale afhankelijkheidsquote (met inbegrip van degenen onder de 15 

en degenen van 65 of hoger in de teller) ligt in 2030 in onder andere Duitsland, Italië, Nederland 
en Zweden boven de 70 %. Dit demografische patroon is grotendeeIs het gevolg van dalende 

geboortecijfers. Langere levensduur en veranderingen in immigratie zullen eveneens een rol spelen 
in het globale patroon van vergrijzing. 

Ramingen van de « vergrijzingsdruk 1990-2030 
(bevolking van 65 en ouder als percentage van de bevolking tussen 15-64) 

Bron : Bos, E. (1994). « World population projections 1994-95 » ;  Wereldbank, Washington DC 
(a) Rekenkundig gemiddelde. 

Ter illustratie van de waarschijnlijke omvang van de toekomstige druk op de begroting, heeft de 

OESO (Roseveare e.a., 1996) op vergelijkbare basis schattingen gemaakt van de toekomstige 
collectieve pensioenuitgaven in de landen van de EU. De OESO heeft voor elk land gedetailleerde 

simulatiemodellen ontwikkeld, gebaseerd op de specifieke kenmerken van de pensioenstelsels 
(pensioengerechtigde leeftijd, indexeringsvoorzieningen, enz.) en gebruik makend van demografische 

prognoses als in bovenstaande tabel. De OESO heeft vanzelfsprekend een aantal vereenvoudigende 

aannames toegepast, waardoor de onderscheidende kenmerken van de nationale pensioenstelsels en 
economische ontwikkelingen wellicht niet volledig tot uitdrukking komen in de cijfers. Met dit 

voorbehoud, kunnen een aantal interessante patronen worden waargenomen. Zoals weergegeven in 

onderstaande tabel, blijkt uit de ramingen dat de collectieve pensioenuitgaven gedurende de periode 

1995-2040 in Duitsland, Italië, Portugal en Finland met 7 procentpunten of méér van het bbp 
zullen toenemen. Bij ongewijzigd beleid zullen de collectieve pensioenuitkeringen tegen het jaar 

2040 in België, Duitsland, Spanje, Italië, Portugal en Finland een hoogste waarde van 15 % of méér 

van het bbp bereiken. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk daarentegen, bedragen ze op dat 

moment slechts 2,9 respectievelijk 5 %. Hierbij moet worden opgemerkt dat de problemen groter 

zijn naarmate meer wordt gesteund op het omslagstelsel in plaats van het kapitaaldekkingsstelsel. 



Indien het beleid ten aanzien van de uitkeringen ongewijzigd blijft en als de pensioenpremies in de 

toekomst niet worden aangepast, zullen de collectieve pensioenpremies in de meeste landen van de 

EU ernstig tekortschieten, hetgeen omvangrijke overheidstekorten en stijgende overheidsschuldquo- 

ten impliceert. In de tussentijd zou de reële rente kunnen toenemen, wat, samen met de negatieve 

schulddynamiek, een « sneeuwbaleffect » zou kunnen verooizaken van stijgende schulden en 
rentebetalingen. 

Ramingen van collectieve pensioenkosten* 
(procenten bbp) 
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Bron : Roseveare, D ;  Leibfritz, W :  iore, D en Wurzel. E (1996. << Ageing popuiations, pension systerns and 
govemrnent budgets : simulations for 20 OECD countries », Economics Departrnent Working Paper Nr. 168. OESO, 
Parijs. 
* Noo t  : Schattingen van nationale autonteiten kunnen afwijken van die in de OESO-studie. 

In het licht van deze mogelijke lasten proberen overheden de collectieve pensioentoezeggingen 

direct te beperken. In veel landen zijn reeds hervormingen aangekondigd, maar in veel gevallen 

blijkt uit de omvang van het probleem dat grotere inspanningen noodzakelijk zijn. 

De  ernst van de algehele druk hangt ook af van de toestand van de overheidsfinanciën bij het 

aanbreken van de periode waarin de invloed van de vergrijzing merkbaar wordt. Een land met een 

hoog en stijgend schuldniveau loopt duidelijk een veel groter risico op  een financieringscrisis, waar 

stijgende renteverplichtingen steeds verder stijgende tekorten en schulden veroorraken, dan een land 

met een meer houdbare begrotingssituatie. In een afzonderlijke studie laat de OESO (Ewnomic 

Outlook, juni 1995) bijvoorbeeld zien dat een permanent 1 % beter primair begrotingssaldo vanaf 

2000 de nettoschuld zou verminderen met 40-55 % bbp in 2030. Dit onderstreept het belang van het 

nemen van tijdige consolidatiemaatregelen. Consolidatie betekent ook tijdwinst, waardoor hervor- 

mingen geleidelijk kunnen worden geïntroduceerd (teneinde individuen in staat te stellen hun 

plannen o p  de juiste wijze aan te passen) en stelt het moment uit waarop een negatieve 

schulddynamiek ontstaat. 



4 Het wisselkoerscriterium 

4.1 Wisselkoersontwikkelingen sinds 
oktober 1994 

Overeenkomstig Artikel 109 J van het Verdrag 

ligt de nadruk op de wisselkoersontwikkelin- 

gen gedurende de twee jaar voorafgaand aan 

het onderzoek, dat wil zeggen dat het huidige 

Verslag de periode van oktober 1994 to t  en 

met september 1996 bestrijkt Deze periode 

werd gekenmerkt door steeds verder afne- 

mende spanningen binnen het Europees wis- 

selkoersarrangement, ofschoon zich toch enke- 

le spanningen voordeden De ontwikkeling van 

niet to t  het wisselkoersarrangement behorende 

munten stemt in grote lijnen met dit patroon 

overeen. Vier belangrijke periodes kunnen 

worden onderscheiden (zie de Grafieken 4 1 

t o t  en met 4 3) 

Oktober tot  en met december 1994. Wat het 

wisselkoersmechanisme betreft, was het laatste 

kwartaal van 1994 een periode waarin het 

systeem relatief goed functioneerde, en de 

maximale bandbreedte tussen de sterkste en 

de zwakste munt over het algemeen zo'n 6 % 

bedroeg. De gulden, die volgens een bilaterale 

afspraak een marge van i 2,25 % ten opzichte 

van de Duitse mark heeft, was gedurende 

deze periode de sterkste munt binnen het 

arrangement. De Belgische/Luxemburgse frank, 

de Duitse mark en het lerse pond lagen 

gemiddeld minder dan I % onder hun mid- 

denkoersen ten opzichte van de sterkste 

munteenheid ; de Deense, Franse en Portugese 

munten weken zo'n 3 - 4 %  af, terwijl de 

Spaanse munt afweek met rond 6 %. Aan het 

eind van het jaar bedroeg het korte-rente- 

verschil - gemeten naar maandelijkse gemid- 

delden ten opzichte van de Duitse mark - 

bijna nul in België en Nederland, tussen de 

0,5 en I procentpunt in Denemarken, Frankrijk 

en Ierland, minder dan 3 procentpunten in 

Spanje en rond de 5 procentpunten in Portu- 

gal (zie Tabel 4.1). 

Van de niet aan het arrangement deelnemende 

munteenheden, bleef de Oostenrijkse schilling, 

die zich op 9 januari 1995 bij het arrangement 

had gevoegd, stevig vastgeklonken aan de 

Duitse mark;  de Finse markka2 en het Britse 

pond waren over het algemeen stabiel, even- 

als de Zweedse kroon. Samen met de Griekse 

drachme, zwakte de Italiaanse lire daarentegen 

verder af. ofscnoon in mindere mate. 

Januari to t  en met mei 1995. Binneii het 

wisselkoersmechanisme namen de spanningen 

beiangrijk toe tussen eind 1994 en het voor- 

jaar van 1995. Met uitzondering van de Portu- 

gese escudo, die een middenpositie bleef in- 

nemen, schaarden de deelnemende munten 

zich in twee groepen : de Belgische/Luxem- 

burgse frank, de Duitse mark, de gulden (die 

gedurende heel i 995 de sterkste munt binnen 

het mechanisme was) en de Oostenrijkse 

schilling bleven stevig aan elkaar vastgeklon- 

ken, terwijl de Spaanse peseta, het lerse pond, 

de Franse frank en de Deense kroon bloot 

stonden aan aanzienlijke druk, waarbij de af- 

wijking van hun spilkoersen ten opzichte van 

de sterkste munt in maart een hoogtepunt 

bereikte en gemiddeld 5-10 % bedroeg. De 

korte-renteverschillen verwijdden zich, en de 

spanningen deden zich ook in de lange-rente- 

voeten gevoelen. In maart onderging de pese- 

ta, op verzoek van de Spaanse autoriteiten, 

een neerwaartse aanpassing van 7 %. Na de 

beslissing om de middenkoers van de peseta 

te herzien, kwamen de ministers van financiën 

en de centrale-bankpresidenten ook een neer- 

waartse aanpassing van de middenkoers van 

de Portugese escudo van 3,5 % overeen, in 

overeenstemming met de marktkoers die sinds 

augustus 1993 had gegolden. Hierbij was het 

arrangement als geheel echter niet onmiddel- 

lijk gebaat en de druk verplaatste zich naar het 

lerse pond en de Franse frank. In april en mei 

namen de spanningen enigszins af. Daarbij 

volgden de munteenheden aanvankelijk ver- 

schillende ontwikkelingen : de Deense, Spaan- 

se en Portugese munten herstelden zich aan- 

De Finse markka heeft zich met ingang van 14 okto- 
ber 1996 bij het wisseikoersarrangement van het 
Europees Monetair Stelsel gevoegd 



Afwijkingen ten opzichte van de ERM-spilkoersen 
(maandgemiddelden; procenten, ten opzichte van de sterkste munteenheden) 

(oktober 1994 tot en met september 1996) 
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Bron Nationale gegevens 
De verticale lijnen geven de toetreding aan van de Oostenrijkse schilling tot  het wisselkoersmechanisme van het EMS 
(9 januari 1995) en de herschikkingen van de Spaanse peseta en de Portugese escudo op 5 maart 1995. 



Maximale afwijking ten opzichte van de ERM-spilkoersen* 
(dagelijkse waarnemingen; oktober 1994 tot en met september 1996) 

- Bandbreedte binnen het ERM 
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Bron : Nationale gegevens. 
Afwijking tussen de zwakste en sterkste munteenheid binnen het mechanisme. gemeten als het procentuele verschil 
tussen de marktkoers en de bilaterale spilkoers. D e  verticale lijn geeft de herschikkingen van de Spaanse peseta en 
de Portugese escudo op 5 maart 1995 weer. 

merkelijk, en keerden terug to t  3-4 % onder 

hun middenkoersen, terwijl de Ierse en Franse 

munteenheden betrekkelijk zwak bleven, op 

zo'n 5-6 % onder hun spilkoersen ten opzichte 

van de sterkste munt. 

Van de niet aan het arrangement deelnemende 

munteenheden, stonden de Italiaanse lire, de 

Zweedse kroon en het Britse pond onder 

behoorlijke druk in de eerste paar maanden 

van 1995, en namen ook de korte- en lange- 

renteverschillen ten opzichte van de sterkste 

munten toe ;  ook de Griekse drachme zwakte 

af, zonder dat dit de inflatieverschillen geheel 

compenseerde. Daarentegen werd de wissel- 

koers van de Finse markka slechts in beschei- 

den mate bei'nvloed door de onrust in de 

eerste helft van het jaar, waarbij de Finse 

rente-ecarts zich minder verwijdden dan die 

van de andere niet aan het arrangement deel- 

nemende munteenheden. 

Juni tot  en met december 1995. Tijdens de 

tweede helft van het jaar wisselden rust en 

periodes van spanningen elkaar af, waarbij de 

spanningen minder hoog opliepen dan in het 

voorjaar van 1995. Gedurende de zomermaan- 

den werd het binnen het wisselkoersarrange- 



Nominale effectieve wisselkoersen* 
(maandgemiddelden ; procenten ; afwijking t.o. v. oktober 1994) 
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Nominale effectieve wisselkoersen* 
(maandgemiddelden; procenten ; afwijking t.o.v. oktober 1994) 
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ment aanzienlijk rustiger, waarbij de Deense 

kroon, de Spaanse peseta en de Portugese 

escudo zich binnen een bandbreedte van 

1-2 % onder hun respectieve middenkoersen 

bewogen, een ontwikkeling die midden augus- 

tus gevolgd werd door de Franse frank en 

het lerse pond die t o t  respectievelijk rond de 

3 % en 4 % onder hun spilkoersen ten op- 

zichte van de sterkste munt kwamen te liggen. 

Ook  hier versmalden de rente-ecarts zich aan- 

zienlijk. In september en oktober deden zich 

herhaaldelijk spanningen voor die zich voor- 

namelijk op de Franse frank richtten, maar ook 

op de Ierse, Portugese en Spaanse munteen- 

heden ; de spanningen werden weerspiegeld in 

een toename van de Franse korte-rentever- 

schillen. Tussen eind oktober en het einde van 

het jaar vond een terugkeer naar rustiger vaar- 

water plaats, afgezien van zwakkere en kort- 

stondige druk op de Franse frank begin decem- 

ber. Tegen het eind van het jaar hadden de 

meeste munten zich hersteld, en bevonden zij 

zich dichter bij hun middenkoersen. 

Van de niet aan het wisselkoersmechanisme 

deelnemende munteenheden wist de Italiaanse 

lire een groot deel van haar eerdere verliezen 

tijdens deze periode goed te maken en sloot 

de Zweedse kroon, die in de tweede helft van 

het jaar gestaag sterker was geworden, het jaar 



Korte-renteverschillen en volatiliteit van de wisselkoersen en korte rentes* 

Aan het ERM deelnemende landen 
Kw 4 94 Kw l 95 Kw 2 95 KN 3 95 Kw 4 95 Kw l 96 Kw 2 96 Kw 3 96 

België 
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N ie t  aan het ERM deelnemende landen 
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renteverschillen 

Griekenland wisselkoersvolatiliteit 

rentevolatiliteit 

renteverschillen 

Italië wisselkoersvolatiliteit 

rentevolatiliteit 

renteverschillen 

Finland wisselkoersvolatiliteit 

rentevolatiliteit 

renteverschillen 

Zweden wisselkoersvolatiliteit 

rentevolatiliteit 

renteverschillen 

Verenigd Koninkrijk wisselkoersvolatiliteit 

rentevolatiliteit 

Bron Nationale gegevens 
* Driemaands geldmarktrenteverschilien ten opzichte van Duitsland , kwartaalgemiddelden in procentpunten Wissel- 

koersvolatiliteit ten opzichte van de Duitse mark voor elk kwartaal, standaardafwijking van dagelijkse waarnemingen 
(logaritmische eerste verschillen). met 100 vermenigvuldigd Volatiliteit van de driemaands geldmarktrente standaard- 
afwijking van dagelijkse waarnemingen (eerste verschillen) 



1995 af met een aanzienlijke nettoappreciatie 

ten opzichte van de sterkste munten binnen 

het arrangement. Ook de Finse markka appre- 

cieerde aanzienlijk in de Iocp van de zomer- 

maanden en lag aan het eind van het jaar ten 

opzichte van de sterkste munten van het 

wisselkoerssysteem op een hoger niveau dan 

halverwege het jaar. Het  Britse pond daaren- 

tegen bleef in juni en juli zwak, herstelde zich 

enigszins in augustus en september, maar 

gleed terug naar nieuwe dieptepunten in no- 

vember. Gedurende het jaar deprecieerde de 

Griekse drachme met 3 % ten opzichte van de 

Ecu, overeenkomstig de doelstellingen voor 

1995. 

Januar; t o t  en met september 1996. In 1996 

heersten binnen het wisselkoersmechanisme 

zeer rustige omstandigheden, waarbij de 

breedte van de band gestaag slonk van 5-6 % 

aan het begin van het jaar t o t  zo'n 2 % vanaf 

eind mei, het laagste niveau sinds in augustus 

1993 de fluctuatiemarges werden verbreed. 

Vanaf eind januari wist de Spaanse peseta van 

het herstel te profiteren en manifesteerde zich 

bijna ononderbroken als de sterkste munt 

binnen het raster. Gedurende de gehele perio- 

de bleef een groep munten - de Belgi- 

sche/Luxemburgse frank, de Duitse mark, de 

gulden en de Oostenrijkse schilling - nauw 

met elkaar verbonden ; de reeds kleine korte- 

en lange-renteverschillen tussen deze munt- 

eenheden vernauwden zich verder. De andere 

aan het wisselkoersmechanisme deelnemende 

munten bevonden zich in rustige omstandighe- 

den;  vanaf eind mei lagen alle munteenheden 

binnen de voormalige smalle band ten opzich- 

te van elkaar. De plotselinge depreciatie van 

de Amerikaanse dollar en de daarmee samen- 

hangende instabiliteit van de markt halverwege 

juli hadden vrijwel geen enkel negatief effect 

op  het functioneren van het raster van het 

wisselkoersarrangement. De Portugese escudo 

herstelde zich ten opzichte van de sterkste aan 

het wisselkoerssysteem deelnemende munt- 

eenheden, en bereikte een niveau vlakbij haar 

bilaterale spilkoersen dat overeenkwam met 

dat van oktober 1994. Pas aan het eind van 

de verslagperiode kwam de Franse frank tijde- 

lijk onder enige druk te staan. De terugkeer 

naar rustiger verhoudingen werd weerspiegeld 

in de ontwikkeling van de korte- en lange- 

renteverschillen, die aanzienlijk versmalden. 

De niet aan het wisselkoerssysteem deelne- 

mende munten ondergingen verschillende ont- 

wikkelingen in 1996. De Italiaanse lire en, in 

mindere mate, het Britse pond apprecieerden 

aanmerkelijk, waarbij de lire eind juni terug- 

keerde naar niveaus die boven die van eind 

1994 lagen. De Griekse drachme was over het 

algemeen stabiel in het eerste kwartaal, terwijl 

de Finse markka een neiging to t  verzwakking 

vertoonde, hoewel beide munten tussen april 

en juni in waarde stegen; de Zweedse kroon 

was betrekkelijk bewegelijk in het eerste 

kwartaal, maar is sindsdien in grote lijnen 

stabiel geweest. In juli en augustus kwam de 

appreciatie van de niet aan het mechanisme 

deelnemende munteenheden tijdelijk to t  stil- 

stand, en verloren de meeste van hen enige 

grond ten opzichte van de sterkste munten, 

maar tegen eind september waren alle munten 

teruggekeerd naar niveaus die op of boven 

hun voormalige hoogterecords lagen. In de 

meeste van deze landen, met name Zweden, 

slonken de korte-renteverschillen. 

Het aanzwellen en wegebben van spanningen 

in de valutamarkten tijdens de referentieperio- 

de werden weerspiegeld in de volatiliteit van 

wisselkoersen en rentetarieven (zie Tabel 4. 1). 

In 1995 steeg de wisselkoersfluctuatie van 

sommige munteenheden naar niveaus die vlak- 

bij de hoogtepunten uit eerdere periodes van 

spanningen lagen ; de rentevoeten waren daar- 

entegen over het algemeen minder bewegelijk, 

een ontwikkeling die deels een weerspiegeling 

was van de neiging van sommige monetaire 

autoriteiten om zich meer op wisselkoersflexi- 

biliteit binnen de verbrede bandbreedtes te 

verlaten dan op het rente-instrument. Voor 

wat valutainterventies betreft, waren, met uit- 

zondering van enkele deelnemers die uitvoerig 

gebruik van dit instrument maakten, de hier- 

mee in 1995 gemoeide bedragen over het 

algemeen aanzienlijk geringer dan in 1992-93. 

In 1996, toen de spanningen afnamen, vermin- 

derde de wisselkoers- en rentevolatiliteit be- 

hoorlijk, voor de meeste munteenheden to t  

onder de in 1994 bereikte niveaus. Over het 

algemeen werd er weinig in de valutamarkten 



ge'intenienieerd, afgezien van een enkele cen- 

trale bank die deviezen aankocht o m  haar 

reserves aan t e  vullen o f  o m  ordeli jke markt- 

voorwaarden te  handhaver;. 

4.2 Onderliggende factoren 

Tussen oktober  en december 1994 functio- 

neerde het wisselkoersarrangement, evenals 

gedurende het gehele jaar, in een omgeving 

die gekenmerkt werd d o o r  een verruiming van 

de monetaire situatie in de meeste Lid-Staten 

en een boven verwachting aantrekkende con- 

junctuur. 

Een belangrijke factor die aan de wijdverbreide 

onrust in de mondiale valutamarkten in de 

eerste helft van 1995 ten grondslag lag, was 

een herziening van de vooruitzichten voor  de 

Amerikaanse economie tegen de achtergrond 

van toenemende externe onevenwichtigheid ; 

o o k  de Mexicaanse crisis leverde een niet te  

verwaarlozen bijdrage t o t  het ontstaan van we-  

reldwijde onrust. Deze factoren zorgden voor  

een verandering van de marktverwachtingen 

ten aanzien van de korte-renteverschillen en 

droegen bi j  t o t  een scherpe daling van de 

dollarkoers waardoor kapitaalstromen in de 

richting van de Japanse yen en de sterkere 

Europese munteenheden in  gang werden gezet. 

Echter, ui t  het feit dat de onrust binnen het 

wisselkoersarrangement samenhing met  facto- 

ren die buiten de Unie waren ontstaan, moet  

niet worden afgeleid dat de interne factoren 

niet van belang zouden zijn. Integendeel, door  

de toegenomen algehele onzekerheid in de 

financiële markten li jkt een vernieuwde be-  

langstelling t e  zijn ontstaan voor  bepaalde 

fundamentele economische verhoudingen en 

de binnenlandse onevenwichtigheden die zich 

in  diverse Lid-Staten voordoen. O o k  polit ieke 

onzekerheid droeg hiertoe bij. In  een aantal 

landen - maar in  andere weer niet - wordt  

een verband gelegd met  de huidige en de 

verwachte situatie ten  aanzien van de over- 

heidsfinanciën. Bovendien leken de munten 

van landen met  een minder gunstige reputatie 

o p  het  gebied van prijsstabiliteit kwetsbaarder 

t e  zijn. Niettemin lijkt, anders dan In eerdere 

periodes van spanningen binnen het wissel- 

koersarrangement. de noodzaak o m  oneven- 

wichtigheden in de concurrentieposities van 

afzonderlijke landen t e  redresseren geen rol  

van belang t e  hebben gespeeld. 

Vervolgens hebben zowel de onderhavige ma- 

cro-economische omgeving en de vooruitgang 

die geboekt is met de voorbereidingen voor  

de derde fase van de Monetaire Unie bijge- 

dragen t o t  het soepel functioneren van het 

wisselkoersmechanisme en het herstel van de 

munteenheden die niet aan het arrangement 

deelnemen. D e  markten verwachtten dat het 

proces van rentedaling zou doorzetten, en 

richtten zich o p  de positieve conclusies van 

zowel het Spaanse als het Italiaanse voorzit- 

terschap van de EU. Daarnaast is het  ook  

mogelijk dat percepties ten aanzien van voor-  

uitgang o p  het gebied van prijsstabiliteit en 

begrotingsconsolidatie (zie ook  Kader 4. 1) 

hebben bijgedragen t o t  grotere geloofwaar- 

digheid van de wisselkoersen binnen het 

mechanisme en de algehele waardevermeer- 

dering van munten die niet daaraan deelne- 

men, enkele tijdelijke fluctuaties tegen het 

einde van de referentieperiode daargelaten. 

Deze algemene trend wordt  bevestigd d o o r  

de versmalling van de korte-renteverschillen 

en de sinds medio 1995 afnemende wissel- 

koersinstabiliteit. 

4.3 De ontwikkeling van effectieve 
wisselkoersen 

In de eerste helft van 1995 werden de 

effectieve wisselkoersen van munteenheden 

binnen het arrangement door  instabiliteit ge- 

kenmerkt, ofschoon in mindere mate dan de 

bilaterale koersen dankzij compenserende be- 

wegingen van de dollar en van de munteen- 

heden van sommige EU-handelspartners, Ech- 

ter,  toen  de wisselkoersspanningen afnamen, 

begonnen de koersen corrigerende tegenbe- 

wegingen t e  vertonen zodat tegen de zomer 

van 1996 de posities van eind 1994 min o f  

meer hersteld waren. 

Vergelijking van de nominale effectieve wissel- 

koersen van oktober 1994 met  die van 



Wisselkoersontwikkelingen en de houdbaarheid van de convergentie 
Wisselkoersstabiliteit overeenkomstig Artikel 109 J van het Verdrag kan beschouwd worden als een 
middel waarmee de geloofwaardigheid van de wisseikoers ten opzichte van haar vroegere en 
toekomstige fundamentele N determinanten kan worden getoetst, en waarmee het oordeel van de 
markt kan worden gemeten ten aanzien van de vastberadenheid van een land om asymmetrische 
schokken op te vangen door middel van een ander middel dan de wisselkoers, namelijk interne 
aanpassing. Het wisselkoerscriterium is dus een middel waaraan de marktperceptie ten aanzien van 
de algehele macro-economische prestaties, naar analogie van de lange rente, kan worden afgelezen; 

over het algemeen is de stabiliteit van de munteenheid van een land verzekerd als de markten 
vertrouwen hebben in het voornemen van de autoriteiten om de inflatie te bestrijden en in de 

houdbaarheid van het begrotingsbeleid, en als zij ervan overtuigd zijn dat deze twee elementen geen 
bedreiging vormen voor de concurrentiepositie van het land. 

Een bevredigende prestatie met betrekking tot wisselkoersstabiliteit moet echter gezien worden tegen 

de achtergrond van voortdurende prijsstabiliteit, aangezien wisselkoersstabiliteit in principe ook kan 
worden bereikt in een omgeving waar de inflatiecijfers weliswaar vergelijkbaar zijn doch hoog, en 
de structurele problemen ook overeenkomen maar zeer diepgeworteld zijn. Daarom moet wisselkoers- 

stabiliteit altijd beoordeeld worden aan de hand van de algehele economische situatie. Toenemende 

wisselkoersstabiliteit onder een aantal munteenheden zou een weerspiegeling kunnen zijn van de 
verwachtingen die de markt koestert ten aanzien van hun mogelijke deelname aan de derde fase. 

Bovendien is door de in augustus 1993 ingevoerde verbreding van de bandbreedtes een nieuwe 
marktomgeving ontstaan, en moet men aan den lijve ervaren wat deze veranderingen precies 
inhouden. 

Bij de beoordeling achteraf van wisselkoersstabiliteit gaat het om twee aspecten : evenwicht en 
volatiliteit. Het spreekt voor zich dat het uitermate moeilijk is om precies aan te geven waar de 

evenwichtskoers zich bevindt. Niettemin zou het op basis van een reeks indicatoren mogelijk moeten 
zijn om te beoordelen of. zich ernstig uit balans geraakte wisselkoersverhoudingen voordoen. Voor 

wat de volatiliteit betreft, moet men zich realiseren dat de valutamarkten aanzienlijke waarde 
hechten aan economische N fundamentals N (zoals macro-economische variabelen, het economische 

beleid, vraag- en aanbodschokken) en dat wisselkoersen grotendeels bepaald worden door toekomst- 

verwachtingen (met name ten aanzien van de fundamentals). Dit toekomstgerichte aspect van de 
wisselkoers verkiaart voor een deel waarom de valutamarkten zo volatiel zijn, aangezien de nimmer 
aflatende stroom nieuwe informatie tot een voortdurende herziening leidt van de visie op toekomstige 

fundamentals (waarbij zodanig van « buitensporige volatiliteit geabstraheerd wordt dat zich bij tijd 

en wijle speculatieve bellen voordoen die niets met de fundamentals van doen hebben). 

september 1996 (zie Grafiek 4.3) wijst uit dat 

de veranderingen over het algemeen zeer be- 

perkt waren : drie munten, te weten de 

Deense kroon, het Ierse pond en de Franse 

frank apprecieerden met zo'n 2 %, terwijl de 

andere (de Belgische/Luxemburgse frank, de 

Duitse mark, de Spaanse peseta, de gulden, 

de Oostenrijkse schilling en de Portugese es- 

cudo) in grote lijnen stabiel waren. 

Bij de niet aan het arrangement deelnemende 

munteenheden waren de veranderingen in de 

nominale effectieve wisselkoersen na oktober 

1994 meer uitgesproken : de Zweedse kroon 

apprecieerde met bijna 10 % en de Italiaanse 

lire en de Finse markka met 2-3 %, terwijl het 

Britse pond en de Griekse drachme met rond 

2-3 % in waarde afnamen. 



Het beloop van de reële wisselkoersen 
Aangezien inflatieverschillen zich langzamer aanpassen dan wisselkoersen, hebben de bewegingen 

van de nominale wisselkoersen zich op de  korte termijn grotendeels doen gevoelen in veranderingen 

van de reële effectieve wisselkoersen, d.w.z. verschuivingen in het gemeten concurrentievermogen in 

termen van prijzen en kosten (de onderstaande tabel geeft een reeks schattingen weer). Op  de langere 

termijn liggen voor de meeste aan het wisselkoersarrangement deelnemende munteenheden de 

huidige niveaus met betrekking tot het concurrentievermogen betrekkelijk dicht bij die uit 1987, toen 

de economieën van de  meeste EU-Lid-Staten zowel intern als extern grotendeels in evenwicht leken. 

Op grond van specifieke indicatoren vormen sommige munteenheden hierop tot op zekere'hoogte 

een uitzondering; in andere gevallen kunnen grote verschuivingen in de binnenlandse vraag twijfels 

opwerpen over het gebruik van 1987 als referentiepunt voor vergelijkingen van de reële wisselkoer- 

sen. D e  voorzichtigheid gebiedt dat het gehele scala aan beschikbare informatie in aanmerking wordt 

genomen. 

In het geval van de niet aan het arrangement deelnemende munten tekent zich een meer 

gedifferentieerd patroon af, in die zin dat de informatie uitwijst dat de Italiaanse lire en de Finse 

markka per saldo ten opzichte van 1987 reëel effectief zijn gedeprecieerd, terwijl de Griekse drachme 

is geapprecieerd. Aanwijzingen ten aanzien van de Zweedse kroon en het Britse pond doen 

vermoeden dat de  huidige niveaus van het concurrentievermogen betrekkelijk dicht bij die van 1987 

liggen. 

Samenvatting van de wijzigingen in de effectieve reële wisselkoers van EU-15 
munteenheden tot en met september 1996' 
(maandcijfers; procenten) 

Sinds 1987 Sinds april 1992 Sinds oktober 1994 

CP\(" AEP(b) EPI(') PPl(d) CP[(") AEP(b) EPI(') PPIU CPI(a) AEP(b) EPI(') PPl(d) 

BEF 0,6 9,4 - 1,4 1.4 4,8 9,9 -6,8 3,8 -0, l  1,3 -4 , l  0,7 

DKK 1,0 O 0 6,1 5,8 13,8 1,7 7,s 2.2 6,3 -2.2 2.8 

DEM 4,8 19,9 -3.9 4,3 8 , l  17,l -1,O 4 , l  -0,3 3,6 1,3 -0,8 

ESP 4,7 2,4 - I,2  3,8 - 13,l -20,8 - 13,2 - 10,l 2,8 - I ,Z 0,8 4,9 

FRF - 1 ,5 -6,s 1,8 -0,s 4, l  2 4 3 , l  0.4 -3,9 -7 , l  -0,6 

IEP -6,6 -26,9 -6,O - 1,s - 1,s - 16,s -3,O 0,9 1,6 -7,4 - 1 ,O 1,9 

NLG -1,8 -6,8 -2,6 3, l  5,9 1,3 1,8 4,8 -0, l  -2,O - I,2 0,3 

ATS 2,4 - 10,2 -20,3 -0,9 5,8 -2 , l  - 1 1,9 -0,3 0,7 -2,9 - 10,8 -4,s 

PTE(') 27,2 - -4,6 - 0,s - -2,4 - 3.1 - -0,9 - 

GRD(0 26,O 30,9 - 12,9 1 1,3 15.0 - 5-6 8,2 16,l - 5,1 

ITL - 10,4 - 12,8 12,8 - 11,2 - 15,8 -20,6 8,l - 12,8 6,6 4,7 19,s 7,2 

FIM - 13,l -22,s 6,3 -8.9 -7.7 - 12,6 7,5 -0,s -0,9 1,7 5,2 0,6 

SEK - 1,0 - 10,s 3,2 2,5 - 12.9 -21,9 -0,5 -2.7 7,3 8,3 1 1,5 11,2 

GBP -3,6 -8.9 3 , l  3.7 - 15,O - 11,3 -2,9 -7,9 - 1,5 0,5 - 1.6 -0,2 

Bron BIB 
Reele effectieve wisselkoersen ten opzichte van 26 handelspartners. een minteken duidt op een depreciatie van 
de reele effectieve wisselkoers Een aantal van de prijs-/kostenindexc~jfers waarmee de reeie wisselkoersen zijn 
berekend, zijn afgeleid van kwartaalreeksen 

(a) Gedefleerd met consumentenprijzen (CPI) 
(b) Gedefleerd met arbeidskosten per eenheid product (AEP) 
(c) Gedefleerd met exportprijzen (EPI) 
(d) Gedefleerd met producentenprijzen (PPI) 
(e) (a) en (d) niet weergegeven omdat voor Portugal geen betrouwbare reeksen beschikbaar zijn 
(f) (c) niet weergegeven omdat voor Griekenland geen betrouwbare reeksen beschikbaar zijn 



4.4 Beoordeling 

In di t  stadium acht het EMI het niet aanbeve- 

lenswaardig o m  een exacte operationele invul- 

ling te  geven aan de meting van wisselkoers- 

stabiliteit volgens Artikel 109 J van het Ver- 

drag, die ook  in de toekomst automatisch 

toegepast zou kunnen worden. In di t  deel zal 

daarom een gedetailleerde beschrijving worden 

gegeven van de recente ontwikkelingen als 

bijdrage aan de beoordeling. Voor  wat betreft 

de Verdragsbepaling ten aanzien van deelname 

aan het  wisselkoersarrangement is veruit de 

meerderheid van de Raad van het EMI van 

mening dat de Lid-Staten verplicht deel moe-  

ten nemeri aan het arrangement. Dat  komt  

o o k  uit  de analyse naar voren. Een minderheid 

vindt dat wisselkoersstabiliteit o p  basis van 

houdbare onderliggende fundamentele econo- 

mische verhoudingen van groter belang is dan 

het institutionele kader waarbinnen stabiliteit 

word t  bereikt. 

Zoals hierboven uiteengezet, gedroegen de 

aan het  wisselkoersmechanisme deelnemende 

munten zich verschillend. Gemeten naar hun 

bilaterale koersen ten opzichte van de sterkste 

munteenheden binnen het mechanisme, zijn 

een aantal munten stabiel gebleven gedurende 

de gehele tweejaarsperiode die hier besproken 

wordt .  Daaronder waren de Belgische/Luxem- 

burgse frank, de Duitse mark, de gulden en de 

Oostenrijkse schilling. Enkele andere aan het 

arrangement deelnemende munteenheden (de 

Deense kroon, de Franse frank en het  Ierse 

pond) zijn een o f  meerdere keren van hun 

spilkoersen afgedwaald, maar tegen het  einde 

van de twee  jaar die d o o r  d i t  Verslag bespro- 

ken worden,  waren hun marktkoersen weer 

teruggekeerd t o t  vlakbij hun spilkoersen. 

Begin 1995 liep de druk o p  de peseta o p  en 

in maart onderging deze munt, na een verzoek 

daartoe van de Spaanse autoriteiten, een de- 

valuatie van 7 %. Nadat besloten was o m  de 

spilkoers van de peseta te  herzien, kwamen de 

ministers en de centrale-bankpresidenten ook  

een neerwaartse aanpassing van de spilkoers 

van de Portugese escudo van 3,5 % overeen. 

N a  de aanpassing herstelden de beide munt- 

eenheden zich op  niveaus die dicht bij die 

van eind 1994 en hun nieuwe spilkoersen 

lagen. 

Meer recente ontwikkelingen, ofschoon deels 

samenhangend met  verwachtingen in de markt 

ten aanzien van deelname aan de EMU, kun- 

nen gezien worden als een aanwijzing voor  

vooruitgang in de juiste richting, met  name 

voor  die landen wier  lange-renteverschilien t o t  

praktisch nul zijn gedaald. Voor  zover wissel- 

koersen een weerspiegeling zijn van marktvi- 

sies o p  algehele macro-economische conver- 

gentie kan d i t  als een positief signaal worden 

opgevat. Een beschouwing van de niveaus van 

de reële wisselkoersen suggereert bovendien 

dat de recente trends wijzen op  een ontwik- 

keling naar een meer houdbaar wisselkoerspa- 

t roon.  In feite duiden de laatste ontwikkelin- 

gen met  betrekking t o t  de reële wisselkoersen 

niet o p  ui t  balans geraakte reële wisselkoers- 

verhoudingen binnen het  mechanisme die u i t  

zichzelf belangrijke corrigerende krachten zou- 

den kunnen oproepen. 

D e  ontwikkeling van munteenheden die niet 

aan het arrangement deelnemen, is eerder 

uitgebreider uiteengezet. D e  Finse markka 

bleef over het algemeen stabiel gedurende de 

gehele verslagperiode, evenals de Griekse 

drachme, zij het  in mindere mate : de Italiaan- 

se lire en het  Britse pond werden daarentegen 

van t i jd t o t  t i jd gekenmerkt d o o r  spanningen, 

die gevolgd werden d o o r  een algeheel o f  een 

gedeeltelijk herstel, terwi j l  de Zweedse kroon 

o o k  een turbulent verloop had maar toch 

aanzienlijk apprecieerde in de loop van de hier 

beschreven tweejaarsperiode. D e  Finse markka 

maakt sinds 14 oktober  1996 deel u i t  van het 

wissel koersarrangement. 



5 Het rentecriterium 

5.1 Recente prestaties ten opzichte 
van de referentiewaarde 

In Tabel 5. I worden lange-rente-ontwikkelin- 

gen voor  de vijitien Lid-Staten weergegeven. 

D e  gebruikte cijfers zijn geharmoniseerde ren- 

tevoeten (zie Bijlage I voor  nadere informatie 

over de statistische aspecten). Gedurende de 

referentieperiode (oktober 1995 t o t  en met  

september 1996) lag het rendement o p  tien- 

jaars staatsobligaties in de drie best presteren- 

de landen voor  wat  betreft prijsstabiliteit tus- 

sen 6,3 % en 7,4 5%. Met behulp van deze 

rentevoeten is de referentiewaarde van 8,7 % 
berekend. Over  het  algemeen vertoonde de 

referentiewaarde voor  het lange-rentecriterium 

een neiging t o t  daling in 1996. 

Elf landen hadden rentevoeten die onder de 

referentiewaarde lagen, d.w.z. alle Lid-Staten 

behalve Spanje, Italië en Portugal, alsmede 

Griekenland 3. Dat waren dezelfde Lid-Staten 

als in het  geval van het inflatiecr~terium, plus 

het Verenigd Koninkrijk. Met  uitzondering van 

Zweden, waar het gemiddelde rendement ui t-  

kwam op  8,5 % gedurende de twaalfmaands- 

periode die hier besproken wordt ,  en daar- 

door  net  onder de referentiewaarde viel, zijn 

de lange-rentevoeten van de andere landen 

sedert het begin van 1996 onder de referen- 

tiewaarde gebleven. D e  rendementen van lan- 

den die niet aan het  criterium voldeden, lagen 

doorgaans ver boven de referentiewaarde, 

hoewel de k loof  zich over het algemeen ver- 

smalde in  de loop van de referentieperiode, 

een tendens die zich vooral in het  derde 

kwartaal van 1996 deed gevoelen (zie Grafiek 

5. l ) .  

In Gnekenland z11n de lange-rentevoeten geindexeerd 
met de rente op twaalfmaands Schatkistpapier Zy 
kunnen daardoor niet vergeleken worden met die in 
andere landen, maar kunnen wel gebrulkt worden als 
globale tndicator voor intertemporele vergelijkingen 



Lange rentes 
(gemiddelden van periodes; procenten) 

1995 Okt. 95 - Sep. 96 Kw 4 95 Kw 1 96 Kw 2 96 Kw 3 96 

België 7 5  6,7 6,9 6,6 6,7 6,6 

Denemarken 8,3 7,4 7 -6  7,3 7,4 7,3 

Duitsland 6,9 **f 6.3 6,3 6 2  6-5 6,3 

Griekenland(") 17,4 15,l 15,4 14,8 - 

Spanje 11.3 9,5 10.5 9,7 9,2 8,7 

Frankrijk 7.5 6 6  7,1 6,6 6,5 6.3 

Ierland 8.3 7,5 7,7 7,5 7,6 7,4 

Italië 12.2 10,3 11,6 10,5 9,9 9,4 

Luxemburg 7.6 7,0 7.4 7,O 6,7 6 8  

Nederland 6,9 * X  6 3  6,3 6 2  6,4 6,3 

Oostenrijk 7,1 6,s 6,7 6,4 6,5 6,4 

Portugal 11.5 9,4 10,7 9,5 9,O 8,6 

Finland 8-8 X 7,4 7,6 7 5  7,3 7,1 

Zweden 10,2 8 5  9,O 8,6 8,4 8,1 

Verenigd Koninkrijk 8,3 8,O 7,9 7,9 8,2 8.0 

PM : EU-15 8,9 7,7 8,2 7.8 7,8 7,5 

Standaardafwijkingcb) 2,8 I ,o 2 5  2,3 1,2 I ,o 

Referentiewaardetc) 9,7 8,7 - - - 

Apr. 96 Mei 96 Jun. 96 Jul. 96 Aug. 96 Sep. 96 

België 6,7 6.7 6.8 6,8 6,6 6,5 

Denemarken 7.3 7,4 7,s 7,4 7,3 7.2 

Duitsland 6.4 6 5  6,6 6.5 6 3  6,2 

Gr~ekenland(~) - - - - - 

Spanje 9,3 9,2 9 , l  8,8 8,9 8.4 

Frankrijk 6.5 6,s 6,6 6,4 6 3  6,2 

Ierland 7.6 7 5  7,6 7,5 7,4 7,2 

Italië 10,3 9,7 9,6 9,4 9.5 9,2 

Luxemburg 6.7 6,7 6,8 6,9 6,8 6.8 

Nederland 6-3 6,3 6 5  6.4 6.2 6 , l  

Oostenrijk 6,4 6 5  6,6 6,6 6,4 6,3 

Portugal 9,l 9,o 8,9 8,7 8,7 8,3 

Finland 7,s 7,4 7,2 7,1 7,2 6,9 

Zweden 8,3 8,4 8,3 8.3 8,1 7,8 

Verenigd Koninkrijk 8,2 8,2 8,2 8 , l  8,o 8,O 

PM : EU- 15 7,9 7.8 7,8 7.6 7,6 7-4  

Bron Nationale geharmoniseerde gegevens 
** *** = geeft de rangorde weer van de drie landen die op het gebied van prijsstabiliteit de beste prestaties hebben 

geleverd De relatieve positie van de landen ten opzichte van de referentiewaarde is gebaseerd op preciezere cijfers dan 
in de tabel weergegeven De gegevens hebben betrekking op primaire uitgiften . zij worden slechts weergegeven indien 
in de bewuste periode een primaire uitgifte heeft plaatsgevonden 
(a) Nauwkeurige gegevens over lange rentes zijn niet beschikbaar De gegevens hebben betrekking op de jaarlijks 

herziene variabele couponrentes Als zodanig, zijn deze niet geschikt om met andere landen te worden vergeleken. 
maar kunnen slechts dienen ais globale ind~cator voor intertemporele vergelijkingen 

(b) Ongewogen standaardafwijking 
(c) De referentiewaarden worden berekend als net ongewogen rekenkundig gemiddelde van de lange rentes van de drie 

landen die de beste prestaties hebben geleverd op het gebied van prijsstabiliteit (plus 2,O procentpunten) zie 
Tabel 2 I 



Referentiewaarde* en lange rentes** 
(twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde; procenten) 

Bron . Nationale geharmoniseerde gegevens. 
Zie voetnoot (c) bij Tabel 5.1. 

** Griekenland komt niet in deze Grafiek voor. Zie voetnoot (a) bij Tabel 5.1 
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Recente lange-renteontwikkelingen 
in perspectief en de onderliggende 
factoren 

Zoals te zien is in Grafiek 5.2, daalden in de 

periode 1990- 1993 de lange-rentevoeten in 

de Lid-Staten. De algemene neerwaartse trend 

werd in 1994 onderbroken ; vanwege een 

hoge correlatie met rendementen op de Ame- 

rikaanse obligatiemarkt stegen de vergelijkbare 

lange rentes in de EU sterk. In de loop van 

1995 begon de lange rente weer te dalen. Di t  

proces werd begin 1996 tijdelijk onderbroken. 

Daarna daalden de lange rentes in een aantal 

EU landen verder, met name in het derde 

kwartaal, terwijl ze elders een samenhang ver- 

toonden met mondiale tendensen die door 

een grotendeels zijwaartse beweging van 

Amerikaanse rendementen werden aange- 

stuurd. De renteverschillen binnen de EU ver- 

nauwden zich. 

De begin 1996 opgetreden onderbreking in de 

dalende tendens van de rendementen in de 

internationale obligatiemarkten kan te wijten 

zijn aan een aantal marktfactoren. Ten eerste 

leidde een herziening van de verwachtingen 

omtrent de conjunctuur, die weerspiegeld 

werd in een steiler oplopende rendementscur- 

ve, t o t  de vrees dat de inflatie in de loop van 

de conjuncturele cyclus in de Verenigde Staten 

mogelijkerwijs niet beheerst zou kunnen wor- 

den. Dat droeg bij t o t  een vernieuwde op- 

waartse druk op de lange rentes, hoewel de 

mate waarin deze doorwerkte in rendementen 

in de EU-ianden beperkter was dan bij eerde- 

re gelegenheden. Ten tweede oefenden, toen 

het ernaar uit begon te zien dat de Japanse 

economie de langdurige recessie te boven zou 

komen, verwachtingen van een verhoging van 

de officiële rentetarieven in dat land een be- 

langrijke invloed uit op ontwikkelingen overal 

ter wereld, in die zin dat beleggers in Ameri- 

kaanse en EU-obligaties hun aankopen in yen 

hadden gefinancierd tegen historisch lage korte 

Japanse rentetarieven. Andere, meer landge- 

bonden factoren lagen ten grondslag aan de 

vernauwing van de ecarts binnen de Unie, 

zoals onderstaand wordt uiteengezet. 

De recente ontwikkeling van 
rente-ecarts en de onderliggende 
factoren 

De rendementen in Belgie Duitsland, Frank- 

rijk, Luxemburg Nederland en Oostenrijk zijn 

onveranderlijk de laagste in de Unie geweest, 

en de rente-ecarts tussen deze landen zijn 

zeer smal gebleven In andere landen vertoon- 

den de verschillen met de obligatierendemen- 

ten in de bovengenoemde landen enige bewe- 

gelijkheid, ofschoon zich een algemene ver- 

nauwingstrend heeft voorgedaan Er hebben 

zich tijdens de referentieperiode echter ook 

verschiiien afgetekend in de ervaringen van 

afzonderlijke landen Zoals blijkt uit Gra- 

fiek 5 3, vond een verdere vernauwing plaats 

in Denemarken en Ierland, en zijn de ecarts in 

Spanje, Italie, Portugal, Finland en Zweden 

aanzienlijk afgenomen Tegen de achtergrond 

van deze algemene trend bleven de ecarts 

tussen het Verenigd Koninkrijk en de ianden 

met de laagste obligatierendementen over het 

algemeen ongewijzigd gedurende de twaalf 

maanden to t  en met september 1996 

De algemene tendens to t  convergentie van 

lange rentes wijst uit dat landgebonden facto- 

ren - zoals inflatieverwachtingen en verande- 

rende risicopremies, en daarmee kwesties die 

te maken hebben met houdbaarheid en ver- 

wachtingen ten aanzien van de vooruitzichten 

voor de EMU - een belangrijke rol hebben 

gespeeld (zie Kader 5.1). Bezien wij de land- 

gebonden factoren, dan blijkt dat de helling 

van de yieldcurve waardevolle informatie biedt 

over binnenlandse inflatieverwachtingen, of- 

schoon zij ook kan worden be'invloed door de 

stand van de economie tijdens de conjunctuur- 

cyclus en verwachtingen met betrekking to t  de 

Monetaire Unie. Gedurende de eerste paar 

maanden van 1996 neigden de rendements- 

curves in veel EU-landen (gemeten naar het 

verschil tussen eenjaars en tienjaars rende- 

menten) steiler te worden tegen de algemene 

achtergrond van een zwakke conjunctuur. 

Later in het jaar werd echter iets van een 

omslag zichtbaar. D i t  wijst op een afname van 

de inflatieverwachtingen in veel landen, in 

aansluiting op de feitelijke dalingen. 



Lange rentes* 
(maandgemiddelden; procenten) 

Bron : Nationale geharmoniseerde gegevens. 
Griekenland komt niet in deze Grafiek voor. 

(a) Vergelijkbare gegevens zijn slechts beschikbaar vanaf 22 oktober 1993. 
(b) De reeks voor Portugal is discontinu vanwege de schaal van de Grafiek. 



D e  recente ontwikkelingen doen ook  vermoe- 

den dat de veranderende risicopremies een 

belangrijke ro l  hebben gespeeld bij de vernau- 

wing van de renteverschillen. Twee factoren 

pleiten voor  deze visie. Ten eerste zijn, omdat 

landen met  hogere obligatierendementen 

doorgaans o o k  hogere risicopremies kennen, 

deze rendementen gevoeliger voor  ontwikke- 

lingen in de mondiale obligatiemarkt. Dienten- 

gevolge nemen zij, wanneer de rendementen 

in die markt dalen, meer dan gemiddeld af en 

neigen de rendementsverschillen tijdens een 

herstel van de obligatiemarkt te  versmallen, 

zoals w e  in 1993 en in de tweede helft van 

1995 hebben kunnen zien. Evenzo zullen de 

verschillen zich verwijden wanneer de rende- 

menten o p  de mondiale obligatiernarkt o m -  

hooggaan, zoals het geval was tijdens de 

correctie van 1994. Versmalling van de ver- 

schillen in  periodes dat de rendementen o p  

Lange rentes en de houdbaarheid van de convergentie 
In principe weerspiegelt het niveau van de binnenlandse lange rente een combinatie van 

icflatieverwachtingen, de verwachte lange reële rente en de diverse risicopremies die door beleggers 
worden bedongen ter compensatie van de onzekerheid waarmee het debiteurenrisico, het valutarisico, 

de marktvolatiliteit en inflatieschommelingen gepaard gaan. Voor wat betreft de lange-renteverschil- 
len, kan daarom een onderscheid gemaakt worden tussen de nominale verschillen die voornamelijk 

variaties in inflatieverwachtingen weerspiegelen, en verschillen in de reële percentages. 

Een hoge mate van mobiliteit van goederen en kapitaal tussen landen zou bevorderlijk moeten zijn 
voor de convergentie van de reële lange-rentepercentages. Het enige verschil dat er tussen de 
verwachte reële rentevoeten van land tot land nog zou kunnen bestaan, zit in de risicopremies. Zo 
zijn onzekerheid over de toekomstige inflatie en het monetaire beleid, kredietwaardigheid en 

wisselkoersoverwegingen de sleutel geworden tot de verklaring voor lange-renteverschillen. Interne 
en/of externe onevenwichtigheden die als onhoudbaar worden beschouwd, kunnen ertoe leiden dat 

dergelijke risicopremies in de binnenlandse obligatierendementen worden ingebouwd. Een aanhou- 
dend hoog begrotingstekort en hoge overheidsschulden kunnen bijvoorbeeld leiden tot een stijging 

van de binnenlandse obligatierendementen. Voortdurende hoge betalingsbalanstekorten op de 
lopende rekening of hoge netto externe schuldposities kunnen ook bijdragen tot verwachtingen 

omtrent toekomstige valutarisico's en daardoor de risicopremies opdrijven. Ten slotte heeft men te 
maken met de invloed van de inflatie-risicopremies in de lange rentes, die van de inflatieverwach- 

tingen an sich te onderscheiden zijn omdat zij meestal afhangen van de door een land in het 

verleden geboekte inflatieprestaties. 

Over het algemeen zijn de lange rentes een weerspiegeling van de kijk van de financiële markten op 

de houdbaarheid van macro-economische trends, met name de inflatieverwachtingen en de diverse 
risicopremies. Naarmate de Monetaire Unie dichterbij komt, doet zich echter ten aanzien van die 

Lid-Staten waarvan de verwachting is dat zij tot de groep landen zullen behoren die op de 

gemeenschappelijke munt zullen overgaan, een verschuiving voor van het landgebonden perspectief 
naar een marktbeoordeling van de waarschijnlijke economische vooruitzichten voor de muntunie als 

geheel, hoewel sommige landgebonden risicopremies wellicht zullen blijven bestaan. In dit opzicht 

kan een trend naar de convergentie van de lange rentes gezien worden als een bewijs van de 
convergentie van zowel de inflatieverwachtingen als de fundamentele economische verhoudingen die 

in risicopremies tot uitdrukking worden gebracht. Dit kan een weerspiegeling zijn van zowel de door 

afzonderlijke landen ondernomen inspanningen tot houdbare convergentie als van de convergentie 
die het gevolg is van de Monetaire Unie zelf. De convergentie van lange rentes moet ook gezien 

worden tegen de achtergrond van pnjsstabiliteit, aangezien twee landen vergeiijkbare lange 
rentetarieven kunnen hebben en tegelijkertijd vergelijkbare hoge inflatiepercentages. 



Lange-renteverschillen ten opzichte van de landen met de laagste lange rentes* 
(maandgemiddelden; in procentpunten) 

Bron Nationale geharmoniseerde gegevens 
* Gewogen gemiddelde van Belgie, Duitsland. Frankrijk. Nederland en Oostenrijk Griekenland komt niet in deze 

Grafiek voor 
(a) Vergelijkbare gegevens zijn slechts beschikbaar vanaf 22 oktober 1993 



de mondiale obligatiemarkt stabiel zijn o f  zelfs 

omhooggaan, zoals in 1996 enigszins het geval 

was, kan dus wijzen op dalende risicopremies 

in een aantal landen waaronder Spanje, Italië, 

Portugal, Finland en Zweden. 

De tweede factor is de volatiliteit van obliga- 

tierendementen. Toen zich in de eerste helft 

van 1996 een omslag voordeed in de mondia- 

le obligatiemarkt, nam de bewegelijkheid van 

de lange rentes in een aantal Lid-Staten ge- 

middeld af ten opzichte van 1995. In overeen- 

stemming met de verminderde risicopremies, 

nam in die landen waar de verschillen he: 

meest waren geslonken de volatiliteit van de 

obligatierendementen af. 

5.4 Beoordeling 

De recente ontwikkelingen doen vermoeden 

dat het proces van convergentie van lange 

rentes, dat in 1994 en de eerste helft van 

1995 to t  stilstand was gekomen, weer in gang 

is gezet tijdens de in dit Verslag besproken 

twaalfmaandsperiode. Deze trend zou te wij- 

ten zijn aan een combinatie van factoren. In 

sommige landen lijken de inflatieverwachtingen 

te zijn afgenomen, terwijl ook een grote rol 

lijkt te zijn weggelegd voor slinkende risico- 

premies. Deze afname kan mogelijkerwijs te- 

ruggevoerd worden op een verandering in de 

perceptie van de financiële markten ten aan- 

zien van de vooruitgang met betrekking to t  de 

prijsstabiliteit op de langere termijn, en daar- 

mee samenhangende factoren zoals de voort- 

durende inspanningen om begrotingsconsolida- 

tie, wisselkoersstabiliteit en een afname van de 

politieke onzekerheid te bewerkstelligen. Ook 

werd een rol gespeeld door groter optimisme 

ten aanzien van de vooruitzichten voor de 

Monetaire Unie. Bezien we afzonderlijke lan- 

den, dan kunnen we de realisaties beschou- 

wen als een aanwijzing dat de markten uitgaan 

van grotendeels vergelijkbare macro-economi- 

sche ontwikkelingen in die Lid-Staten die geen 

o f  zeer kleine lange-renteverschillen vertonen. 

Dat is met name het geval in België, Duits- 

land, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en 

Oostenrijk. In landen waar de rente boven de 

referentiewaarde is gebleven, namelijk Spanje, 

Griekenland, Italië en Portugal, blijven de ren- 

te-ecarts groot hoewel de rendementen zich 

steeds meer naar elkaar voegen, hetgeen erop 

wijst dat de voortgang naar algehele conver- 

gentie moet worden gei'ntensiveerd. Onlangs 

heeft zich echter een algehele versnelling van 

de convergentie van de lange-rentevoeten 

voorgedaan. Dat was vooral het geval in die 

landen wier lange rentes gedurende de twaalf- 

maandsperiode die hier wordt besproken, bo- 

ven de referentiewaarde lagen. 



6 Andere factoren bij de beoordeling van de 
convergentie 

6.1 Introductie 

Volgens Artikel 109 J, lid I ,  van het Verdrag 

tot  oprichting van de Europese Gemeenschap 

moet de beoordeling van convergentie ook 

een aantal « andere factoren >> in aanmerking 

nemen : de ontwikkeling van loonkosten per 

eenheid product en andere prijsindicatoren, de 

situatie en ontwikkeling van de lopende reke- 

ningen van de betalingsbalansen, de resultaten 

van de integratie van de markten, en de 

ontwikkeling van de ecu. Zoals in het EMI- 

rapport « Voortgang naar convergentie >) van 

november 1995 wordt opgemerkt, zijn de in 

het Verdrag opgenomen verwijzingen naar de- 

ze factoren van meer algemene aard dan die 

naar de convergentiecriteria, en ofschoon een 

aantal daarvan nauw met de laatste samenhan- 

gen, kunnen andere (met name de integratie 

van de markten en de ontwikkeling van de 

Ecu) als op zich nuttige indicatoren worden 

beschouwd. Bij een beoordeling van de infor- 

matie die door deze andere factoren wordt 

aangedragen, moet echter worden bedacht dat 

in sommige gevallen (vooral met betrekking 

to t  gegevens over de arbeidsmarkt en andere 

prijsindicatoren), de cijfers minder geharmoni- 

seerd zijn dan de gegevens die in eerdere 

delen zijn gebruikt (zie ook Bijlage I ) .  

De ontwikkeling van de 
loonkosten per eenheid product 
en andere prijsindicatoren 

Loonkosten per eenheid product 

Tabel 6.1 geef7 recente nationale gegevens 

weer over loonkosten per eenheid product, 

waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen 

de twee onderliggende componenten, te we- 

ten de toename van de loonsom per werkne- 

mer en de productiviteitsstijging. 

Naar verwachting zal de groei van de loonkos- 

ten per eenheid product voor de EU als 

geheel in 1996 hoger uitvallen dan in 1994 en 

1995, maar nog altijd iets lager dan het in 

1993 bereikte niveau en het gemiddelde voor 

199 1-92. Over het algemeen wordt voor 1996 

een afname van het groeitempo van de loon- 

som verwacht die meer dan tenietgedaan 

wordt door een vertraging van de productivi- 

teitsgroei. De verwachting is dat de nominale 

loonkosten per eenheid product in Ierland 

zullen afnemen, in België en Nederland gelijk 

zullen blijven en in Duitsland, Frankrijk, Oos- 

tenrijk, Finland en het Verenigd Koninkrijk een 

bescheiden toename zullen vertonen. In ande- 

re landen zullen de arbeidskosten naar ver- 

wachting meer toenemen. 

O p  de middellange termijn kunnen stijgingen 

van de loonkosten per eenheid product die de 

toename van de consumptieprijzen te boven 

gaan, wijzen op de aanwezigheid van een zich 

ophopende druk op de prijzen en een moge- 

lijke opleving van de inflatie. Door de cumula- 

tieve veranderingen van de loonkosten per 

eenheid product en de consumptieprijzen met 

elkaar te vergelijken, kunnen we een indruk 

krijgen van de omvang van een dergelijke 

druk. Nemen we de jaren 199 1-96, dan levert 

een vergelijking van de cumulatieve groei van 

de loonkosten per eenheid product en de 

consumptieprijzen echter geen indicaties op 

dat vanuit deze bron aanzienlijke druk op de 

inflatie zou bestaan. 



Arbeidskosten per eenheid product, lonen en productiviteit 
(procentuele jaarlijkse mutaties) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996(a) 

België 

Denemarken 

Duitsland(b) 

Griekenland 

Spanje 

Frankrijk 

Ierland 

Italië 

Luxemburg 

Nederland 

Oostenrijk 

Portugal 

Finland 

Zweden 

Verenigd 

Koninkrijk 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 

Loonsom per werknemer 
Productiviteit 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 

Loonsom per werknemer 

Productiviteit 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 

Loonsom per werknemer 
Productiviteit 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 

Loonsom per werknemer 
Productiviteit 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 
Loonsom per werknemer 

Productiviteit 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 

Loonsom per werknemer 

Productiviteit 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 

Loonsom per werknemer 

Productiviteit 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 

Loonsom per werknerner 

Productiviteit 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 

Loonsom per werknemer 

Productiviteit 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 

Loonsom per werknerner 

Productiviteit 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 

Loonsom per werknemer 

Productiviteit 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 

Loonsom per werknemer 

Productiviteit 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 

Loonsom per werknemer 

Productiviteit 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 

Loonsom per werknerner 

Productiviteit 

Nominale arbeidskosten per eenheid product 

Loonsom per werknemer 

Productiviteit 1,7 2,6 

EU- 15 Nominale arbeidskosten per eenheid product 5,7 4,s 

Loonsom per werknemer 

Productiviteit 

Bron : Nationale gegevens. 
(a) Ramingen. 
(b) West-Duitsland tot  en met 1991, daarna het verenigde Duitsland. 



De recente onwikkelingen ten aanzien van de 

loonsom per werknemer en de productiviteit 

kunnen ook enige aanwijzingen geven met 

betrekking to t  de waarschijnlijke houdbaarheid 

van de prijsontwikkelingen. Grafiek 6.1 geeft 

een vergelijking weer van de situatie in de 

Lid-Staten in twee specifieke jaren : 1994 en 

1996. We zien dat er tussen 1994, toen de 

groei van de loonkosten per eenheid product 

vertraagde of in sommige Lid-Staten zelfs af- 

nam, en 1996 een ommekeer in de loonkos- 

ten per eenheid product heeft plaatsgevonden. 

In 1996 zullen alleen in Ierland de loonkosten 

per eenheid product naar verwachting verder 

afnemen, waarbij de productiviteitsgroei de 

hogere loonstijgingen meer dan compenseert. 

Over het algemeen is er een grotere differen- 

tiatie opgetreden tussen de loonstijgingen in 

de diverse landen, waarbij de algehele trend 

is dat de veranderingen in de loonsom per 

werknemer de productiviteitsgroei te boven 

gaan In Belgie, Duitsland, Griekenland, 

Luxemburg, Nederland en Oostenrijk is tussen 

1994 en 1996 loonmatiging opgetreden Elders 

i s  of weinig veranderd o f  heeft zich een 

versnelling van de looninflatie voorgedaan 

Daarnaast zorgt vertraging van de productivi- 

teltsgroei, die in de meeste gevallen voorna- 

melijk te wijten zal zijn aan conjuncturele 

ontwikkelingen, voor een hogere stijging van 

de loonkosten per eenheid product Naarmate 

de economische bedrijvigheid toeneemt, zal de 

productiviteitsgroei versnellen De vraag i s  o f  

de loonmatiging wordt volgehouden en zo 

nodig geconsolideerd Recente opwaartse 

trends in een aantal Lid-Staten manen to t  

behoedzaamheid. 

Loonstijgingen en productiviteitsgroei in 1994 en 1996 
(procentuele jaarlijkse mutaties) 

Bron Nat~onale gegevens. 
(a) Vanwege de schaal van de Grafiek komt Gnekenland in 1994 nlet in de Grafiek voor ,  de jaarlijke procentuele stijging 

van de loonsom per werknemer bedroeg 11,9 % en de mutatie van de productiviteit bedroeg -0,4 % 
U = nominale arbeidskosten per eenheid product 

(b) De gegevens voor 1996 zijn ramingen. 

1 994(a) 1 996" 

Een factor die in sommige landen kan hebben gestegen en in de meeste landen daarna hoog 

bijgedragen to t  gematigde looneisen, en tege- gebleven. In slechts vijf landen (Denemarken, 

lijkertijd heeft geleid t o t  grotere differentiatie, Spanje, Ierland, Finland en het Verenigd Ko- 

is de werkloosheidstrend (zie Grafiek 6.2). ninkrijk) is de werkloosheid sinds 1994 be- 

Over het algemeen zijn de werkloosheidsper- langrijk afgenomen ; in Spanje en Finland zijn 

centages tijdens de laatste recessie aanzienlijk de cijfers echter aanzienlijk hoger dan aan het 
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eind van de jaren tachtig. Het is daarom in de vermoeden dat de bestaande hoge werkloos- 
meeste gevallen niet waarschijnlijk dat krapte heidscijfers het economische groeipotentieel 

van de arbeidsmarkten in de nabije toekomst niet juist weergeven. Di t  benadrukt het crucia- 

aanleiding zal geven to t  een behoorlijke op- le belang van structurele hervormingen waar- 

waartse druk op de lonen. Aan de andere door de knelpunten kunnen worden verwij- 

kant doet het bestaan van omvangrijke struc- derd en de arbeidsmarkten beter kunnen func- 
turele knelpunten in de meeste EU-landen tioneren. 

Werkloosheidspercentages* 
(procenten van de beroepsbevolking) 

Bron : Nationale gegevens. 
* De cijfers zijn niet geheel vergelijkbaar vanwege verschillen in nationale definities. 
(a) De  gegevens voor 1996 zijn ramingen. 

Producentenprijzen 

De houdbaarheid van de prijsontwikkelingen 

kan to t  op zekere hoogte worden afgelezen 

aan de prijsstijgingen van door de industrie 

geproduceerde intermediaire, investerings- en 

consumptiegoederen. In het bijzonder bestaat 

het risico dat dergelijke stijgingen, wanneer zij 

de algemene consumptieprijsstijgingen te bo- 

ven gaan, de marges onder druk zetten en in 

door consumenten betaalde prijzen zullen 

doorwerken. Recente ontwikkelingen tonen 

echter aan dat, tenminste op de korte termijn, 

de verschillen tussen die twee door andere 

factoren, waaronder veranderingen in de 

winstmarges, zullen worden gecompenseerd. 

De  meest recente cijfers voor de consumen- 

tenprijzen (waarvoor langere tijdreeksen be- 

schikbaar zijn dan voor de interim-consump- 

tieprijzen) en de producentenprijzen of, indien 

deze niet beschikbaar zijn, de groothandels- 

prijzen, worden in Tabel 6.2 weergegeven. 

Het stijgingspercentage van de producenten- 

prijzen is van 1994 op 1995 omhooggegaan, 

en overtrof in 1995 in het merendeel der 

Lid-Staten dat van de consumentenprijzen, 

niettegenstaande het feit dat het consumen- 

tenprijsinflatiepeil in sommige van deze landen 

verder was gezakt. In 1996 gepubliceerde ge- 

gevens omtrent de producentenprijzen wijzen 

uit dat deze over het algemeen langzamer zijn 

gestegen. Bovendien zijn de producentenprij- 

zen gedurende de meest recente twaalf- 

maands periode in bijna alle landen langzamer 

gestegen dan de consumentenprijzen, ondanks 

enige opwaartse druk op de olieprijzen. Er is 

daarom geen algemene reden om te twijfelen 

aan de huidige houdbaarheid van de inflatie- 

percentages die voortvloeien uit de ontwikke- 

lingen van de producentenprijzen. 



Producenten-* (PP) en consumentenprijzen (CP) 
(procentuele jaarlijkse mutaties) 

Bron : Nationale gegevens. Zie Tabel 2. l voor verdere gegevens over consumptieprijsindexcijfers. 
* Voor Denemarken, Griekenland en Oostenrijk zijn groothandelsprijzen gebruikt. Voor Portugal zijn geen gegevens 

Jaarlijks 

Gemid. 
91-92 1993 1994 1995 1996") 

beschikbaar. 
(a) O p  basis van de meest recente gegevens. 
(b) Tot 1994 betreffen de CP- en PP-cijfer; West-Duitsland, daarna het verenigde Duitsland. 

Maandelijks 

Jul. 96 Aug. 96 Sep. 96 

Alternatieve prijsindicatoren 

België CP 2,8 2,8 2,4 1,s 1,9 1,9 1,9 2,O 
PP -0,4 - 1 ,O 1,4 2,2 0,8 0, I O, 1 - 

Denemarken CP 2,2 1,3 2.0 2,1 2,O 2,3 2,4' 2.3 
PP -0,I -0,s 1,3 2,9 1 1 1  1, I 1,2 I .O 

Duitsland(b) CP 3,8 3,6 2,7 1-8 I ,S 1,6 1,4 1,4 
PP 1.9 -0,O 0,6 1,8 -0,4 -0,7 - 0,7 - 

Griekenland CP 17,7 14,4 10,9 9.3 8.8 8,6 8.5 8,s 
PP 14,O 11,9 8,7 7,8 6,6 - - - 

Spanje C P 5,9 4,6 4,7 4,7 3,6 3.7 3,7 3.6 
PP 1,4 2,4 4,3 6,4 1,8 0.9 0,8 

Frankrijk C P 2,8 2, I 1,7 1,7 2,1 2,3 1,6 1.6 
PP - - 1 1 1  6,3 -2,6 -3,s -3,6 - 

Ierland C P 3,i 1 ,5 2,4 2,s 1,7 1,5 1.5 1 .S 

PP 1-2 4,6 / , I  2 5  0,9 Q8 O, I -0,7 

Italië CP 5,9 4,2 3,9 5,4 4,2 3,6 3-4 3,4 
PP 2,7 3,6 3.6 7,3 2,6 0,8 0,s - 

Luxemburg CP 3, l  3,6 2,2 1.9 1.3 1,3 1,4 1,3 
PP -2.3 -1,7 0,s 3,7 - 1,8 - - - 

Nederland CP 3,2 2-6 2,7 2,O 2.0 2-2 1,9 2.0 
PP 0,9 - 1-6 0,7 3,O 1,4 2,3 2,2 - 

Oostenrijk CP 3,7 3,6 3,O 2,2 1-7 1,9 1,8 2.0 
PP 0.3 -0,4 1.3 Q4 -0,4 -0,l 0,6 1 . 1  

Finland C P 3,6 2,2 1,) I .o 0,6 0,4 0,4 0.5 
PP I ,S 4,7 1,6 0,2 0,s 0,s 0,3 0,s 

Zweden C P 6,1 4,7 2,3 2,9 1 1 1  0,6 0,3 0-2 
PP O, I 4,9 4,9 9,8 -2,I -4,3 -5,O - 

Verenigd C P 5,7 3,O 2,4 2,8 2.9 2-8 2.8 2,9 
Koninkrijk PP 4-3 3,9 2.5 4,2 2,9 2 2  2,o 2,2 

D e  analyse kan uitgebreid worden met  andere 

prijs~ndicatoren, met  name de ontwikkelingen 

in  consumptie-uitgavendeflatoren en bbp-  

deflatoren. Samen met  de nationale consu- 

mentenprijzen is de consumptie-uitgavendefla- 

t o r  een alternatieve maatstaf voor  consumen- 

tenprijzen, terwi j l  de bbp-def lator een veel 

breder scala aan goederen en diensten omvat 

(inclusief de uitvoer maar exclusief de invoer). 

In 1995 was in drie landen de inflatie zoals 

berekend met  behulp van de consumenten- 

prijsindex lager dan zowel de bbp-deflator als 

de consumptie-uitgavendeflator, namelijk in 

Duitsland, Luxemburg en Portugal. D e  ver- 

wachting was dat d i t  in 1996 weer het  geval 

zou zijn in Duitsland en Luxemburg, evenals in 

Frankrijk, Ierland, Italië en Finland. Enige be-  

hoedzaamheid is ook  geboden gezien de aan- 

zienlijke verschillen die zich in 1995 in een 

aantal landen hebben voorgedaan tussen de 



stijgingen in de bbp-deflatoren en die in de 

consumentenprijsindexen. 

Beoordeling 

De loonkosten per eenheid product en andere 

prijsindicatoren geven geen aanleiding om de 

beoordelingen van de prestaties van de Lid- 

Staten op het gebied van het prijsstabiliteits- 

criterium te herzien (zie deel 2). In de meeste 

landen is de verwachting dat de loonkosten 

per eenheid product in 1996 vrij langzaam 

zullen stijgen, zij het enigszins sneller dan in 

1995, aangezien lagere stijgingen van de loon- 

som per werknemer compensatie bieden voor 

een vertraging van de productiviteitsgroei. 

Niettemin zou in de toekomst iedere tendens 

to t  aanzienlijke loonstijgingen waardoor de 

loonkosten per eenheid product verder zou- 

den kunnen toenemen een reden voor be- 

hoedzaamheid zijn. De producentenprijzen of, 

indien niet beschikbaar, de groothandelsprijzen 

geven niet aan dat er enige belangrijke reden 

t o t  zorg is ;  deze indicatoren zijn over het 

algemeen in 1996 langzamer gestegen, en de 

stijging ligt in de meeste gevallen onder die 

van de consumentenprijzen. Alternatieve prijs- 

indicatoren doen ook vermoeden dat de hui- 

dige inflatiepercentages over het algemeen 

houdbaar zijn, ofschoon verschillen tussen de 

alternatieve deflatoren en het consumenten- 

prijsinflatiepeil in het geval van een aantal 

Lid-Staten to t  behoedzaamheid manen. 

6.3 De situatie en de ontwikkeling 
van de lopende rekening van de 
betalingsbalans 

Er bestaat een verband tussen het saldo op de 

lopende rekening en de criteria met betrekking 

to t  de begroting, wisselkoersstabiliteit en de 

inflatie. Wat het verband met het begrotings- 

beleid betreft, vereist een dergelijke benade- 

ringswijze een evaluatie van de begrotingsposi- 

ties aan de hand van een algehele beoordeling 

van de sectorale saldi, waaronder de buiten- 

landse en binnenlandse private sectoren. Voor 

wat de wisselkoersen betreft, kunnen reële- 

wisselkoersonevenwichtigheden o f  uit balans 

geraakte reële wisselkoersverhoudingen in- 

vloed uitoefenen op een groot aantal posten 

op de lopende rekening. In dit verband moet 

men zich realiseren dat een tekort c.q. een 

overschot op de lopende rekening de tegen- 

hanger vormt voor kapitaalstromen. Het i s  

duidelijk dat de aanwezigheid en de omvang 

van binnenlandse en buitenlandse beleggings- 

mogelijkheden een belangrijke rol kunnen spe- 

len bij de bepaling van het saldo op de 

lopende rekening. In dit  opzicht kan een te- 

kort, vooral als het de tegenhanger vormt van 

een instroom van beleggingskapitaal, eenvou- 

digweg duiden op de aanwezigheid van relatief 

gunstige rendementen. 

De gemiddelde saldi op de lopende rekenin- 

gen voor 1990-95 en de raming voor 1996 

zijn weergegeven in Grafiek 6.3. De verwach- 

ting is dat tien landen in 1996 een overschot 

op de lopende rekening zullen hebben : Bel- 

gië/Luxemburg, Denemarken, Spanje, Frankrijk, 

Ierland, Italië. Nederland, Finland en Zweden. 

Met uitzondering van Denemarken en Ierland, 

zullen de overschotten (uitgedrukt als percen- 

tage van het bbp) naar verwachting groter 

uitvallen dan het gemiddelde over de afgelo- 

pen vijf jaar. Duitsland, Griekenland, Oosten- 

rijk, Portugal en het Verenigd Koninkrijk zullen 

naar verwachting in 1996 tekorten vertonen. 

Het tekort van het Verenigd Koninkrijk zal 

volgens de voorspellingen kleiner zijn dan het 

gemiddelde tekort voor 1990-95 ; in Grieken- 

land gaat het verwachte tekort 2 % bbp te 

boven. 

Niet voor alle landen is informatie beschikbaar 

omtrent hun internationale investeringspositie, 

d.w.z. over hun buitenlandse activa en passiva, 

maar de nationale, niet geharmoniseerde ge- 

gevens (zie Tabellen 7 1-7.15) doen vermoe- 

den dat Denemarken, Griekenland, Spanje, 

Frankrijk, Italie, Oostenrijk, Finland en Zweden 

per saldo een negatieve externe vermogens- 

positie kennen en Belgie. Duitsland, Neder- 

land, Portugal en het Verenigd Koninkrijk per 

saldo een positieve externe vermogenspositie 

Voor de andere landen zijn geen nationale 

gegevens beschikbaar. 
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Bron : Nationale gegevens. 
(a) De gegevens voor 1996 zijn ramingen. 
(b) Tot en met juni 1990 West-Duitsland, daarna het veren~gde Duitsland 

6.4 De resultaten van de integratie 
van markten 

Uit  de resultaten van de integratie van mark- 

ten kan de voortgang worden afgelezen die 

bereikt is met betrekking to t  de Economische 

en Monetaire Unie in het algemeen, en to t  de 

situatie in afzonderlijke Lid-Staten in het bij- 

zonder. 

Volgens cijfers van de Europese Commissie 

over de implementatie van wetgeving ten aan- 

zien van de Interne Markt (Witboek maatrege- 

len) is ongeveer 93 % van de maatregelen per 

september 1996 binnen de Unie gei'mplernen- 

teerd. In een opsplitsing naar sector heeft de 

Commissie de materiële overheidsuitgaven en 

de speciale regelingen aangewezen als zijnde 

de sectoren waar zich de meeste technische 

belemmeringen voordoen. 

Een belangrijk deel van de handel van alle 

EU-landen betreft, volgens de gegevens over 

handelsstromen, andere EU-landen. Uitgedrukt 

als percentage van de totale export in 1994 

(het meest recente jaar waarover gegevens 

voor het jaar als geheel beschikbaar zijn) 

varieert de intra-EU export van 53 % in het 

Verenigd Koninkrijk t o t  bijna 80 % in Portugal. 

Het gemiddelde voor de EU-landen bevindt 

zich rond 62 %. 

De buitenlandse directe investeringsstromen 

neigen to t  enige volatiliteit, maar kunnen een 

nuttige extra indicator vormen van de marktin- 

tegratie naast de gegevens omtrent de grens- 

overschrijdende handel in goederen en dien- 

sten. In 1996 werden voor het eerst voorlopi- 

ge cijfers, die op 1994 betrekking hebben, 

door EUROSTAT uitgebracht voor alle vijftien 

Lid-Staten. Indien uitsluitend naar intra-EU 

stromen wordt gekeken, waren de drie landen 

die het meest in het buitenland (d.w.z. andere 

EU-landen) investeerden Nederland, Duitsland 

en Frankrijk. Frankrijk, Spanje en Bel- 

gië/Luxemburg waren de grootste ontvangers 

van investeringen uit het buitenland. 

Voor wat de belastingen betreft, zorgen de 

indirecte belastingen en de belasting op 

inkomsten uit vermogen voor de meeste 

integratieproblemen. Er zijn aanzienlijke on- 



derlinge verschillen met betrekking to t  de indi- 

recte belastingen op goederen en diensten. 

Waar het de belasting op inkomsten uit ver- 

mogen betreft, zijn er ook belangrijke verschil- 

len tussen de in de afzonderlijke Lid-Staten 

gehanteerde systemen, zowel voor wat de 

tarieven betreft als hun precieze toepassing. 

Bijvoorbeeld, in sommige Lid-Staten moeten 

ingezetenen bronbelasting betalen, terwijl in 

andere systemen de betalende instantie zelf bij 

de belastingdienst aangifte moet doen. Door-  

gaans worden ingezetenen en niet-ingezetenen 

verschillend behandeld onder de verschillende 

systemen. Tot nu toe zijn, in het kader van de 

integratie van de financiële markten, binnen de 

EU geen verstrekkende maatregelen genomen 

ter harmonisering van de belasting op inkom- 

sten uit vermogen. 

6.5 De ontwikkeling van de ecu 

Volgens gegevens van de BIB is in 1995 de 

algehele particuliere markt voor ecu's voor het 

derde achtereenvolgende jaar gekrompen. De 

uitstaande waarde van in ecu's luidende vor- 

deringen (zie Tabel 6.3) is naar schatting tus- 

sen eind 1994 en eind 1995 met 3,6 % afge- 

nomen, en heeft in het eerste kwartaal van 

1996 verder terrein verloren : eind maart 1996 

bedroeg zij 159,5 miljard ecu. Dat is een 

afname van 17,5 % ten opzichte van het re- 

cord van september 1992. 

De  algehele verkrapping van de markt is voor- 

namelijk te wijten aan het slinkende totaal aan 

uitstaande obligaties. In de loop van de perio- 

de sinds eind 1994 is het totale bedrag aan in 

Ecu luidende obligaties gedaald van 124 mil- 

jard ecu to t  I 1 1,2 miljard ecu eind maart 1996 

en 110,6 miljard ecu eind juni. De aflossingen 

op obligaties waren hoog, terwijl er weinig 

uitgiftes waren, met name van de private 

sector: publiekrechtelijke debiteuren, die hun 

uitgiften verminderden namen in 1995 88 % 

van de bruto-uitgiften voor hun rekening, 

vergeleken met 79 % in 1994 Ofschoon de 

totale internationale uitgifte van obligaties in 

1995 beperkt bleef, was de teruggang in uit- 

giften van Ecu-papier nog sterker aangezien 

het totale bedrag aan internationale Ecu-obli- 

gaties in het totale uitstaande bedrag tussen 

eind 1994 en eind 1995 afnam van 4 , l  Oh to t  

3,6 Oh In tegenstelling to t  obligaties, bleef de 

geraamde bancaire kredietverlening (aan parti- 

culieren en aan banken buiten het BIB rappor- 

tagegebied) met 55-56,O miljard ecu globaal 

constant gedurende de gehele periode van 

eind 1994 to t  eind 1995 Het aandeel van de 

Ecu in de totale internationale bancaire activa 

daalde van 2,5 % to t  2 , l  % Voor kortlopend 

schuldpapier kon in 1995 en het begin van 

1996 een lichte stijging worden geconstateerd, 

waarbij medium-term notes de voornaamste 

bron van groei waren Ook hier nam het 

mondiale volume van euro-notes echter snel- 

ler toe dan dat van in Ecu's luidende schuld- 

titels, hetgeen wees op een slinkend markt- 

aandeel. 

Het verschil tussen de Ecu-marktkoers en de 

theoretische ofwel « mand »-koers i s  in vroe- 

gere jaren binnen het bereik van plus o f  min 

20 basispunten gebleven, behalve tijdens peri- 

odes van turbulentie in de valutamarkten. Di t  

verschil is sinds april l994 aanzienlijk toegeno- 

men, heeft zich gedurende het eerste kwartaal 

van 1995 verder verwijd, en bereikte uiteinde- 

lijk aan het eind van 1995 en in het begin van 

1996 meer dan - 3 %, de grootste marge aller 

tijden Tegelijkertijd bleef het verschil tussen 

de korte en de lange rente gedurende geheel 

1995 dichtbij pari. In de lente van 1996 vond 

echter enige ommekeer plaats in deze trends 

toen het wisselkoersversch~l naar - 1,5 % zak- 

te en het lange-rente-ecart zich verwijdde to t  

-0,2 %, en in de zomer het wisselkoersver- 

schil afnam to t  een dieptepunt van -0,25 %. 



Indicatoren voor de ontwikkeling van de Ecu 
(uItimocGfers; in miljarden ecu) 

dec. 94 dec. 95 mrt. 96 jun. 96 sep. 96 

Obligaties : 124,O 1 16,4 111,2 l 10,6 - 

W d d N d n  .' 
intemationaal(') 

binnenlands<a) 

Euro-notes 

Schatkistpapier 

Geschatte bancaire 

krediet~erlening(~) 56,O 55,3 55,5 

Geschat marktvol~rne(~) 170,l 164,O 159,5 - 

Totaal E~u-leningen(~) 167,3 152,3 153,O - 

Totaal Ecu-deposito's(') 168,l 144,l 147,8 - 
wisselkoers verschil(^ -0,4 -2, l  - 2,5 - 1,5 - 1,O 

Korte-renteverschil(" 0, I OIO OIO 0,o 0.0 

Bron Nationale gegevens en BIB-Kwartaalstatistieken m b t de ontwikkelingen in het internationale bankwezen en o p  
Cinanciele markten 

(a) He t  onderscheid in nationale en internationale aangelegenheden wo rd t  in de BIB-Kwartaalstatistieken gemaakt 
(b) Kredietverlening aan particulieren en kredietverlening aan banken buiten het  rapportagegebied 
(c) Vanwege de geschatte dubbeltell ing is ecu 20 mi i~ard  in mindering gebracht als gevolg van de functie van de banken 

als zowel emittenten als houders van ecu-effecten doet zich een dubbeltell ing voor  tussen de effecten- en de 
bancaire markt Aangezien geen volledige gegevens beschikbaar zijn, is deze dubbeltell ing geschat 

(d) Inclusief interbancaire kredietverlening 
(e) Inclusief interbancaire deposito's 
(f) Kwartaalgemiddelden. procentpunten 

H e t  aanhoudende en aanzienlijke wisselkoers- 

verschil in  1995 en het  begin van 1996, tijdens 

een periode dat (met uitzondering van het 

eerste kwartaal van 1995) de wisselkoersspan- 

ningen niet uitgesproken waren, word t  gezien 

als de weerspiegeling van een aantal factoren, 

met  name de onzekerheid welke landen zullen 

deelnemen aan de muntunie en, t o t  o p  zekere 

hoogte, de juridische onzekerheden met  be-  

trekking t o t  de continu'iteit van in  ecu's luiden- 

de contracten. D e  afname van het wisselkoers- 

verschil na het  eerste kwartaal van 1996 doet  

een afname van de spanningen en de onzeker- 

heden vermoeden, en doet  zich binnen het 

EMS gevoelen in een zeer grote mate van 

stabiliteit. D e  terugkeer naar nauwere wissel- 

koersverschillen kan o o k  de weerspiegeling 

zijn van een vertraagde reactie o p  de conclu- 

sies van de t o p  van Madrid en van een meer 

algemene toename van het  optimisme in de 

financiële markten over de waarschijnlijkheid 

van de EMU, zowel als van de aan de gang 

zijnde voorbereiding van het  juridische kader 

voor  het gebruik van de euro. 



D e  Belgische economie herstelde zich vrij snel 

van de recessie van 1993, toen het reele bbp 

met 1,4 % daalde, en in  1994 werd een groei 

van 2 , 3 %  gerealiseerd (zie Tabel 7.1). D e  

groeivertraging van het bbp t o t  1,9 % in 1995 

weerspiegelt een algehele groeistagnatie bin- 

nen de EU, terwijl sedert het tweede kwartaal 

van 1996 verscheidene indicatoren wijzen o p  

een groeiherstel. In de meest recente progno- 

se van de Commissie word t  voor  1996 een 

bbp-groei voorzien van 1,4 %. D e  voorwaar- 

den voor  een duurzaam herstel van de econo- 

mische groei lijken aanwezig t e  zijn - de 

loonstijgingen zijn gematigd, en de inflatie en 

de lange rente zijn laag Verwacht mag worden 

dat structurele aanpassingen van zowel het 

sociale-zekerheids- als het  pensioenstelsel 

evenals maatregelen t e r  bescherming van het 

concurrentievermogen en de groei van de 

werkgelegenheid als onderdeel van de zogehe- 

ten K kaderwetten » zowel de begrotingscon- 

solidatie zullen steunen als de werkgelegen- 

heid verbeteren 4 .  H e t  werkloosheidscijfer is 

rond de I O %. 

België - Kernindicatoren 1991 -96* 

Algemene economische indicatoren 

Groei reëel bbp, % 

Korte rente, % 

Werkloosheid, % 

Convergentie-indicatorenca) 

Stijging consumentenprijzen, % 

Stijging interim-consumptieprijs-index, % - - - - 1,4 1,6 

Referentiewaarde, % 4,4 3,8 3,l 3, l  2,7 2.6 

Overschot (+)/tekort (-) totale overheid. % bbp -6,s -7,2 -7,s -5 , l  -4 , l  -3,3 

Brutoschuld totale overheid, % bbp 129,4 130,6 137,O 135,O 133,7 130,6 

Lange rente, % 9,3 8,7 7,2 7,8 7,s 6,7 

Referentiewaarde, % 10,7 10,7 9,3 10,O 9,7 8,7 

Indicatoren wisselkoenstabiliteit 

Wisselkoers ten opzichte van de Duitse mark 20,59 20,59 20,90 20,61 20,57 20,57 

Nominale effectieve wisselkoers 99,8 101.9 102,8 104,s 108,9 107.2 

Reële effectieve wisselkoers 98,6 99,2 99,7 10 1,l 104,3 102,s 

Wisselkoersvolatiliteit 0.04 0,04 0,33 0,09 0,07 0,02 

Andere factoren 

Arbeidskosten per eenheid product, mutatie, % 6,3 3,s 3,9 0.5 1 ,O 0,O 

Lopende rekening, % bbp 2,4 2,9 5,O 5,2 4,8 5.0 

Netto buitenlands actief (+)/passief (-), % bbp 7,8 10,4 15,l 15,5 18,O - 

Uitvoer, % bbpcb) 74,2 75,6 78, l  83,3 85,8 87,4 

Zie voor bronnen en toelichting. Kader 7 1 
(a) Met uitzondering van het wisselkoerscriterium. 

De stijging van de consumentenprijzen In 1996 i s  berekend over de eerste negen maanden, terwijl de stijging van de 
interim-consumptieprijs-index betrekking heeft op de referentieperiode oktober 1995 to t  en met september 1996 

(b) In 1994 bedroeg de uitvoer naar andere EU-landen 70.7 % van de totale uitvoer van de BLEU (EU-gemiddelde 
61,7%) 

' Deze wetten stellen de Regering in staat op bepaalde 
gebieden maatregelen te nemen zonder de in andere 
gevallen vereiste behandeling in  het Parlement. dat de 
genomen maatregelen achteraf. binnen een tevoren 
vastgestelde periode, bekrachtigt. 



Gedurende de referentieperiode bedroeg de 

inflatie op  basis van de interim-consumptie- 

prijs-index 1,6 %, waarmee Belgie een van de 

laagste inflatiepercentages binnen de Unie rea- 

liseerde D e  inflatie bevond zich derhalve ruim 

onder de voor  de beoordeling van een hoge 

mate van prijjsstabil~teit berekende referentie- 

waarde. Gedurende de meest recente drie- 

maands periode bedroeg de inflatie o p  basis 

van de interim-indexcijfers 2,O % O p  de mid-  

dellange termijn is de inflatie, gemeten als de 

stijging van de nationale consumptieprijzen 

teruggebracht van 3,2 % in 199 1 t o t  1,5 % in 

1995 D e  ontwikkelingen in de arbeidskosten 

per  eenheid product en andere prijsindicatoren 

lijken erop t e  wijzen dat in Belgie de prijssta- 

bil iteit o p  korte termijn niet word t  bedreigd. 

Sinds het recente hoogtepunt van 7,5 % bbp 

in 1993, is het vorderingentekort van de over- 

heid geleidelijk gedaald, doch met  4 , l  % bbp 

bevond het zich in  1995 nog ru im boven de 

referentiewaarde van 3 %. Afgezien van een 

geringe verslechtering in het begin van de 

jaren negentig, heeft het primaire saldo in  het 

algemeen een verbetering te  zien gegeven. In 

1995 was een aanzienlijke daling van de rente- 

lasten t o t  9 , l  % bbp de belangrijkste factor bij 

deze algehele verbetering. H e t  begrotingste- 

ko r t  bli jft aanzienlijk hoger dan de overheids- 

investeringen, die met  1,3 % bbp het  laagste 

binnen de Unie zijn. D e  daling van de tekor t -  

quote heeft bijgedragen t o t  een vermindering 

van de zeer hoge schuldquote (die in 1993 

een hoogtepunt van 137,O % bbp bereikte). In 

1995 was de vermindering deels het  gevolg 

van de afstoting van financiële overheidsactiva. 

D e  schuldquote was in 1995 met  133,7 % het  

hoogste binnen de EU en bevond zich ver 

boven de referentiewaarde van 6 0 % .  Ge-  

raamd w o r d t  dat in 1996 de tekortquote 

verder zal dalen, t o t  3,3 %, in de buurt van de 

referentiewaarde van 3 %. Terzelfder t i jd 

w o r d t  verwacht dat de schuldquote verder zal 

dalen t o t  130,6 % bbp in 1996. D o o r  de Raad 

van de EU is besloten dat zich in  België een 

buitensporig tekor t  voordoet.  

W a t  het  wisse/koersbe/oop betreft  : de Belgi- 

sche frank neemt deel aan het  wisselkoersar- 

rangement van het  Europees Monetair Stelsel. 

Belgie heeft de bilaterale spilkoers van de 

f r a ~ k  gedurende de referentieperiode niet ge- 

devalueerd. D e  wisselkoers ten opzichte van 

de sterkste valuta's van het  wisselkoersarran- 

gement was stabiel, met  een o p  vergelijkbare 

basisi gemeten volatiliteit van 0,O-0, l  %. D e  

nominale effectieve wisselkoers is gedurende 

de afgelopen twee jaar in slechts geringe mate 

geapprecieerd. H e t  Belgische korte-rentever- 

schil met  de Duitse mark is gedaald t o t  nul. 

Sinds 199 1 hebben de obligatierendementen 

in België een dalende tendens ver toond ;  ge- 

durende de referentieperiode bevonden de 

rendementen zich in de buurt van die in 

Duitsland en Nederland (de landen met  de 

laagste rendementen). Gedurende de referen- 

tieperiode was de lange rente 6 , 7 % ,  ruim 

onder de referentiewaarde. 

Voor  wat de andere factoren betreft : de 

lopende rekening in België is gedurende de 

afgelopen jaren gekenmerkt door  grote en 

geleidelijk verder oplopende overschotten. 

België heeft per  saldo een sterk positieve 

externe vermogenspositie. 

Samenvattend : België heeft een goede pres- 

tatie geleverd o p  het gebied van de prijsstabi- 

liteit, de convergentie van de lange rente en 

de wisselkoersstabiliteit binnen het wissel- 

koersarrangement. O p  het terrein van de 

overheidsfinanciën word t  o o k  voortgang ge- 

b o e k t ;  de tekortquote vertoont nog steeds 

een dalende tendens en de zeer hoge schuld- 

quote is sedert het hoogtepunt van 1993 

afgenomen. Gezien de nog steeds zeer hoge 

schuldquote, is echter langdurige en vastbera- 

den actie vereist o m  de begrotingsontwikkelin- 

gen blijvend onder  controle t e  brengen. 

De volatiliteit i s  in alle gevallen gemeten ten opzichte 
van de Duitse mark; z ~ e  Kader 7.1. 



7.2 Denemarken 

In het  begin van de jaren negentig heeft de 

Deense economie zich enige t i jd traag ontwik- 

keld (zie Tabel 7.2). In 1994 en 1995 vertoon- 

de het reële bbp echter een sterke toename, 

onder  invloed van de particuliere consumptie 

en later gesteund d o o r  aantrekkende investe- 

ringen. Volgens prognoses van de Commissie 

word t  verwacht dat de bbp-groei in 1996 met  

2, i % lager zal zijn dan in voorgaande jaren, 

onder  invloed van de algehele groeivertraging 

binnen de EU, Desalniettemin lijken de voor-  

waarden voor  een duurzaam herstel van de 

economische groei aanwezig te  zijn. H e t  alge- 

mene vertrouwen word t  wellicht ook  gevoed 

d o o r  een groeiende arbeidsvraag en structure- 

le aanpassingen o p  de arbeidsmarkten, die 

hebben bijgedragen t o t  een vermindering van 

de werkloosheid van meer dan 12 % in 1993 

t o t  9 % in 1996. 

Denemarken - Kernindicatoren 199 1 -96* 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Algemene economische indicatoren 

Groei reëel bbp, % 

Korte rente, % 

Werkloosheid, % 

Convergentie-indicatoren(') 

Stijging consumentenprijzen, % 

Stijging interim-consumptieprijs-index, % 

Referentiewaarde, % 

Overschot (+)/tekort ( -)  totale overheid. % bbp 

Brutoschuld totale overheid, % bbp 

Lange rente, % 

Referentiewaarde, % 

Indicatoren wisselkoersstabiliteit 

Wisselkoers ten opzichte van de Duitse mark 

Nominale effectieve wisselkoers 

Reële effectieve wisselkoers 

Wissel koersvolatiliteit 

Andere factoren 

Arbeidskosten per eenheid product. mutatie, % 

Lopende rekening, % bbp 

Netto buitenlands actief (+)/passief (-), % bbp 

Uitvoer, % bbpcb) 

* Zie voor bronnen en toelichting. Kader 7.1. 
(a) Met uitzondering van het wisselkoerscrlterium 

De stijging van de consumentenprijzen in 1996 is berekend over de eerste negen maanden. terwijl de stijging van de 
interim-consumptieprqs-index betrekking heeft op de referentleperiode oktober 1995 to t  en met september 1996. 

(b) In 1994 bedroeg de uitvoer naar andere EU-landen 63,2 % van de totale Deense uitvoer (EU-gemiddelde 61.7 %) 

Gedurende de referentieperiode bedroeg de referentiewaarde. Gedurende de meest recen- 

inflatie in  Denemarken o p  basis van de inte- t e  driemaandsperiode bedroeg de inflatie o p  

rim-consumptieprijs-index 2,2 %, en was der- basis van de interim-indexcijfers 2,s %. Geme- 

halve lager dan de voor  de beoordeling van ten als de stijging van de nationale consump- 

een hoge mate van prijsstabiliteit berekende tieprijzen, heeft de inflatie in  Denemarken zich 



sinds 199 1 rond de 2 % bewogen. De ontwik- 

kelingen in de arbeidskosten per eenheid pro- 

duct en andere prijsindicatoren lijken erop te 

wijzen dat in Denemarken de prijsstabiliteit op 

korte termijn niet wordt bedreigd. 

Na de versoepeling van het begrotingsbeleid 

in 1993 en 1994, waardoor de tekortquote op 

3,9 % respectievelijk 3,5 % kwam, is het tekort 

in 1995 gereduceerd to t  1,6 % bbp, ruim 

onder de referentiewaarde van 3 %. Het pri- 

maire overschot i s  in 1995 aanzienlijk geste- 

gen. In 1995 was het overheidstekort voor het 

eerst sinds 199 1 lager dan de overheidsinves- 

teringen. De overheidsschu!dquote bereikte in 

1993 een hoogtepunt van 80,l  % maar is 

sindsdien vrij snel gedaald als gevolg van een 

verbeterd primair saldo alsmede de afstoting 

van financiële overheidsactiva. Met 7 1,9 % bbp 

in 1995 bevindt de schuldquote zich nog 

boven de referentiewaarde van 60 %. Voor 

1996 wordt een geringe daling van de tekort- 

quote verwacht to t  1,4 %. Terzelfder tijd 

wordt een verdere daling van de schuldquote 

verwacht. to t  70,2 % in 1996. In Denemarken 

doet zich volgens de Raad van de EU geen 

buitensporig tekort voor. 

Wat het wisse!koersbeloop betreft, neemt de 

Deense kroon deel aan het wisselkoersarran- 

gement van het Europees Monetair Stelsel. 

Denemarken heeft de bilaterale spilkoers van 

de kroon gedurende de referentieperiode niet 

gedevalueerd. De kroon heeft zich in het 

algemeen stabiel betoond, maar was in het 

eerste kwartaal van 1995 onderhevig aan 

spanningen. O p  vergelijkbare basis gemeten, 

was de volatiliteit 0,O-0,2 %. De nominale 

effectieve wisselkoers is gedurende de afgelo- 

pen twee jaar in geringe mate geapprecieerd 

als gevolg van een stijging ten opzichte van 

valuta's buiten het wisselkoersarrangement en 

valuta's buiten de EU. Ultimo september 1996 

was het Deense korte-renteverschil met de 

Duitse mark gedaald to t  0,6 %. 

In de jaren negentig hebben de obligat~e- 

rendementen in Denemarken zich relatief dicht 

in de buurt bewogen van die in andere EU- 

landen met de laagste rendementen, zij het 

met een positief ecart Gedurende de referen- 

tieperiode bleven de Deense rendementen 

met een gemiddeld niveau van 7,4 % onder de 

referentiewaarde. 

Voor wat de andere factoren betreft, is de 

lopende rekening gedurende de afgelopen ja- 

ren gekenmerkt door overschotten. Denemar- 

ken heeft per saldo een negatieve externe 

vermogenspositie. 

Samenvattend heeft Denemarken een goede 

prestatie geleverd op het gebied van de prijs- 

stabiliteit en de convergentie van de lange 

rente. Voorts is de kroon grosso modo geken- 

merkt geweest door stabiliteit binnen het wis- 

selkoersarrangement, hoewel ook sprake is 

geweest van enige volatiliteit; verwacht wordt 

dat het overheidstekort in 1996 ruim onder de 

referentiewaarde zal blijven. Een verdere ver- 

betering van de begrotingspositie lijkt geboden 

om de aanzienlijke schuldreductie gedurende 

de afgelopen jaren te kunnen consolideren. 

Denemarken heeft te kennen gegeven dat het 

niet zal deelnemen aan de derde fase, zodat 

het land bij de aanvang van de derde fase de 

gemeenschappelijke munt niet zal invoeren. 



7.3 Duitsland 

N a  een sterk herstel in 1994, toen het reële 

bbp  in  Duitsland met 2,9 % toenam, vertraag- 

de de groei van de productie t o t  1,9 % in 

1995, hoofdzakelijk als gevolg van afnemende 

bedrijfsinvesteringen en een afnemende bouw-  

productie, tezamen met  voorraadintering, een 

factor die zich o o k  in 1996 doet  gevoelen (zie 

Tabel 7.3). Verschillende indicatoren wijzen o p  

een herstel na het eerste kwartaal van 1996, 

maar volgens prognoses van de Commissie zal 

de groei van het bbp gedurende het gehele 

jaar met  1,4 % lager ui tkomen dan in 1995, 

terwijl het werkloosheidscijfer, dat zich thans 

iets boven de 10 % bevindt, hoog zal blijven. 

Veelomvattende maatregelen t e r  consolidering 

van de overheidsfinanciën en t e r  opheffing van 

verstarringen op  de goederen- en arbeids- 

markten dragen bij t o t  betere voorwaarden 

voor  een duurzaam herstel van de economi- 

sche groei. 

Duitsland - Kernindicatoren 199 1 -96* 

Algemene economische indicatoren 

Groei reëel bbp. % 

Korte rente, % 

Werkloosheid, % 

Convergentie-indicatoren(') 

Stijging consumentenprijzen, % 

Stijging intenm-~onsumptiepri~s-index. ?h 

Referentiewaarde, % 

Overschot (+)/tekort (-) totale overheid, % bbp 

Brutoschuld totale overheid, % bbp 

Lange rente, % 

Referentiewaarde, % 

Indicatoren wisselkoenstabiliteit 

Wisselkoers ten opzichte van de Duitse mark 

Nominale effectieve wisselkoers 

Reële effectieve wisselkoers 

Wisselkoersvolatiliteit 

Andere factoren 

Arbeidskosten per eenheid product, mutatie. % 

Lopende rekening, % bbp 

Netto buitenlands actief (+)/passief (-), % bbp 

Uitvoer, % bbp(b) 

Zie voor bronnen en toelichting, Kader 7 1 De cijfers met betrekking tot  de groei van het bbp en de arbeidskosten 
per eenheid product in 199 1 en de stijging van de consumentenprijzen tot  1994 hebben betrekking op West- 
Duitsland, daarna op het verenigde Duitsland 

(a) Met uitzondering van het wisselkoerscriterium 
De stijging van de consumentenprijzen in 1996 is berekend over de eerste negen maanden, tenvijl de stijging van de 
interim-consumptiepri)s-index betrekking heeft op de referentieperiode oktober 1995 tot  en met september 1996 

(b) In 1994 bedroeg de uitvoer naar andere EU-landen 57,7 % van de totale Duitse uitvoer (EU-gemiddelde 61.7 %) 

Gedurende de referentieperiode bedroeg de de beoordeling van een hoge mate van prils- 

inflatie o p  basis van de interim-consumptie- stabiliteit berekende referentiewaarde. Gedu- 

prijs-index 1,3 %, o p  twee  na het laagste rende de meest recente driemaandsperiode 

niveau binnen de EU en ru im onder de voor  bedroeg de inflatie o p  basis van de interim- 



indexcijfers 1 ,3 % Duitsland is erin geslaagd 

de inflatoire gevolgen van de hereniging onder 

controle te  krijgen Gemeten als de stijging 

van de nationale consumptieprijzen, bereikte 

de inflatie een hoogtepunt van 4,O % in 1992 

en is sindsdien teruggebracht t o t  minder dan 

2 % vanaf 1995 D e  gematigde stijging van de 

arbeidskosten per  eenheid product heeft hier- 

aan bijgedragen, en de ontwikkelingen in de 

andere prijsindicatoren lijken erop t e  wijzen 

dat de prijsstabiliteit o p  korte termijn niet 

word t  bedreigd 

D e  overheidstekortquote, die in 1994 t o t  min- 

der  dan 3 % was gedaald, steeg in 1995 t o t  

3,5 %, hetgeen boven de referentiewaarde van 

3 % is. D e  verslechtering was het gevolg van 

een tragere groei van de overheidsontvangsten 

en een snellere stijging van de  overheidsuitga- 

ven, terwi j l  het primaire saldo is teruggelopen 

van een overschot t o t  globaal nul. Hoewel  in 

1994 het overheidstekort en de overheidsin- 

vesteringen vrijwel van dezelfde orde van 

grootte waren, werden in 1995 de overheids- 

investeringen ruimschoots overtroffen d o o r  het 

overheidstekort. Terzelfder t i jd nam de schuld- 

quote sterk toe,  van 50,4 % bbp in  1994 t o t  

5 8 , l  % in 1995, hetgeen in hoge mate het 

gevolg was van de overname d o o r  de Rege- 

ring van de schulden van de Treuhand, van 

woningbouwverenigingen in de vroegere D D R  

en van de Deutsche Kreditbank. Voor  1996 

word t  een verdere stijging van het tekor t  

verwacht, t o t  4,O % bbp, hetgeen de referen- 

tiewaarde van 3 % ruim te  boven gaat. Ver- 

wacht word t  dat de stijging van het  begro- 

tingstekort in 1996 zal leiden t o t  een verdere 

toename van de schuldquote t o t  60 ,8%,  

waarmee derhalve de referentiewaarde van 

60 % zal worden overschreden. D o o r  de Raad 

van de EU is besloten dat zich in Duitsland 

een buitensporig tekor t  voordoet.  

Wat  het wisselkoersbeloop betreft, neemt de 

Duitse mark deel aan het wisselkoersarrange- 

ment van het Europees Monetair Stelsel. 

Duitsland heeft de bilaterale spilkoers van de 

mark gedurende de referentieperiode niet ge- 

devalueerd. D e  wisselkoers ten opzichte van 

de sterkste valuta's van het wisselkoersarran- 

gement was stabiel. D e  sterke stijging aan het 

begin van 1995 van de nominale effectieve 

wisselkoers is later dat jaar en aan het begin 

van 1996 geleidelijk ongedaan gemaakt. Samen 

met  België, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk 

kent Duitsland de laagste korte rente binnen 

de Unie. 

N a  de sterke stijging van de obligatierende- 

menten in 1994, is de lange rente in Duitsland 

in  1995 gestaag gedaald. In het begin van 

1996 vond een geringe stijging plaats en was 

e r  sprake van enige mate van volatiliteit. Ge-  

durende de referentieperiode bevond de Dui t -  

se lange rente zich o p  één van de laagste 

niveaus binnen de EU en bleef met 6,3 % ruim 

onder de referentiewaarde. 

Voor  wat de andere factoren betreft, is de 

lopende rekening gedurende de afgelopen ja- 

ren gekenmerkt d o o r  een klein tekort.  Duits- 

land heeft per  saldo een positieve externe 

vermogenspositie. 

Samenvattend heeft Duitsland een goede pres- 

tatie geleverd o p  het gebied van de prijsstabi- 

liteit en de convergentie van de lange rente, 

terwijl de Duitse mark als een stabiele valuta 

aan het wisselkoersarrangement van het Euro- 

pees Monetair Stelsel deelneemt. Voor wat de 

overheidsfinanciën betreft, zijn krachtige en 

consequent volgehouden maatregelen vereist. 

D e  tekortquote is in 1995 gestegen t o t  3 ,s  % 

en voor  1996 word t  een verdere stijging ver- 

wacht. D e  schuldquote zal naar verwachting 

stijgen t o t  meer dan 60 % bbp, hetgeen dui- 

delijk het belang aangeeft van een omslag in 

de ontwikkeling van de overheidsfinanciën. 





De tekortquote is  aanzieniijk afgenomen, van 

een hoogtepunt van 14,2 % in l993 to t  9 , l  % 
in 1995, als gevolg van hogere overheidsont- 

vangsten. O p  de primaire balans is in 1995 

een overschot van 4,0% gerealiseerd. De te- 

kortquote i s  nog steeds de hoogste binnen de 

Unie, i s  driemaal zo hoog als de overheidsin- 

vesteringen, en bevindt zich ruim boven de 

referentiewaarde van 3 %. Als gevolg van de 

hoge tekorten, heeft de schuldquote een ver- 

dere stijging te zien gegeven, t o t  I 1 1,8 % in 

1995, één van de hoogste niveaus binnen de 

Unie en ver boven de referentiewaarde van 

60 % Voor 1996 wordt een verdere daling 

van de tekortquote voorzien to t  7,9 % bbp, 

nog steeds ver boven de referentiewaarde De 

schuldquote zal naar verwachting enigszins af- 

nemen, to t  110,6 %. Door  de Raad van de EU 

i s  besloten dat zich in Griekenland een buiten- 

sporig tekort voordoet 

Wat het wisselkoersbeloop betreft, neemt de 

Griekse drachme niet deel aan het wissel- 

koersarrangement van het Europees Monetair 

Stelsel. Gedurende de referentieperiode is de 

drachme met ongeveer 2,5 % gedeprecieerd 

ten opzichte van de sterkste valuta's van het 

wisselkoersarrangement, waarbij slechts een 

geringe volatiliteit is opgetreden (0,2 %, op 

vergelijkbare basis gemeten). Effectief is de 

wisselkoers met 2,4 % gedeprecieerd, over- 

eenkomstig de aangekondigde doelstelling. De 

indicatoren voor de reële effectieve wissel- 

koers geven alle aan dat de drachme in waar- 

de is gestegen, zowel gedurende de referen- 

tieperiode als op de middellange termijn. Het 

korte-renteverschil met de Duitse mark is met 

ongeveer 3 procentpunten afgenomen to t  

rond 10 procentpunten aan het einde van de 

referentieperiode. 

In de afgelopen jaren is de lange rente in 

Griekenland (die i s  gekoppeld aan de tarieven 

voor twaalfmaands Schatkistpapier) snel afge- 

nomen, van 24,l  % in 1992 to t  17,4 % in 

1995. Desalniettemin bevond het niveau zich 

gedurende de referentieperiode nog ver boven 

de referentiewaarde. 

Voor wat de andere factoren betreft, kent 

Griekenland de afgelopen jaren tekorten op 

de lopende rekening, die na een aanzienlijke 

vermindering in 1993 en 1994, in 1995 weer 

zijn toegenomen. Griekenland heeft per saldo 

een negatieve externe vermogenspositie. 

Samenvattend heeft Griekenland voortgang ge- 

boekt bij het terugdringen van de inflatie, de 

lange rente en de begrotingstekorten. De 

drachme neemt niet deel aan het wisselkoers- 

arrangement. De drachme heeft zich opmerke- 

lijk stabiel getoond ten opzichte van de sterk- 

ste valuta's binnen het arrangement alsook 

gewogen op basis van handelsstromen. Desal- 

niettemin zijn nog buitengewoon krachtige en 

consequent volgehouden maatregelen vereist, 

gezien het feit dat de inflatie en de lange 

rente zich ruim boven de referentiewaarden 

bevinden en zowel de tekort- als de schuld- 

quote zich op zeer hoge niveaus bevinden. 



7.5 Spanje 

H e t  economische herstel in  Spanje zette begin 

1994 in, waarna t o t  eind 1995 sprake was van 

een versnellende groei, gevolgd d o o r  een da- 

ling onder invloed van de meer algemene 

tendens binnen de EU (zie Tabel 7.5). D e  

vertraging is echter minder ernstig geweest 

dan in een aantal andere landen van de EU, 

en de groei van het reële bbp in Spanje 

bedroeg in 1995 toch nog 2,8 %. D o o r  de 

Commissie word t  voor  1996 een bbp-groei 

van 2 , l  % verwacht. Een teruglopende inflatie 

en het  streven naar begrotingsconsolidatie, 

alsmede hervormingen o p  de arbeidsmarkt in 

1994 en de redressering van het tekor t  o p  de 

lopende rekening dragen bij t o t  het scheppen 

van gunstige voorwaarden voor  een duurzaam 

groeiherstel. Desalniettemin is met  rond 22 % 
in 1996 de werkloosheid nog steeds het 

hoogst binnen de EU. 

Spanje - Kernindicatoren 199 1 -96* 

Algemene economische indicatoren 

Groei reëel bbp, 90 

Korte rente. % 

Werkloosheid, % 

Convergentie-indicatoren<', 

Stijging consumentenprijzen, % 

Stijging interim-consumptieprijs-index, % - - - - 4,7 3,8 

Referentiewaarde, % 4,4 3,8 3,l 3 , l  2,7 2,6 

Overschot (+)/tekort (-) totale overheid, % bbp -4,9 - 3,6 -6,8 -6,3 -6,6 -4,4 

Brutoschuld totale overheid, % bbp 45,8 48.4 60.5 63,l 65, i  67.8 

Lange rente, % 12,4 1 1,7 10,2 10,O 1 1,3 9,5 

Referentiewaarde, % 10,7 10,7 9,3 10,O 9,7 8,7 

Indicatoren wisselkoersstabiliteit 

Wisselkoers ten opzichte van de Duitse mark 62,64 65,61 76,95 82,57 87,OO 84,17 

Nominale effectieve wisselkoers 99,9 97.8 85,8 80,l 80,l 8 1,2 

Reële effectieve wisselkoers 100,9 100,6 89,4 85,2 86,8 88,9 

Wisselkoenvolatiliteit 0.20 0,53 0,54 0.26 0,46 O, 19 

Andere factoren 

Arbeidskosten per eenheid product. mutatie, % 7,4 6,8 3,3 1,0 2,O 3,3 

Lopende rekening, % bbp -3.0 -3,O -0,4 -0,7 1.4 l ,4  

Netto buitenlands actief (+)/passief (-), % bbp - 14,3 - 16,6 - 18,2 - 19,2 - 18,3 - 

Uitvoer, % bbpcb) 18,O 19,2 21,l 24,O 25.2 26.9 

* Zie voor bronnen en toelichting, Kader 7 1 
(a) Met uitzondering van het wisselkoencr~terium 

De stijging van de consumentenprijzen in 1996 is berekend over de eerste negen maanden, terwijl de stijging van de 
interim-consumptieprijs-index betrekking heeft op de referentieperiode oktober 1995 tot  en met september 1996 

(b) In 1994 bedroeg de uitvoer naar andere EU-landen 7 1 , O  % van de totale Spaanse uitvoer (EU-gemiddelde 6 1,7 %) 

Gedurende de referentieperiode bedroeg de boven gaat. Gedurende de meest recente 

infiatie in Spanje o p  basis van de interim- driemaandsperiode bedroeg de infiatie o p  ba- 

consumptieprijs-index 3,8 %, hetgeen de voor  sis van de interim-indexcijfers 3,7 %. O p  de 

de beoordeling van een hoge mate van pris- middellange termijn, gemeten als de stijging 

stabiliteit berekende referentiewaarde ruim t e  van de nationale consumptieprijzen, is de in- 



flatie (met bijna 6 %) globaal constant geweest 

aan het begin van de jaren negentig, waarna 

een daling optrad t o t  4,6 % in 1993 ; in  de 

afgelopen periode is verdere voortgang ge- 

boekt,  hetgeen word t  bevestigd door  de an- 

dere prijsindicatoren. Als onderdeel van het 

convergentieproces is een verdere terugdrin- 

ging van de inflatie vereist. D i t  word t  beves- 

tigd d o o r  de ontwikkeling van de arbeidskos- 

ten per  eenheid product. 

N a  een belangrijke verslechtering van het be- 

grotingssaldo in 1993, toen het overheidste- 

kort opliep t o t  6,8 % bbp, is een lichte daling 

van de tekortquote opgetreden, die echter in 

1995 werd gevolgd d o o r  een stijging t o t  

6,6 %, hetgeen de referentiewaarde van 3 % 

aanzienlijk te  boven gaat. D e  stijging van de 

tekortquote was het gevolg van het feit dat 

een verlaging van de uitgaven ruimschoots 

werd overtroffen d o o r  een terugval in de 

overheidsontvangsten (onder invloed van lage- 

re sociale-verzekeringspremies). He t  primaire 

tekor t  liep in 1995 o p  t o t  1,3 %. H e t  begro- 

tingstekort ging in  1995 het niveau van de 

overheidsinvesteringen aanzienlijk t e  boven. 

D e  schuldquote is opgelopen en was in 1993 

voor  het eerst hoger dan de referentiewaarde 

van 60 % ; daarna is een verdere stijging opge- 

treden t o t  65,7 % in 1995. Voor  1996 word t  

een daling van de tekortquote t o t  4,4 % ver- 

wacht, hetgeen de referentiewaarde van 3 % 

ruim t e  boven gaat. D o o r  de hoogte van de 

tekortquote zal het niet mogelijk zijn een 

verdere stijging van de schuldquote, t o t  het  

nagestreefde niveau van 67,8 % bbp, t e  ver- 

wezenlijken. D o o r  de Raad van de EU is 

besloten dat zich in Spanje een buitensporig 

tekor t  voordoet.  

Wat  het wisselkoersbeloop betreft, neemt de 

Spaanse peseta deel aan het  wisselkoersarran- 

gement van het Europees Monetair Stelsel. D e  

peseta kwam begin 1995 onder  druk, en o p  6 

maart 1995 werd besloten de spilkoers met  

7 % te devalueren. Sindsdien is in zowel de 

bilaterale als de effectieve koers een herstel 

opgetreden, t o t  het niveau van het begin van 

de referentieperiode. D e  volatiliteit van de 

wisselkoers was, o p  vergelijkbare basis geme- 

ten,  0,2-0,5 %. Gedurende de periode van 

spanningen, liep de Spaanse korte rente o p  

t o t  rond 5-5,5 procentpunten boven het Dui t -  

se niveau, maar recentelijk is het renteverschil 

afgenomen t o t  iets minder dan 4 procentpun- 

ten per ul t imo september 1996. 

To t  begin 1994 was sprake van een daling van 

de Spaanse lange rente, maar vervolgens trad 

een sterke stijging o p  t o t  een hoogtepunt van 

12.3 % in maart 1995. Sindsdien zijn de obl i-  

gatierendementen belangrijk gedaald, en is het 

verschil ten opzichte van de landen met  de 

laagste rendementen aanzienlijk afgenomen. 

Gemeten over de referentieperiode bedroeg 

het gemiddelde obligatierendement echter 

9,5 %, hetgeen de referentiewaarde t e  boven 

gaat. 

Voor wat  de andere factoren betreft, is de 

Spaanse lopende rekening in  de afgelopen 

jaren aanzienlijk verbeterd en word t  thans 

door  overschotten gekenmerkt. Spanje heeft 

per saldo een negatieve externe vermogens- 

positie. 

Samenvattend heeft Spanje voortgang geboekt 

met  betrekking t o t  de inflatie en de conver- 

gentie van de lange rente. Desalniettemin zijn 

krachtige en consequent volgehouden maatre- 

gelen nodig aangezien de inflatie en de lange 

rente de desbetreffende referentiewaarden t e  

boven gaan, de overheidstekortquote ondanks 

de daling in 1995 nog steeds hoog is en de 

schuldquote een voortdurende stijging heeft 

vertoond. D e  spilkoers van de peseta, die 

deelneemt aan het wisselkoersarrangement, is 

in maart 1995 gedevalueerd, maar heeft zich 

sedertdien hersteld en is, o p  een niveau rond 

de spilkoers, stabiel gebleven. 



7.6 Frankrijk 

N a  de recessie van 1992-93, w o n  het  econo- 

mische herstel in  Frankrijk in 1994 aan kracht 

(zie Tabel 7.6). Onder  invloed van de algehele 

groeivertraging binnen de EU haperde het  

herstel echter in 1995, hoewel het  reële bbp 

toch nog, gemeten over  het  gehele jaar, een 

groei van 2,2 % vertoonde. Aan het  b e g ~ n  van 

1996 deed zich een lichte stijging van de 

binnenlandse vraag voor, terwijl de werkloos- 

heid een voortdurende toename vertoonde, 

t o t  rond 12,5 %. D o o r  de Commissie word t  

voor  1996 een bbp-groei van I .O % verwacht. 

Gezien de belangrijke structurele maatregelen 

t o t  begrotingsconsolidatie en de zwakke infla- 

toire druk, is de basis aanwezig voor  een 

duurzaam herstel van de economische groei. 

Frankrijk - Kernindicatoren 199 1 -96* 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Algemene economische indicatoren 

Groei reëel bbp, % 

Korte rente, % 

Werkloosheid, Oh 

Convergentie-indicatoren(* 

Stijging consumentenprijzen, % 3.2 2,4 2, l  1.7 1,7 2 , l  

Stijging interim-consumptieprijs-index, % - - - 1,7 2, l  

Referentiewaarde, % 4,4 3,8 3, l  3,l 2,7 2,6 

Overschot (+)/tekort (-) totale overheid, % bbp -2,2 -3,8 -5,6 -5,6 -4,8 -4,O 

Brutoschuld totale overheid, % bbp 35,8 39,6 45.6 48,4 52,8 56,4 

Lange rente, % 9,O 8,6 6,8 7,2 7,5 6,6 

Referentiewaarde, % 10,7 10,7 9,3 10,O 9,7 8,7 

Indicatoren wisselkoenstabiliteit 

Wisselkoen ten opzichte van de Duitse mark 3,40 3,39 3,43 3,42 3,48 3,40 

Nominale effectieve wisselkoen 97,9 101,2 103,5 104,3 108,l 108,5 

Reële effectieve wisselkoen 96,3 97,8 98,7 98.3 100,9 101 ,O 

Wisselkoenvolatiliteit 0,07 O. 12 0,25 O, 10 0,32 O, I2  

Andere factoren 

Arbeidskosten per eenheid product, mutatie, % 4,O 2,8 2,9 0,2 1,2 1,6 

Lopende rekening, % bbp -0,5 0,3 0,7 0,5 1,l 1 1 1  

Netto buitenlands actief (+)/passief (-), % bbp -5,2 -3,2 - 10,7 -7,3 -4 , l  - 
Uitvoer, % bbpcb) 23,3 24.2 24,4 25,l 26,l 26,3 

Zie voor bronnen en toelichting. Kader 7.1 
(a) Met uitzondering van het wisselkoerscritenum 

De stijging van de consumentenpnjzen in 1996 is berekend over de eerste negen maanden. terwijl de stijging van de 
interim-consumptieprijs-index betrekking heeft op de referentieperiode oktober 1995 tot  en met september 1996 

(b) In 1994 bedroeg de uitvoer naar andere EU-landen 62,O % van de totale Franse uitvoer (EU-gemiddelde 6 1,7 %) 

Gedurende de referentieperiode bedroeg de waarde. Gedurende de meest recente drie- 

inflatie in  Frankrijk o p  basis van de interim- maands periode bedroeg de inflatie o p  basis 

consumptieprijs-index 2 , l  %, hetgeen lager is van de interim-indexcijfers 1,9 %. O p  de mid- 

dan de voor  de beoordeling van een hoge dellange termijn, gemeten als de stijging van 

mate van pr;jsstabiliteit berekende referentie- de nationale consumptieprijzen, is de inflatie 



sinds 1990 gestaag gedaald. De ontwikkeling 

van de arbeidskosten per eenheid product en 

andere prijsindicatoren steunen de opvatting 

dat op de korte termijn de prijsstabiliteit niet 

wordt bedreigd. 

De begrotingspositie is aan het begin van de 

jaren negentig belangrijk verslechterd, waarbij 

de tekortquote opliep to t  5,6 % in 1993. Deze 

ontwikkeling was hoofdzakelijk het gevolg van 

een belangrijke vergroting van de structurele 

tekortcomponent. Maatregelen to t  consolidatie 

van de begroting hebben sinds 1994 geleid t o t  

een verbetering van het primaire saldo (hoe- 

wel nog steeds een tekort) en een verlaging 

van de tekortquote to t  4,8 % in 1995, hetgeen 

de referentiewaarde van 3 Oh aanzienlijk te 

boven gaat. Het  tekort was duidelijk groter 

dan de overheidsinvesteringen. De schuldquo- 

te is  in 1995 gestegen to t  52,8 % en bleef 

daarmee onder de referentiewaarde van 60 %. 
Voor 1996 wordt een verdere verlaging van 

de tekortquote voorzien, hoewel deze met 

4,O % de referentiewaarde nog ruim te boven 

zal gaan. De vermindering van het begrotings- 

tekort zal naar verwachting onvoldoende zijn 

om de schuldquote, die in 1996 naar schatting 

zal stijgen to t  56,4 % (nog steeds beneden de 

referentiewaarde), te stabiliseren. Door  de 

Raad van de EU is besloten dat zich in 

Frankrijk een buitensporig tekort voordoet. 

Wat het wisselkoersbeloop betreft, neemt de 

Franse frank deel aan het wisselkoersarrange- 

ment van het Europees Monetair Stelsel. 

Frankrijk heeft de bilaterale spilkoers van de 

frank gedurende de referentieperiode niet ge- 

devalueerd. Tijdens de periode van onrust 

binnen het wisselkoersarrangement aan het 

begin van 1995 kwam de frank onder druk en 

daalde to t  ongeveer 6 % beneden de spilkoers 

ten opzichte van de sterkste valuta's binnen 

het arrangement. Sinds de tweede helft van 

1995 heeft de frank zich hersteld to t  dichtbij 

de spilkoers. De nominale effectieve wissel- 

koers van de frank is sinds oktober 1994 met 

rond 2 % geapprecieerd. De volatiliteit van de 

wisselkoers was, op vergelijkbare basis ge- 

meten, 0, l -0,3 %. Gedurende de referentie- 

periode varieerde het korte-renteverschil ten 

opzichte van de Duitse mark tussen 0,5 en 

3 procentpunten ; per ultimo september 1996 

bedroeg het verschil 0,5 procentpunt. 

Onder invloed van de internationale ontwikke- 

lingen is de lange rente in Frankrijk sedert 

199 1 gestaag gedaald. Meer recentelijk zijn de 

verschillen ten opzichte van andere landen met 

een laag rentepeil aanzienlijk verminderd en 

sinds begin 1996 zelfs verdwenen. Gemeten 

over de referentieperiode bedroeg het gemid- 

delde obligatierendement 6,6 %, hetgeen ruim 

onder de referentiewaarde is. 

Voor wat de andere factoren betreft, i s  de 

Franse lopende rekening sinds 1992 geken- 

merkt door overschotten. Frankrijk heeft per 

saldo een negatieve externe vermogenspositie. 

Samenvattend heeft Frankrijk een goede pres- 

tatie geleverd op het gebied van de prijsstabi- 

liteit en de convergentie van de lange rente. 

De schuldquote is onder de 60 % gebleven. 

Na de belangrijke verzwakking van de wissel- 

koers in het begin van 1995, is een herstel 

opgetreden en heeft de Franse frank zich rond 

de spilkoers in het wisselkoersarrangement 

weten te handhaven. Krachtige en consequent 

volgehouden maatregelen zijn vereist ter ver- 

betering van de begrotingspositie gezien de 

hoge tekortquote in 1995 en de naar ver- 

wachting beperkte verbetering in 1996. 



7.7 Ierland 

In scherp contrast met andere EU-landen i s  

Ierland in de afgelopen jaren gekenmerkt door 

een snelle groei, die het gemiddelde groeitem- 

po van het reële bbp in de EU ruimschoots 

overtrof (zie Tabel 7.7). Ondanks de algehele 

groeivertraging, nam de groei in de loop van 

1995 verder toe, waarbij het reële bbp met 

10,7 % steeg. Door  de Commissie wordt voor 

1996 een bbp-groei van 7,8 % verwacht. Een 

verbeterde begrotingspositie, een gestaag toe- 

nemend concurrentievermogen als gevolg van 

een gematigde loonontwikkeling en een lage 

inflatie gesteund door een verbeterde concur- 

rentiepositie vormen, tezamen met een ge- 

staag, hoewel langzaam, afnemende werkloos- 

heid, die thans rond 12 % bedraagt, goede 

voorwaarden voor een voortzetting van de 

economische groei. 

Ierland - Kernindicatoren 1991-96* 

Algemene economische indicatoren 

Groei reëel bbp, % 

Korte rente. % 

Werkloosheid, % 

Convergentie-indicatoren(') 

Stijging consumentenprijzen, % 

Stijging interim-consumptieprijs-index. % 

Referentiewaarde, % 

Overschot (+)/tekort (-) totale overheid, % bbp 

Brutoschuld totale overheid. % bbp 

Lange rente, % 

Referentiewaarde, % 

Indicatoren wisselkoenstabiliteit 

Wisselkoers ten opzichte van de Duitse mark 

Nominale effectieve wisselkoers 

Reële effectieve wisselkoers 

Wisselkoersvolatiliteit 

Andere factoren 

Arbeidskosten per eenheid product, mutatie, % 

Lopende rekening, % bbp 

Netto buitenlands actief (+)/passief (-), % bbp 

Uitvoer, % bbpcb) 

Zie voor bronnen en toelichting. Kader 7.1 
(a) Met uitzondering van het wisselkoerscriterium 

De stijging van de consumentenprijzen in 1996 is berekend over de eerste negen maanden, terwijl de stijging van de 
interim-consumptieprijs-index betrekking heeft op de referentieperiode oktober 1995 tot  en met 5eptember 1996 

(b) In 1994 bedroeg de uitvoer naar andere EU-landen 70.7 % van de totale Ierse uitvoer (EU-gemiddelde 6 1.7 %) 

Gedurende de referentieperiode bedroeg de maands periode bedroeg de inflatie op basis 

inflatie in Ierland op basis van de interim- van de interim-indexcijfers 2,2 %. O p  de mid- 

consumptieprijs-index 2,l  %, hetgeen lager is dellange termijn, gemeten als de stijging van 

dan de voor de beoordeling van een hoge de nationale consumptieprijzen, heeft de infla- 

mate van prijsstabiliteit berekende referentie- tie t o t  in 1993 een neerwaarts beloop gekend. 

waarde. Gedurende de meest recente drie- Sedertdien is de inflatie gestegen to t  iets meer 



dan 2 %, waarna volgens de meest recente 

gegevens weer  een daling is opgetreden. D e  

ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid 

product en andere prijsindicatoren steunen de 

opvatting dat o p  de korte termijn de prijssta- 

bil iteit niet word t  bedreigd. 

Als gevolg van belangrijke begrotingsconsoli- 

datie gedurende een aantal jaren is de begro- 

tingspositie verder verbeterd. Ondanks ver- 

schillende expansieve maatregelen, is de te- 

korfquote in  1995 met  slechts 0,3 procentpunt 

gestegen t o t  2 , 0 %  (hetgeen lager is dan de 

investeringsquote van de overheid). De  quote 

ligt derhalve onder  de referentiewaarde van 

3 %. Het  primaire overschot is in 1995 t o t  

3,O % gedaald. Voor  wat de schuldquote be- 

treft, heeft de neerwaartse tendens van de 

jaren negentig zich voortgezet. Sinds het 

meest recente hoogtepunt in 1993 is de 

schuldquote met  bijna 13 procentpunten ge- 

daald t o t  8 1,6 % in 1995 ; di t  is nog steeds 

hoog en ruim boven de referentiewaarde van 

60 %. Voor  1996 word t  verwacht dat de te-  

kortquote t o t  1,6 % zal dalen en dat de 

schuldquote een snelle verdere daling zal ver- 

tonen t o t  74,7 %. D o o r  de Raad van de EU is 

besloten dat zich in Ierland geen buitensporig 

tekor t  voordoet.  

Wat  het wisselkoersbeloop betreft, neemt het 

lerse pond deel aan het wisselkoersarrange- 

ment  van het Europees Monetair Stelsel. ler- 

land heeft de bilaterale spilkoers van het  pond 

gedurende de referentieperiode niet gedevalu- 

eerd. D e  volatiliteit van het lerse pond is 

betrekkelijk hoog geweest (0,3-0,5 %, o p  ver- 

gelijkbare basis gemeten) ; het lerse pond  ver- 

zwakte gedurende de onrust binnen het wis- 

selkoersarrangement in het  begin van 1995, 

waarbij zich ten opzichte van de spilkoersen 

van de sterkste valuta s een maximale afwij- 

king voordeed van bijna 8 % Vervolgens bleef 

het lerse pond de rest van het jaar zwak 

gestemd Sinds begin 1996 heeft het lerse 

pond zich ten opzichte van de sterkste valu- 

ta's van het wisselkoersarrangement hersteld 

t o t  een niveau dichtbij de spilkoers De  

nominale effectieve wisselkoers was globaal 

stabiel Gedurende het grootste deel van de 

referentieperiode lag de korte rente ongeveer 

2 procentpunten boven het Duitse niveau, 

per ultimo september 1996 was het verschil 

2,6 % 

De lange rente in Ierland is sedert 1991 

gedaald en, ondanks aanzienlijke volatiliteit in  

de periode voorafgaand aan de devaluatie van 

1993, zijn de lange-renteverschillen ten op-  

zichte van de landen met  de laagste obligatie- 

rendementen afgenomen. Gemeten over  de 

referentieperiode bedroeg het gemiddelde 

obligatierendement 7,5 %, hetgeen lager is dan 

de referentiewaarde. 

Voor  wat  de andere factoren betreft, word t  de 

lerse lopende rekening gekenmerkt d o o r  forse 

overschotten. 

Samenvattend heeft Ierland een goede presta- 

t ie geleverd op  het gebied van de prijsstabili- 

tei t  en de convergentie van de lange rente. 

Voor  wat  de begrotingspositie betreft, is het 

tekor t  relatief laag terwijl de schuldquote 

reeds een aantal jaren een snelle daling ver- 

toont ,  hoewel deze nog ruim boven de refe- 

rentiewaarde ligt. Voor  een verdere verlaging 

van de schuldquote zijn echter consequent 

volgehouden maatregelen gewenst. D e  wissel- 

koers is begin 1995 ernstig verzwakt, maar 

heeft zich sedertdien hersteld t o t  een niveau 

dat in  september dichtbij de spilkoers lag. 



7.9 Luxemburg 

In Luxemburg heefî de groei van het reële 

bbp gedurende de afgelopen jaren het gemid- 

delde voor  de EU met  rond I procentpunt 

overtroffen (zie Tabel 7.9). In  1995 bedroeg 

de groei 3,4 %, hoewel de bedrijvigheid in  de 

tweede helft van het jaar een vertraging ver- 

toonde. Indicatoren wijzen o p  een herstel van 

de groei van het bbp, en de Commissie 

verwacht voor  1996 als geheel een groei 

van 2,3 %. Een gematigde inflatie, een lage 

rente en gezonde overheidsfinanciën vormen 

gunstige voorwaarden voor  een verdere aan- 

zienlijke groei en houdbare economische pres- 

taties. D e  werkgelegenheid heeft een sterke 

groei vertoond, met  name in  de dienstensec- 

to r ,  en het werkloosheidscijfer is met  rond 

3 % in 1996 het laagste in de EU. 

Luxemburg - Kernindicatoren 1991 -96* 

Algemene economische indicatoren 

Groei reëel bbp, % 

Korte rente, % 

Werkloosheid, % 

Convergentie-indicatoren(&) 

Stijging consumentenprijzen, % 

Stijging interim-consumptieprijs-index, % - - - - 1,9 1,3 

Referentiewaarde, % 4.4 3,8 3,l 3 , l  2,7 2,6 

Overschot (+)/tekort (-) totale overheid. % bbp 1,9 0,8 1,7 2,6 1 ,5 0,9 

Brutoschuld totale overheid, % bbp 4.2 5,2 6.2 5,7 6,O 7,8 

Lange rente, % - - 6,5 7,7 7,6 7,O 

Referentiewaarde, % 10,7 10,7 9,3 10,O 9.7 8,7 

Indicatoren wisselkoersstabiliteit 

Wisselkoers ten opzichte van de Duitse mark 2059 20,59 20,90 20,61 20,57 20,57 

Nominale effectieve wisselkoers 99,8 101,9 102,8 104,5 108,9 !07,2 

Reële effectieve wisselkoers 

Wisselkoersvolatiliteit 

Andere factoren 

Arbeidskosten per eenheid product, mutatie, % 4 , l  5,5 4,6 4,O 3.1 2,6 

Lopende rekening, % bbp 14,5 !6,5 13,7 14,! 15,O - 
Netto buitenlands actief (+)/passief (-), % bbp - - v - - 
Uitvoer, % bbpcb) 98.4 97,9 95,s 97, l  97,9 96,7 

Zie voor bronnen en toelichting, Kader 7 1 
(a) Met uitzondenng van het wisselkoerscriterium 

De stijging van de consurnentenpnjzen in 1996 is berekend over de eerste negen maanden, terwijl de stijging van de 
intenm-consumptiepri)s-index betrekking heeft op de referentieperiode oktober 1995 to t  en met september 1996 

(b) Zie Tabel 7.1 

Gedurende de referentieperiode bedroeg de liteit berekende referentiewaarde. Gedurende 

inflatie o p  basis van de interim-consumptie- de meest recente driemaands periode bedroeg 

prijs-index 1,3 %, waarmee Luxemburg een de inflatie o p  basis van de interim-indexcijfers 

van de laagste inflatiepercentages binnen de 1,4 %. O p  de middellange termijn is de infla- 

Unie realiseerde, ruim onder  de  voor  de tie, gemeten als de stijging van de nationale 

beoordeling van een hoge mate van prijsstabi- consumptieprijzen, teruggebracht van 3.6 % ir 



1993 t o t  rond 2 % in zowel 1994 als 1995. D e  

ontwikkelingen in de arbeidskosten per  een- 

heid product en andere prijsindicatoren steu- 

nen de visie dat in Luxemburg de prijsstabili- 

tei t  op  korte termijn niet word t  bedreigd. 

He t  vorderingensaldo van de overheid ver- 

toonde ook  in 1995 een overschot. Voor 1996 

word t  weer een overschot verwacht (0,9 % 

bbp). Terzelfder t i jd  is de schuldquote, met 

7 , 8  % in 1996, verreweg de laagste binnen de 

Unie. D e  tekort-  en de schuldquote zijn der- 

halve ruim onder  de in het Verdrag vastgeleg- 

de referentiewaarden. D o o r  de Raad van de 

EU is besloten dat zich in Luxemburg geen 

buitensporig tekor t  voordoet.  

Wat  het w isse lkoe~be loop  betreft, neemt de 

Luxemburgse frank deel aan het wisselkoersar- 

rangement van het Europees Monetair Stelsel. 

Luxemburg heeft de bilaterale spilkoers van de 

frank niet gedevalueerd. Luxemburg vormt een 

monetaire associatie met  Belgie en de frank i s  

stabiel ten opzichte van de sterkste valuta's 

van het wisselkoersarrangement 

D e  obligatierendementen in Luxemburg zijn 

globaal gelijk aan die in België. Sedert 1990 

hebben deze rendementen een dalende ten- 

dens vertoond ; in 1995 lagen zij 0,7 procent- 

punt boven de lange rente in de landen met 

de laagste rendementen. Gedurende de refe- 

rentieperiode was de lange rente gemiddeld 

7,O %, derhalve onder de referentiewaarde. 

Voor  wat de andere factoren betreft, i s  het 

jaarlijkse overschot o p  de Luxemburgse lopen- 

de rekening rond 15 % bbp, verreweg het 

hoogste niveau binnen de Unie. 

Samenvattend heeft Luxemburg in alle opzich- 

ten een zeer goede prestatie geleverd. 



7.10 Nederland 

In de afgelopen jaren lag in  Nederland de 

groei van het reële bbp rond 0,5 procentpunt 

boven het gemiddelde binnen de EU. In  1995 

bedroeg de groei van het  bbp 2, I % (zie Tabel 

7.1 O), tegen 3,4 % in 1994. D o o r  de Commis- 

sie word t  voor  1996 een groei van het  bbp 

van 2,5 % verwacht. Structurele aanpassingen 

o p  de arbeidsmarkt, gematigde stijgingen van 

de arbeidskosten per eenheid product en her- 

vormingen binnen de bedrijvensector hebben 

tezamen met  het  streven naar begrotingscon- 

solidatie de basis gelegd voor  een duurzaam 

groeiherstel ; tevens is een opmerkeli jke groei 

van de werkgelegenheid gerealiseerd, waarbij 

het werkloosheidscijfer recent een laagste punt  

van 6,5 % heeft bereikt. 

Nederland - Kernindicatoren 1991-96* 

Algemene economische indicatoren 

Groei reëel bbp, % 

Korte rente, % 

Werkloosheid, % 

Convergentie-indicatoren(') 

Stijging consumentenprijzen, % 

Stijging interim-consumptieprijs-index, % - - - 1 1 1  1 ,2 

Referentiewaarde, % 4,4 3,8 3, l  3, l 2,7 2,6 

Overschot (+)/tekort (-) totale overheid. % bbp -2.9 -3.9 -3.2 -3,4 -4,O -2,6 

Brutoschuld totale overheid, % bbp 78,8 79.6 80,8 77,4 79,7 78,7 

Lange rente, % 8.7 8, l  6,4 6,9 6,9 6,3 

Referentiewaarde, % 10.7 10,7 9,3 10,O 9,7 8,7 

Indicatoren wisselkoersstabiliteit 

Wisselkoers ten opzichte van de Duitse mark 1,13 1,13 1,12 1.12 1,12 1,12 

Nominale effectieve wisselkoers 99,2 101,5 104,3 104,6 109,O 107.5 

Reële effectieve wisselkoers 97,8 99,4 101,5 102,O 105,7 104,O 

Wissel koersvolatiliteit 0,02 0.03 0.04 0,03 0,02 0,03 

Andere factoren 

Arbeidskosten per eenheid product, mutatie, % 3,8 4.6 2,2 -5,6 1,2 0,D 

Lopende rekening, % bbp 2.7 2,3 3,9 4,4 4,3 4,2 

Netto buitenlands actief (+)/passief (-), % bbp 20.6 17,7 20.2 18.5 - - 

Uitvoer, % bbpcb) 55.4 55,9 56.3 58.1 60,8 0 1,9 

Zie voor bronnen en toelichting. Kader 7.1 
(a) Met uitzondering van het wisselkoerscriterium 

De stijging van de consumentenprijzen In 1996 is berekend over de eerste negen maanden. terwijl de stijging van de 
interim-consumptieprijs-index betrekking heefi op de referentlepenode oktober 1995 tot  en met september 1996 

(b) In 1994 bedroeg de uitvoer naar andere EU-landen 76.2 % van de totale Nederlandse uitvoer (EU-gemiddelde 
6 1.7 %) 

Gedurende de referentieperiode bedroeg de //telt berekende referentiewaarde Gedurende 

inflatie o p  basis van de interim-consumptie- de meest recente driemaands periode bedroeg 

prijs-index I ,2 %, waarmee Nederland binnen de inflatie o p  basis van de interim-indexcijfers 

de Unie de tweede plaats innam , de inflatie 1,5 % O p  de middellange termijn is de infla- 

bevond zich derhalve ru im onder  de voor  de tie, gemeten als de stijging van de nationale 

beoordeling van een hoge mate van pr~jsstabl- consumptieprijzen, teruggebracht van rond 3 % 



in 199 1 en 1992 t o t  2,O % in 1995. D e  ont-  

wikkelingen in de arbeidskosten per eenheid 

product en andere prijsindicatoren steunen de 

visie dat in Nederland de prijsstabiliteit o p  

korte termijn niet word t  bedreigd. 

Gedurende de jaren negentig heeft de over- 

heldstekortquote zich bewogen tussen 2,9 en 

4,O % Sinds het in 1993 bereikte hoogtepunt 

is de overheidsuitgavenquote gedaald D e  te-  

kortquote is in 1995 t o t  4,O % gestegen, het 

hoogste niveau van de jaren negentig en ruim 

boven de referentiewaarde van 3 % H e t  pr i-  

maire saldo (1,9 % bbp in 1995) is enigszins 

afgenomen, terwijl de rentelasten (6,O % bbp 

in 1995) globaal gelijk zijn gebleven Het  

overheidstekort overtrof in 1995 de over- 

heidsinvesteringen D e  schuldquote is in  N e -  

derland aan het begin van de jaren negentig 

sterk gestegen t o t  een hoogtepunt van 80 8 % 
in 1993 In 1995 bedroeg de quote 79,7 %, 

ruim boven de referentiewaarde van 60 % In 

1996 zal de tekortquote naar verwachting da- 

len t o t  2 ,6 % en zou daarmee onder  de 

referentiewaarde van 3 % komen Tegen deze 

achtergrond w o r d t  voor  1996 een daling van 

de schuldquote verwacht t o t  78,7 % D o o r  de 

Raad van de EU is besloten dat zich in 

Nederland een buitensporig tekor t  voordoet 

Wat  het wisselkoersbeioop betreft, neemt de 

gulden deel aan het wisselkoersarrangement 

van het  Europees Monetair Stelsel. Nederland 

heeft de bilaterale spilkoers van de gulden 

gedurende de referentieperiode niet gedevalu- 

eerd. D e  koers is binnen het wisselkoersarran- 

gement stabiel gebleven, waarbij de volatiliteit 

van de gulden, o p  vergelijkbare basis gemeten. 

vrijwel nul was. D e  nominale effectieve wissel- 

koers is gedurende de referentieperiode in  het 

algemeen stabiel gebleven. D e  kracht van de 

gulden word t  weerspiegeld in de Nederlandse 

korte rente, die gedurende de afgelopen zes 

kwartalen iets beneden de Duitse rente lag. 

Sinds 1990 hebben de obligatlerendementen 

in Nederland een dalende tendens ver toond;  

in 1995 behoorden zij t o t  de laagste binnen 

de EU. Gemeten over de twaalfmaandsperiode 

t o t  en met  september 1996 lag de lange rente 

in Nederland o p  een niveau van 6,3 %, het- 

geen ruim onder  de referentiewaarde is. 

Voor  wat de andere factoren betreft, word t  de 

lopende rekening nog steeds gekenmerkt d o o r  

overschotten. Nederland heeft per  saldo een 

sterk positieve externe vermogenspositie. 

Samenvattend heeft Nederland een goede 

prestatie geleverd o p  het gebied van de prijs- 

stabiliteit, de wisselkoersstabiliteit binnen het 

wisselkoersarrangement en de convergentie 

van de lange rente. Verdere krachtige maatre- 

gelen zijn vereist t e r  verbetering van de be-  

grotingspositie, in  het  bijzonder met  het oog 

op  de verwezenlijking van een permanente 

daling van de schuldquote. 



7.11 Oostenrijk 

N a  een sterke groei van het reële bbp van 

3 , O  % in 1994, is het groeitempo van de Oos-  

tenrijkse economie in  1995 afgenomen, hoofd-  

zakelijk onder  invloed van een zwakkere groei 

van de exportmarkten van het land, problemen 

in de toeristensector en een afnemende bouw-  

vraag (zie Tabel 7.1 1 ) .  In 1995 bedroeg de 

groei van het bbp  1,8 %. D o o r  de Commissie 

word t  voor  1996 een groei van I ,O % ver- 

wacht. Gezien de gematigde inflatoire druk en 

het krachtige consolidatieprogramma gericht o p  

het elimineren van begrotingsonevenwichtighe- 

den, zijn de voorwaarden aanwezig voor  een 

duurzaam groeiherstel. Met  rond 4 % ligt het  

werkloosheidscijfer nog steeds ru im beneden 

dat in andere landen van de EU. 

Oostenrijk - Kernindicatoren 199 1 -96* 

Algemene economische indicatoren 

Groei reëel bbp, % 

Korte rente, Oh 

Werkloosheid, % 

Convergentie-indicatoren(=) 

Stijging consumentenprijzen, % 3,3 4, l  3,6 3.0 2.2 1,7 

Stijging interim-consumptieprijs-index, % - - - 2,O 1,7 

Referentiewaarde, % 4,4 3,8 3, l  3, l  2.7 2,6 

Overschot (+)/tekort (-) totale overheid, % bbp -2.6 - 1,9 -4,2 -4,4 -5,9 -4,3 

Brutoschuld totale overheid, % bbp 58,7 58,3 62,8 65,l 69,O 7 1.7 

Lange rente, % 8.6 8.2 6,7 7,O 7 , l  6,s 

Referentiewaarde, % 10,7 10,7 9,3 10,O 9,7 8,7 

Indicatoren wisselkoenstabiliteit 

Wisselkoers ten opzichte van de Duitse mark 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 7,04 

Nominale effectieve wisselkoers 99,3 101,3 103,4 103,4 107,l 105,6 

Reële effectieve wisselkoers 98,O 99,8 101,8 102,2 105,6 104,O 

Wisselkoersvolatiliteit 0,02 0,03 0,O 1 0,Ol 0,O I C,OI 

Andere factoren 

Arbeidskosten per eenheid product, mutatie. % 5,6 4,s 3,8 0,s 1,9 1,6 

Lopende rekening, % bbp 0,O -0.1 -0,4 -0,9 -2,O -1.8 

Netto buitenlands actief (+)/passief (-), % bbp -6,3 -5,8 -6,6 -8,s - 1 1 ,5 - 
Uitvoer, % bbp(b) 41,6 41,2 40,5 41,3 42.8 44,3 

* Zie voor bronnen en toelichting, Kader 7.1 
(a) Met uitzondering van het wisselkoerscriter~um 

De stijging van de consumentenprijzen in 1996 is berekend over de eerste negen maanden. terwijl de stijging van de 
interim-consumptieprijs-index betrekking heeft op de referentieperiode oktober 1995 tot  en met september l996 

(b) In 1994 bedroeg de uitvoer naar andere EU-landen 66.8 % van de totale Oostenrijkse ultvoer (EU-gemiddelde 
6 1.7 %) 

Gedurende de referentieperiode bedroeg de de meest recente driemaands periode bedroeg 

inflatie o p  basis van de interim-consumptie- de inflatie o p  basis van de interim-indexcijfers 

prijs-index 1,7 %, ru im onder  de voor  de 2, 1 %. O p  de middellange termijn is de infla- 

beoordeling van een hoge mate van prijsstabi- tie, gemeten als de stijging van de nationale 

liteit berekende referentiewaarde. Gedurende consumptieprijzen, teruggebracht van 4 , l  % in 



1992 t o t  2,2 % in 1995. D e  ontwikkelingen in 

de arbeidskosten per eenheid product en an- 

dere prijsindicatoren steunen de visie dat in 

Oostenrijk de prijsstabiliteit op  korte termijn 

niet word t  bedreigd. 

D e  begrotingspositie is ernstig verslechterd 

vergeleken met het begin van de jaren negen- 

tig, toen  de tekor t -  en de schuldquote beide 

lager waren dan de in het Verdrag vastgelegde 

referentiewaarden. He t  overheidstekort is in 

1995 t o t  5,9 % gestegen, hetgeen de referen- 

tiewaarde van 3 % aanzienlijk t e  boven gaat. 

Deze tegenvallende ontwikkeling is hoofdzake- 

lijk het gevolg van directe en indirecte kosten 

in verband met  de toetreding t o t  de EU, 

belastinghervorming, belangrijke uitgavenstij- 

gingen en een gematigde groei van de bedrij- 

vigheid. H e t  primaire tekor t  is in 1995 t o t  

1,5 % toegenomen. Voorts was het begro- 

tingstekort bijna tweemaal zo hoog als de 

overheidsinvesteringen. Deze ontwikkeling 

heeft bijgedragen t o t  een stijging van de over- 

heidsschuldquote, die in 1993 steeg t o t  boven 

6 0 %  en die in  1995 6 9 , 0 %  bedroeg. Voor  

1996 word t  een daling van de  tekortquote 

verwacht t o t  4,3 %, waarmee de referentie- 

waarde van 3 % nog ruim word t  overschreden. 

D e  tekortquote is t e  hoog o m  een verdere 

stijging van de schuldquote t e  voorkomen;  

voor  1996 word t  een schuldquote van 7 1,7 % 
verwacht. D o o r  de Raad van de EU is beslo- 

ten dat zich in Oostenrijk een buitensporig 

tekor t  voordoet.  

Wat  het  w isse lkoe~be ioop  betreft, neemt de 

Oostenrijkse schilling sinds januari 1995 deel 

aan het wisselkoersarrangement van het Euro- 

pees Monetair Stelsel. Oostenrijk heeft de 

bilaterale spilkoers van de schilling sinds janu- 

ari 1995 niet gedevalueerd. D e  schilling heeft 

zich als één van de sterkste en meest stabiele 

munten binnen het arrangement weten te  

handhaven, hetgeen met  name de nauwe kop-  

peling met de Duitse mark weerspiegelt. D e  

wisselkoersvolatiliteit en de korte-rentever- 

schillen waren, o p  vergelijkbare basis gemeten, 

vrijwel nul. D e  nominale effectieve wisselkoers 

van de schilling is in het eerste kwartaal van 

1995 met bijna 5 % geapprecieerd, hetgeen in 

de daaropvolgende maanden geleidelijk is ge- 

corrigeerd. Aan het einde van de referentiepe- 

riode was de effectieve waarde van de schil- 

ling weer vrijwel op  het niveau van oktober  

1 994. 

Oostenrijk heeft zich steeds onder de EU- 

landen bevonden met  de laagste rendementen 

o p  overheidsobligaties. In de herfst van 1995 

nam het lange-rendementsverschil ten opzichte 

van de Duitse mark en andere landen met  

lage rendementen enigszins toe,  maar d i t  ver- 

schil is later weer  t o t  een normaal niveau 

afgenomen. Gemeten over de referentieperio- 

de was de lange rente in Oostenrijk gemid- 

deld 6,5 %, hetgeen ruim onder de referentie- 

waarde is. 

Voor  wat de andere factoren betreft, is de 

lopende rekening recent verslechterd. Oosten- 

ri jk heeft per saldo een negatieve externe 

vermogenspositie. 

Samenvattend heeft Oostenrijk een goede 

prestatie geleverd o p  het gebied van de prijs- 

stabiliteit, de convergentie van de lange rente 

en de wisselkoersstabiliteit binnen het wissel- 

koersarrangement. Desalniettemin zijn verdere 

krachtige en consequent volgehouden maatre- 

gelen vereist t e r  verbetering van de begro- 

tingspositie, aangezien de tekor t -  en de 

schuldquote beide te  hoog zijn en de schuld- 

quote naar verwachting in  1996 verder zal 

stijgen. 



7.12 Portugal 

N a  een dieptepunt in 1993 is in Portugal binnenlandse vraag word t  gesteund door  o m -  

sprake geweest van een groei van het reële vangrijke openbare werken. D e  werkloosheid 

bbp (zie Tabel 7.12). D e  groei, die in 1995 bedraagt sedert 1994 ongeveer 7 %. Gezien 

ondanks de vertraging in het  tweede halfjaar het  huidige streven naar begrotingsconsolidatie 

2,3 % bedroeg, zal naar verwachting in  1996 en de zwakker geworden inflatoire druk. lijken 

2,5 % belopen (prognose van de Commissie). de voorwaarden voor  duurzame economische 

D e  groei word t  breed gedragen, aangezien de groei aanwezig. 

Portugal - Kernindicatoren 199 1 -96* 

Algemene economische indicatoren 

Groei reëel bbp, % 

Korte rente, % 

Werkloosheid, % 

Convergentie-indicatoren@) 

Stijging consumentenprijzen, % 1 1,3 8.9 6,5 5,2 4, l  3, l  

Stijging interim-consumptieprijs-index, % - - - - 3,8 3,O 

Referentiewaarde, % 4,4 3,8 3,l 3 , l  2,7 2,6 

Overschot (+)/tekort ( - )  totale overheid, % bbp -6,7 -3,6 -6,9 -5,8 -5,l -4,O 

Brutoschuld totale overheid. % bbp 71 , l  63,3 68.2 69,6 71,7 7 1,l 

Lange rente, % 14,s 13,8 11,2 10.5 11,5 9,4 

Referentiewaarde, % 10,7 10,7 9.3 10,O 9,7 8,7 

Indicatoren wisselkoenstabiliteit 

Wisselkoers ten ~pzichte van de Duitse mark 87,12 86,47 97.21 102,3 1 104,68 102,83 

Nominale effectieve wisselkoers 100,7 104,2 97,8 93,8 95,7 95,2 

Reële effectieve wisselkoers 107,l 115,9 112,2 110,2 113,8 114,l 

Wissel koersvolatiliteit 0,27 0,42 0,43 0,23 0,23 0 , l l  

Andere factoren 

Arbeidskosten per eenheid product. mutatie, % 15,l 12,9 6,5 3,9 1,7. 3 , t  

Lopende rekening, % bbp -0,9 -0, l  0,4 - 1,7 -0,3 -0,8 

Netto buitenlands actief (+)/passief (-), % bbp - 15,6 10,2 4,l I ,O 

Uitvoer, % bbpcb) 33,5 35,l 33,7 37,l 40,3 42,4 

Zie voor bronnen en toelichting, Kader 7.1. De cijfers met betrekking tot  de werkloosheid in 1996 zijn gemiddelden 
van de to t  en met september 1996 beschikbare gegevens 

(a) Met uitzonder~ng van het wisselkoerscriterium. 
De stijging van de consumentenprijzen in 1996 is berekend over de eerste negen maanden. terwijl de stljging van de 
interim-consumptieprijs-index betrekking heeft op de referentieperiode oktober 1995 tot  en met september 1996 

(b) In 1994 bedroeg de uitvoer naar andere EU-landen 79.9 % van de totale Portugese uitvoer (EU-gemiddelde 6 1.7 %) 

Gedurende de referentieperiode bedroeg de maands periode bedroeg de inflatie o p  basis 

inflatie in Portugal o p  basis van de inter im- van de interim-indexcijfers 3,4 %. O p  de mid-  

consumptieprijs-index 3,O %, hetgeen de voor  dellange termijn is de inflatie, gemeten als de 

de beoordel ing van een hoge mate van prijs- stijging van de nationale consumptieprijzen, 

stabiliteit berekende referentiewaarde te  bo-  teruggebracht van rond 1 1,3 % in 199 1 t o t  

ven gaat. Gedurende de meest recente drie- 4 , l  % in  1995. Als onderdeel van het conver- 



gentieproces naar prijsstabiiiteit i s  een verdere 

verlaging van de inflatie noodzakelijk, de ont -  

wikkelingen in andere prijsindicatoren met  na- 

me de arbeidskosten per  eenheid product. 

lijken deze visie te  steunen 

D e  overheidstekortquote i s  afgenomen van het 

hoogtepunt van 6,9 % in 1993 t o t  5 , l  0/ó in  

1995, hetgeen de referentiewaarde van 3 % 
aanzienlijk t e  boven gaat. D e  daling in 1995 

was het gevolg van het feit dat de stijging van 

de overheidsontvangsten die van de over- 

heidsuitgaven overtrof. H e t  primaire saldo 

toonde in 1995 een geringe verbetenng en i s  

thans positief. In 1995 bleef de tekortquote 

onder  het  niveau van de overheidsinvesterin- 

gen. D e  schuldquote is vanaf het in 1992 

gerealiseerde dieptepunt van 63,3 % opgelo- 

pen t o t  7 l ,7 % in 1995, en gaat de referentie- 

waarde van 60 % derhalve te boven. In 1996 

zal de tekortquote naar verwachting verder 

dalen, t o t  4,O %, waarmee de referentiewaarde 

van 3 % ruim zou worden overschreden. Te- 

gen deze achtergrond zal de schuldquote naar 

verwachting een, zij het geringe, daling verto- 

nen, t o t  7 1, l  %. Voor  1996 word t  verwacht 

dat het tekor t  lager zal zijn dan de overheids- 

investeringen. D o o r  de Raad van de EU is 

besloten dat zich in Portugal een buitensporig 

tekor t  voordoet.  

Wat  het  wisselkoersbeloop betreft, neemt de 

Portugese escudo deel aan het wisselkoersar- 

rangement van het Europees Monetair Stelsel. 

N a  het besluit de bilaterale spilkoersen van de 

peseta aan t e  passen, is in maart 1995 tevens 

overeengekomen de spilkoersen van de Portu- 

gese escudo ten opzichte van de andere valu- 

ta's met  3,5 % te  verlagen, overeenkomstig de 

sinds 1993 geldende marktkoersen. Sedertdien 

heeft de escudo zich ten opzichte van de 

sterkste valuta's van het  wisselkoersarrange- 

ment weer hersteld (onderbroken d o o r  enkele 

periodes van spanning) t o t  het niveau van 

oktober  1994. Gedurende de referentie- 

periode bleef de volatiliteit van de escudo op  
vergelijkbare basis gemeten met  0 1 -0,2 % 

laag Gedurende de referentieperiode bleef de 

nominale effectieve wisselkoers ongewijzigd 

Gedurende het grootste deel van de referen- 

tieperiode lag de Portugese korte rente 5-  

6 procentpunten boven de Duitse rente per 

ul t imo september 1996 was het korte-rente- 

verschil met  r o r d  4 procentpunten geringer 

Vanaf 199 1 t o t  en met  1994 vertoonden de 

obligatierendementen in Portugal een dalende 

tendens maar stegen vervolgens sterk t o t  een 

hoogtepunt van 12,2 % in april 1995 Sinds- 

dien zijn de obligatierendementen belangrijk 

gedaald en is het renteverschil ten opzichte 

van de landen met  de laagste rendementen 

aanzienlijk verminderd Gemeten over  de refe- 

rentieperiode bedroeg het obligatierendement 

echter gemiddeld 9 ,4  % hetgeen de referen- 

tiewaarde te  boven gaat 

Voor wat de andere factoren betreft, is de 

lopende rekening de afgelopen jaren geken- 

merkt door  kleine tekorten. Portugal heeft per  

saldo een positieve externe vermogenspositie. 

Samenvattend heeft Portugal voortgang ge- 

boekt op  het gebied van de prijsstabiliteit en 

is de convergentie van de lange rente verder 

verbeterd Verdere maatregelen zijn echter 

vereist, gezien de verschillen met de referen- 

tiewaarden. Verdere krachtige maatregelen en 

doortastend optreden zijn ook  vereist voor  de 

consolidatie van de begroting, gegeven het feit 

dat de tekortquote, hoewel dalend nog te  

hoog i s  en de schuldquote, ondanks de in  

1996 gerealiseerde daling, hoog blijft Binnen 

het wisselkoersarrangement zijn, volgend o p  

het besluit de spilkoers van de peseta aan te  

passen, de spilkoersen verlaagd Ondanks de 

herschikking is de escudo echter per  saldo vrij 

stabiel gebleven ten opzichte van de sterkste 

valuta's van het wisselkoersarrangement 



7.13 Finland 

D e  Finse economie herstelt zich nog van de 

diepe recessie van het begin van de jaren 

negentig (zie Tabel 7.13). N a  een belangrijke 

groeiversnelling in 1994-95, toen  een groei- 

tempo van 4-4,s % werd gerealiseerd, ver- 

wacht de Commissie voor  1996 een groei van 

het reële bbp van 2 ,3  %. Financiële oneven- 

wichtigheden bij bedrijven en gezinnen zijn in 

aanzienlijke mate gecorrigeerd, terwi j l  omvang- 

rijke maatregelen zijn genomen o m  de begro- 

tingspositie t e  consolideren en de inflatoire 

druk gematigd is. Deze factoren mogen wor -  

den geacht bij t e  dragen aan de voorwaarden 

voor  een duurzame economische groei en aan 

het vertrouwen, dat te  lijden heeft gehad 

onder de hoge en slechts in zwakke mate 

afnemende werkloosheid, die thans 16,s % 

bedraagt. 

Finland - Kernindicatoren 199 1 -96* 

Algemene economische indicatoren 

Groei reëel bbp, % 

Korte rente, % 

Werkloosheid, % 

Convergentie-indicatorenca) 

Stijging consumentenprijzen, % 

Stijging interim-consumptieprijs-index, % 

Referentiewaarde, % 

Overschot (+)/tekort (-)  totale overheid, % bbp 

Brutoschuld totale overheid, % bbp 

Lange rente, % 

Referentiewaarde, % 

Indicatoren wisselkoersstabiliteit 

Wisselkoers ten opzichte van de Duitse mark 

Nominale effectieve wisselkoers 

Reële effectieve wisselkoers 

Wissel koersvolatiliteit 

Andere factoren 

Arbeidskosten per eenheid product, mutatie, % 

Lopende rekening, % bbp 

Netto buitenlands actief (+)/passief (-), Oh bbp 

Uitvoer, % bbp(b) 

* Zie voor bronnen en toelichting. Kader 7 1 
(a) Met uitzondering van het wisselkoerscriterium 

De stijging van de consumentenprijzen in 1996 is berekend over de eerste negen maanden, terwijl de stijging van de 
interim-consumptieprijs-index betrekking heeft op de referentieperiode oktober 1995 tot en met september 1996 

(b) In 1994 bedroeg de uitvoer naar andere EU-landen 58,5 % van de totale Finse uitvoer (EU-gemiddelde 6 1,7 %) 

Gedurende de referentieperiode bedroeg de hoge mate van prijsstabiliteit berekende refe- 

inflatie o p  basis van de interim-consumptie- rentiewaarde. Gedurende de meest recente 

prijs-index 0,9 %, waarmee Finland het  laagste driemaands periode bedroeg de inflatie o p  

inflatiepercentage binnen de Unie realiseerde, basis van de interim-indexcijfers I ,  I %. O p  de 

ru im onder  de voor  de beoordeling van een middellange termijn is de inflatie, gemeten als 



de stijging van de nationale consumptieprijzen, 

teruggebracht van 4,3 % in 199 1 t o t  rond I % 

in 1994 en 1995. Hoewel de daling van de 

inflatie een weerspiegeling vormt van de diepe 

recessie van 1990-93, is deze mede het gevolg 

van de toetreding van Finland tot  de EU, die 

tevens to t  versnelde structurele aanpassingen 

in de economie heeft geleid. De ontwikkelin- 

gen in de arbeidskosten per eenheid product 

en andere prijsindicatoren steunen de visie dat 

op korte termijn de prijsstabiliteit niet wordt 

bedreigd 

In 199 1 sloegen de begrotingsoverschotten om 

in begrotingstekorten, terwijl de overhe~dste- 

kortquote in 1993 een hoogtepunt van 8,O % 
bereikte. Daarna was sprake van een geleide- 

lijke verbetering, to t  5,2 % in 1995, hetgeen 

aanzienlijk boven de referentiewaarde van 3 % 

is .  De overheidsschuldquote is  na het hoogte- 

punt van 1993 eveneens gedaald. O p  de 

primaire balans werd in 1995 een klein over- 

schot opgetekend. Het overheidstekort over- 

t ro f  in 1995 de overheidsinvesteringen in be- 

langrijke mate. De overheidsschuldquote is 

snel gestegen, van 23,O % in 1991 to t  59,s % 
in 1994. en bedroeg in 1995 59,2 %. net 

onder de 60 %. In 1996 zal de tekortquote 

naar verwachting dalen to t  3,3 %, in de buurt 

van de referentiewaarde van 3 %. Di t  zal 

onvoldoende zijn om een stijging van de 

schuldquote to t  6 1,3 % in 1996 - derhalve 

boven de referentiewaarde van 60 % - te 

voorkomen. Door  de Raad van de EU is 

besloten dat zich in Finland een buitensporig 

tekort voordoet. 

Wat het wisselkoersbeloop betreft, heeft de 

Finse markka gedurende de referentieperiode 

niet deelgenomen aan het wisselkoersarrange- 

ment van het Europees Monetair Stelsel 6 .  De 

markka was een van de sterkste valuta's bui- 

ten het arrangement en ondervond in slechts 

geringe mate de gevolgen van de onrust in het 

begin van 1995. Zowel ten opzichte van de 

sterkste valuta's van het wisselkoersarrange- 

ment als in effectieve termen, bevindt de 

markka zich iets boven het niveau van het 

begin van de referentieperiode. De volatiliteit 

van de Finse markka bedroeg, op vergelijkbare 

basis gemeten, 0,3-0.4 % De gegevens wijzen 

erop dat de reele effectieve koers van de 

markka sinds 1987 i s  gedeprecieerd. Geduren- 

de de eerste helft van 1995 liep het korte- 

renteverschil ten opzichte van de Duitse mark 

op to t  1,7 procentpunt, maar sindsdien heeft 

zich een daling voorgedaan, to t  praktisch nul 

per ultimo september 1996. 

Sinds 199 1 zijn de obl~gat~erendementen in 

Finland geleidelijk gedaald, to t  een niveau in 

1995 van rond 1,5 procentpunt boven de 

laagste reridementen binnen de EU Geduren- 

de de referentieperiode zijn de obligatie- 

rendementen verder gedaald (zij het met enige 

volatiliteit) to t  een gemiddeld niveau van 

7,4 %, hetgeen onder de referentiewaarde 

voor het rentecriterium ligt 

Voor wat de andere factoren betreft, zijn op 

de lopende rekening de afgelopen jaren toe- 

nemende overschotten gerealiseerd. Finland 

heeft per saldo een negatieve externe vermo- 

genspositie. 

Samenvattend heeft Finland een goede presta- 

tie geleverd op het gebied van de prijsstabili- 

teit en de convergentie van de lange rente. 

Gedurende de referentieperiode i s  de markka 

buiten het wisselkoersarrangement gebleven. 

De markka was één van de meest stabiele 

munten buiten het arrangement, zelfs even 

stabiel als verscheidene munten erbinnen. 

Krachtige maatregelen zijn vereist ter verdere 

verbetering van de begrotingspositie, gezien 

het feit dat de tekort- en de schuldquote 

beide in 1996 de referentiewaarden overschrij- 

den. 

" e  Finse rnarkka is per 14 oktober 1996 to t  het 
w~sselkoersarrangernent van het Europees Moneta~r 
Stelsel toegetreden. 



7.14 Zweden 

D e  Zweedse economie herstelt zich nog van 

de recessie van het begin van de jaren negen- 

t ig  (zie Tabel 7.14). In 1994-95 bedroeg de 

groei van het reële bbp 2,5-3 %. Onder  in-  

vloed van de algehele groeivertraging binnen 

de EU nam het groeitempo tegen het einde 

van 1995 af, waarna in het begin van 1996 een 

relatief gematigde groei werd gerealiseerd. D e  

Commissie verwacht voor  1996 een groei van 

het bbp van 1,7 ?h. Beleidsinitiatieven zijn ge- 

nomen t e r  verbetering van de voorwaarden 

voor  een duurzaam groeiherstel. Met  name 

worden structurele pogingen ondernomen o m  

de slechte begrotingspositie en het functione- 

ren van de arbeidsmarkt t e  verbeteren. D e  

inflatoire druk is inmiddels gematigd. D e  werk- 

loosheid bedraagt in  1996 iets minder dan 

8 %. 

Zweden - Kernindicatoren 199 1 -96* 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Algemene economische indicatoren 

Groei reeel bbp, % 

Korte rente, % 

Werkloosheid % 

Convergentie-indicatoren@) 

Stijging consumentenprijzen. % 

Stijging intenm-consumpttepnjs-index, % 

Referentrewaarde. % 

Overschot (+)/tekort (-) totale overheld, % bbp 

Brutoschuld totale overheid. % bbp 

Lange rente, % 

Referenttewaarde, % 

Indicatoren wisselkoersstabiliteit 

Wisselkoers ten opzichte van de Duitse mark 

Nominale effectieve wisselkoers 

Reele effectieve wisselkoer; 

Wisselkoersvolatiliteit 

Andere factoren 

Arbeidskosten per eenheid product, mutatie, % 

Lopende rekening, % bbp 

Netto buitenlands actief (+)/passief (-), % bbp 

Uitvoer, % bbp(b) 

+ Zie voor bronnen en toelichting, Kader 7 1 
(a) Met uitzondering van het wisseikoerscriterium 

De stijging van de consumentenprijzen In 1996 is berekend over de eerste negen maanden, tenvijl de stijging van de 
interim-consumptieprijs-index betrekking heeft op de referentiepenode oktober 1995 tot en met september 1996 

(b) In 1994 bedroeg de uitvoer naar andere EU-landen 59,3 % van de totale Zweedse uitvoer (EU-gemiddelde 61,7 %) 

Gedurende de referentieperiode bedroeg de durende de meest recente driemaandsperiode 

inflatie in  Zweden o p  basis van de inter im- bedroeg de inflatie op  basis van de interim- 

consumptieprijs-index 1,6 %, ru im onder  de indexcijfers 0,8 %. O p  de middellange termijn 

voor  de beoordeling van een hoge mate van is de inflatie, gemeten als de stijging van de 

pr;jsstabiliteit berekende referentiewaarde. Ge-  nationale consumptieprijzen, gekenmerkt d o o r  



volatiliteit, maar is teruggebracht van 9,7 % in 

199 1 t o t  2,3 % in 1994. In 1995 bedroeg het 

inflatietempo 2,9 % ; sindsdien heeft zich een 

verbetering voorgedaan. De terugdringing van 

de inflatie op de lange termijn weerspiegelt 

deels de recessie van 1990-93, maar deels 

ook structurele aanpassingen. Hoewel de 

overige prijsindicatoren de visie lijken te steu- 

nen dat op korte termijn de prijsstabiliteit niet 

wordt bedreigd, zijn de arbeidskosten per 

eenheid product, die in 1992-93 een daling 

vertoonden, sinds kort weer gekenmerkt door 

een stijgende tendens, die aanleiding geeft to t  

voorzichtigheid. 

Na een periode van een sterke verslechtering 

van het begrotingssaldo in het begin van de 

jaren negentig, is de overheidstekortquote ge- 

leidelijk gedaald van 12,3 % in 1993 to t  8, 1 % 

in 1995. De quote was derhalve één van de 

hoogste in de EU, ver boven de referentie- 

waarde van 3 %. Het primaire saldo vertoon- 

de, hoewel nog steeds negatief, in 1995 een 

belangrijke verbetering. In 1995 overtrof het 

overheidstekort de overheidsinvesteringen in 

belangrijke mate. De overheidsschuldquote is 

sterk gestegen van minder dan 60 % in 199 1 

t o t  79,3 % in 1994, en bedroeg in 1995 

78,7 %, ruim boven de in het Verdrag vastge- 

legde referentiewaarde. Voor l996 wordt een 

verdere daling van de tekortquote verwacht, 

t o t  3,9 %, nog steeds ruim boven de referen- 

tiewaarde. De  schuldquote zal naar verwach- 

ting dalen to t  78 , l  %. Door  de Raad van de 

EU is besloten dat zich in Zweden een buiten- 

sporig tekort voordoet. 

Wat het wisselkoersbeloop betreft, neemt de 

Zweedse kroon niet deel aan het wisselkoers- 

arrangement van het Europees Monetair Stel- 

sel. Effectief gezien, is de kroon sinds medio 

1995 geleidelijk geapprecieerd, en de koers 

ligt thans 10 % boven die aan het begin van 

de referentieperiode. De volatiliteit van de 

kroon was, op vergelijkbare basis gemeten, 

soms nogal hoog, tussen 0,s % en 0,7 %, 

hoewel sinds het voorjaar van 1996 de stabili- 

teit is toegenomen. O p  de langere termijn 

bezien, bevindt de reële wisselkoers van de 

Zweedse kroon zich in de buurt van het 

niveau van 1987. Het korte-renteverschil ten 

opzichte van de Duitse mark is in de eerste 

helft van de referentieperiode toegenomen, 

maar heeft sedertdien weer een daling ver- 

toond ; per ultimo september 1996 lag de 

Zweedse korte rente 1,6 procentpunt boven 

de Duitse rente. 

De obligatierendementen in Zweden zijn ge- 

kenmerkt geweest door een relatief hoge mate 

van volatiliteit. Gedurende de referentieperio- 

de bedroegen de rendementen, ondanks de 

hernieuwde dalende tendens vanaf het begin 

van 1996, gemiddeld 8,5 %, net onder de 

referentiewaarde. 

Voor wat de andere factoren betreft, vertoont 

de lopende rekening toenemende overschot- 

ten. Zweden heeft per saldo een negatieve 

externe vermogenspositie. 

Samenvattend heeft Zweden een goede pres- 

tatie geleverd op het gebied van de prijsstabi- 

liteit en de convergentie van de lange rente. 

Krachtige maatregelen en doortastend optre- 

den zijn vereist ter verbetering van de Zweed- 

se begrotingspositie, aangezien de tekortquote 

nog te hoog is en de schuldquote de referen- 

tiewaarde nog ruim te boven gaat. De kroon 

neemt niet deel aan het wisselkoersarrange- 

ment. Hoewel de kroon zich niet kon onttrek- 

ken aan de onrust in het voorjaar van 1995, is 

ten opzichte van de sterkste valuta's van het 

wisselkoersarrangement sprake geweest van 

appreciatie en sinds het voorjaar van 1996 van 

een zekere stabilisering. 



7.15 Verenigd Koninkrijk 

N a  de diepe en langdurige recessie van het voor  1996 een groei van het bbp van 2,3 %. 

begin van de jaren negentig, heeft de econo- D o o r  de begrotingsconsolidatie en een gestaag 

mie van het Verenigd Koninkrijk sinds 1993 dalende werkloosheid, die thans rond 7,5 OIO 

een vrij gestage groei vertoond (zie Tabel bedraagt, is, tezamen met  een relatief gema- 

7.15). D e  groei van het reële bbp versnelde in tigde loondruk, een gunstig klimaat geschapen 

1994 t o t  3,8 %, maar liep in de loop van 1995 voor  een voortzetting van de economische 

terug t o t  een niveau van 2,4 %, gemeten over  groei. 

het jaar als geheel. D e  Commissie verwacht 

Verenigd Koninkrijk - Kernindicatoren 199 1 -96* 

Algemene economische indicatoren 

Groei reëel bbp, % 

Korte rente, % 

Werkloosheid, % 

Convergentie-indicatoren(") 

Stijging consumentenprijzen, % 

Stijging interim-consumptieprijs-index, % - - - - 3, l  3,O 

Referentiewaarde, % 4,4 3,8 3,l 3, l  2.7 2,6 

Overschot (+)/tekort (-) totale overheid, % bbp -2,6 - 6 3  -7,8 - 6 8  -5,8 -4,6 

Brutoschuld totale overheid, % bbp 35.7 41,9 48,5 50,4 54.1 56,3 

Lange rente, % 10,l 9 , l  7,5 8,2 8,3 8,O 

Referent~ewaarde, % 10,7 10,7 9,3 10,O 9,7 8,7 

Indicatoren wisselkoenstabiliteit 

Wisselkoers ten opzichte van de Duitse mark 2,93 2,75 2,48 2,48 2.26 2,31 

Nominale effectieve wisselkoers 100.8 97,l 88,4 88,5 84,5 84,5 

Reële effectieve wisselkoers 102,O 98,3 88,l 88,O 84,7 84,9 

Wisselkoersvolatiliteit 0.24 0,60 0,45 0,36 0,57 0,33 

Andere factoren 

Arbeidskosten per eenheid product, mutatie, % 6,3 3,5 l ,O 0,O 1,7 2,O 

Lopende rekentng. % bbp -1,4 -1,7 -1,7 -0,4 -0,4 -0,7 

Netto buitenlands actief (+)/passief (-), % bbp 1.9 3,7 5,9 5, l  7 , l  - 
Uitvoer, % bbp(b) 24,7 25,8 26,l 27,2 28,5 29,6 

* Zie voor bronnen en toelichting, Kader 7.1 
(a) Met uitzondering van het wisselkoerscriter~um 

De stijging van de consumentenprijzen in 1996 is berekend over de eerste negen maanden. terwijl de stijging van de 
~nterim-consumptieprqs-index betrekking heeft op de referentieperiode oktober 1995 tot  en met september 1996 

(b) In 1994 bedroeg de uitvoer naar andere EU-landen 5 3 . 3 %  van de totale ultvoer van het Verenigd Koninkrijk 
(EU-gemiddelde 6 1.7 %) 

Gedurende de referentieperiode bedroeg de waarde te  boven gaat. Gedurende de meest 

inflatie in  het Verenigd Koninkrijk o p  basis van recente driemaandsperiode bedroeg de inflatie 

de interim-consumptieprijs-index 3,O %, het- o p  basis van de interim-indexcijfers 2,9 %. O p  

geen de voor  de beoordeling van een hoge de middellange termijn is de inflatie, gemeten 

mate van prijsstabiliteit berekende referentie- als de stijging van de nationale consumptieprij- 



zen (het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen, 

ongerekend hypotheekrente), teruggebracht 

van 6,8 % in 199 1 to t  2,4 % in 1994. Sinds- 

dien heeft zich een geringe stijging voorge- 

daan, mede als gevolg van de stijging van de 

invoerprijzen na de depreciatie van het pond 

sterling in de eerste helft van 1995, to t  2,8 % 

in 1995. Als onderdeel van het convergentie- 

proces naar prijsstabiliteit is een verdere daling 

van de inflatie vereist. 

Gedurende de meest recente recessie deed 

zich een aanzienlijke verslechtering van de 

begrotingspositie voor, waarbij de overheids- 

tekortquote opliep to t  7 ,8% in 1993. Het 

tekort daaide to t  5,8 % in 1995, en bleef 

daarmee aanzienlijk boven de referentiewaarde 

van 3 %. Het begrotingstekort ging het niveau 

van de overheidsinvesteringen in belangrijke 

mate te boven. Als gevolg van een primair 

tekort en vertraagde bedrijvigheid, liep de 

overheidsschuld verder op, waarbij de over- 

heidsschuldquote opliep to t  54, l  % in 1 995, 

onder de referentiewaarde van 60 %. De 

prognose voor 1996 is dat het begrotingste- 

kort zal dalen to t  4,6 % bbp, waarmee het 

boven de referentiewaarde van 3 % zou biij- 

ven. Deze verbetering zal naar verwachting 

niet voldoende zijn voor een stabilisering van 

de schuldquote, die volgens de prognoses in 

1996 zal stijgen to t  56,3 %, hetgeen dus nog 

steeds onder de referentiewaarde van 60 % is .  

Door  de Raad van de EU is besloten dat zich 

in het Verenigd Koninkrijk een buitensporig 

tekort voordoet. 

Wat het wisselkoersbeloop betreft, neemt het 

pond sterling niet deel aan het wisselkoersar- 

rangement van het Europees Monetair Stelsel. 

Begin 1995 deprecieerde het pond met rond 

I 0  % ten opzichte van de sterkste valuta's van 

het wisselkoersarrangement en met 5 % nomi- 

naal effectief. Gedurende het grootste deel 

van 1995 bleef het pond op dit verlaagde 

niveau globaal stabiel; sinds het einde van 

1995 heeft zich een geleidelijk herstel voorge- 

daan, t o t  het niveau van begin 1995. De 

volatiliteit van de wisselkoers was, op verge- 

lijkbare basis gemeten, 0,3-0,6 %. O p  de lan- 

gere termijn bezien, bevindt de reele wissei- 

koers van het pond zich in de buurt van het 

niveau van 1987 Het korte-renteverschil ten 

opzichte van de Duitse mark is in de eerste 

helft van de referentieperiode geleidelijk toe- 

genomen, onder invloed van de verschillen in 

conjunctuurfase Sindsdien heeft de korte ren- 

te zich bewogen op een niveau van minder 

dan 3 procentpunten boven de Duitse rente 

De lange rente in het Verenigd Koninkrijk is 

sedert de herfst van 1994 geleidelijk gedaald, 

t o t  een gemiddelde van rond 8,3 % in 1995. 

Gedurende de referentieperiode zijn de obli- 

gatierendementen betrekkelijk stabiel geble- 

ven, op een gemiddeld niveau van 8,0%, 

hetgeen onder de referentiewaarde is .  De 

verschillen in obligatierendementen ten opzich- 

te van de landen met de laagste rendementen 

zijn gedurende de referentieperiode rond de 

1,5 procentpunt gebleven. 

Voor wat de andere factoren betreft, vertoont 

de lopende rekening kleine tekorten. Het Ver- 

enigd Koninkrijk heeft per saldo een positieve 

externe vermogenspositie. 

Samenvattend heeft het Verenigd Koninkrijk 

een goede prestatie geleverd op het gebied 

van de lange rente. De schuldquote blijft 

onder de 60 %. De prestatie op het gebied 

van de prijsstabiliteit behoeft verbetering. 

Krachtige en consequent volgehouden maatre- 

gelen zijn vereist ter  verbetering van de be- 

grotingspositie, aangezien de tekortquote nog 

te hoog is. Het pond sterling neemt niet deel 

aan het wisselkoersarrangement. Het pond is 

gedurende de referentieperiode enigszins vola- 

tiel geweest en is ten opzichte van de sterkste 

valuta's van het wisselkoersarrangement gede- 

precieerd, doch heeft zich vervolgens weer 

hersteld. 

Het Verenigd Koninkrijk heeft, overeenkomstig 

de bepalingen van Protocol nr. I I ,  de Raad 

van de EU doen weten dat het niet de 

intentie heeft in 1997 over te gaan op de 

derde fase ; deze kennisgeving laat een besluit 

omtrent toetreding in 1999 onverlet. 



Toelichting bij de Tabellen 7.1 tot en met 7.15 (Kernindicatoren) 

Algemene economische indicatoren 
Groei reëel bbp ; gegevens en prognose Europese Commissie (he& 1996). 
Korie rente = driemaands interbancaire rente; nationale gegevens, voor 1996 gemiddelde van 

beschikbare gegevens (eerste negen maanden). 
Werkloosheid, % van de beroepsbevolking; nationale gegevens en prognose. 

Convergentie-indicatoren (met uitzondering van het wisselkoerscriterium) 

Stijging consumentenprijzen; nationale gegevens; het cijfer voor 1996 is een gemiddelde over de 

eerste negen maanden; zie Grafiek 2.2 voor een verdere toelichting op de gebruikte gegevens. 
Stijging inlerim-consumptieprijs-index, gemiddelde mutatie per jaar; gegevens van EUROSTAT; voor 

1996 een twaalfmaands gemiddelde van de index tot en met september als percentage van het vorige 
twaalfmaands gemiddelde. 

Referentiewaarde voor prijsstabiliteit; gemiddelde inflatie in de drie best presterende EU-Lid-Staten 
plus 1,5 procentpunt ; voor 1991-94 gebaseerd op de stijging van de consumentenprijzen (nationale 

gegevens), voor 1995-96 gebaseerd op de stijging van de interim-consumptieprijs-index, zie 
bovenstaand. 

Overschot (+)/tekort (-) totale overheid, % bbp; gegevens en prognose Europese Commissie 

(prognose Europese Commissie herfst 1996). 
Brutoschuld totale overheid, % bbp; gegevens en prognose Europese Commissie (prognose Europese 

Commissie herfst 1996). 
Lange rente, %; geharmoniseerde nationale gegevens obligatierendementen; jaargemiddelde; voor 

1996 twaalfmaands gemiddelde tot en met september. 
Referentiewaarde voor het rentedterium; gemiddelde van de lange rente in de drie Lid-Staten met 

de laagste inflatie plus 2 procentpunten. 

Indicatoren wisselkoersstabiliteit 
Wisselkoers ten opzichte van de Duitse mark; nationale gegevens; 1996 : gemiddelde van beschikbare 

gegevens tot en met september. 

Nominale effectieve wisselkoers; ten opzichte van 26 handelspartners, maandelijkse index (1990 : 
100); bron : BIB; 1996 : gemiddelde van beschikbare gegevens tot en met september. 
Reële effectieve wisselkoers = nominale effectieve wisselkoers als bovenstaand, gedefleerd met de 

stijging van de consumentenprijzen, maandelijkse index (1990 : 100); bron : BIB; 1996 : gemiddel- 

de van beschikbare gegevens tot en met september. 
Wisselkoersvolatiliteit van bilaterale koersen ten opzichte van de Duitse mark; standaardafwijking van 
dagelijkse waarnemingen (logaritmische eerste verschillen) vermenigvuldigd met 100, berekend per 

kalenderjaar, nationale gegevens; 1996 : volatiliteit over de eerste negen maanden tot en met 

september. 

Andere factoren 
Arbeidskosten per eenheid product, mutatie, %; nationale gegevens en prognose. 

Lopende rekening, % bbp; nationale gegevens en prognose. 
Netto buitenlands actief (+)/passief (-), % bbp; internationale investeringspositie, zoals door het 

IMF gedefinieerd (zie Baiance of Payments Yearbook, Deel 1, 1994) of een daarmee corresponde- 

rende grootheid; nationale gegevens en prognose. 
Uitvoer, % bbp; gegevens en prognose Europese Commissie (herfst 1996); het aandeel van de uitvoer 
naar andere EU-landen in 1994 is gebaseerd op het Trade Statistics Yearbook 1994, IMF. 



Bijlage 1 

Toelichting op de gebruikte 

gegevens en voortgang 

bij de harmonisatie van de 

statistieken omtrent de 

convergentie-indicatoren 



Toelichting op de gebruikte gegevens en voortgang bij de 
harmonisatie van de statistieken omtrent de 
convergentie-indicatoren 

De in dit Verslag gebruikte gegevens worden 

in de desbetreffende delen van het Verslag 

toegelicht De gegevens hebben betrekking op 

de periode tot  en met september 1996. Di t  

geldt voor de beoordeling van de inflatie en 

de lange rente, die is gebaseerd op de twaalf- 

maands periode van oktober 1995 to t  en met 

september 1996, en voor de beoordeling van 

het wisselkoersbeloop, die de periode van 

twee jaar van oktober 1994 to t  en met sep- 

tember 1996 bestrijkt. De gegevens voor de 

begrotingsposities (als percentage van het bbp) 

omvatten tevens de meest recente projecties 

van de Europese Commissie ten aanzien van 

de tekorten en schuldposities over 1996. 

Overigens geldt dat deze projecties nog in 

aanzienlijke mate aan wijziging onderhevig 

kunnen zijn en dat een beoordeling op grond 

van deze gegevens niet meer dan voorlopig 

kan zijn 

Niet alle gegevens zijn reeds volledig geharmo- 

niseerd. In deze Bijlage wordt derhalve een toe- 

lichting gegeven op de voortgang die is geboekt 

bij de harmonisatie van de statistieken met be- 

trekking to t  de convergentie-indicatoren. 

Consumptieprijzen 

Het Protocol (nr 6) betreffende de conver- 

gentiecriteria, waarnaar wordt verwezen in 

Artikel 109 J, lid l ,  van het Verdrag to t  

oprichting van de Europese Economische Ge- 

meenschap, bepaalt dat de convergentie van 

het prijsbeloop moet worden gemeten aan de 

hand van vergelijkbare indexcijfers van de con- 

sumptieprijzen, waarbij rekening moet worden 

gehouden met verschillen in nationale defini- 

ties. Hoewel de huidige statistieken met be- 

trekking to t  de consumptieprijzen in de Lid- 

Staten grotendeels zijn gebaseerd op globaal 

gelijke grondslagen, bestaan er  aanzienlijke 

verschillen met betrekking to t  de details, het- 

geen afbreuk doet aan de vergelijkbaarheid 

van de nationale gegevens 

De conceptuele werkzaamheden met betrek- 

king to t  de harmonisatie van indexcijfers van 

de consumptieprijzen worden uitgevoerd door 

de Europese Commissie (EUROSTAT) in nau- 

we samenwerking met de nationale bureaus 

voor de statistiek Het EMI i s  als belangrijke 

gebruiker van deze gegevens hier nauw bij 

betrokken. In oktober 1995 heeft de Raad van 

de EU een verordening aangenomen met be- 

trekking to t  geharmoniseerde indexcijfers van 

de consumptieprijzen, die een kader schept 

voor verdere harmonisatie. De verordening 

voorziet in een stapsgewijze benadering bij de 

harmonisatie van de indexcijfers van de con- 

sumptieprijzen, opdat de benodigde gegevens 

kunnen worden aangeleverd voor zowel de 

beoordeling van de convergentie als het voe- 

ren van een gemeenschappelijk monetair be- 

leid in de derde fase. 

Als eerste stap naar deze harmonisatie is in 

1996 door EUROSTAT begonnen met de pu- 

blicatie van de Interim-ConsumptiePrijs-lndex- 

cijfers (ICPI). Deze interim-indexcijfers worden 

berekend om vergelijkingen tussen de Lid- 

Staten van de EU te vergemakkelijken to t  het 

tijdstip waarop indexcijfers op basis van meer 

geharmoniseerde methoden kunnen worden 

berekend. De interim-indexcijfers zijn beschik- 

baar vanaf januari 1994. Zij zijn geheel geba- 

seerd op de bestaande nationale indexcijfers ; 

de aanpassing bestaat er slechts in dat belang- 

rijke componenten ten aanzien waarvan de 

verschillende nationale berekeningswijzen sterk 

verschillen (met name de kosten van eigen 

huis, uitgaven voor onderwijs, gezondheid en 

verzekering) worden geëlimineerd en dat be- 

paalde componenten die niet door alle Lid- 

Staten in de berekening worden opgenomen 

(alcoholische dranken en tabak) worden toe- 

gevoegd. De indexcijfers bestrijken 75 to t  

90 % van het totale gewicht van de nationale 

indexcijfers. Zij zijn niet volledig vergelijkbaar, 

aangezien immers aanzienlijke verschillen blij- 

ven bestaan in conceptuele en praktische aan- 

pak. Ze zijn echter beter vergelijkbaar dan de 



huidige nationale indexcijfers en vormen der- 

halve een betere basis voor de beoordeling 

van de convergentie. Zij worden derhalve in 

dit Verslag gebruikt voor het meten van de 

convergentie van het consumptieprijsbeloop, 

hoewel de eliminatie van belangrijke compo- 

nenten uit de indexcijfers een belangrijk na- 

deel vormt. 

Als tweede stap zullen vanaf januari 1997 

Geharmoniseerde ConsumptiePrijs-Indexcijfers 

(GCPI) worden berekend. Deze zullen de basis 

vormen voor het convergentieverslag over 

1997. Met de desbetreffende werkzaamheden 

i s  reeds een aanvang gemaakt. De Europese 

Commissie heeft twee uitgebreide verordenin- 

gen voorbereid waarmee de geharmoniseerde 

indexcijfers vanaf 1997 zullen worden vastge- 

steld. De verordeningen hebben onder meer 

betrekking op de componenten die vanaf 1997 

in eerste instantie in de indexcijfers zullen 

worden opgenomen (waarbij grote delen van 

de consumptieve uitgaven aan gezondheids- 

zorg en onderwijs, alsmede de kosten van 

eigen huis buiten beschouwing worden gela- 

ten), voorlopige normen voor kwaliteitsaan- 

passing en gemeenschappelijke regels voor de 

behandeling van nieuwe goederen en diensten. 

Bovendien is  een gedetailleerde, geharmoni- 

seerde opstelling van sub-indexcijfers overeen- 

gekomen. 

Hoewel deze verordeningen van de Commis- 

sie een belangrijke stap betekenen naar volle- 

dig vergelijkbare, geharmoniseerde indexcijfers, 

is het niet mogelijk gebleken alle conceptuele 

problemen tijdig voor 1997 op te lossen. Een 

aantal problemen blijft moeilijk, zoals nieuw 

op te nemen componenten en de frequentie 

waarmee de gewichten in de index moeten 

worden geactualiseerd ; op deze terreinen is 

verdere harmonisatie vereist. Het EMI heeft 

benadrukt dat het aantal stappen en eventuele 

vertragingen tijdens het harmonisatieproces to t  

het uiterste minimum moeten worden beperkt, 

met het oog op een hoge mate van vergelijk- 

baarheid en een voldoende mate van consis- 

tentie en stabiliteit van de statistieken met 

betrekking to t  de consumptieprijzen. 

Overheidsfinanciën 

Het aan het Verdrag gehechte Protocol (nr 5) 
betreffende de procedure bij buitensporige 

tekorten definieert, tezamen met een Raads- 

verordening van november 1993, de begrip- 

pen « overheid », « tekort », « rentelasten » 
« schuld », « investeringen » en « bruto bin- 

nenlands product (bbp) » door te verwijzen 

naar de tweede editie van het Europees Stel- 

sel van Economische Rekeningen Het Euro- 

pees Stelsel van Economische Rekeningen 

vormt een voor de Europese Gemeenschap 

overeengekomen, samenhangend en gedetail- 

leerd geheel van tabellen van nationale reke- 

ningen, ter vergemakkelijking van vergelijkende 

analyses tussen Lid-Staten. Volgens een Raads- 

verordening van juni 1996 zal de tweede 

editie van het Europees Stelsel van Economi- 

sche Rekeningen to t  eind 1999 worden toege- 

past bij de buitensporige-tekortprocedure en 

zal daarna worden vervangen door het Euro- 

pees Stelsel van Economische Rekeningen 95 

« Overheid » omvat de centrale, de regionale 

o f  lokale overheid en de fondsen voor sociale 

zekerheid. « Overheid » omvat geen over- 

heidsondernemingen en dient daarom te wor- 

den onderscheiden van de breder gedefinieer- 

de publieke sector. 

Het « overheidstekort » bestaat hoofdzakelijk 

uit het verschil tussen de bruto-overheidsbe- 

sparingen en de som van de overheidsinveste- 

ringen (gedefinieerd als brutoinvesteringen in 

vaste activa) en de nettovermogensoverdrach- 

ten van de overheid. Voorts wordt ((over- 

heidsschuld » gedefinieerd als de som van de 

bruto-overheidsverplichtingen tegen nominale 

uitstaande waarde, geclassificeerd volgens het 

Europees Stelsel van Economische Rekeningen, 

tweede editie, als chartale geldomloop en 

girale tegoeden, wissels en obligaties, en over- 

ige leningen. De overheidsschuld omvat geen 

handelskrediet en andere verplichtingen die 

niet belichaamd zijn in een schuldbewijs, zoals 

te veel betaalde belasting op voorlopige aan- 

slag; ook niet inbegrepen zijn voorwaardelijke 

verplichtingen, zoals overheidsgaranties en 

pensioentoezeggingen. Ui t  de definities van 

het overheidstekort en de overheidsschuld 



vloeit voort dat de mutatie in de uitstaande 

overheidsschuld van het ene jaar op het ande- 

re aanzienlijk kan verschillen van de omvang 

van het overheidstekort in het desbetreffende 

jaar. De overheidsschuld kan bijvoorbeeld 

worden verminderd door de opbrengsten uit 

de privatisering van overheidsondernemingen 

o f  uit de verkoop van andere financiële activa, 

hetgeen niet van onmiddellijke invloed is op 

het tekort. Omgekeerd kan het overheidste- 

kort worden gereduceerd door overdrachten 

te vervangen door overheidsleningen, hetgeen 

niet van onmiddellijke invloed i s  op de over- 

heidsschuld. 

Met betrekking t o t  de overheidstekorten, wor- 

den thans verdere werkzaamheden verricht 

met betrekking t o t  de gedetailleerde definitie 

van, en administratieve regels terzake van, 

rentelasten en schuldaanvaarding. Bovendien is 

de vraag gerezen o f  bepaalde transacties, zoals 

de heffing van inkomstenbelasting en sociale 

premies, statistisch gelijk worden behandeld in 

de verschillende Lid-Staten - en meer in het 

bijzonaer o f  de als overheidsontvangsten ver- 

antwoorde bedragen de werkelijk betaalde be- 

dragen betreffen o f  de bij aanslag opgelegde 

bedragen (waarvan een aantal nooit wordt 

betaald). 

Bruto binnenlands product (bbp) », dat 

wordt benut voor de berekening van de eigen 

middelen van de Gemeenschappen, wordt ook 

gebruikt in het kader van de buitensporige- 

tekortprocedure. De procedures voor de sa- 

menstelling van het bbp worden gecontroleerd 

door een Comité dat door een Richtlijn van 

de Raad van februari 1989 in het leven is 

geroepen. 

Vanaf begin 1994 rapporteren de Lid-Staten 

ten minste tweemaal per jaar aan de Europese 

Commissie omtrent het overheidstekort en de 

overheidsschuld. Krachtens het Verdrag is de 

Europese Commissie verantwoordelijk voor de 

verstrekking van de statistische gegevens ten 

behoeve van de buitensporige-tekortproce- 

dure. 

Wisselkoersen 

De koersen van de valuta's van de Lid-Staten 

ten opzichte van de Ecu worden dagelijks 

vastgesteld (via de zgn concertatie om 14 15 
uur) en worden in het Publicatieblad van de 

Europese Gemeenschappen bekendgemaakt, 

de in dit verslag vermelde onderlinge koersen 

binnen Europa zijn afgeleid van deze koersen 

ten opzichte van de Ecu Voorts worden in dit 

Verslag nominale en reele effectieve koersen 

vermeld, die zijn gebaseerd op door de BIB 

samengestelde reeksen 

Lange rente 

Het Protocol (nr 6) betreffende de conver- 

gentiecriteria, waarnaar wordt verwezen in 

Artikel 109 J van het Verdrag to t  oprichting 

van de Europese Gemeenschap, bepaalt dat 

de convergentie van de rente moet worden 

beoordeeld op basis van langlopende staats- 

obligaties o f  vergelijkbare effecten gemeten 

over een periode van één jaar vóór de beoor- 

deling, rekening houdend met verschillen in 

nationale definities. De Verdragsbepalingen 

houden in dat de representatieve lange rente 

statistisch gezien eventuele veranderingen in 

het marktsentiment ten aanzien van de duur- 

zaamheid van de bereikte convergentie en de 

deelname aan het wisselkoersmechanisme van 

het EMS door de betrokken Lid-Staat zo 

getrouw mogelijk dient weer te geven Even- 

tuele verstorende invloeden van andere facto- 

ren moeten waar mogelijk worden beperkt 

Hoewel Artikel 5 van het Protocol betreffende 

de convergentiecriteria bepaalt dat de voor de 

toepassing van het Protocol benodigde statisti- 

sche gegevens door de Commissie moeten 

worden verstrekt, is door het EMI, gezien de 

aldaar aanwezige kennis op dit gebied, een 

conceptuele bijdrage geleverd to t  de vaststel- 

ling van representatieve statistieken met be- 

trekking to t  de lange rente. 

Hoewel de berekeningsmethodiek voor obliga- 

tierendementen in de verschillende Lid-Staten 

globaal gelijk is, bestonden er in het kader van 

de vaststelling van representatieve statistieken 



met betrekking to t  de lange rente aanzienlijke 

verschillen in de gekozen effecten, de gehan- 

teerde formules voor de berekening van de 

rendementen, de gekozen looptijden, de be- 

handeling van belastingen en de correcties 

voor coupon-effecten. Het doel van de har- 

monisatie was om to t  aanbevelingen te  ko- 

men, met name met betrekking to t  deze keu- 

zen, die globaal genoeg zijn om rekening te  

houden met verschillen tussen nationale mark- 

ten en daarnaast voldoende flexibel om de 

ontwikkeling van deze markten in aanmerking 

te nemen, zonder daarbij afbreuk te doen aan 

de vergelijkbaarheid van de gegevens. 

De harmonisatieprincipes hielden in dat de 

desbetreffende obligaties moesten zijn uitgege- 

ven door de centrale overheid, met een loop- 

tijd van ongeveer tien jaar, en dat de rende- 

menten vóór belasting moesten worden be- 

paald. O m  zeker te stellen dat rekening wordt 

gehouden met de diepte van de markt en dat 

de rendementen geen liquiditeitspremies be- 

vatten, moeten de representatieve effecten 

worden gekozen op grond van een hoge mate 

van liquiditeit. De verantwoordelijkheid voor 

deze keuze ligt bij de Lid-Staten zelf. Landen 

kunnen kiezen voor een representatief waar- 

depapier o f  een representatieve deelverzame- 

ling obligaties, waarbij de liquiditeit van de 

markt bij een looptijd van tien jaar de bepa- 

lende factor is. Speciale obligaties (bijvoor- 

beeld obligaties met ingebouwde opties o f  

nul-couponleningen) blijven buiten beschou- 

wing. De keuze van zeer liquide obligaties 

wordt ook gezien als een effectieve indirecte 

manier om het effect van uiteenlopende cou- 

ponwaarden te minimaliseren. Ten slotte is 

een uniforme formule gekozen op basis van 

bestaande internationale normen, te weten 

formule 6.3 « Formulae for Yield and other 

Calculations >> van de International Securities 

Market Association. In die gevallen waarin de 

gekozen deelverzameling meer dan één obliga- 

tie omvat, is het op grond van de liquiditeit 

van de gekozen obligaties gerechtvaardigd de 

representatieve rente vast te stellen als reken- 

kundig gemiddelde van de rendementen. De 

bovenomschreven geharmoniseerde lange ren- 

tevoeten zijn door de centrale banken bere- 

kend, zodat thans volledig geharmoniseerde 

gegevens beschikbaar zi jn; deze zijn in dit 

Verslag gebruikt. 

Andere factoren 

In de laatste alinea van Artikel 109 J ,  lid I ,  

van het Verdrag wordt gesteld dat in de 

verslagen van de Commissie en het EMI, naast 

de vier hoofdcriteria, ook rekening moet wor- 

den gehouden met de ontwikkeling van de 

Ecu, de resultaten van de integratie van de 

markten, de situatie en de ontwikkeling van de 

lopende rekeningen van de betalingsbalansen. 

en een onderzoek naar de ontwikkeling van 

de loonkosten per eenheid product en andere 

prijsindicatoren. 

In Protocol nr. 6 worden voor de vier hoofd- 

criteria de gegevens nader omschreven en 

wordt gesteld dat de Commissie de gegevens 

moet verstrekken voor de beoordeling van de 

mate waarin aan deze criteria wordt voldaan ; 

in het Protocol wordt echter niet naar de 

andere factoren >> verwezen. De ontwikkeling 

van de Ecu en de integratie van de markten 

hebben betrekking op de meer algemene 

voortgang naar de Economische en Monetaire 

Unie;  voor de analyse van de andere factoren 

moeten echter - in het kader van de beoor- 

deling van de convergentie - statistische be- 

grippen worden gedefinieerd om een voldoen- 

de mate van vergelijkbaarheid van nationale 

gegevens te kunnen waarborgen. 

Met betrekking to t  de lopende rekening van 

de betalingsbalans, is de Commissie (EURO- 

STAT), in samenwerking met het EMI, begon- 

nen met de harmonisatie van begrippen. Het 

Balance o f  Payments Manual (Se druk) van het 

IMF dient daarbij als basis. Waar nodig zijn 

specifieke Europese richtsnoeren opgesteld. 

De Lid-Staten zijn begonnen met de tenuit- 

voerlegging van deze voorstellen to t  harmoni- 

satie; zo vroeg mogelijk in 1998 zouden volle- 

dig geharmoniseerde nationale gegevens om- 

trent de lopende rekening beschikbaar moeten 

zijn. Sinds de invoering van het Intrastat sys- 

teem in januari 1993 is de samenstelling van 

de handelsstatistieken in de Lid-Staten echter 

vertraagd en is noodgedwongen meer gebruik 



gemaakt van voorlopige gegevens. De Com- 

missie (EUROSTAT) en de Lid-Staten zijn 

doende hierin verbetering te brengen. 

De  beschikbare gegevens omtrent arbeidskos- 

ten per eenheid product, afgeleid uit gegevens 

omtrent loonkosten, werkgelegenheid en pro- 

ductie, zijn niet volledig vergelijkbaar van land 

tot  land. De verschillen betreffen dekking en 

methodiek ; dit geldt ook voor de indexcijfers 

van producentenprijzen, de belangrijkste in dit 

verslag gebruikte grootheid voor de « andere 

prijsindicatoren D. De gegevens zijn bovendien 

nog niet voor alle Lid-Staten berekend. 

Met het bovenstaande dient rekening te wor- 

den gehouden bij het trekken van conclusies 

uit de « andere factoren >>. Tegen deze achter- 

grond steunt het EMI van harte de thans door 

de Commissie (EUROSTAT) genomen initiatie- 

ven voor de tenuitvoerlegging van verordenin- 

gen met betrekking to t  verscheidene van deze 

indicatoren, gericht op  het verwezenlijken van 

een meer geharmoniseerde EU-brede statisti- 

sche basis, en acht het EMI het gewenst dat 

de eerste resultaten zo spoedig mogelijk wor- 

den gerealiseerd. Bovendien benadrukt het 

EMI, met het oog op een betrouwbare statisti- 

sche basis voor het toekomstige gemeen- 

schappelijke monetaire beleid in de derde 

fase, het belang van een tijdige beschikbaar- 

heid van deze gegevens overeenkomstig het in 

het Verdrag vastgelegde tijdschema voor de 

monetaire unie. 



Hoofdstuk I1 

De wettelijke vereisten waaraan 

moet worden voldaan om de 

nationale centrale banken 

een integrerend deel van het 

ESCB t e  laten worden 



I Inleiding 

Artikel 7 van de Statuten van het EMI bepaalt 

dat de verslagen aan de Raad met  betrekking 

t o t  de voorbereidingen voor  de derde fase 

een beoordeling moeten bevatten van « de 

wetteli jke vereisten waaraan moet  worden vol- 

daan o m  de centrale banken een integrerend 

deel van het ESCB t e  laten worden » Artikel 

109 J, l id I ,  van het Verdrag' bepaalt dat het 

EMI (evenals de Commissie) uiterlijk tegen het 

einde van 1996 verslag uitbrengt, onder ande- 

re over « de verenigbaarheid van de nationale 

wetgeving van elke Lid-Staat, met  inbegrip van 

de statuten van zijn nationale centrale bank, 

met  Art ikel 107 en Artikel 108 van d i t  Ver- 

drag en de Statuten van het  ESCB » . Artikel 

108 van het Verdrag, zoals overgenomen in 

Artikel 14.1 van de Statuten, stelt in  dat 

verband dat de Lid-Staten e r  zorg voor  moe-  

ten dragen dat hun nationale wetgeving, met  

inbegrip van de statuten van hun nationale 

centrale banken, uiterlijk o p  de datum van 

oprichting van het ESCB, verenigbaar is met  

het Verdrag en met  de Statuten van het ESCB. 

In di t  Verslag word t  de voortgang beoordeeld 

die d o o r  de Lid-Staten is geboekt bij de 

vervulling van hun bovenvermelde verplichtin- 

gen ingevolge Art ikel 108, d.w.z. de juridische 

convergentie. D e  nadruk ligt daarbij op  de 

vereisten ten  aanzien van de onafhankelijkheid 

van centrale banken. Onafhankelijkheid is een 

belangrijke, doch niet de enige, eis waaraan 

d o o r  de nationale centrale banken moet  wor -  

den voldaan o m  een integrerend deel van het 

ESCB te  kunnen worden.  H e t  is waarschijnlijk 

dat de statuten van de centrale banken ook  in 

andere opzichten zullen moeten worden aan- 

gepast, terwi j l  het  bovendien nodig kan zijn 

wetgeving o p  andere terreinen dan de statuten 

van de centrale bank aan te  passen. D i t  

Verslag richt zich o p  de laatste twee  gebie- 

den ; verdere werkzaamheden zullen echter 

moeten worden verricht. D i t  Verslag is derhal- 

ve niet limitatief en loop t  niet vooruit  o p  

latere beoordelingen van de mate van voort-  

gang van de Lid-Staten bij de vervulling van 

hun verplichtingen krachtens Artikel 108 van 

het Verdrag H e t  EMI zal zich proactief blijven 

opstellen als forum voor  de uitwisseling van 

gedachten tussen de nationale centrale banken 

o p  dit  gebied en zal hierop terugkomen in 

toekomstige verslagen, die conform Artikel 

109 J van het Verdrag en Artikel 7 van de 

Statuten moeten worden uitgebracht 

H e t  EMI-verslag omtrent « Voortgang naar 

convergentie » dat in november 1995 is uitge- 

bracht (het zgn. Convergentierapport 1 995)2 

bevat verscheidene basisveronderstellingen 

met  betrekking t o t  de wetteli jke vereisten 

waaraan d o o r  de nationale centrale banken 

moet  worden voldaan met  het oog o p  hun 

integratie in het ESCB in de derde fase van de 

EMU. 

i H e t  Verdrag t o t  oprichting van de Europe- 

se Economische Gemeenschap3 en de Sta- 

tuten van het  ESCB/de ECB4 (hierna het 

<( Verdrag » en de « Statuten » genaamd) 

vereisen geen harmonisatie van de statuten 

van de nationale centrale banken ; nationa- 

le bijzonderheden kunnen blijven bestaan. 

H e t  Verdrag en de Statuten vereisen echter 

wel dat de nationale wetgeving en de 

statuten van de nationale centrale banken 

moeten worden aangepast o m  bepalingen 

die in  strijd zijn met  het  Verdrag en de 

Statuten t e  schrappen en o m  de nood-  

zakelijke mate van integratie van de natio- 

nale centrale banken in het ESCB te  verze- 

keren. H e t  feit dat het Verdrag en de 

Statuten prevaleren boven de nationale 

wetgeving ontslaat de Lid-Staten niet van 

deze verplichting o m  hun wetgeving aan t e  

passen. 

i Tijdige aanpassing vereist dat met  het pro-  

ces van wetgeving word t  begonnen gedu- 

Verwijzingen naar het Verdrag en de Statuten hebben 
betrekking op het Verdrag tot opricht~ng van de De paginas 128 t/m 144 in het bijzonder 
Europese Economische Gemeenschap en de Statuten l De Artikelen 107 en 108 in het bijzonder 
van het ESCBfde ECB. tenzij anders vermeld De Artikelen 7 en 14 in het bijzonder 



rende de tweede fase5. D i t  stelt ook  het 

EMI en andere instellingen van de Ge- 

meenschap in  staat, krachtens hun Ver- 

dragsverplichtingen, de voortgang t e  be-  

oordelen die is gemaakt bij de vervulling 

van de wetteli jke vereisten voor  de derde 

fase6. 

i D e  aanpassingen van de statuten met  be-  

trekking t o t  de onafhankelijkheid van cen- 

trale banken dienen uiterlijk van kracht te  

Zie ook Artikel 109 E, lid 5, van het Verdrag. 
Met betrekking to t  de toepassing van Artikel 107 van 
het Verdrag omtrent de onafhankelijkheid van de 
centrale bank en Artikel 108 van het Verdrag omtrent 
de aanpassing van de nationale wetgeving en de 
statuten van de nationale centrale banken, maken het 
Verdrag en de Statuten geen onderscheid tussen 
Lid-Staten met en zonder derogatie Een derogatie 
houdt in dat de desbetreffende nationale centrale 
bank haar bevoegdheden op het terrein van het 
monetaire beleid behoudt en in beperkte mate aan 
het ESCB deelneemt tot de datum waarop de desbe- 
treffende Lid-Staat tot de Monetaire Unie toetreedt 
Protocol nr I2 van het Verdrag betreffende enkele 
bepalingen met betrekking tot Denemarken stelt dat 
de Deense regering de Raad in kennis stelt van haar 
standpunt ten aanzien van deelname aan de derde 
fase alvorens de Raad overgaat tot de beoordeling 
conform Artikel 109 J lid 2 van het Verdrag Dene- 
marken heeft reeds te kennen gegeven dat het niet 
zal deelnemen aan de derde fase en overeenkomstig 
Artikel 2 van Protocol nr 12, zal dit land derhalve 
worden behandeld als een land met een derogatie 
De implicaties daarvan zijn uitgewerkt in een besluit 
van de Staatshoofden en Regeringsleiders tijdens de 
in Edinburgh op l I en I2 december 1992 gehouden 

top Dit besluit stelt dat Denemarken zijn bestaande 
bevoegdheden op het terrein van het monetaire 
beleid behoudt overeenkomstig de Deense wet- en 
regelgeving, met inbegrip van de bevoegdheden van 
Danmarks Nationalbank op het gebied van het mone- 
taire beleid Indien het Verenigd Koninkrijk niet deel- 
neemt aan de derde fase, zal Artikel 2 van Protocol 
nr I I het Verenigd Koninkrijk vrilwaren van de 
toepassing van onder meer de Artikelen 107 en 108 
van het Verdrag en de Artikelen 7 en 14 van de 
Statuten 

zijn o p  de datum van oprichting van het 

ESCB, tenuij l wijzigingen gericht op  de 

integratie van nationale centrale banken 

in het ESCB voor  Lid-Staten zonder 

derogatie van kracht moeten zijn bij de 

aanvang van de derde fase en voor  

Lid-Staten met  een derogatie o f  een 

bijzondere status5 bij de aanvang van 

hun volledige deelname aan de mone-  

taire unie 



2 Onafhankelijkheid van centrale banken 

Voortbouwend o p  het Convergentierapport 

1995 heeft het EMI een lijst van kenmerken 

van onafhankelijkheid van centrale banken op-  

gesteld, waarbij een onderscheid word t  ge- 

maakt tussen kenmerken van institutionele, 

personele, functionele en financiële aard. 

Daarbij is het  EMI uitgegaan van een aantal 

basisveronderstellingen : 

m Onafhankelijkheid is vereist bij de uitoefe- 

ning van de aan de ECB en de nationale 

centrale banken krachtens het Verdrag en 

de Statuten toegekende bevoegdheden en 

taken, zodat kenmerken van de onafhanke- 

lijkheid van centrale banken in dat per- 

spectief moeten worden gezien. 

i Dergelijke kenmerken moeten niet worden 

beschouwd als een soort secundaire Ge-  

meenschapswetgeving die de reikwijdte van 

het Verdrag en de Statuten t e  boven gaat, 

maar als een hulpmiddel o m  de beoorde- 

ling van de onafhankelijkheid van de natio- 

nale centrale banken t e  vergemakkelijken. 

m Onafhankelijkheid van centrale banken is 

geen zaak die in rekenkundige formules 

kan worden uitgedrukt o f  o p  een mechani- 

sche wijze kan worden  toegepast, zodat de 

onafhankelijkheid van afzonderlijke nationa- 

le centrale banken derhalve o p  individuele 

basis moet  worden beoordeeld, gegeven 

het feit dat de institutionele context waarin 

de nationale centrale banken opereren van 

land t o t  land verschilt. 

i Hoewel  sommige bepalingen in  de statuten 

van nationale centrale banken duideli jk on-  

verenigbaar zijn met  het Verdrag en de 

Statuten, kan ten aanzien van andere bepa- 

lingen een nadere analyse geboden zijn 

alvorens een finale beoordeling kan w o r -  

den gegeven. 

2.1 Institutionele onafhankelijkheid 

D e  eis van institutionele onafhankelijkheid i s  

vastgelegd in  Artikel 107 van het Verdrag. 

zoals overgenomen in Artikel 7 van de Statu- 

ten Deze Artikelen verbieden de ECB, de 

nationale centrale banken en de leden van hun 

besluitvormende organen instructies t e  vragen 

dan wel te  aanvaarden van instellingen o f  

organen van de Gemeenschap, van regeringen 

van Lid-Staten o f  van enig ander orgaan 

Bovendien word t  het daarin aan de instellin- 

gen en organen van de Gemeenschap en de 

regeringen van Lid-Staten verboden t e  trach- 

ten invloed uit  t e  oefenen o p  de leden van de 

besluitvormende organen van de ECB o f  die 

van de besluitvormende organen van de natio- 

nale centrale banken wier  besluiten gevolgen 

kunnen hebben voor  de veivull ing door  de 

nationale centrale banken van hun met  het  

ESCB verband houdende taken Tegen deze 

achtergrond is het EMI van mening dat de 

volgende rechten van derden (zoals de rege- 

ring o f  het parlement)' onverenigbaar zijn met  

he t  Verdrag enlof  de Statuten en derhalve 

moeten worden aangepast 

H e t  recht van aanwijzing 

Rechten van derden o m  aanwijzingen t e  geven 

aan nationale centrale banken o f  hun besluit- 

vormende organen zijn onverenigbaar met  het 

Verdrag en de Statuten voorzover het met  het  

ESCB verband houdende taken betreft. 

Het  recht besluiten goed te  keuren, o p  te  
schorten, t e  vernietigen o f  uit t e  stellen 

Rechten van derden o m  besluiten goed t e  

keuren, o p  t e  schorten, te  vernietigen o f  u i t  t e  

stellen, zijn onverenigbaar met  het  Verdrag en 

de Statuten voorzover het  met  het ESCB 

verband houdende taken betreft. 

- 

' Het verbod op instruciies en pogingen tot beinvloe- 
ding bestrijken alle bronnen van externe beinvloeding 
van nationale centrale banken met betrekking tot 
aangelegenheden van het ESCB die hen verh~nderen 
te voldoen aan het Verdrag en de Statuten 



Het  recht besluiten o p  juridische 
gronden te  toetsen 

H e t  recht o m  o p  juridische gronden besluiten 

te  toetsen die betrekking hebben o p  met  het 

ESCB verband houdende taken is onverenig- 

baar met  het Verdrag en de Statuten, aange- 

zien de vervulling van deze taken niet o p  het 

nationale niveau mag worden bemoeili jkt. D i t  

weerspiegelt niet slechts de onafhankelijkheid 

van de nationale centrale banken doch tevens 

de meer algemene eis van de integratie van de 

nationale centrale banken in het ESCB (zie 

paragraaf 4). D e  statuten van verscheidene 

nationale centrale banken voorzien ook  in het 

recht van de President o m  besluiten o p  juridi- 

sche gronden t e  toetsen en deze vervolgens 

t e r  finale beslissing aan de politieke autoritei- 

ten voor  t e  leggen. Hoewel  een President 

geen << derde is, zou d i t  gelijkstaan aan het  

vragen van instructies aan polit ieke organen, 

hetgeen onverenigbaar is met  Artikel 107 van 

het  Verdrag. 

H e t  recht deel u i t  te  maken van 
besluitvormende organen van een 
nationale centrale bank. met  stemrecht 

D e  deelname van vertegenwoordigers van an- 

dere organen (zoals de regering o f  het parle- 

ment) aan besluitvormende organen van een 

nationale centrale bank met  stemrecht ten 

aanzien van aangelegenheden betreffende de 

tenuitvoerlegging d o o r  een nationale centrale 

bank van met  het ESCB verband houdende 

taken is, zelfs als een dergelijke stem niet 

beslissend is, onverenigbaar met  het Verdrag 

en de Statuten. 

H e t  recht (tevoren) te  worden gehoord 
met  betrekking t o t  besluiten van een 
nationale centrale bank 

H e t  verbod o p  bei'nvloeding van buitenaf mag 

niet zodanig ruim worden uitgelegd dat het 

een dialoog tussen nationale centrale banken 

enerzijds en regeringen en overige staatsorga- 

nen (zoals het parlement) anderzijds zou uit-  

sluiten. Bepalend is o f  een nationale instelling 

een formeel mechanisme t e r  beschikking heeft 

o m  t e  verzekeren dat opvattingen van deze 

instelling van invloed zijn op  het uiteindelijke 

besluit. In gevallen waarin een nationale cen- 

trale bank expliciet word t  verplicht overleg te  

plegen met  polit ieke autoriteiten i s  sprake van 

een dergelijk mechanisme, zodat zulks in strijd 

is met  het Verdrag en de Statuten. 

Een dialoog tussen nationale centrale banken 

en de desbetreffende politieke autoriteiten, 

zelfs als deze is gebaseerd o p  wetteli jke ver- 

plichtingen informatie t e  verstrekken en ziens- 

wijzen uit  t e  wisselen, is niet onverenigbaar 

met  het Verdrag en de Statuten, mits : 

P deze niet van invloed is o p  de onahanke- 

lijkheid van de leden van de besluitvor- 

mende organen van nationale centrale ban- 

ken ; 

i deze niet van invloed is o p  de bevoegdhe- 

den van de ECB en haar plicht verant- 

woording af t e  leggen o p  het Gemeen- 

schapsniveau, noch o p  de bijzondere status 

van een President in zijn/haar hoedanigheid 

als l id van de besluitvormende organen van 

de ECB, en 

aan de uit  de Statuten voortvloeiende ge- 

heimhoudingsverplichtingen word t  voldaan. 

2.2 Personele onafhankelijkheid 

H e t  EMI is van mening dat de statuten van de 

nationale centrale banken dienen t e  voorzien 

in de volgende kenmerken van personele o n -  

afhankelijkheid : 

A )  D e  statuten van de nationale centrale ban- 

ken moeten, overeenkomstig Artikel 14.2 

van de Statuten, voorzien in een minimale 

ambtstermijn van een President van vijf 

jaar. D i t  sluit een langere ambtstermijn 

uiteraard niet uit, terwijl bi j  een onbepaal- 

de ambtstermijn de statuten niet behoeven 

t e  worden aangepast als de gronden waar- 

o p  een President u i t  zijn/haar ambt kan 

worden ontheven, overeenkomen met  die 

vermeld in Art ikel 14.2 van de Statuten 

(zie onder B). 



B) De statuten van de nationale centrale ban- 
ken dienen te waarborgen dat een Presi- 

dent slechts uit zijnjhaar ambt kan worden 

ontheven op de in Artikel 14.2 vermelde 

gronden (te weten het niet meer voldoen 

aan de eisen voor de uitoefening van het 

ambt of ernstig tekortschieten). Deze eis 

strekt ertoe te voorkomen dat een Presi- 

dent naar goeddunken van de bij zijnihaar 

aanstelling betrokken autoriteiten, meer in 

het bijzonder de regering o f  het parlement, 

uit zijnlhaar ambt kan worden ontheven, 

Vanaf de datum van opricht~ng van het 

ESCB moeten in de statuten van de natio- 

nale centrale banken hetzij ontslaggronden 

worden vermeld die verenigbaar zijn met 

die vastgelegd in Artikel 14.2 van de Statu- 

ten hetzij geen ontslaggronden worden 

vermeld aangezien Artikel 14.2 immers van 

directe toepassing is. De nadere uitwerking 

hiervan vergt verdere studie. 

De personele onafhankelijkheid kan in ge- 

vaar komen als de andere leden van de 

besluitvormende organen van nationale 

centrale banken die betrokken zijn bij de 

tenuitvoerlegging van met het ESCB ver- 

band houdende taken niet onderhevig zijn 

aan dezelfde regels ten aanzien van de 

ambtszekerheid als de Presidenten. Ui t  

verscheidene Artikelen in het Verdrag en 

de Statuten vloeit de eis voort van een 

vergelijkbare ambtszekerheid. Artikel 14.2 

van de Statuten beperkt de bepalingen met 

betrekking to t  de ambtszekerheid niet to t  

Presidenten, terwijl in Artikel 107 van het 

Verdrag en Artikel 7 van de Statuten wordt 

gesproken van K enig lid van de besluitvor- 

mende organen van nationale centrale ban- 

ken » en niet van <( Presidenten ». D i t  geldt 

in het bijzonder in die gevallen waarin een 

President « primus inter paris » is onder 

collega's met dezelfde stemrechten o f  

waarin, zoals bedoeld in Artikel 10.2 van 

de Statuten, dergelijke andere leden kun- 

nen optreden als plaatsvervangers voor de 

President binnen de Raad van Bestuur. Di t  

algemene principe sluit overigens een ver- 

schil in ambtstermijn en in ontslaggronden 

niet uit in die gevallen waarin leden van 

besluitvormende organen enlof zulke orga- 

nen zelf niet betrokken zijn bij de uitvoe- 

ring van met het ESCB verband houdende 

taken. 

D) Personele onafhankelijkheid houdt ook in 

dat moet worden verzekerd dat zich geen 

belangentegenstellingen kunnen voordoen 

tussen de taken van de leden van besluit- 

vormende organen van nationale centrale 

banken ten behoeve van hun centrale bank 

(en, in het geval van Presidenten, ook ten 

behoeve van de ECB) en eventuele andere 

functies die deze leden, bij de tenuitvoer- 

legging van met het ESCB verband hou- 

dende taken, vervullen en die hun perso- 

nele onafhankelijkheid in gevaar kunnen 

brengen. Het lidmaatschap van een besluit- 

vormend orgaan dat i s  betrokken bij de 

uitvoering van met het ESCB verband hou- 

dende taken i s  principieel onverenigbaar 

met de uitoefening van andere functies die 

aanleiding kunnen geven to t  een belangen- 

conflict. Het EMI zal de nadere uitwerking 

van dit algemene principe nader bestude- 

ren. 

2.3 Functionele onafhankelijkheid 

In de derde fase opereren de nationale centra- 

le banken in een kader waarvan de doelstellin- 

gen worden bepaald door Artikel 105, lid I ,  

van het Verdrag en Artikel 2 van de Statuten 

(waarvan het primaat van het handhaven van 

prijsstabiliteit de kern vormt), en de sta'~uten 

van de nationale centrale banken dienen dit 

ondubbelzinnig t o t  uitdrukking te brengen. Di t  

aspect van functionele onafhankelijkheid houdt 

ook nauw verband met de integratie van de 

nationale centrale banken in het ESCB in het 

algemeen (zie paragraaf 4)8. 

Bovendien mag, ingevolge Artikel 14.4 van de 

Statuten, een nationale centrale bank andere 

taken en functies vervullen dan die welke 

B Krachtens Artikel 109 K, lid 3, van het Verdrag. is 
Artikei 105, lid I .  niet van toepassing op  Lid-Staten 
met een derogatie. Krachtens Artikel 5 van Protocoi 
nr. i i van het Verdrag, is Ar t~kel  105. lid l ,  van het 
Verdrag niet van toepassing op het Verenigd Konink- 
rijk. 



verband houden met het ESCB, tenzij de Raad 

van Bestuur van de ECB van mening i s  dat 

deze de doelstellingen en taken van het ESCB 

doorkruisen. Di t  dient ook te worden be- 

schouwd als een kenmerk van functionele on- 

afhankelijkheid ter bescherming van de integri- 

teit van het stelsel. 

2.4 Financiële onafhankelijkheid 

Als een nationale centrale bank vanuit institu- 

tioneel en functioneel oogpunt volledig onaf- 

hankelijk is,  maar terzelfder ti jd niet in staat is 

autonoom gebruik te maken van de passende 

economische middelen om haar mandaat te 

kunnen vevullen, zou haar algehele onafhan- 

kelijkheid desalniettemin worden ondermijnd. 

Naar de mening van het EMI moeten nationale 

centrale banken in staat zijn gebruik te maken 

van de passende economische middelen om te 

verzekeren dat hun met het ESCB verband 

houdende taken naar behoren kunnen worden 

vervuld. Een beoordeling achteraf van de fi- 

nanciële rekeningen van een nationale centrale 

bank kan worden beschouwd als een weer- 

spiegeling van de verantwoordingsplicht ten 

opzichte van de eigenaren, mits de statuten 

van de nationale centrale bank voldoende 

waarborgen bevatten dat een dergelijke be- 

oordeling geen inbreuk vormt op de zelfstan- 

digheid. Be'invloeding vooraf van de financiële 

middelen van een nationale centrale bank kan 

een inbreuk vormen op de zelfstandigheid. In 

die landen waar derden en in het bijzonder de 

regering enjof het parlement in staat zijn 

rechtstreeks of middellijk invloed uit te oefe- 

nen op de vaststelling van de begroting van de 

nationale centrale bank o f  de verdeling van de 

winst, moeten de desbetreffende statutaire be- 

palingen een waarborg bevatten om te verze- 

keren dat zulks de vervulling van de met het 

ESCB verband houdende taken van de natio- 

nale centrale bank niet belemmert. 



3 Bepalingen in de statuten van nationale centrale 
banken op het gebied van de onafhankelijkheid van 
centrale banken die in strijd zijn met het Verdrag 

De opsomming van kenmerken van de onaf- 

hankelijkheid van centrale banken in paragraaf 

2 maakt het mogelijk t o t  een beoordeling te 

komen van die bepalingen in de statuten van 

nationale centrale banken die, naar de mening 

van het EMI, onverenigbaar zijn met het Ver- 

drag en de Statuten en die derhalve aanpas- 

sing behoeven. Bijlage I bij dit Hoofdstuk, 

waarin een beschrijving wordt gegeven van de 

institutionele kenmerken van de nationale cen- 

trale banken, signaleert bepalingen in de des- 

betreffende statuten die, in het licht van het 

voorgaande, onverenigbaar worden geacht met 

het Verdrag en de Statuten. Dergelijke bepa- 

lingen worden genoemd zonder dat een be- 

oordeling wordt gegeven van hun invloed op 

de daadwerkelijke mate van onafhankelijkheid. 

Omgekeerd loopt de vermelding van dergelij- 

ke bepalingen niet vooruit op de mogelijke 

wens van nationale wetgevers om niet slechts 

bepalingen die in strijd zijn met het Verdrag te 

schrappen maar om ook bepalingen in de 

statuten van de nationale centrale bank op te 

nemen gericht op het versterken van haar 

zelfstandigheid Zo kunnen. om redenen van 

juridische helderheid. nationale wetgevers bij- 

voorbeeld de tekst van Artikel 107 van het 

Verdrag in de statuten van hun nationale 

centrale bank willen opnemen (hoewel dit 

formeel niet nodig is omdat dit Artikel recht- 

streeks van toepassing is) o f  een uitwerking 

van de implicaties van de integratie van de 

nationale centrale bank in het ESCB. De be- 

schrijving in Bijlage I bij dit Hoofdstuk is 

derhalve beperkt to t  die bepalingen die, naar 

de mening van het EMI, in ieder geval aanpas- 

sing behoeven, t ew i j l  voorgenomen aanpas- 

singen ook worden besproken. Zoals in de 

inleiding to t  dit Hoofdstuk i s  vermeld, vormen 

de opmerkingen geen finale beoordeling van 

de stand van de juridische convergentie op het 

terrein van oe onafnankeiij~heid van centrale 

banken. 



4 Andere wettelijke vereisten waaraan moet worden 
voldaan om de nationale centrale banken een 
integrerend deel van het ESCB te  laten worden 

De volledige integratie van de nationale cen- 

trale banken in het ESCB vereist ook  maatre- 

gelen op  andere gebieden dan de onafhanke- 

lijkheid In het bijzonder kunnen maatregelen 

nodig zijn o m  nationale centrale banken in 

staat t e  stellen taken t e  vervullen als leden van 

het ESCB en in overeenstemming met  beslui- 

ten van de ECB D e  belangrijkste aandachtsge- 

bieden zijn die waar als gevolg van statutaire 

bepalingen een nationale centrale bank niet 

kan voldoen aan de vereisten van het  ESCB o f  

een President zijnlhaar taak als l id van de 

Raad van Bestuur van de ECB niet kan vervul- 

len, o f  waar in statutaire bepalingen de voor-  

rechten van de ECB niet in acht worden 

genomen Z o  mogen e r  bijvoorbeeld geen 

statutaire belemmeringen worden opgeworpen 

waardoor een President in zijn/haar hoedanig- 

heid als l id van een besluitvormend gremium 

van een orgaan van de Gemeenschap niet die 

positie in  het besluitvormingsproces binnen de 

ECB kan innemen die hij/zij juist acht. Structu- 

ren o f  reglementen van besluitvormende orga- 

nen van nationale centrale banken die een 

President binden in zijn/haar stemgedrag bin- 

nen de Raad van Bestuur van de ECB zijn niet 

verenigbaar met  de vereisten van integratie 

conform het Verdrag en de Statuten O o k  

voorzien de statuten van enkele nationale cen- 

trale banken bijvoorbeeld in een systeem voor  

de uitgifte van bankbiljetten dat verschilt van 

de situatie die als gevolg van de toepassing 

van Artikel 105 A ,  l id I ,  van het Verdrag en 

Art ikel 16 van de Statuten t o t  stand zal wor -  

den gebracht, doordat daardoor hetzij be- 

voegdheden worden geschapen hetzij stadia 

worden voorgeschreven bi j  de uitgifte van 

bankbiljetten O m  strijdigheid met  het Verdrag 

en de Statuten te  vermijden, i s  aanpassing 

vereist De  vervulling van de wetteli jke vereis- 

ten voor  de integratie van de nationale centra- 

le banken in het ESCB is een gebied waarop 

de nationale centrale banken meer ruimte 

k,ebben o m  nationale afwijkingen te  continue- 

ren dan o p  het terrein van de onafhankelijk- 

heid van centrale banken Terzelfder t i jd is het  

echter gewenst een situatie t e  voorkomen 

waarin de statuten van verschillende nationale 

centrale banken verschillende bepalingen be-  

vatten over dezelfde aangelegenheden met  

name als d i t  zaken betreft waar de primaire 

bevoegdheid o p  centraal niveau en niet op  het 

niveau van de afzonderlijke nationale centrale 

banken ligt Onder  erkenning van het feit dat 

het Verdrag geen harmonisatie van de statuten 

van de nationale centrale banken voorschrijft, 

zal het EMI zich proactief blijven opstellen als 

forum voor  de uitwisseling van gedachten tus- 

sen de nationale centrale banken op  dit  ge- 

bied , het EMI is zich ervan bewust dat wijzi- 

gingen in  wetgeving in  het algemeen een lange 

voorbereidingstijd vergen terwijl de desbetref- 

fende wijzigingen vóór  de oprichting van het 

ESCB t o t  stand moeten zijn gebracht He t  EMI 

zal hierop terugkomen in toekomstige versla- 

gen, die conform Artikel 109 J van het Ver- 

drag en Artikel 7 van de Statuten moeten 

worden uitgebracht. 



5 Wijzigingen in wetgeving 

In de periode tussen de publicatie van het 

Convergentierapport 1995 en het huidige Ver- 

slag is in de Lid-Staten in ruime mate aan- 

dacht besteed aan de noodzaak to t  aanpassing 

van de statuten van de desbetreffende natio- 

nale centrale banken ter voldoening aan de 

vereisten van het Verdrag en de Statuten. Di t  

heeft in verscheidene gevallen geleid t o t  de 

indiening bij het parlement van voorstellen to t  

wijziging, waarover het EMI conform Artikel 

109 F, lid 6, van het Verdrag en Artikel 5.3 

van de Statuten is geraadpleegd. 

Sommige van de voorgenomen aanpassingen 

strekten ertoe de nationale wetgeving in over- 

eenstemming te brengen met Artikel 104 van 

het Verdrag, dat de verstrekking van krediet 

door de centrale bank aan de overheidssector 

verbiedt, en met Artikel 104 A,  dat een 

verbod bevat op bevoorrechte toegang van 

overheden en publiekrechtelijke lichamen to t  

de financiële instellingen. Daartoe is wetgeving 

to t  stand gebracht in Luxemburg, terwijl in 

Ierland en Finland wetsvoorstellen terzake zijn 

ingediend, in alle gevallen ter verdere wijziging 

van de statuten van de desbetreffende natio- 

nale centrale banken (zie onderstaand). Daar- 

naast zijn in verscheidene landen operationele 

procedures aangepast aan de Artikelen 104 en 

104 A van het Verdrag. 

Verdere aanpassingen van de wetgeving met 

betrekking to t  de centrale bank zijn voorge- 

steld in België, Ierland, Luxemburg en Finland. 

Het EMI is conform Artikel 109 F, lid 6, van 

het Verdrag en Artikel 5.3 van de Statuten 

omtrent deze aanpassingen geraadpleegd. In 

België zal een voorstel t o t  herziening van de 

Organieke Wet van de Nationale Bank van 

België zeer binnenkort bij het parlement wor- 

den ingediend. Beoogd wordt dat met de 

aldus voorgestelde nieuwe statuten wordt vol- 

daan aan alle in het Verdrag en de Statuten 

vastgelegde vereisten voor de derde fase van 

de Economische en Monetaire Unie. De voor- 

gestelde statuten bestrijken een brede reeks 

aangelegenheden, zoals de onafhankelijkheid 

van de Nationale Bank van België en de 

integratie in het ESCB alsmede haar taken en 

organisatiestructuur. Het wetsvoorstel i s  op 

I augustus 1996 ter consultatie aan het EMI 

voorgelegd en het EMI heeft op 9 september 

1996 (CON19611 0) advies uitgebracht. In 

Luxemburg is in december 1993 een wets- 

voorstel omtrent het Institut Monétaire 

Luxembourgeois en de monetaire status van 

het Groothertogdom Luxemburg bij het parle- 

ment ingediend ; dit wetsvoorstei is nog in 

behandeling. Het wetsvoorstel bevat verschei- 

dene bepalingen omtrent de doelstellingen en 

taken van het IML en omtrent de monetaire 

associatie tussen Luxemburg en België. Het 

wetsvoorstel is op 18 februari 1994 ter con- 

sultatie aan het EMI voorgelegd, en het EMI 

heeft op I 2  maart 1994 (CONi94/1) advies 

uitgebracht. In lerland is voorgenomen wetge- 

ving gepubliceerd ten aanzien van de Centra1 

Bank o f  Ireland die aangelegenheden behan- 

delt als betalingssystemen, hel  verzamelen van 

statistieken, het bedrijfseconomische toezicht 

en aspecten van de positie van de President 

en Directeuren van de Bank. De voorstellen 

zijn op 25 maart 1996 ter  consultatie aan bet 

EMI voorgelegd, en het EMI heeft op 28 mei 

1996 (CON/96/4) advies uitgebracht. Ten slot- 

te is in Finland wetgeving in behandeling bij 

het parlement over de onafhankelijkheid van 

Suomen Pankki en meer in het bijzonder over 

de positie van de Parlementaire Raad van 

Toezicht. De voorstellen zijn op 10 april 1996 

ter  consultatie aan het EMI voorgelegd, en het 

EMI heeft op 17 mei 1996 (CON/96/5) advies 

uitgebracht. Deze aanpassingen worden verder 

per land besproken in paragraaf 5 van Bijla- 

ge I bij dit Hoofdstuk. 

In uiteenlopende mate sluiten de thans voor- 

genomen wijzigingen in de statuten van natio- 

nale centrale banken niet uit dat verdere 

wijzigingen noodzakelijk zullen blijken met het 

oog op de verenigbaarheid met het Verdrag 

en de Statuten op de datum van oprichting 

van het ESCB en de integratie van de nationa- 

le centrale banken in het ESCB bij de aanvang 

van de derde fase van de EMU. De enige 

uitzondering is wellicht België, voorzover het 



de voorgenomen nieuwe statuten van de Nati- 

onale Bank van België betreft. Voorgenomen 

wijzigingen in de statuten van nationale centra- 

le banken worden ook per land besproken in 

paragraaf 5 van Bijlage I bij dit Hoofdstuk. In 

dit verband is de verplichting strijdigheid met 

het Verdrag en de Statuten te elimineren ook 

van toepassing op andere wetgeving dan die 

met betrekking to t  de statuten van nationale 

centrale banken, indien deze andere wetgeving 

invloed heeft op de onafnankelijkheid van de 

centrale bank. Di t  zou bijvoorbeeld kunnen 

gelden voor de Zweedse Grondwet, waarin 

bepalingen zijn opgenomen over de positie 

van Sveriges Riksbank en de leden van haar 

Directie die wellicht aanpassing behoeven aan 

de Verdragsvereisten o f  op  een andere wijze 

moeten worden uitgewerkt in gewone wetge- 

ving om verenigbaarheid te verzekeren. Zulks 

kan ook het geval zijn voor algemene wetge- 

ving omtrent overheidsinstellingen, begrotings- 

wetgeving o f  vennootschapswetgeving, indien 

deze van invloed is op de juridische status van 

de nationale centrale bank. 

Voorts vereist Artikel 108 van het Verdrag 

aanpassing van nationale wetgeving niet slechts 

terzake van de status van de nationale centrale 

banken doch tevens met betrekking to t  andere 

bepalingen die onverenigbaar zijn met het 

Verdrag. In dit opzicht heeft Finland bijvoor- 

beeld de Muntwet (358193) gewijzigd om het 

land in staat te stellen aan het wisselkoersar- 

rangement van het EMS deel te nemen als 

voorbereiding op de deelname van het land 

aan de Monetaire Unie. Wetsvoorstellen daar- 

toe zijn op 9 november 1995 ter consultatie 

aan het EMI voorgelegd, en het EMI heeft op 

I I december 1995 (CON/95/ 16) advies uitge- 

bracht. De Finse grondwettelijke bepaling dat 

de markka de wettige munteenheid van Fin- 

land is, zal ook moeten worden herzien in het 

licht van de invoering van de euro in die 

Lid-Staat. 



Bijlage 1 

Institutionele kenmerken van 

de nationale centrale banken 

van de Lid-Staten van de 

Europese Unie, met bijzondere 

nadruk op de onafhankelijkheid 

Deze Bijlage bevat onder meer beschrijvingen van punten ten aanzien van de onafhankelijkheid 
van centrale banken waarop de statuten van de afzonderIijke nationale centraIe banken strijdig 

zijn met het Verdrag en de Statuten, en die conform Artikel 108 van het Verdrag moeten worden 
aangepast. Deze beschrijvingen richten zich op de belangrijkste tegenstrijdigheden en zijn niet 

noodzakelijkerwijs uitputtend. Voorts lopen de beschrijvingen niet vooruit op de wens van 
nationale wetgevers om kenmerken van onafhankelijkheid in de statuten van de desbetreffende 

nationale centrale banken op te nemen, zelfs als de huidige statuten niet strijdig zijn met het 
Verdrag en de Statuten, Bovendien lopen de beschrijvingen niet vooruit op toekomstige 

beoordelingen van de onafhankelijkheid van de afzonderlijke nationale centrale banken noch op 
die van de juridische convergentie in meer algemene zin in de Lid-Staten van de Europese Unie, 

zoals die zal worden uitgewerkt in toekomstige verslagen die het EMI krachtens m e 1  109 J van 
het Verdrag en Artikel 7 van de Statuten moet uitbrengen. De gegeven beschrijvingen van de 
tegenstrijdigheden zijn beknopt en moeten worden gelezen in samenhang met de desbetreffende 

overige delen van dit Verslag. 



Nationale Bank van België 

1. Wettelijke grondslag 

D e  statuten van de Nationale Bank van België 

zijn thans vervat in de Organieke W e t  van de 

Nationale Bank van België van 24 augustus 

1939, zoals gewijzigd, en de statuten van de 

Nationale Bank van België van 23 september 

1939, zoals gewijzigd. D e  Bank is een naam- 

loze vennootschap, waarin de Belgische Staat 

met  50 % van de aandelen een overheersend 

belang heeft. H e t  algemene vennootschaps- 

recht word t  uitdrukkeli jk erkend als aanvullen- 

de bron van wetgeving. 

2. Organisatiestructraur 

D e  Bank word t  bestuurd d o o r  de Gouverneur 

en beheerd d o o r  het  Directiecomité, bijge- 

staan d o o r  de Regentenraad. D e  Bank staat 

onder toezicht van het College van Censoren. 

Daarnaast bestaat o o k  een Algemene Raad. 

D e  Gouverneur w o r d t  benoemd d o o r  de Ko-  

ning o p  voordracht van de Regering voor  een 

ambtstermijn van vijf jaar, en kan vervolgens 

worden herbenoemd. D e  Gouverneur kan 

d o o r  de Koning worden geschorst o f  van 

zijnlhaar ambt ontheven. D e  gronden voor  

een dergelijke schorsing o f  onthecGng zijn niet 

in statutaire bepalingen vastgelegd. 

H e t  Bestuurscomité bestaat, naast de Gouver- 

neur, u i t  drie t o t  zes leden, die o p  voordracht 

van de Regentenraad d o o r  de Koning worden 

benoemd voor  een ambtstermijn van zes jaar. 

In de statuten van de Bank zijn geen specifieke 

bepalingen omtrent de ontheffing van deze 

leden van hun ambt  opgenomen. H e t  Directie- 

comité beheert de Bank en is, onder  toezicht 

van de Regentenraad, verantwoordeli jk voor  

de beleidskoers. 

D e  Regentenraad bestaat u i t  de Gouverneur, 

de Directeuren en t ien Regenten. D e  Regen- 

ten worden voor  een ambtstermijn van drie 

jaar benoemd d o o r  de algemene vergadering 

van aandeelhouders. Vijf van hen worden be-  

noemd o p  voordracht van de Minister van 

Financiën, drie o p  voordracht van de meest 

representatieve vakorganisaties voor  de indus- 

tr ie,  de handel en de landbouw, en twee o p  

voordracht van de meest representatieve 

werknemersorganisaties. D e  Regentenraad 

heeft algemene bevoegdheden t o t  vaststelling 

van de tarieven en voorwaarden voor  het 

disconto, de voorschotten en de beleningen, 

en keurt het  Jaarverslag van de Bank goed. 

H e t  College van Censoren bestaat u i t  acht t o t  

t ien leden, die d o o r  de algemene vergadering 

van aandeelhouders voor  een ambtstermijn 

van drie jaar worden benoemd. Naast het 

toezicht op  het bedrijf van de Bank, stelt het 

College de begroting en de door  de Regen- 

tenraad voorgelegde jaarrekening vast. 

D e  Algemene Raad bestaat uit de Gouver- 

neur, de Directeuren, de Regenten en de 

Censoren. D e  Raad heeft belangrijke bestuur- 

lijke functies en beslist over de winstverdeling 

o p  basis van de in de Organieke W e t  vastge- 

legde criteria. 

H e t  lidmaatschap van bovenvermelde be-  

stuursorganen is onderhevig aan regels met  

betrekking t o t  de onverenigbaarheid van func- 

tres, waarvan de belangrijkste zijn dat leden 

van het Parlement o f  de Regering het  ambt 

van Gouverneur, Vice-Gouverneur, Directeur, 

Regent o f  Censor niet mogen bekleden en dat 

de Gouverneur, de Vice-Gouverneur en de 

Directeuren geen functie mogen uitoefenen In 

het  bestuur van commerciele ondernemingen, 

terwi j l  het Regenten niet is toegestaan hoge 

functies bi j  banken te  vervullen 

Hoewel  de politieke autoriteiten geen aanwij- 

zingen kunnen geven, is e r  een Regeringscom- 

missaris bi j  de Bank aangesteld, die zonder 

stemrecht vergaderingen van de besluitvor- 

mende organen van de Bank mag bijwonen. 

D e  Regeringscommissaris en de Minister van 

Financiën kunnen in het algemeen een o p -  

schortingsrecht resp. een vetorecht uitoefenen 

ten aanzien van enig besluit van de Bank dat 



strijdig i s  met de wet, de statuten van de Bank 

of de belangen van de Staat Ingevolge de wet 

van 22 maart 1993 kan dit recht echter niet 

meer worden uitgeoefend met betrekking to t  

de fundamentele taken van de Bank - te 

weten de vaststelling en tenuitvoerlegging van 

het monetaire beleid, de uitvoering van devie- 

zentransacties in overeenstemming met de op 

de frank van toepassing zijnde wisselkoersar- 

rangementen, het aanhouden en het beheren 

van de officieie deviezenreserves en het be- 

vorderen van de goede werking van betalings- 

systemen - voorzover de besluiten in over- 

eenstemming zijn met de wet en de statuten 

van de Bank In dit opzicht is  de autonomie 

van de Bank derhalve vergroot 

3. Doelstellingen en taken 

In de Organieke Wet o f  de statuten van de 

Ban k zijn geen expliciete statutaire doelstellin- 

gen vastgelegd. De hoofdtaken van de Bank 

zijn : de vaststelling van het monetaire beleid 

en het wisselkoersbeleid, het beheer van de- 

viezenreserves, Europese en internationale 

monetaire samenwerking, en het waarborgen 

van de goede werking van betalingssystemen. 

Andere taken, met uitzondering van het ban- 

kentoezicht, worden aan de Bank opgedragen 

door middel van specifieke wetgeving. 

De Bank is  verantwoordelijk voor de bepaling 

en tenuitvoerlegging van het monetaire beleid. 

Het monetaire beleid wordt gevoerd in het 

kader van het wisselkoersstelsel dat door de 

Regering wordt vastgesteld. Over wisselkoers- 

arrangementen wordt besloten door de Koning 

(de Regering) na overleg met de Bank. De 

Bank beschikt over een breed monetair- 

beleidsinstrumentarium. De invoering van re- 

serveverplichtingen behoeft echter de goed- 

keuring van de Regering. 

4. Betrekkingen met politieke 
organen 

Er bestaan geen ge'institutionaliseerde statutai- 

re betrekkingen tussen het Parlement en de 

Bank. De Gouverneur is slechts zelden in het 

Parlement verschenen. Wat de betrekkingen 

met de Regering aangaat, heeft de Gouver- 

neur slechts zelden de vergaderingen van de 

Ministerraad bijgewoond. De Bank brengt een 

Jaarverslag uit. De vorm i/an de weekstaat van 

de Bank behoeft de goedkeuring van de MI-  

nister van Financiën. 

5. Punten waarop de statuten van de 
Bank strijdig zijn met het Verdrag 
en de Statuten, en voorgenomen 
wijzigingen in de statuten van de 
Bank 

De statuten van de Bank zijn op sommige 

punten strijd~g met de in het Verdrag en de 

Statuten vastgelegde vereisten met betrekking 

to t  de onafhankelijkheid; op deze punten i s  

aanpassing nodig. 

Voor wat de institutionele onafhankelijkheid 

betreft, heeft de Regeringscommissaris na de 

herziening van 1993 nog steeds een opschor- 

tings- en vetorecht ten aanzien van door de 

besluitvormende organen genomen besluiten, 

welk recht i s  beperkt t o t  toetsing van de 

rechtsgeldigheid. Bovendien is de vereiste toe- 

stemming van de Regering bij het invoeren 

van reserveverplichtingen strijdig met de 

noodzakelijke mate van autonomie ten aanzien 

van het monetaire beleid. 

Voor wat de personele onafhankelijkheid be- 

treft, behoeven bepalingen met betrekking to t  

de ambtszekerheid van de Gouverneur en de 

leden van het Bestuurscomité aanpassing. Ook 

dient, gegeven de samenstelling van de Re- 

gentenraad, de rol van deze raad te worden 

herzien. 

Voor wat de functionele onafhankelijkheid be- 

treft, wordt het primaat van het handhaven 

van prijsstabiliteit niet ondubbelzinnig weer- 

spiegeld in de statuten van de Bank. 



De Belgische Regering en de Bank hebben in 

het verleden erkend dat de hierboven weerge- 

geven structuur noopt to t  aanpassing van de 

statuten van de Bank in het licht van de in het 

Verdrag en de Statuten vastgelegde eisen voor 

de derde fase. D i t  heeft geresulteerd in een 

wetsontwerp omtrent de herziening van de 

Organieke Wet van de Nationale Bank van 

België, dat op i augustus 1996 ter consultatie 

aan het EMI is voorgelegd en waarover het 

EMI op 9 september 1996 (CON/96/10) advies 

heeft uitgebracht. Door  het EMI werd het 

wetsontwerp gezien als een veelomvattend 

stuk wetgeving, zowel wat betreft de onafhan- 

kelijkheid van de centrale bank als de integra- 

tie van de Bank in het ESCB. In het wetsont- 

w2rp wordt erkend dat : 

i de onafhankelijkheid van de centrale bank 

uiterlijk t o t  stand moet zijn gebracht op de 

datum van oprichting van de ECB/het 

ESCB ; 

i de bepalingen ten aanzien van de integratie 

van kracht moeten worden bij de aanvang 

van de derde fase. en 

i zekere bepalingen moeten voorzien in de 

praktische aspecten van de overgang van 

de tweede naar de derde fase, zoals de 

verwachte datum van invoering van euro- 

bankbiljetten. 

De voorgestelde nieuwe statuten van de Bank 

zijn gericht op de vervulling van alle in het 

Verdrag en de Statuten vastgelegde vereisten 

voor de derde fase, onder meer door middel 

van de volgende bepalingen : 

i het in Artikel 107 van het Verdrag en 

Artikel 7 van de Statuten vastgelegde ver- 

bod op be'invloeding van buitenaf is opge- 

nomen in het wetsontwerp ; 

i de rol van de Regentenraad wordt beperkt 

to t  adviserende taken zonder het recht te 

voren te worden geconsulteerd omtrent 

taken die verband houden met het ESCB; 

i het recht van de Regeringscommissaris om 

de handelingen van de Bank juridisch te 

toetsen, wordt met betrekking tot  taken 

die verband houden met het ESCB afge- 

schaft : 

i de private aandeelhouders van de Bank 

zullen de tenuitvoerlegging van met het 

ESCB verband houdende taken niet kunnen 

be'invloeden : 

i de gronden waarop de Gouverneur van 

zijnlhaar ambt kan worden ontheven, die 

zijn afgeleid van Artikel 14.2 van de Statu- 

ten, zijn uitgebreid to t  de overige leden 

van het Directiecomité ; 

i de bepalingen omtrent de onverenigbaar- 

heid van functies van de Gouverneur en de 

overige leden van het Directiecomité zijn 

voldoende ruim om het risico van 

belangentegenstellingen te voorkomen ; 

i het wetsontwerp weerspiegelt ondubbel- 

zinnig de statutaire doelstelling van het 

ESCB en de rol van de Bank als integre- 

rend onderdeel van het ESCB bij de ver- 

wezenlijking van die doelstelling ; 

i in het wetsontwerp wordt erkend dat de 

tenuitvoerlegging van niet met het ESCB 

verband houdende taken, overeenkomstig 

Artikel 14.4 van de Statuten, onderworpen 

is aan het oordeel van de Raad van Be- 

stuur van de ECB met betrekking t o t  de 

verenigbaarheid daarvan met de tenuit- 

voerlegging van met het ESCB verband 

houdende taken. 



Danmarks Nationalbank 

1. Wettelijke grondslag 

D e  statuten van Danmarks Nationalbank zijn 

vervat in de W e t  op  de Nationale Bank van 

Denemarken (Wet  nr. 1 16) van 7 april 1936. 

D e  Bank is een autonome instelling; de na 

verdeling resterende winst valt t o e  aan de 

Staat. 

2. Organisatiestructuur 

D e  bestuursorganen van de Bank zijn de D i -  

rectie, de Raad van Toezicht en het  Comité 

van Beheer. 

D e  Directie bestaat u i t  drie leden. D e  Voorzit- 

t e r  word t  benoemd d o o r  de Kroon. D e  twee 

andere leden worden benoemd d o o r  de Raad 

van Toezicht. Krachtens de W e t  o p  de Nat io-  

nale Bank van Denemarken is de ambtstermijn 

onbepaald, waarbij een pensioenleeftijd geldt 

van 70 jaar. D e  Directie draagt volledige en 

exclusieve verantwoordeli jkheid voor  het  mo-  

netaire beleid. D e  leden van de Directie m o -  

gen niet actief aan het  bestuur van commer- 
ciële organisaties o f  ondernemingen deelne- 

men en mogen geen eigen commerciële activi- 

tei ten ontplooien o f  daaraan deelnemen. 

D e  Raad van Toezicht bestaat u i t  25 leden, 

van wie twee worden benoemd d o o r  de 

Koninklijke Bankcommissaris, d.w.z. de Minis- 

t e r  van Economische Zaken. Acht  leden wor -  

den d o o r  het Parlement vanuit zijn midden 

benoemd, terwi j l  de resterende 15 leden w o r -  

den benoemd d o o r  de Raad zelf teneinde een 

brede vertegenwoordiging vanuit onder meer 

het  bedrijfsleven t e  verzekeren. D e  ambtster- 

mi jn is vijf jaar, met  de mogelijkheid van 

herbenoeming. D e  Raad heeft bevoegdheden 

o p  bestuurlijk en organisatorisch terrein. 

H e t  Comité van Beheer bestaat u i t  de twee 

d o o r  de Koninklijke Bankcommissaris benoem- 

de leden van de Raad van Toezicht en vijf 

leden benoemd d o o r  en vanuit de Raad van 

Toezicht. D e  ambtstermijn is één jaar, met  de 

mogelijkheid van herbenoeming. He t  Comité 

heeft - evenals de Raad van Toezicht - be- 

stuurlijke en organisatorische bevoegdheden. 

In zijn/haar hoedanigheid als Koninklijk Bank- 

commissaris ziet de Minister van Economische 

Zaken erop toe  dat de Bank voldoet aan haar 

verplichtingen ingevolge de W e t  o p  de Nat io-  

nale Bank van Denemarken en ingevolge de 

daaruit voortvloeiende verordeningen en be- 

palingen. D e  Koninklijke Bankcommissaris mag 

de bijeenkomsten van het Comité van Beheer 

bijwonen, maar heeft d i t  nog nooi t  gedaan 

O m  aan het quorumvereiste te  voldoen, is bij 

bepaalde besluiten de aanwezigheid van ten 

minste één van de twee  d o o r  de Koninklijke 

Bankcommissaris benoemde leden van het C o -  

mité vereist. D e  Koninklijke Bankcommissaris 

zit de bijeenkomsten van de Raad van Toe- 

zicht voor  doch heeft daarbij geen stemrecht 

Krachtens de reglementen van de Bank kan de 

Voorzitter van de Directie van zijnlhaar ambt 

worden ontheven d o o r  de Kroon, de overige 

twee  leden d o o r  de Raad van Toezicht. In het 

laatste geval is een twee-derde meerderheid 

van de leden van de Raad van Toezicht ver- 

eist. Ten aanzien van de leden van de Raad 

van Toezicht en van het Comité van Beheer 

bestaan geen regels terzake van ontheffing van 

het ambt. 

3. Doelstellingen en taken 

D e  W e t  o p  de Nationale Bank van Denemar- 

ken stelt dat de doelstelling van de Bank 

bestaat u i t  het handhaven van een veilig en 

stabiel muntstelsel en het  vergemakkelijken en 

reguleren van het betalingsverkeer en de kre- 

dietverlening. Volgens de algemene interpreta- 

tie, houdt  d i t  de doelstelling van het handha- 

ven van prijsstabiliteit in. 

D e  bevoegdheid ten aanzien van het  monetai- 

re beleid, met  inbegrip van de vaststelling van 

rentetarieven en besluiten over de inzet van 

overige monetaire-beleidsinstrumenten, berust 



bij de Directie. Dit omvat tevens het vaststel- 

len van het disconto en de tarieven voor 

voorschotten in folio- en rekening-courant, de 

uitgifte van bankpromessen en de aan- en 

verkoop van waardepapieren. De Directie is 

volledig vrij bij het bepalen en ten uitvoer 

leggen van het monetaire beleid. 

De Bank beheert tevens de officiële reserves 

en treedt op  als « fiscal agent » van de Deen- 

se Regering. 

4. Betrekkingen met politieke 
organen 

Voor wat de betrekkingen met het Parlement 

betreft, worden acht van de 25 leden van de 

Raad van Toezicht door het Parlement uit zijn 

midden benoemd. Er bestaan geen verplichtin- 

gen om aan het Parlement verslag uit te 

brengen. 

Voor wat de betrekkingen met de Regering 

betreft, ziet de Minister van Economische Za- 

ken er in zijnlhaar hoedanigheid als Koninklijk 

Bankcommissaris op  toe dat de Bank voldoet 

aan haar verplichtingen ingevolge de Wet op 

de Nationale Bank van Denemarken en inge- 

volge de daaruit voortvloeiende verordeningen 

en bepalingen. De Koninklijke Bankcommissaris 

en de Minister van Financiën zijn gerechtigd 

deel te nemen aan beraadslagingen omtrent 

wijzigingen in het officiële disconto, doch heb- 

ben geen stemrecht. 

De Bank i s  statutair verplicht haar jaarrekening 

te publiceren, na goedkeurin'g door de Raad 

van Toezicht en de Koninklijke Bankcommissa- 

ris, tezamen met een Jaarverslag. 

5. Punten waarop de statuten van de 
Bank strijdig zijn met het Verdrag 
en de Statuten, en voorgenomen 
wijzigingen in de statuten van de 
Bank 

De statuten van de Bank weerspiegelen niet 

ondubbelzinnig het primaat van het handhaven 

van prijsstabiliteit. Aangezien Denemarken niet 

zal deelnemen aan de Monetaire Unie, bestaat 

er in dit opzicht geen noodzaak to t  aanpassing 

van de statuten van de Bank. 



Deutsche Bundesbank 

1. Wettelijke grondslag 

D e  wettelijke grondslag voor  de oprichting van 

de Deutsche Bundesbank is vervat in de W e t  

o p  de Bundesbank van 26 juli 1957, zoals 

gewijzigd. Overige bepalingen zijn vervat in  de 

statuten van de Bundesbank van 27 november 

1958, die zijn gebaseerd o p  artikel 34 van de 

W e t  o p  de Bundesbank. D e  Bank is een 

publiekrechtelijke federale instelling. H e t  kapi- 

taal van de Bank is in handen van de Bondsre- 

gering. 

2. Organisatiestructuur 

D e  besluitvormende organen van de Bank zijn 

de Centrale-Bankraad, de Directie en de D i -  

recties van de Landeszentralbanken. 

D e  Centrale-Bankraad bestaat u i t  de President 

en de Vice-President van de Bundesbank, de 

overige leden van de Directie en de Presiden- 

ten van de Landeszentralbanken. 

D e  Directie bestaat u i t  de President, de Vice- 

President en ten hoogste zes overige leden. 

Al le leden van de Directie worden benoemd 

d o o r  de Bondspresident o p  voordracht van de 

Bondsregering na overleg met  de Centrale- 

Bankraad. 

D e  Directies van de negen Landeszentralban- 

ken bestaan u i t  een President, een Vice-Presi- 

dent  en in zes gevallen één ander l id. D e  

Presidenten van de Landeszentralbanken wor -  

den d o o r  de Bondspresident benoemd o p  

voordracht van de Bondsraad (de senaat), 

nadat d o o r  de daartoe aangewezen autoritei- 

ten  van het desbetreffende Land o f  de desbe- 

treffende Lander een voorstel is gedaan en 

nadat de Centrale-Bankraad is geraadpleegd. 

D e  leden van de bestuursorganen worden 

voor  een ambtstermijn van acht jaar benoemd. 

In bijzondere gevallen kan de termijn echter 

kor ter  zijn, maar nooi t  minder dan twee  jaar. 

In het  algemeen is herbenoeming mogelijk. D e  

leden van de bestuursorganen kunnen d o o r  de 

Bondspresident van hun ambt worden onthe- 

ven. D e  gronden daarvoor zijn in de afzonder- 

lijk met  de Bank afgesloten overeenkomsten 

vastgelegd. Ontheffing van het ambt zou bo-  

vendien in overeenstemming moeten zijn met  

de algemene beginselen van het Duitse amb- 

tenarenrecht, die voorschrijven dat de redenen 

voor  ontheffing van het  ambt goed gefundeerd 

dienen t e  zijn (b.v. onbekwaamheid). 

3. Doelstellingen en taken 

In de W e t  o p  de Bundesbank word t  de hoofd- 

taak van de Bank omschreven als het hoeden 

van de munt  en het  verrichten van binnen- en 

buitenlandse betalingen. H e t  hoeden van de 

munt  impliceert de doelstelling van prijsstabili- 

teit. D e  Bank is verplicht het algemene econo- 

mische beleid van de Bondsregering te  steu- 

nen, doch zonder daarbij afbreuk te  doen aan 

de uitoefening van haar functies. 

H e t  monetaire beleid en het kredietbeleid 

worden d o o r  de Centrale-Bankraad o p  eigen 

gezag bepaald, op  grond van de in de W e t  o p  

de Bundesbank vastgestelde instrumenten Bij 

de uitoefening van de aan haar ingevolge de 

W e t  o p  de Bundesbank opgedragen taken, is 

de Bank onafhankelijk van instructies van de 

Bondsregering. D e  aan de Bank opgedragen 

monetaire bevoegdheden betreffen de uitgifte 

en intrekking van bankbiljetten, het disconto 

kredietverlening, open-marktbeleid en het  be-  

leid terzake van reserveverplichtingen, alsme- 

de het verzamelen van statistieken van kre- 

dietinstellingen Binnen d i t  statutaire kader kan 

de Bank naar goeddunken monetaire-beleids- 

instrumenten inzetten, ontwikkelen en verfij- 

nen 

4. Betrekkingen met politieke 
organen 

Er bestaan geen institutionele statutaire be-  

trekkingen tussen het Parlement en de Bank. 



Wat  de betrekkingen met de Regering betreft, 

hebben de leden van de Bondsregering het  

recht de bijeenkomsten van de Centrale- 

Bankraad bij te  wonen. Zi j  hebben geen stem- 

recht, maar mogen wel besluiten voorstellen. 

O p  verzoek van een lid van de Bondsregering 

kan een besluit van de Centrale-Bankraad 

gedurende ten hoogste twee weken worden 

opgeschort. Van d i t  recht is t o t  nu t o e  geen 

gebruik gemaakt. Bovendien is de Regering 

betrokken bij de bovenomschreven benoe- 

mingsprocedure. 

Ten slotte brengt de Bank maand- en jaarver- 

slagen uit. D e  jaarrekening van de Bank is 

onderhevig aan accountantscontrole en contro- 

le d o o r  de Bondsrekenkamer. 

5. Punten waarop de statuten van de 
Bank strijdig zijn met het Verdrag 
en de Statuten, en voorgenomen 
wijzigingen in de statuten van de 
Bank 

D e  statuten van de Bank zijn o p  een aantal 

punten strijdig met  de in het  Verdrag en de 

Statuten vastgelegde vereisten voor  de onaf- 

hankelijkheid ; op  deze punten i s  aanpassing 

nodig : 

B voor  wat  de institutionele onafhankelijkheid 

betreft, het  recht van de Regering besluiten 

van de Centrale-Bankraad op  te  schorten ; 

B voor  wat de personele onafhankelijkheid 

betreft, het feit dat geen gegarandeerde 

minimale ambtstermijn van vijf jaar van 

kracht i s  voor  leden van de besluitvormen- 

de organen van de Bank, en 

B voor  wat  de functionele onafhankelijkheid 

betreft, het  feit dat de statuten van de 

Bank niet ondubbelzinnig het primaat van 

het  handhaven van prijsstabiliteit weerspie- 

gelen. 

Voorts moeten de gronden waarop leden van 

de bestuursorganen van het ambt kunnen 

worden ontheven, welke gronden in afzonder- 

lijke overeenkomsten zijn vastgelegd, worden 

aangepast in het licht van Art ikel 14.2 van de 

Statuten. 

Tot  dusverre zijn e r  geen voorgenomen wijzi- 

gingen in  de statuten van de Bank t e r  kennis 

van het  EMI gebracht. 



Bank van Griekenland 

1. Wettelijke grondslag 

De oprichting, bevoegdheden en taken van de 

Bank van Griekenland zijn vastgelegd in de 

statuten van de Bank van Griekenland van 

1928, zoals gewijzigd. De Bank is een naamlo- 

ze vennootschap. De Griekse Staat en over- 

heidsondernemingen mogen, direct o f  indirect, 

in totaal niet meer dan één tiende van het 

geplaatste aandelenkapitaal in handen hebben. 

Overigens zijn geen beperkingen van kracht 

terzake van het houderschap van de aande- 

len. 

2. Organisatiestructuur 

Het bestuursorgaan van de Bank is de Alge- 

mene Raad. De Algemene Raad i s  belast met 

de algemene operationele, bestuurlijke en fi- 

nanciële aangelegenheden van de Bank. Met 

betrekking to t  aangelegenheden terzake van 

het monetaire beleid en het wisselkoersbeleid, 

is de President bevoegd, die een intern comité 

raadpleegt over monetaire zaken en krediet- 

aangelegenheden. 

De Algemene Raad legt verantwoording af aan 

de algemene vergadering van aandeelhouders. 

De algemene vergadering heeft bepaalde spe- 

cifieke bevoegdheden. Met name is de alge- 

mene vergadering bevoegd onder meer het 

jaarverslag en de jaarrekening van de Bank 

goed te keuren, leden van de Algemene Raad 

te benoemen en wijzigingen in de statuten 

voor te stellen die vervolgens door het Parle- 

ment in de vorm van een wet moeten worden 

goedgekeurd. Een ieder die staat ingeschreven 

als houder van 25 o f  meer aandelen is gerech- 

tigd de algemene vergadering bij te wonen en 

aldaar zijnlhaar stem uit te brengen. 

De Algemene Raad bestaat uit de President, 

de Vice-Presidenten en negen niet met uitvoe- 

rende taken belaste Raadsleden. De President 

en de Vice-Presidenten worden door de Presi- 

dent van de Republiek op een door de Rege- 

ring bekrachtigde voordracht van de Algemene 

Raad voor een ambtstermijn van vier jaar 

benoemd, met de mogelijkheid van herbenoe- 

ming. De negen overige Raadsleden worden 

door de algemene vergadering van aandeel- 

houders voor een ambtstermijn van drie jaar 

gekozen, met de mogelijkheid van herverkie- 

zing. 

De President en de Vice-Presidenten moeten 

zich geheel aan de zaken van de Bank wijden, 

behalve als zij zitting hebben in de directie van 

publiekrechtelijke instellingen o f  overheidsbe- 

drijven o f  in adviesorganen van de Staat. Een 

dergelijke bepaling geldt niet voor de negen 

overige Raadsleden, 

De President of, bij diens ontstentenis, één 

der Vice-Presidenten zit de Algemene Raad 

voor, vertegenwoordigt de Bank in rechte en 

beslist namens de Raad omtrent alle aangele- 

genheden die niet specifiek zijn voorbehouden 

aan de Algemene Raad o f  de algemene verga- 

dering van aandeelhouders. 

Door  de Minister van Financiën kan een Rege- 

ringscommissaris zonder stemrecht worden 

benoemd. Deze woont de algemene vergade- 

ring van aandeelhouders en de bijeenkomsten 

van de Algemene Raad bij en heeft een 

vetorecht indien hijjzij besluiten strijdig acht 

met de statuten o f  andere wetten van de 

Staat. De uiteindelijke beslissing over een der- 

gelijk door de Regeringscommissaris uitgespro- 

ken veto wordt echter genomen door een 

commissie van drie, die wordt ingesteld om 

een oordeel te vellen. Eén lid van deze com- 

missie wordt aangewezen door de Regering, 

één door de Bank en één in onderlinge 

overeenstemming tussen de Regering en de 

Bank of, indien er geen overeenstemming is ,  

door de President van het Hooggerechtshof. 

3. Doelstellingen en taken 

De statutaire doelstelling van de Bank is het 

beheersen van de geldomloop en de krediet- 

verlening. Di t  wordt zodanig opgevat dat mo- 



netaire stabiliteit de uiteindelijke doelstelling i s  

van de Bank. 

De hoofdtaak is het ten uitvoer leggen van het 

monetaire beleid en het wisselkoersbeleid. 

De Bank stelt het monetaire beleid vast in 

overeenstemming met de macro-economische 

doelstellingen van de Regering, met name die 

met betrekking to t  de inflatie, de productie en 

het wisselkoersbeleid. De rente op overheids- 

schuld wordt echter door de Regering vastge- 

steld, zij het in overleg met de Bank. 

Het wisselkoersbeleid wordt door de Regering 

vastgesteld in overleg met de Bank, die ver- 

antwgordelijk is voor de tenuitvoeriegging er- 

van. 

De Bank heeft het alleenrecht bankbiljetten uit 

t e  geven en beheert de officiële reserves. 

Daarnaast is de Bank belast met het banken- 

toezicht en vervult zij een belangrijke rol bij 

het betalingssysteem van het land. 

4. Betrekkingen met politieke 
organen 

Naast de Regeringscommissaris (zie boven- 

staand onder Organisatiestructuur) is er een 

bevoegde Parlementaire Commissie, die advies 

uitbrengt over de geschiktheid van kandidaten 

die voor benoeming to t  President zijn voorge- 

dragen. In de verantwoordingsplicht wordt 

voorzien door de publicatie van een jaarver- 

slag en bepaalde financiële overzichten. 

5. Punten waarop de statuten van de 
Bank strijdig zijn met het Verdrag 
en de Statuten, en voorgenomen 
wijzigingen in de statuten van de 
Bank 

De statuten van de Bank zijn op verscheidene 

punten strijdig met de in het Verdrag en de 

Statuten vastgelegde vereisten met betrekking 

to t  de onafhankelijkheid ; op deze punten i s  

aanpassing nodig. 

Voor wat de institutionele onafnankelijkheid 

betreft, i s  het recht van de Regeringscommis- 

saris om op juridische gronden ten aanzien 

van besluiten van de Bank een veto uit te 

spreken onverenigbaar met de in het Verdrag 

en de Statuten vastgelegde vereisten voor de 

onafhankelijkheid van centrale banken voorzo- 

ver het vetorecht de met het ESCB verband 

houdende taken betreft. Bovendien is het feit 

dat de monetaire-beleidsbesIissingen van de 

Bank ondergeschikt zijn aan de macro-econo- 

mische doelstellingen van de Regering onver- 

enigbaar met de in het Verdrag en de Statuten 

vastgelegde vereisten voor de onafnankelijk- 

heid van centrale banken. 

Voor wat de personele onafhankelijkheid be- 

treft, moet worden voorzien in een ambtster- 

mijn van minimaal vijf jaar voor de President 

van de Bank en de overige leden van de 

Algemene Raad. Bovendien moet worden ver- 

zekerd dat zich geen belangentegenstellingen 

kunnen voordoen tussen het ambt van de niet 

met uitvoerende taken belaste leden van de 

Raad en andere door deze leden vervulde 

functies. Ten slotte kan het nodig zijn de 

bepalingen in de statuten van de Bank met 

betrekking to t  de onverenigbaarheid van func- 

ties aan te scherpen, aangezien deze in de 

praktijk de mogelijkheid van belangentegen- 

stellingen niet geheel uitsluiten. 

Voor wat de functionele onafhankelijkheid be- 

treft, weerspiegelen de statuten van de Bank 

niet ondubbelzinnig het primaat van het hand- 

haven van prijsstabiliteit. 



Banco de España 

1. Wettelijke grondslag 

De statuten van de Banco de España zijn 

vervat in Wet 131 1994 van I juni 1994 betref- 

fende de autonomie van de Banco de España. 

Deze wet had to t  doel de statuten van de 

Bank aan te passen aan de bepalingen van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie. De 

Bank wordt in de statuten omschreven als een 

<( publiekrechtelijke instelling met afzonderlijke 

rechtspersoonlijkheid en volledige handelings- 

bevoegdheid ». Het kapitaal van de Bank is in 

handen van de Staat. 

2. Organisatiestructuur 

De bestuursorganen bestaan uit de President, 

de Vice-President, de Raad van Bestuur en het 

Uitvoerend Comité. 

De  President wordt door de Kroon benoemd 

op voordracht van de Minister-President voor 

een éénmalige ambtstermijn van zes jaar. De 

President bestuurt de Bank en zit de Raad van 

Bestuur en het Uitvoerend Comité voor. 

De Vice-President wordt door de Regering 

benoemd op voordracht van de President voor 

een éénmaiige ambtstermijn van zes jaar. De 

bevoegdheden van de Vice-President worden 

op basis van interne reglementen krachtens 

delegatie door de President vastgesteld. 

De Raad van Bestuur bestaat uit de President, 

de Vice-President, zes gekozen leden en twee 

leden die ambtshalve lid zijn : de Direaeur- 

Generaal van de Schatkist en het Financiële 

Beleid en de Vice-Voorritter van de Beurs- 

commissie - de laatste twee hebben geen 

stemrecht bij besluiten omtrent het monetaire 

beleid. De zes gekozen leden van de Raad 

worden benoemd door de Regering op voor- 

dracht van de Minister van Economische Zaken 

en Financiën en na raadpleging van de Presi- 

dent. De gekozen leden van de Raad hebben 

een ambtstermijn van vier jaar en kunnen 

éénmaal worden herbenoemd. De hoofdtaken 

van de Raad van Bestuur bestaan uit het 

vaststellen van algemene richtlijnen voor de 

wijze waarop de Bank de haar toegekende 

taken dient t e  vervullen en uit het toezien op 

de tenuitvoerlegging van het monetaire beleid 

door het Uitvoerend Comité. 

Het Uitvoerend Comité bestaat uit de Presi- 

dent, de Vice-President en twee gekozen le- 

den van de Raad. De Directeuren-Generaal 

van de Bank nemen deel aan de bijeenkom- 

sten van het Comité doch hebben geen stem- 

recht. Het Uitvoerend Comité i s  met name 

verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van 

het monetaire beleid met inachtneming van de 

door de Raad van Bestuur vastgestelde richtlij- 

nen. 

De twee gekozen leden van het Uitvoerend 

Comité worden door de Raad van Bestuur 

benoemd uit de gekozen leden van de Raad 

op voordracht van de President. 

Leden van de Raad van Bestuur zijn onder- 

worpen aan strikte regels terrake van onver- 

enigbaarheid van functies. 

3. Doelstellingen en taken 

Zoals gesteld in Wet 1311 994, is de hoofd- 

doelstelling van de Bank het bereiken van 

prijsstabiliteit. Voorts dient het monetaire be- 

leid het algemene economische beleid van de 

Regering te steunen, zonder afbreuk te  doen 

aan de doelstelling van prijsstabiliteit. 

De hoofdtaken van de Bank zijn het bepalen 

en ten uitvoer leggen van het monetaire be- 

leid, het aanhouden en beheren van reserves, 

het ten uitvoer leggen van het wisselkoersbe- 

leid, het bevorderen van de goede werking en 

de stabiliteit van het financiële stelsel en met 

name van het betalingssysteem, de uitgifte van 

bankbiljetten en het in omloop brengen van 

munten, het optreden als << fiscal agent voor 

de Regering en het houden van toezicht op  

kredietinstellingen. De Bank kan kredietinstel- 



Iingen opdragen gelden te immobiliseren door 

het stellen van reserveverplichtingen Het ge- 

bruik van monetaire-beleidsinstrumenten 

waarbij verplichtingen worden opgelegd aan 

niet- kredietinstellingen vereist echter de goed- 

keuring van de Regering. 

De Banco de España is  volledig onafhankelijk 

bij de bepaling en tenuitvoerlegging van het 

monetaire beleid. Artikel I van de Wet 

131 1994 stelt dat de BanK onafhankelijk van de 

overheid haar activiteiten uitvoert en haar 

doelstellingen nastreeft Voorts stelt artikel 10 

dat noch de Regering noch enige andere 

overheid de Bank instructies mag geven met 

betrekking to t  de doelstellingen o f  de tenuit- 

voerlegging van het monetaire beleid. 

Met betrekking to t  de bepaling van het wissel- 

koersbeleid, stelt artikel l l dat, na overleg 

met de Banco de España, de Regering het 

wisselkoersstelsel vaststelt alsmede de pariteit 

van de peseta ten opzichte van andere valu- 

te's, welke verenigbaar dient te zijn met de 

doelstelling van prijsstabiliteit. Ook is wettelijk 

bepaald dat de Bank verantwoordelijk is voor 

de tenuitvoerlegging van het wisselkoersbeleid 

en dat de Bank daartoe die transacties mag 

uitvoeren welke zij dienstig acht. 

4. Betrekkingen met politieke 
organen 

De Bank is verplicht zowel aan het Parlement 

als aan de Regering verslag uit te brengen 

omtrent de doelstellingen en de tenuitvoerleg- 

ging van het monetaire beleid. Uitdrukkelijk is 

geregeld dat geen van beide overheidsorganen 

aan de Bank instructies mag geven terzake van 

het monetaire beleid. De Bank is bovendien 

verplicht jaarlijks de doelstellingen van het 

monetaire beleid voor het desbetreffende jaar 

bekend te maken, alsmede de wijze waarop 

naar de verwezenlijking daarvan zal worden 

gestreefd. 

De  President kan worden verplicht de bijeen- 

komsten bij te wonen van de Raad voor het 

Fiscale en Financiële Beleid, een coördinerend 

lichaam waarin alle regionale autonome over- 

heden en de centrale overheid zijn vertegen- 

woordigd en dat to t  taak heeft regels vast te 

stellen voor de financiële discipline van de 

regionale overheden, doch geen bevoegdhe- 

den bezit ten aanzien van het monetaire be- 

leid. 

De begroting van de Bank wordt aan het 

Parlement ter goedkeuring voorgelegd. De be- 

groting i s  taakstellend (d.w.z. niet-bindend) en 

wordt niet met de Algemene Staatsbegroting 

geconsolideerd ; evenmin i s  goedkeuring door 

de Regering vereist. De jaarlijkse balans en 

winst- en verliesrekening worden aan de Re- 

gering ter goedkeuring voorgelegd, en zijn 

onderhevig aan controle door de Rekenkamer. 

De taakstellende aard van de begroting die 

aan het Parlement ter goedkeuring wordt 

voorgelegd alsmede het feit dat de begroting 

niet onderhevig is aan goedkeuring door de 

Regering moeten worden opgevat als waar- 

borgen om politieke bemoeienis met de auto- 

nome taakuitoefening van de Bank te voorko- 

men en om to t  uitdrukking te brengen dat de 

Algemene Begrotingswet geen bepalingen be- 

vat die bindend zijn voor de Bank. 

5. Punten waarop de statuten van de 
Bank strijdig zijn met het Verdrag 
en de Statuten, en voorgenomen 
wijzigingen in de statuten van de 
Bank 

De statuten van de Bank zijn op enkele pun- 

ten strijdig met de in het Verdrag en de 

Statuten vastgelegde vereisten met betrekking 

to t  de onafhankelijkheid; op deze punten is 

aanpassing nodig. 

Voor wat de institutionele onafhankelijkheid 

betreft, dient te worden verzekerd dat aan de 

Directeur-Generaal van de Schatkist en het 

Financiële Beleid en aan de Vice-Voorzitter van 

de Beurscommissie het stemrecht niet slechts 

wordt onthouden ten aanzien van het mone- 

taire beleid doch tevens ten aanzien van alle 

met het ESCB verband houdende taken. 

Voor wat de personele onafhankelijkheid be- 

treft, moet overeenkomstig Artikel 14.2 van de 



Statuten de voorziene ambtstermijn van vier Tot dusverre zijn e r  geen voorgenomen wijzi- 

jaar voor  de gekozen leden van de Raad van gingen in de statuten van de Bank te r  kennis 

Bestuur worden verlengd t o t  vijf jaar. van het EMI gebracht. 



Central Bank of Ireland 

1. Wettelijke grondslag 

De oprichting, bevoegdheden en functies van 

de Central Bank o f  Ireland zijn vastgelegd in 

de Centrale-Bankwetten van 1942- 1989. De 

Bank is een bij statuut opgerichte instelling 

waarvan het kapitaal volledig in handen i s  van 

de Staat. 

2. Organisatiestructuur 

De Bank wordt bestuurd door de Raad van 

Beheer, die bestaat uit de President en maxi- 

maal negen leden die niet met uitvoerende 

taken zijn belast. 

De President wordt benoemd door de Presi- 

dent van de Republiek op voordracht van de 

Regering voor een ambtstermijn van zeven 

jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. 

Hijjzij kan door de President van de Republiek 

op aanbeveling van de Regering van zijnlhaar 

ambt worden ontheven wegens onbekwaam- 

heid als gevolg van een slechte gezondheids- 

toestand, o f  na een unaniem besluit van de 

Raad van Beheer waarin de President van de 

Republiek verzocht wordt de President << om 

de aangegeven reden >> van zijnlhaar ambt te 

ontheffen. 

Behalve de President en de zgn. «service 

directors n, worden de leden van de Raad van 

Beheer door de Minister van Financiën voor 

een ambtstermijn van vijf jaar benoemd. Ten 

hoogste twee leden van de Raad kunnen door 

de Minister van Financiën vanuit het ambtena- 

rencorps worden benoemd; één van hen is 

gewoonlijk de Secretaris-Generaal van het Mi- 

nisterie van Financiën ; deze zgn. « service 

directors >) hebben volledig stemrecht ; hun 

ambtstermijnen worden vastgesteld door de 

Minister van Financiën. 

Hoewel de verantwoordelijkheid voor het be- 

palen en ten uitvoer leggen van het beleid 

berust bij de Raad van Beheer, is de dagelijkse 

vervulling van deze functie in de praktijk aan 

de President gedelegeerd. 

3. Doelstellingen en taken 

De primaire statutaire doelstelling van de Bank 

is het waarborgen van de integriteit van de 

munt, hetgeen wordt opgevat als het handha- 

ven van prijsstabiliteit. Het hoeden van de 

munt impliceert de doelstelling van prijsstabili- 

teit. De hoofdtaken van de Bank omvatten de 

bepaling en tenuitvoerlegging van het monetai- 

re beleid, de tenuitvoerlegging van het wissel- 

koersbeleid, het aanhouden en beheren van 

de officiële deviezenreserves, de regulering 

van de financiële markten en het toezicht op 

het betalingssysteem, de uitgifte van chartaal 

geld, en het optreden als fiscal agent )) van 

de Regering en als administratiekantoor voor 

overheidsschuld. De Bank is tevens verant- 

woordelijk voor het verlenen van vergunnin- 

gen aan en het houden van toezicht op  kre- 

dietinstellingen. Het toezicht van de Bank 

strekt zich ook uit t o t  het effectenverkeer, 

zoals de effectenbeurs, de termijnbeurs en de 

optiebeurs, geldmakelaars, beleggingsfondsen 

en bepaalde beleggingsintermediairs. 

De Bank is volledig onafhankelijk bij de bepa- 

ling en tenuitvoerlegging van het monetaire 

beleid en bij de keuze en inzet van monetaire- 

beleidsinstrumenten. De  Minister van Financiën 

kan de President, die dan namens de Raad 

van Beheer optreedt, of de Raad zelf verzoe- 

ken met hemlhaar te overleggen o f  hemlhaar 

van advies te dienen terzake van de vervulling 

van de doelstellingen en taken van de Bank 

met betrekking to t  het monetaire beleid. Van 

deze bevoegdheid is nimmer gebruik gemaakt. 

Hoewel de bepaling van het wisselkoersbeleid 

uiteindelijk bij de Regering berust, is de Minis- 

ter van Financiën wettelijk verplicht de Bank te 

raadplegen alvorens enige wijziging in de alge- 

mene wisselkoersarrangementen o f  enige spe- 

cifieke wijziging in wisselkoersen aan te bren- 

gen. 



4. Betrekkingen met politieke organen 

De Bank is verplicht een Jaarverslag op te 

stellen en toe te zenden aan de Minister van 

Financiën, die de plicht heeft het aan de beide 

Kamers van de Oireachtas (het parlement) aan 

te bieden. De jaarrekening van de Bank wordt 

eveneens aangeboden aan de President van de 

Rekenkamer; na controle en certificering, 

zendt deze de jaarrekening aan de Minister, 

die dit stuk vervolgens aan de leden van de 

beide Kamers van de Oireachtas aanbiedt. De 

bevoegdheid van de Bank to t  het uitbrengen 

van verslagen omtrent monetaire zaken en 

kredietaangelegenheden, en omtrent de eco- 

nomische situatie en vooruitzichten alsmede 

het economische beleid i s  een middel om de 

standpunten van de Bank aan het grotere 

publiek bekend te maken. Het Jaarverslag 

omtrent de activiteiten van de Bank en de 

jaarrekening worden gepubliceerd. Bovendien 

woont de President bijeenkomsten van een 

bijzondere commissie van de Dáil Eireann (het 

Huis van Afgevaardigden) bij. 

5. Punten waarop de statuten van de 
Bank strijdig zijn met het Verdrag 
en de Statuten, en voorgenomen 
wijzigingen in de statuten van de 
Bank 

De statuten van de Bank zijn op een aantal 

punten strijdig met de in het Verdrag en de 

Statuten vastgelegde vereisten met betrekking 

to t  de onafhankelijkheid; op deze punten is 

aanpassing vereist. 

Voor wat de institutionele onafhankelijkheid 

betreft, i s  het recht van de << service direc- 

tors )> bijeenkomsten van de Raad van Beheer 

met stemrecht bij te wonen onverenigbaar met 

het vereiste van onafhankelijkheid van centrale 

banken. Voorts is de verplichting van de Presi- 

dent o f  de Raad van Beheer om desgevraagd 

met de Minister van Financiën te overleggen 

een expliciet wettelijk mechanisme dat kan 

worden gebruikt om het besluitvormingsproces 

binnen de Bank te be'invloeden en wordt 

derhalve onverenigbaar geacht met het vereis- 

te van onafhankelijkheid van centrale banken. 

Ten slotte moeten ten aanzien van de aanwe- 

zigheid van de President bij bijeenkomsten van 

een Commissie uit het Huis van Afgevaardig- 

den de in deel 2.1 van Hoofdstuk II van dit 

Verslag uiteengezette grondbeginselen in acht 

worden genomen. 

Voor wat de personele onafhankelijkheid be- 

treft, moeten de gronden waarop de President 

en de leden van de Raad van Beheer van het 

ambt kunnen worden ontheven in overeen- 

stemming worden gebracht met die vermeld in 

Artikel 14.2 van de Statuten ; dit geldt in het 

bijzonder voor de ontslaggronden voor de 

President, die thans << om de aangegeven re- 

den >> van zijnlhaar ambt kan worden onthe- 

ven. Bovendien moet worden verzekerd dat 

zich geen belangentegenstellingen kunnen 

voordoen tussen de functies van de niet met 

uitvoerende taken belaste leden van de Raad 

van Beheer en eventuele andere door hen 

vervulde functies. 

Voor wat de functionele onafhankelijkheid be- 

treft, weerspiegelen de statuten van de Bank 

niet ondubbelzinnig het primaat van het hand- 

haven van prijsstabiliteit. 

Voor wat de financiële onafhankelijkheid be- 

treft, dient de bevoegdheid van de Minister 

van Financiën om te beslissen omtrent de 

periodieke vaststelling en verdeling van de 

overwinst te worden aangepast door middel 

van een bepaling dat dit de juiste vervulling 

van met het ESCB samenhangende taken niet 

in de weg mag staan. 

Een wetsontwerp inzake de Central Bank of 

Ireland is inmiddels openbaar gemaakt. Daarin 

wordt voorzien in bepalingen omtrent de be- 

moeienis van de Bank met betalingssystemen 

(zoals toezicht, te gelde maken van onder- 

pand, saldering, hardheid van betalingen), het 

verzamelen van statistieken, en het bedrijfs- 

economische toezicht. Het voorziet tevens in 

de feitelijke opneming in de statuten van de 

Bank van het verbod op financiering van de 

overheidssector zoals vastgelegd in Artikel 104 

van het Verdrag. Voorts wordt voorzien in een 

verplichting van de President van de Bank om 

voor een Commissie van de Dáil Eireann te 



verschijnen, een verbod voor  de President o m  gelegd, en het  EMI heeft o p  28 mei 1996 

een bestuursfunctie t e  vervullen bij een kre- advies (CON196i4) uitgebracht. In het advies 

dietinstelling o f  een financiële instelling o f  heeft het EMI gesteld dat het  bovenvermelde 

daarin aandelen te  bezitten, alsmede in de wetsontwerp een stap vormde naar de vervul- 

vaste ambtstermijn van directeuren, die o p  vijf ling van de in het Verdrag en de Statuten 

jaar word t  gesteld. H e t  wetsontwerp is o p  25 vastgelegde vereisten voor  de derde fase en 

maart 1996 t e r  consultatie aan het EMI voor-  dat verdere aanpassingen werden overwogen. 



1. Wettelijke grondslag 

De statuten van de Banca d'ltalia zijn vervat in 

Koninklijk Besluit nr. 1067 van l l juni 1936, 

zoals gewijzigd. Andere belangrijke wettelijke 

bepalingen zijn de gecodificeerde Wet op de 

circulatiebanken 19 10 (Koninklijk Besluit nr. 

204 van 28 april 1910, zoals gewijzigd) en 

Titel III van de Bankwet 1936 (Koninklijk Be- 

sluit nr. 375 van 12 maart 1936, zoals gewij- 

zigd). De Bank is een instelling («istitut0 di 

diritto publico ») waarvan het kapitaal slechts 

in handen kan zijn van bepaalde, specifieke 

categorieën kredietinstellingen, sociale-zeker- 

heidsinstellingen en verzekeringsinstellingen. 

De structuur van de Bank weerspiegelt nog 

steeds haar oorspronkelijke rechtsvorm als 

naamloze vennootschap. 

2. Organisatiestructuur 

De Bank wordt bestuurd door de President, 

bijgestaan door de Directeur-Generaal en 

twee Adjunct-Directeuren-Generaal, en wordt 

beheerd door de Raad van Beheer en het 

Comité uit de Raad van Beheer. Het financiële 

toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van 

Toezicht. Een controleur moet namens de 

Regering aanwezig zijn bij de Algemene Ver- 

gadering en bij de bijeenkomsten van de Raad 

van Beheer. 

De  President wordt door de Raad van Beheer 

met gekwalificeerde meerderheid van stemmen 

voor een onbepaalde ambtstermijn benoemd ; 

de benoeming moet vervolgens worden goed- 

gekeurd door middel van een Decreet van de 

President van de Republiek op voorstel van de 

Voorzitter van de Ministerraad, handelend in 

overeenstemming met de Minister van Finan- 

ciën na raadpleging van de Ministerraad. De 

President kan van zijn/haar ambt worden ont- 

heven door de Raad van Beheer, waarbij 

dezelfde procedure en dezelfde meerderheid 

van stemmen geldt. De President formuleert 

doelstellingen voor het monetaire beleid ter 

opneming in de jaarlijkse beleidsplannen van 

de Regering. De President is belast met de 

monetaire-beleidsvoering. 

De Directeur-Generaal i s  verantwoordelijk 

voor de lopende zaken van de Bank en voor 

de uitvoering van de besluiten van de Raad, 

hij/zij wordt daarin bijgestaan door twee Ad- 

junct-Directeuren-Generaal De Directeur- 

Generaal en de twee Adjunct-Directeuren- 

Generaal staan de President bij en treden bij 

diens ontstentenis in diens plaats op. Benoe- 

ming (voor een onbepaalde ambtstermijn) en 

ontheffing van het ambt geschieden door de 

Raad conform dezelfde procedure als voor de 

President. 

De Raad van Beheer bestaat uit de President 

en dertien onafhankelijke leden, één voor elk 

van de hoofdsectoren van de Bank; de leden 

mogen geen lid zijn van één van de Kamers 

van het Parlement, noch mogen zij een poli- 

tiek ambt bekleden of een functie vervullen als 

bestuurder, gevolmachtigde, accountant o f  

werknemer van een kredietinstelling. De leden 

van de Raad worden benoemd voor een 

ambtstermijn van drie jaar, met de mogelijk- 

heid van herbenoeming. In de statuten van de 

Bank zijn geen specifieke voorzieningen getrof- 

fen terzake van ontheffing van hun ambt. De 

Raad is belast met het beheer van de Bank; 

de Raad heeft geen bevoegdheden met be- 

trekking to t  monetaire-beleidsmaatregelen. De 

Directeur-Generaal en de twee Adjunct-Direc- 

teuren-Generaal wonen de bijeenkomsten van 

de Raad van Beheer bij. 

Het Comité uit de Raad van Beheer bestaat 

uit de President en vier leden van de Raad, 

die door de Raad zelf worden gekozen voor 

een ambtstermijn van één jaar, met de moge- 

lijkheid van herbenoeming. Het Comité steunt 

de Raad bij het beheer van de Bank. 

De  Raad van Toezicht bestaat uit vijf accoun- 

tants en twee plaatsvervangers. De leden wor- 

den door de Algemene Vergadering benoemd 

voor een ambtstermijn van drie jaar, met de 

mogelijkheid van herbenoeming. De Raad ziet 



erop toe dat het beheer van de Bank verenig- 

baar i s  met de desbetreffende wetten en 

reglementen alsmede met de statuten, stelt op 

voorstel van de Raad van Beheei- de begroting 

vast en brengt advies uit omtrent de verdeling 

van het jaarlijkse dividend. 

3. Doelstellingen en taken 

De Italiaanse Grondwet stelt dat de Republiek 

de plicht heeft spaargelden te beschermen, 

hetgeen wordt opgevat, en als zodanig door 

de Bank ten uitvoer gelegd, als de doelstellir,g 

van prijsstabiliteit. In de wettelijke bepalingen 

terzake van de Banca d'ltalia wordt niet uit- 

drukkelijk verwezen naar de doelstelling van 

prijsstabiliteit. 

De hoofdtaken zijn de uitgifte van bankbiljet- 

ten (in overeenstemming met de Regering 

voorzover het de vervaardiging betreft), het 

voeren van het monetaire beleid het vaststel- 

len van het disconto en van reserveverplichtin- 

gen, het toezicht op betalingssystemen, het 

toezicht op banken en andere financiele instel- 

lingen, het optreden als « fiscal agent >> van de 

Regering en, tezamen met het Italiaanse De- 

viezenbureau, het beheren van de officiele 

reserves 

4. Betrekkingen met politieke organen 

De President kan worden verzocht voor Parle- 

mentaire Commissies te verschijnen. Voor wat 

de betrekkingen met de Regering betreft, 

formuleert de President jaariijks in het kader 

van de vaststelling van het economische en 

financiele programma de doelstellingen van het 

monetaire beleid ter opneming in het jaariijkse 

economische plan van de Regering. Het mo- 

netaire beleid wordt door de Bank geheel 

zelfstandig ten uitvoer gelegd De President 

kan worden uitgenodigd bijeenkomsten van de 

interministeriele commissie voor de economi- 

sche planvorming (CIPE) bij t e  wonen. 

Het Ministerie van Financien heeft toezichthou- 

dende bevoegdheden terzake van de uitgifte 

van bankbiljetten en terzake van het bestuur 

en het administratieve beheer van de Bank 

De Minister van Financien is bevoegd besluiten 

van de Algemene Vergadering en van de Raad 

die strijdig zijn met de desbetreffende wetten 

o f  reglementen o f  met de statuten, op te 

schorten en nietig te verklaren 

Regelmatig worden een jaarverslag en andere 

rapporten uitgebracht. 

Punten waarop de statuten van de 
Bank strijdig zijn met het Verdrag 
en de Statuten, en voorgenomen 
wijzigingen in de statuten van de 
Bank 

De statuten en andere bepalingen betreffende 

de Bank zijn op enkele punten strijdig met de 

in het Verdrag en de Statuten vastgelegde 

vereisten voor de onafhankelijkheid van de 

centrale bank; op deze punten is aanpassing 

vereist. 

Voor wat de institutionele onafhankelijkheid 

betreft, moet de wettelijke bevoegdheid van 

de Minister van Financiën o m  de rentetarieven 

op bepaalde bij de Bank aangehouden rente- 

dragende tegoeden op lopende rekening (met 

uitzondering van de vergoeding op reservever- 

plichtingen) vast te stellen, worden aangepast. 

Ook moeten ten aanzien van de aanwezigheid 

van de President bij bijeenkomsten van parle- 

mentaire commissies en van de interministe- 

riële commissie voor de economische planvor- 

ming de in deel 2.1 van Hoofdstuk II van dit 

Verslag uiteengezette grondbeginselen in acht 

worden genomen. 

Voor wat de functionele onafhankelijkheid be- 

treft, weerspiegelt de statutaire doelstelling 

van de Bank niet ondubbelzinnig het primaat 

van het handhaven van prijsstabiliteit. 



Institut Monétaire Luxembourgeois 

1. Wettelijke grondslag 

De statuten van het Institut Monétaire Luxem- 

bourgeois (IML) zijn vervat in de Wet van 25 

mei 1983 to t  oprichting van het Institut Moné- 

taire Luxembourgeois, zoals gewijzigd. Het 

IML is een rechtspersoon volgens publiekrecht, 

waarvan het kapitaal volledig in handen i s  van 

de Staat. 

De bestuursorganen van het IML zijn de Di- 

rectie en de Raad. 

De Directie is een collegiaal orgaan, dat be- 

staat uit de Directeur-Generaal en twee Direc- 

teuren. Zij worden benoemd door de Groot- 

hertog op voordracht van de Ministerraad 

voor een ambtstermijn van zes jaar, met de 

mogelijkheid van herbenoeming. De Directie is 

het uitvoerende orgaan van het IML en is 

verantwoordelijk voor de verwezenlijking van 

de doelstellingen. Indien zich tussen de Rege- 

ring en de Directie een fundamenteel me- 

ningsverschil voordoet met betrekking to t  het 

beleid van het IML en de uitvoering van zijn 

taken, kan de Regering met instemming van 

de Raad van het IML aan de Groothertog 

voorstellen de leden van de Directie collectief 

- en alleen collectief - van hun ambt te 

ontheffen. Onverminderd deze bepaling, zijn 

de leden van de Directie niet onderhevig aan 

aanwijzingen van politieke autoriteiten. 

De Raad bestaat uit zeven leden, die worden 

benoemd door de Ministerraad voor een 

ambtstermijn van vier jaar, met de mogelijk- 

heid van herbenoeming. De Raad verstrekt 

richtlijnen en adviezen omtrent bepaalde acti- 

viteiten van het IML, keurt de jaarrekening en 

de jaarlijkse begroting goed, doch bezit geen 

bevoegdheid op het terrein van het bedrijfs- 

economische toezicht. De  leden van de Raad 

zijn niet onderhevig aan aanwijzingen van poli- 

tieke autoriteiten. 

3. Doelstellingen en taken 

Sedert 1922 vormt Luxemburg met België een 

economische unie, die een monetaire associa- 

tie omvat. Het IML, dat in 1983 is opgericht, 

heek in het huidige stadium niet alle bevoegd- 

heden van een volwaardige centrale bank, 

aangezien de Nationale Bank van België thans 

een reeks taken voor beide leden van de 

associatie vervult. 

Ce taken van het IML zijn het uitgeven van 

bankbiljetten en munten, het bevorderen van 

de stabiliteit van de munt en, met het oog 

daarop, het houden van toezicht op de goede 

werking van de financiele markten, het vervul- 

len van de rechten en verplichtingen die 

voortvloeien uit internationale overeenkomsten 

op monetair en financieel terrein, en het uit- 

oefenen van het bedrijfseconomische toezicht 

op de financiele sector 

In laatste instantie ligt de bevoegdheid voor 

besluiten inzake het monetaire beleid en het 

wisselkoersbeleid bij de Regering ; het IML 

bedient zich slechts van een beperkt aantal 

monetaire-beleidsinstrumenten. Hoewel het 

IML bevoegd is het gebruik van in franken 

luidende verplichtingen van het bankwezen te 

reguleren, heek het van deze bevoegdheid 

nimmer gebruik gemaakt. 

4. Betrekkingen met politieke organen 

De Directie van het IML is statutair verplicht 

een Jaarverslag, financiële rekeningen en een 

begroting aan de Regering ter goedkeuring 

voor te leggen. Deze stukken worden doorge- 

zonden aan het Parlement. De door de Rege- 

ring benoemde accountant van het IML stelt 

eveneens een jaarverslag op, dat wordt aange- 

boden aan de Raad van het IML, de Regering 

en het Parlement. Daarnaast is het de ge- 

woonte dat de Directeur-Generaal van het 

IML twee maal per jaar van gedachten wisselt 

met de Parlementaire Commissie voor de Be- 

groting en voor Financiële Aangelegenheden. 



5. Punten waarop de statuten van het 
IML strijdig zijn met het Verdrag 
en de Statuten, en voorgenomen 
wijzigingen in de statuten van het 
IML 

De statuten van het IML zijn op verscheidene 

punten strijdig met de in het Verdrag en de 

Statuten vastgelegde vereisten met betrekking 

to t  de onafhankelijkheid; op deze punten is  

aanpassing vereist. 

Voor wat de institutionele onafhankelijkheid be- 

treft, ligt de bevoegdheid voor het monetaire 

beleid bij de Regering en niet bij het IML. Dit is 

onverenigbaar met het Verdrag en de Statuten. 

De aan te brengen wijzigingen dienen tot  uitdruk- 

king te brengen dat de bevoegdheid voor het 

monetaire beleid in de derde fase uitsluitend 

berust bij de Raad van Bestuur van de ECB en dat 

het IML een integrerend onderdeel vari het ESCB 

zal vormen. Voorts zal de status van de Directie 

en de Raad moeten worden omschreven. 

Als de Raad van het IML het besluitvormende 

orgaan wordt met betrekking to t  met het 

ESCB verband houdende taken, dan zal de 

personele onafhankelijkheid van de leden van 

de Raad moeten voldoen aan de in het Ver- 

drag en de Statuten vastgelegde vereisten. In 

het bijzonder moet dan de ambtszekerheid 

van de leden in overeenstemming worden 

gebracht met Artikel 14.2 van de Statuten, 

d.w.z. een ambtstermijn van minimaal vijf jaar 

en geen andere gronden voor ontheffing van 

het ambt dan die vermeld in Artikel 14.2. 

Bovendien moet dan worden verzekerd dat 

zich geen belangentegenstellingen kunnen 

voordoen tussen de taken van de leden van 

de Raad ten behoeve van het IML en andere 

door hen uitgeoefende functies. Bovendien is 

de bevoegdheid van de Regering om, bij een 

fundamenteel meningsverschil tussen de Rege- 

ring en de Directie, deze laatste collectief t e  

ontslaan onverenigbaar met de in Artikel 14.2 

van de Statuten vermelde gronden voor ont- 

heffing van het ambt. 

Voor wat de functionele onafhankelijkheid be- 

treft, weerspiegelen de statuten van het IML 

niet ondubbelzinnig het primaat van het hand- 

haven van prijsstabiliteit. 

Voor wat de financiele onafhankelijkheid be- 

treft, zal de bevoegdheid van de Regering om 

de bestuursorganen van het IML van hun 

taken te ontheffen, moeten worden aangepast 

door middel van een bepaling om te verzeke- 

ren dat dit de juiste vervulling van de met het 

ESCB verband houdende taken niet in de weg 

staat Voorts dient de toereikendheid van de 

financiele middelen van het IML te worden 

bezien in het licht van een juiste vervulling van 

de met het ESCB verband houdende taken en 

de nakoming van de financiele verplichtingen 

van het IML jegens de ECB 

De overgang naar de eindfase van de EMU zal 

het einde betekenen van de monetaire associ- 

atie met België, waarbij het IML de volledige 

taken van de centrale bank van Luxemburg op 

zich zal nemen. Een wetsontwerp inzake het 

IML en inzake de monetaire status van het 

Groothertogdom is in december 1993 aan het 

Parlement voorgelegd, en is aldaar nog in 

behandeling. In de memorie van toelichting 

wordt gesteld dat het wetsontwerp to t  doel 

heeft aan alle bepalingen van het Verdrag ten 

aanzien van de tweede fase te voldoen en 

tevens enkele kenmerken van nationale centra- 

le banken in te voeren die van kracht moeten 

worden vóór de aanvang van de derde fase. 

Volgens het wetsontwerp zal de hoofddoel- 

stelling van het IML bestaan uit het verzekeren 

van prijsstabiliteit, waarbij het economische 

beleid van de Luxemburgse Regering moet 

worden gesteund. Tevens wordt een duidelijke 

omschrijving van de hoofdtaken van het IML 

gegeven, die mede de bepaling en uitvoering 

van het monetaire beleid omvatten. Het IML 

dient zijn taken in overeenstemming met het 

beginsel van een markteconomie uit te voeren. 

De monetaire associatie met België zal ge- 

durende de tweede fase echter ongewijzigd 

blijven. Het wetsontwerp stelt dat te zijner 

ti jd aanvullende wetgeving voor de derde 

fase nodig zal zijn. Het  wetsontwerp is op 

18 februari 1994 aan het EMI ter consultatie 

voorgelegd, en het EMI heeft op 12 maart 

1994 advies (CON/94/1) uitgebracht. Een wet 

ter uitvoering van Artikel 104 van het Verdrag, 

waarover het EMI op 3 1 augustus 1995 is 

geconsulteerd en waarover het op 5 oktober 

1995 advies (CON1951 14) heeft uitgebracht, i s  

op I januari 1996 van kracht geworden. 



1. Wettelijke grondslag 

D e  statuten van D e  Nederlandsche Bank zijn 

vervat in de Bankwet 1948 en de statuten van 

de Bank, zoals gewijzigd. D e  Bank is een 

privaatrechtelijke naamloze vennootschap en is 

derhalve o o k  onderworpen aan de algemene 

bepalingen van het vennootschapsrecht, voor-  

zover zulks niet uitdrukkeli jk is uitgesloten en 

voorzover zulks niet onverenigbaar is met  de 

speciale positie van de Bank, terwi j l  terzelfder 

t i jd bepaalde wetteli jke bepalingen voor  over- 

heidsinstanties o o k  van toepassing zijn o p  de 

Bank, hetgeen een weerspiegeling vo rmt  van 

de publieke aard van de hoofdtaken van de 

Bank. D e  Staat is de enige aandeelhouder. 

2. Organisatiestructuur 

D e  Directie en de Raad van Commissarissen 

vormen de bestuursorganen van de Bank, ter -  

wi j l  de Bankraad optreedt als adviesorgaan. 

D e  Directie bestaat u i t  de President, de  Secre- 

taris, alsmede ten  minste twee (het huidige 

aantal) en ten hoogste vijf Directeuren. Zij 

worden voorgedragen d o o r  een gezamenlijke 

vergadering van de Directie en de Raad van 

Commissarissen, die de voordracht uitbrengt 

aan de Kroon. D e  Kroon neemt terzake een 

besluit nadat het Kabinet de voordracht heeft 

besproken. Alle benoemingen vinden plaats 

voor  een ambtstermijn van zeven jaar, met  de 

mogelijkheid van herbenoeming. Een weigering 

gevolg t e  geven aan d o o r  de Minister van 

Financiën gegeven aanwijzingen (zie para- 

graaf 3) vo rmt  een grond voor  ontheffing van 

het a m b t ;  de statuten van de Bank bevatten 

overigens geen uitdrukkeli jke verwijzing naar 

gronden voor  ontheffing van het ambt. Al le 

beleidsbeslissingen van de Bank worden geno- 

men d o o r  de Directie, die tevens volledig 

verantwoordeli jk is voor  het bestuur van de 

Bank. 

D e  Raad van Commissarissen bestaat ui t  twaalf 

leden, die d o o r  de  Minister van Financiën 

worden benoemd voor  een ambtstermijn van 

vier jaar, met  de mogelijkheid van herbenoe- 

ming. D e  Raad ziet toe  o p  het beheer van de 

Bank en stelt de jaarlijkse balans en winst- en 

verliesrekening vast Een Koninklijke Commis- 

saris houdt  namens de Regering toezicht o p  

de handelingen van de Bank D e  Koninklijke 

Commissaris is gerechtigd alle bijeenkomsten 

van de aandeelhouders van de Bank (d w.z de 

Staat) en van de Raad van Commissarissen in 

een adviserende hoedanigheid bij t e  wonen 

alsmede de gezamenlijke vergaderingen van de 

Directie en de Raad van Commissarissen 

(doch niet de Directie-vergaderingen) 

D e  Bankraad bestaat ui t  zestien leden en de 

Koninklijke Commissar~s. D e  Raad heeft t o t  

taak de Bank en de Minister van Financiën t e  

adviseren omtrent  beleidsaangelegenheden van 

de Bank. Vier leden worden benoemd door  en 

vanuit de Raad van Commissarissen. D e  ove- 

rige twaalf worden benoemd door  de Kroon ; 

onder hen bevinden zich financiële deskundi- 

gen en vertegenwoordigers van het bedrijfsle- 

ven en de werknemersorganisaties. 

3. Doelstellingen en taken 

D e  statutaire doelstelling van de Bank is het  

waarborgen van de waarde van de munt. D i t  

word t  algemeen opgevat als het  handhaven 

van prijsstabiliteit. 

D e  hoofdtaken van de Bank bestaan uit  de 

uitgifte van bankbiljetten, het vergemakkelijken 

van het binnenlandse girale geldverkeer en het 

bevorderen van het  betalingsverkeer met het  

buitenland, het beheren van de officiële reser- 

ves, alsmede het houden van toezicht o p  

banken en andere financiële instellingen. Bij 

we t  van 15 december 1994 is aan de Bank het 

toezicht o p  wisselkantoren opgedragen. Een 

concept van deze wet  is o p  16 februari 1994 

ingevolge Artikel 109 F, lid 6, van het Verdrag 

en Art ikel 5.3 van de Statuten van het EMI t e r  

consultatie aan het EMI voorgelegd ; d o o r  het 

EMI is o p  16 maart 1994 advies (CON/94/2)  

uitgebracht. 



D e  Baqk i s  volledig vrij in het bepalen en ten 

uitvoer leggen van het binnenlandse monetaire 

beleid Aangezien de Minister van Financien 

tegenover het Parlement verantwoording i s  

verschuldigd voor  het voeren van het mone-  

taire beleid, word t  regelmatig overlegd tussen 

de Bank en ae Minister. 

In geval van een ernstig conflict is de Minister 

van Financien bevoegd te r  coordinatie van het 

beleid van de Bank en het monetaire en 

financiele beleid van de Regering de d o o r  

hemlhaar nodig geachte aanwijzingen t e  geven 

aan de Directie D e  Directie kan echter haar 

bezwaren tegen deze aanwijzingen uiten en 

een beroep doen o p  de Kroon Het  besluit 

va11 de Kroon daarop kan slechts worden 

genomen in een plenaire vergadering van de 

Ministerraad. Indien word t  besloten dat de 

Directie de aanwijzingen dient o p  te  volgen 

word t  het  met  redenen omklede besluit van 

de Kroon, alsmede het  bezwaar van de Bank, 

gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant 

Tot  dusverre heeft de Minister van Financien 

evenwel nimmer gebruik gemaakt van zijn/haar 

wetteli jke aanwijzingsrecht , di t  is d o o r  de 

wetgever slechts bedoeld als ul t imum remedi- 

u m  en i s  door  beleidsbepalende functionaris- 

sen immer zo beschouwd. 

Tot  deelname aan w~sselkoersarrangementen 

alsmede t o t  accordering van wijzigingen in 

spilkoersen word t  d o o r  de Regering besloten 

na overleg met  de Bank. Binnen de grenzen 

van het EMS en met  inachtneming van de 

bilaterale overeenkomst tussen Nederland en 

Duitsland omtrent de fluctuatiemarges tussen 

de gulden en de Duitse mark, is de Bank 

volledig vrij in het bepalen van de strategie 

met  betrekking t o t  het wisselkoersbeleid en 

het gebruik van instrumenten (rentetarieven, 

interventies, fluctuatiemarge). 

4. Betrekkingen met politieke organen 

Er bestaan geen institutionele, statutaire be-  

trekkingen tussen de Bank en het Parlement. 

D e  Minister van Financiën is aan het Parlement 

verantwoording verschuldigd voor  het voeren 

van het monetaire beleid. Zoals d o o r  de 

Bankwet vereist. brengt de Directie wekelijks 

een verkorte balans van de Bank uit. Voorts 

brengt de Bank een Jaarverslag uit (met daarin 

begrepen de jaarrekening) omtrent  haar activi- 

teiten. 

5. Punten waarop de statuten van de 
Bank strijdig zijn met het Verdrag 
en de Statuten, en voorgenomen 
wijzigingen in de statuten van de 
Bank 

D e  statuten van de Bank zijn o p  verscheidene 

punten strijdig met de in  het  Verdrag en de 

Statuten vastgelegde vereisten met  betrekking 

t o t  de onafhankelijkheid: op  deze punten is 

aanpassing nodig. 

Voor  wat de institutionele onafhankelijkheid 

betreft, is het aanwijzingsrecht van de Minister 

van Financiën strijdig met  de in het Verdrag en 

de Statuten vastgelegde vereisten terzake van 

de onafhankelijkheid van centrale banken. Bij 

de afschaffing van dit  recht kan het ook  

noodzakelijk zijn de toezichthoudende functie 

van de Koninklijke Commissaris te  heroverwe- 

gen, aangezien deze functie l i jkt te  zijn achter- 

haald. 

Voor  wat de personele onafhankelijkheid be- 

treft, is een weigering o m  de aanwijzingen van 

de Minister van Financiën o p  t e  volgen als 

ontslaggrond onverenigbaar met  de in  Artikel 

14.2 van de Statuten vermelde gronden voor  

ontheffing van het ambt. 

Voor wat de functionele onafhankelijkheid be- 

treft, weerspiegelen de statuten van de Bank 

niet ondubbelzinnig het primaat van het hand- 

haven van prijsstabiliteit. 

Teneinde t e  voldoen aan de vereisten van 

Artikel 108 van het Verdrag is de Bank oriën- 

terende gesprekken begonnen met  het Minis- 

ter ie van Financiën met  het doel de Bankwet 

1948 t e  moderniseren en, uiterlijk vóór  de 

oprichting van het ESCB, aan te  passen aan de 

eisen terzake van de derde fase van de EMU. 

Deze besprekingen bevinden zich thans in een 

gevorderd stadium. 



Oesterreichische Nationalbank 

1. Wettelijke grondslag 

De statuten van de Oesterreichische National- 

bank zijn vervat in de Nationale-Bankwet 1984 

van 20 januari 1984, zoals gewijzigd. De Bank 

is een naamloze vennootschap met bijzondere 

status. Van de aandeelhouders heeft de Repu- 

bliek de helft van het kapitaal in handen. 

2. Organisatiestructuur 

Als gevolg van de rechtsvorm (naamloze ven- 

nootschap met bijzondere status) van de Bank, 

bestaan de bestuursorganen van de centrale 

bank uit de Algemene Vergadering van aan- 

deelhouders, de Algemene Raad en de Direc- 

tie. 

De Algemene Vergadering verleent de Alge- 

mene Raad en de Directie décharge terzake 

van het in het afgelopen jaar gevoerde beleid, 

keurt de jaarrekening goed, besluit omtrent de 

winstverdeling en wijst zes leden van de Alge- 

mene Raad en vier accountants aan. Het aan- 

deelhouderschap is voorbehouden aan Oos- 

tenrijkse burgers o f  rechtspersonen en onder- 

nemingen die hun zetel in Oostenrijk hebben. 

De helft van het kapitaal is oorspronkelijk 

gefourneerd door (en is nog steeds in handen 

van) de Republiek, die indertijd tevens bepaal- 

de aan welke personen en ondernemingen het 

was toegestaan op het resterende kapitaal van 

de Bank in te schrijven. 

De Algemene Raad stelt de algemene richtlij- 

nen vast voor het monetaire beleid en het 

kredietbeleid, is belast met het beheer van en 

het toezicht op  de Bank en adviseert omtrent 

voorgenomen wetgeving. De Raad bestaat uit 

de President, twee Vice-Presidenten en elf 

overige leden ; het ambt van deze overige 

leden is honorair. De President wordt op 

voordracht van de Bondsregering door de 

President van de Republiek benoemd. De Vi- 

ce-presidenten, evenals de vijf overige leden 

die niet door de Algemene Vergadering wor- 

den benoemd, worden benoemd door de 

Bondsregering. In alle gevallen i s  de ambts- 

termijn vijf jaar, met de mogelijkheid van 

verlenging. 

De Directie i s  verantwoordelijk voor het alge- 

hele bestuur van de Bank en bestuurt de Bank 

conform de bepalingen van de Nationale- 

Bankwet en de door de Algemene Raad vast- 

gestelde richtlijnen. De Directie stelt het per- 

soneel aan en vertegenwoordigt de Bank in en 

buiten rechte. De Direaie bestaat uit de Di- 

recteur-Generaal, zijnjhaar plaatsvervanger en 

maximaal vier Directeuren, die allen door de 

Algemene Raad worden benoemd voor een 

ambtstermijn van maximaal vijf jaar. 

De President kan door de President van de 

Republiek van zijnlhaar ambt worden ontheven 

als hijjzij niet meer aan de voor zijnjhaar 

benoeming gestelde eisen voldoet o f  als hijlzij 

langer dan een jaar niet in staat i s  zijnjhaar 

functie t e  vervullen. 

3. Doelstellingen en taken 

De Bankwet stelt dat de Bank « dient te 

verzekeren ... dat de waarde van de Oosten- 

rijkse munt wordt gehandhaafd voor wat be- 

treft zowel de binnenlandse koopkracht als de 

verhouding to t  stabiele buitenlandse munten ». 
Di t  wordt opgevat als het streven naar prijs- 

stabiliteit. Met betrekking to t  het kredietbeleid 

van de Bank dient rekening te worden gehou- 

den met de economische behoeften van het 

land. Voorts stelt de Bankwet dat « bij de 

bepaling van de door de Bank op dit gebied 

te volgen hoofdlijnen van het monetaire beleid 

en het kredietbeleid, terdege rekening dient te 

worden gehouden met het economische beleid 

van de Bondsregering ». I :  

De monetaire-beleidsinstrumenten van de 

Bank omvatten verdisconteringen en krediet- 

verlening, open-markttransacties, reservever- 

plichtingen en transacties in buitenlandse wis- 

sels en deviezen. 



4. Betrekkingen met politieke organen 

De Bank kent geen rapportageverplichtingen 

ten opzichte van het Parlement of anderen. 

Voor wat de betrekkingen met de Regering 

betreft, stelt de Bankwet dat « de Bondsminis- 

ter van Financiën erop toeziet dat de Bank 

overeenkomstig de wet handelt en een Staats- 

commissaris en een plaatsvervanger benoemt 

om dit recht van toezicht uit te oefenen D. De 

Staatscommissaris is gerechtigd de Algemene 

Vergaderingen en de bijeenkomsten van de 

Algemene Raad in een adviserende hoedanig- 

heid bij te wonen en de handelingen van de 

Bank te onderzoeken. Ten slotte is hijizij 

gerechtigd bezwaar aan te tekenen tegen be- 

sluiten van de Algemene Raad indien hij/zij 

dergelijke besluiten strijdig acht met de be- 

staande wetgeving. Een dergelijk bezwaar 

heeft opschortende werking en wordt inhou- 

delijk getoetst door een Arbitragetribunaal als 

het bezwaar niet binnen zeven dagen door de 

Bondsminister van Financiën wordt ingetrok- 

ken. 

Personen die actief in dienst zijn bij de Repu- 

bliek of een Land o f  die lid zijn van de 

Nationalrat, de Bondsraad, een Parlement van 

een Land, de Bondsregering of de Regering 

van een Land zijn uitgesloten van het lidmaat- 

schap van de Algemene Raad. Afgezien van de 

Staatscommissaris zijn leden van de Regering 

niet gerechtigd bijeenkomsten var1 de besluit- 

vormende organen bij te wonen. 

Ten slotte brengt de Bank een jaarverslag met 

jaarrekening alsmede een weekstaat uit. 

5. Punten waarop de statuten van de 
Bank strijdig zijn met het Verdrag 
en de Statuten, en voorgenomen 
wijzigingen in de statuten van de 
Bank 

Voor wat de institutionele onafhankelijkheid 

betreft, i s  het recht van de Staatscommissaris 

de handelingen van de Bank juridisch te toet- 

sen - met de mogelijkheid van opschorting en 

voorlegging aan het Bondsministerie van Fi- 

nancien of een Arbitragetribunaal - onverenig- 

baar met de in het Verdrag en de Statuten 

vastgelegde vereisten ten aanzien van de onaf- 

hankelijkheid van centrale banken voorzover 

dit met het ESCB samenhangende taken be- 

treft Voorts dient de rol dan wel de samen- 

stelling van de Algemene Raad te worden 

herzien De Algemene Raad is  thans een 

beslu~tvormend orgaan bij monetaire-beleids- 

aangelegenheden, terwijl hij terzelfder ti jd gro- 

tendeels bestaat uit vertegenwoordigers van 

verschillende bedrijfstakken wier taakuitoefe- 

ning ten behoeve van de Bank andere functies 

niet uitsluit Deze combinatie van verantwoor- 

delijkheid voor het monetaire beleid enerzijds 

en de behartiging van belangen van derden 

anderzijds geeft mogelijk aanleiding to t  belan- 

gentegenstellingen en is derhalve onverenig- 

baar met de in het Verdrag en de Statuten 

vastgelegde vereisten terzake van de onafhan- 

kelijkheid van centrale banken 

Voor wat de personele onafhankelijkheid be- 

treft, dienen de statuten van de Bank zodanig 

t e  worden aangepast dat wordt voorzien in 

een ambtstermijn van minimaal vijf jaar voor 

de leden van de Directie. 

Voor wat de functionele onafhankelijkheid be- 

treft, weerspiegelen de statuten van de Bank 

niet ondubbelzinnig het primaat van het hand- 

haven van prijsstabiliteit. 

Tot dusverre zijn er geen voorgenomen wijzi- 

gingen in de statuten van de Bank ter kennis 

van het EMI gebracht. 

De statuten van de Bank zijn op  verscheidene 

punten strijdig met de in het Verdrag en de 

Statuten vastgelegde vereisten met betrekking 

to t  de onafhankelijkheid; op  deze punten is 

aanpassing nodig. 



Banco de Portugal 

1. Wettelijke grondslag 

De statuten van de Banco de Portugal zijn 

vervat in de Organieke Wet, zoals vastgelegd 

bij Decreet-Wet nr. 337190 van 30 oktober 

1990, gewijzigd bij Decreet-Wet nr. 23 1/95 

van 12 september 1995 en bij Wet 3/96 van 5 

februari 1996. In artikel 105 van de Grondwet 

wordt naar de Banco de Portugal verwezen. 

2. Organisatiestructuur 

De Bank wordt bestuurd door de President en 

de Directie. O p  de Bank wordt toezicht ge- 

houden door de Raad van Toezicht, terwijl de 

Bank daarnaast een Raad van Advies kent. 

De President wordt op voordracht van het 

Ministerie van Financiën door de Regering 

benoemd voor een ambtstermijn van vijf jaar, 

met de mogelijkheid van herbenoeming. De 

Directie omvat de President, een o f  twee 

Vice-Presidenten en drie t o t  vijf leden, die 

allen op voordracht van het Ministerie van 

Financiën door de Regering worden benoemd 

voor een ambtstermijn van vijf jaar, met de 

mogelijkheid van herbenoeming. De Directie 

bestuurt de Bank. De President heeft de be- 

slissende stem en heeft het recht besluiten van 

de Directie op te schorten ter voorlegging aan 

de Regering. Leden van de Directie zijn on- 

derworpen aan strikte regels terzake van on- 

verenigbaarheid van functies. De statuten van 

de Bank bevatten geen bepalingen omtrent 

ontheffing van het ambt van de President of 

de overige leden van de Directie. 

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden, 

waarvan er drie door de Minister van Finan- 

ciën en één door het personeel van de Bank 

worden benoemd, in alle gevallen voor een 

ambtstermijn van drie jaar, met de mogelijk- 

heid van herbenoeming. De Raad van Toezicht 

houdt toezicht op de handelingen van de 

Bank, terwijl één van zijn leden zonder stem- 

o f  vetorecht alle bijeenkomsten van de Direc- 

tie moet bijwonen. 

De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoor- 

digers uit het financiële en economische leven 

alsmede vanuit de regio's en heeft adviserende 

taken. 

3. Doelstellingen en taken 

De hoofddoelstelling van de Bank is het hand- 

haven van prijsstabiliteit met inachtneming van 

het algemene economische beleid van de Re- 

gering. De hoofdtaken bestaan uit het voeren 

van het monetaire beleid, het in samenwerking 

met de Regering vaststellen van het wissel- 

koersbeleid en het ten uitvoer leggen daarvan, 

het aanhouden en beheren van de officiële 

reserves, het optreden als intermediair terzake 

van de internationale monetaire betrekkingen 

van de Staat, het reguleren en vergemakkelij- 

ken van en het houden van toezicht op beta- 

lingssystemen, het reguleren en ten uitvoer 

leggen van het kader terzake van monetaire, 

deviezen- en betalingsbalansstatistieken, en het 

houden van toezicht op de stabiliteit van het 

nationale financiële stelsel. In het kader van 

deze laatste taak is de Bank verantwoordelijk 

voor het bankentoezicht. 

Bij de tenuitvoerlegging van het monetaire 

beleid is de Bank volledig vrij in de keuze van 

beleidsinstrumenten. << Avisos » met betrekking 

to t  enkele kenmerken van het kader voor de 

reserveverplichtingen en het disconto (dat 

thans niet wordt benut voor monetaire- 

beleidsdoeleinden) worden door de Minister 

van Financiën getekend en in de Staatscourant 

( a  Diario de Republica ») gepubliceerd. 

De spilkoers van de munt wordt door de 

Regering in samenwerking met de Bank vast- 

gesteld. De Bank is verantwoordelijk voor het 

ten uitvoer leggen van het wisselkoersbeleid 

binnen de fluctuatiemarges van het wissel- 

koersarrangement van het EMS. 



4. Betrekkingen met politieke organen 

De jaarlijkse begroting van de Bank wordt aan 

de Minister van Financien gezonden De jaar- 

rekening wordt, met de accountantsverklaring, 

ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister 

van Financien De Bank is verplicht periodiek 

financiele rekeningen te publiceren In recente 

wetgeving wordt de President tevens verplicht 

het Parlement in te lichten (via een parlemen 

taire commissie) omtrent monetaire-beleids- 

aangelegenheden na de publicatie van het 

jaarverslag van de Bank. 

5. Punten waarop de statuten van de 
Bank strijdig zijn met het Verdrag 
en de Statuten, en voorgenomen 
wijzigingen in de statuten van de 
Bank 

De statuten van de Bank zijn op sommige 

punten strijdig met de in het Verdrag en de 

Statuten vastgelegde vereisten met betrekking 

to t  de onafhankelijkheid ; op  deze punten is 

aanpassing nodig. 

Ondanks het feit dat de statuten de Bank 

machtigen to t  het ten uitvoer leggen van het 

monetaire beleid tekent de Minister van Fi- 

nancien de « Avisos >> van de Bank met be- 

trekking to t  enkele kenmerken van het kader 

voor reserveverplichtingen en het disconto 

Di t  is onverenigbaar met de in het Verdrag en 

de Statuten vastgelegde vereisten met betrek- 

king to t  de onafhankelijkheid van centrale ban- 

ken Voorts kan de verplichting een door de 

President uitgesproken veto aan de Regering 

voor t e  leggen, worden gezien als een vorm 

van het vragen van instructies, hetgeen onver- 

enigbaar is met het Verdrag en de Statuten 

Ten slotte dienen bij de verplichting van de 

President het Parlement te informeren omtrent 

monetaire-beleidsaangelegenheden de in deel 

2 1 van Hoofdstuk II van dit verslag uiteenge- 

zette beginselen te worden gewaarborgd Bij 

de aanpassing van de bevoegdheden van de 

Bank kan het ook nodig zijn de toezichthou- 

dende rol van de Raad van Toezicht te herzien 

in het licht van de vereisten terzake van 

onafhankelijkheid en geheimhouding 

Tot dusverre zijn er geen voorgenomen wijzi- 

gingen in de statuten van de Bank ter kennis 

van het EMI gebracht. 



Suomen Pankki 

1. Wettelijke grondslag 

De statuten van de Bank zijn vervat in de 

Grondwet en de Wet op Suomen Pankki van 

2 1 december 1925, zoals gewijzigd. De Bank 

is een publiekrechtelijke instelling. Dat deel 

van de winst van de Bank dat niet wordt 

benut ter aanvulling van het eigen vermogen 

van de Bank kan, na een daartoe strekkend 

besluit van het Parlement, aan de Staat wor- 

den overgemaakt. 

2. Organisatiestructuur 

De bestuursorganen zijn de Parlementaire 

Raad van Toezicht en de Directie. 

Ingevolge de Grondwet handelt de Bank onder 

garantie en zorg van het Parlement en wordt 

op de Bank toezicht gehouden door de Parle- 

mentaire Raad van Toezicht. De negen leden 

van de Raad worden door het Parlement 

vanuit zijn midden benoemd voor de gehele 

zittingsperiode van het Parlement, hoewel de 

wet niet verhindert dat anderen dan Parle- 

mentsleden worden benoemd. De Raad heeft 

een tweeledige functie : hij houdt toezicht en 

is tevens een besluitvormend orgaan, dat de 

door de Bank toegepaste rentevoeten o f  de 

grenzen daarvan vaststelt. In de praktijk zijn 

deze grenzen steeds zo ruim gesteld dat de 

Directie immer in staat is geweest omtrent 

noodzakelijke monetaire-beleidsoperaties te 

besluiten. 

De Directie van Suomen Pankki bestaat uit de 

President, die de Directie voorzit, en ten 

hoogste vijf leden ; allen worden op voor- 

dracht van de Parlementaire Raad van Toezicht 

door de President van de Republiek benoemd. 

De President van de Republiek is niet gehou- 

den aan de voordracht van de Raad. De 

ambtstermijn van de leden van de Directie is 

onbepaald. De statuten bevatten geen bepalin- 

gen met betrekking t o t  ontheffing van het 

ambt. De Directie bezit algemene besluitvor- 

mende bevoegdheden ; zij besluit omtrent alle 

aangelegenheden die niet uitdrukkelijk aan de 

Raad zijn voorbehouden. 

3. Doelstellingen en taken 

De statutaire doelstellingen van de Bank zijn 

het handhaven van een stabiel en veilig mone- 

tair stelsel en het vergemakkelijken van de 

geldomloop in Finland. De Wet op Suomen 

Pankki kent de Bank derhalve de verantwoor- 

delijkheid toe voor het streven naar monetaire 

stabiliteit. 

De hoofdtaken van de Bank omvatten het 

bepalen en ten uitvoer leggen van het mone- 

taire beleid, het aanhouden en beheren van 

deviezenreserves, en het deelnemen aan het 

toezicht op het betalingsverkeer en het finan- 

ciële stelsel. De Bank heeft het alleenrecht 

wettige betaalmiddelen uit te geven. De Bank 

treedt niet op als fiscal agent » van de 

Regering. Overige taken worden aan de Bank 

ingevolge specifieke wetgeving opgedragen. 

De Toezichthoudende Instantie voor het Fi- 

nanciële Stelsel functioneert administratief in 

samenhang met de Bank, doch is qua besluit- 

vorming onafhankelijk. 

Het  monetaire beleid wordt zelfstandig door 

de Bank bepaald. De wet legt de Bank gener- 

lei verplichting op tevoren met de Regering 

omtrent monetaire-beleidsbesluiten te onder- 

handelen. Het is de Minister van Financiën niet 

toegestaan bijeenkomsten van de Directie bij 

te wonen noch kan hij een vetorecht uitoefe- 

nen met betrekking to t  enig door de Bank 

genomen monetair-beleidsbesluit. 

De Bank is onafhankelijk in het gebruik van 

monetaire-beleidsinstrumenten (openmarkt- 

transacties, krediettransacties, reserveverplich- 

tingen). 

De procedure voor de besluitvorming omtrent 

wijzigingen in de externe waarde van de 

markka is vastgelegd in de Wet op het char- 



tale geldwezen. Ingevolge deze wet besluit de 

Raad van State (Regering) op voorstel van de 

Bank omtrent de externe waarde van de 

markka. De Parlementaire Raad van Toezicht 

doet een dergelijk voorstel op instigatie van 

de Directie. De Regering kan het voorstel 

aanvaarden o f  afwijzen. 

Als de fluctuatiemarge van de Finse markka 

eenmaal vastgesteld is ,  zorgt de Bank ervoor 

dat de externe waarde binnen die marge blijft 

Binnen dat kader, heeft de Bank volledige 

vriiheid ten aanzien van transacties op de 

valutamarkt Indien zich op de valutamarkt een 

ernstige verstoring voordoet, i s  de Bank ge- 

rechtigd tijdelijk van de fluctuatiegrenzen af te 

wijken 

4. Betrekkingen met politieke organen 

De Parlementaire Raad van Toezicht houdt 

toezicht op het beheer en het bestuur van de 

Bank. De Raad brengt een jaarverslag uit aan 

de Economische Commissie van het Parlement 

omtrent de positie, het bedrijf en het bestuur 

van de Bank en omtrent gewichtige aangele- 

genheden die in de loop van het jaar door de 

Raad zijn behandeld. 

Viermaal per maand publiceert de Bank een 

balans. De jaarrekening en de administratie 

worden gecontroleerd door vijf accountants 

die door het Parlement worden aangewezen. 

De Bank brengt een jaarverslag uit. 

5. Punten waarop de statuten van de 
Bank strijdig zijn met het Verdrag 
en de Statuten, en voorgenomen 
wijzigingen in de statuten van de 
Bank 

In hun huidige vorm zijn de statuten van de 

Bank op verscheidene punten strijdig met de 

in het Verdrag en de Statuten vastgelegde 

vereisten met betrekking to t  de onafhankelijk- 

heid ; op  deze punten is aanpassing nodig. 

Deze strijdigheden hebben, voor wat de insti- 

tutionele onafhankelijkheid betreft, voorname- 

lijk betrekking op de rol van de Parlementaire 

Raad van Toezicht en, voor wat de personele 

onafhankelijkheid betreft, op de ambtszeker- 

held van de President en de overige leden van 

de Directie Voor wat de functionele onafhan- 

kelijkheid betreft, weerspiegelen de statuten 

van de Bank niet ondubbelzinnig het primaat 

van het handhaven van prijsstabiiteit 

De Finse wetgever en de Bank hebben in het 

verleden reeds de noodzaak van aanpassing 

erkend, hetgeen heeft geresulteerd in een 

wetsontwerp, dat op 10 april 1996 ter consul- 

tatie aan het EMI i s  voorgelegd en waarover 

het EMI op 13 mei 1996 (CON196,'5) advies 

heeft uitgebracht. Het wetsontwerp heeft 

hoofdzakelijk betrekking op de neutralisering 

van de rol van de Parlementaire Raad van 

Toezicht ten aanzien van monetaire-beleidsaan- 

gelegenheden en in het wetsontwerp wordt 

uitdrukkelijk verwezen naar de minimale 

ambtstermijn van de President en de gronden 

voor zijn/haar ontheffing van het ambt, zoals 

vastgelegd in Artikel 14.2 van de Statuten. 

Deze ambtszekerheid dient zich tevens uit te 

strekken to t  de overige leden van de Directie 

van de Bank. Het wetsontwerp strekt er ook 

toe het verbod op financiering van de over- 

heiassector, zoals vastgelegd in Artikel 104 van 

het Verdrag, in de statuten van de Bank op te 

nemen. In zijn advies heeft het EMI geconsta- 

teerd dat het wetsontwerp een stap voorwaarts 

betekent voor wat betreft de vervulling van de 

voor de derde fase in het Verdrag en de Statu- 

ten vastgelegde vereisten, en dat voor deelna- 

me aan de Monetaire Unie verdere aanpassin- 

gen nodig zijn. In dit verband heeft Finland de 

Wet op het chartale geldwezen (358193) reeds 

aangepast om te voorzien in de deelname van 

het land aan het wisselkoersarrangement van 

het Europees Monetair Stelsel. Een wetsont- 

werp terzake is op 9 november 1995 ter con- 

sultatie aan het EMI voorgelegd en het EMI 

heeft op  I I december 1995 (CON1951 16) ad- 

vies uitgebracht. Vanaf 14 oktober 1996 neemt 

Finland deel aan het wisselkoersarrangement 

van het Europees Monetair Stelsel. Ten slotte 

zal de grondwettelijke bepaling waarbij de 

markka wordt aangewezen als wettig betaal- 

middel in Finland moeten worden herzien in 

het licht van de invoering van de euro. 



Sveriges Riksbank 

1. Wettelijke grondslag 

De statuten van de Bank zijn vervat in de 

Grondwet, de Wet op de Riksdag en de Wet 

op de Sveriges Riksbank (1988 :1385), zoals 

gewijzigd. De Bank is  een publiekrechtelijke 

instelling waarvan het kapitaal geheel in han- 

den is van de Staat. 

2. Organisatiestructuur 

De Riksbank wordt beheerd door een Directie 

met acht leden. Zeven van hen worden recht- 

streeks door het Parlement (de Riksdag) aan- 

gewezen voor een ambtstermijn gelijk aan de 

zittingsperiode van het Parlement, die normaal 

gesproken vier jaar is. Het achtste lid i s  de 

President, die door de overige zeven leden 

wordt gekozen voor een ambtstermijn van vijf 

jaar. De ambtstermijnen kunnen worden ver- 

lengd. Het Parlement kan de leden van de 

Directie van hun ambt ontheffen door te 

weigeren hen décharge te verlenen voor het 

beheer van de Bank. De President kan van 

zijnlhaar ambt worden ontheven door de 

overige leden van de Directie ; gronden hier- 

voor zijn niet aangegeven. De Directie is 

verantwoordelijk voor alle belangrijke besluiten 

doch, afgezien van de President, houden de 

leden van de Directie zich niet bezig met het 

dagelijkse bestuur van de Bank. De leden van 

de Directie mogen geen deel uitmaken van de 

Regering noch van het bestuur van een kre- 

dietinstelling. 

3. Doelstellingen en taken 

Ingevolge de Zweedse Grondwet i s  de Riks- 

bank verantwoordelijk voor alle aangelegenhe- 

den terzake van het wisselkoersbeleid en het 

monetaire beleid. Statutair is geen doelstelling 

voor het monetaire beleid vastgelegd, maar de 

Bank hanteert een inflatiedoelstelling die ver- 

enigbaar is met de doelstelling van het hand- 

haven van prijsstabiliteit. 

De Grondwet stelt tevens dat de Bank een 

veilig en doelmatig betalingssysteem dient te 

bevorderen Di t  komt in de Wet op de Riks- 

bank onder meer to t  uitdrukking in regels 

waarbij de Bank wordt opgedragen op te 

treden als lender of last resort >) met betrek- 

king to t  financieie instellingen die onder het 

toezicht van de Toezichthoudende Autoriteit 

voor Financien vallen De Grondwet verleent 

de Bank het alleenrecht bankbiljetten en mun- 

ten uit te geven 

Naast de rechtstreeks uit de Grondwet voort- 

vloeiende taken, i s  de Bank ingevolge de Wet 

op de Riksbank tevens belast met het namens 

de Regering verrichten en ontvangen van beta- 

lingen. De Bank draagt geen verantwoordelijk- 

heid voor het bankentoezicht. 

De Bank i s  volledig verantwoordelijk voor het 

bepalen en ten uitvoer leggen van het mone- 

taire beleid. In de Wet op de Riksbank wor- 

den de beschikbare beleidsinstrumenten uit- 

eengezet, maar terzake van het gebruik daar- 

van heeft de Bank volledige beslissingsbe- 

voegdheid. Alvorens besluiten van zwaar- 

wegend belang te nemen, moet de Bank met 

de Minister van Financiën overleggen, maar de 

Minister heeft terzake geen veto- of opschor- 

tingsrecht. Derhalve is de Bank onafhankelijk 

voor wat betreft haar doelstellingen en de 

instrumenten ter verwezenlijking daarvan. 

De regels voor het wisselkoersbeleid zijn iden- 

tiek aan die voor het monetaire beleid, d.w.z. 

dat de Bank bevoegd i s  terzake van alle 

aangelegenheden met betrekking to t  het wis- 

selkoersbeleid, met inbegrip van de keuze van 

het wisselkoersregime en, in het geval van 

vaste wisselkoersen, van de spilkoers. De Bank 

bewaart en beheert de deviezenreserves. 

De Bank kan financiële instellingen die onder 

het toezicht van de Toezichthoudende Autori- 

teit voor Financiën vallen, verplichten haar van 

de door haar nodig geachte statistieken te  

voorzien. 



4. Betrekkingen met politieke organen 

D e  Bank moet  aan de Riksdag verantwoording 

afleggen D i t  houdt  bijvoorbeeld in dat de Riks- 

dag jaarlijks vaststelt o f  aan de Directie déchar- 

ge kan worden verleend voor  het  in  het afgelo- 

pen jaar gevoerde beheer. D e  Bank i s  statutair 

verplicht een jaarverslag aan het  Parlement en 

de Rekenkamer ui t  t e  brengen. D e  winst- en 

verliesrekening alsmede de balans van de Riks- 

bank per  ul t imo van het  boekjaar worden d o o r  

het  Parlement goedgekeurd D e  begroting van 

de Bank word t  d o o r  de Directie vastgesteld, 

zodat de Bank budgettair onafhankelijk is 

Daarnaast verschijnt de President drie- o f  vier- 

maal per jaar voor  de Commissie voor  Financiën 

van de Riksdag, waarbij informatie word t  ver- 

strekt omtrent  de monetaire situatie. In de afge- 

lopen periode is een aantal van deze hoorzitt in- 

gen in het  openbaar gehouden. 

5. Punten waarop de statuten van de 
Bank strijdig zijn met het Verdrag 
en de Statuten, en voorgenomen 
wijzigingen in de statuten van de 
Bank 

D e  Zweedse grondwet en de statuten van de 

Bank zijn o p  een aantal punten strijdig met  de in 

het  Verdrag en de Statuten vastgelegde vereis- 

ten met  betrekking t o t  de onafhankelijkheid ; 

o p  deze punten is aanpassing nodig. 

Voor  wat de institutionele onafhankelijkheid be- 

treft, vormt  de verplichting o m  de Minister van 

Financiën te  raadplegen omtrent  belangrijke be-  

sluiten een expliciet statutair mechanisme t e r  

beÏnvloeding van dergelijke besluiten, hetgeen 

strijdig is met  de onafhankelijkheid van centrale 

banken. 

Voor  wat  de personele onafhankelijkheid be-  

treft ,  moet  de minimale ambtstermijn van vijf 

jaar zich uitstrekken t o t  alle leden van de Direc- 

tie. D e  gronden voor  ontheffing van het  ambt 

décharge t e  verlenen terzake van het  bestuur 

van de Bank o p  andere gronden dan ernstig 

wangedrag mag de onafhankelijkheid van leden 

van de besluitvormende organen van de Bank 

niet in  gevaar brengen D i t  geldt ook  voor  de 

gronden voor  ontheffing van de President van 

zijn/haar ambt. Bovendien kan de eventuele be- 

noeming van leden van het  Parlement t o t  l id 

van de Directie aanleiding geven t o t  tegenstel- 

lingen tussen hun taken ten behoeve van de 

Bank en de belangen van hun achterban. Een 

gelijktijdig lidmaatschap van het Parlement en 

van de Directie word t  derhalve onverenigbaar 

geacht met  het  beginsel van onafhankelijkheid 

van centrale banken.' Evenzo dient de positie 

van niet-parlementsleden als l id van de Directie 

t e  worden bezien o p  mogelijke belangentegen- 

stellingen. 

Voor  wat de functionele onafhankelijkheid be- 

treft, weerspiegelen de staruten van de Bank 

niet ondubbelzinnig het primaat van het hand- 

haven van prijsstabiliteit. 

Wetgeving t e r  voldoening aan de met  het oog 

o p  de derde fase van de EMU in het  Verdrag 

vastgelegde vereisten zal gedurende de lopende 

parlementaire periode worden voorgesteld. 

Wijzigingen in  de grondwet kunnen niet vóór  

I januari 1999 in werking treden, aangezien 

dergelijke wijzigingen d o o r  twee opeenvolgen- 

de parlementen moeten worden goedgekeurd. 

In overeenstemming worden gebracht Svenges Riksbank is van mening dat het lidmaatschap 

met  die vastgelegd in  Art ikel 14.2 van de Statu- van het Parlement op zichzelf geen belangentegenstel- 
lingen inhoudt en derhalve niet onverenigbaar is met 

ten' en een conform de het ge11,kti)dige lidmaatschap van de Directie van de 
grondwet o m  aan de leden van de Directie Bank 



Bank of England 

1. Wettelijke grondslag 

D e  Bank o f  England i s  oorspronkelijk in 1694 

bij Koninklijk Octrooi opgericht Als zodanig i s  

de Bank bevoegd activa aan te  houden, kapi- 

taal te  plaatsen en zelfstandig in rechte op  te  

treden Een groot gedeelte van het Koninklijke 

Octrooi  is in 1946 d o o r  een ander Koninklijk 

Octrooi  en door  de W e t  o p  de Bank o f  

England 1946 vervangen Ingevolge de W e t  

van 1946 is de Bank genationaliseerd door  

overdracht van het kapitaal aan het Ministerie 

van Financien 

2. Organisatiestructuur 

H e t  bestuursorgaan is de Raad van Beheer, 

die verantwoordeli jk is voor  het bedrijf en het 

interne beheer van de Bank. D e  Raad bestaat 

ui t  de President, de Vice-President en zestien 

leden, waarvan ten hoogste vier uitvoerende 

taken binnen de Bank mogen vervullen. D e  

President, de Vice-President en de met  uitvoe- 

rende taken belaste leden mogen buiten de 

Bank geen functies bekleden. O p  de niet met  

uitvoerende taken belaste leden is een derge- 

lijke verplichting niet van toepassing. 

D e  President, de Vice-President en de overige 

leden van de Raad van Beheer worden op  

voordracht van de Eerste Minister d o o r  de 

Kroon benoemd. D e  President en de Vice- 

President worden benoemd voor  een ambts- 

termijn van vijf jaar, met  de mogelijkheid van 

herbenoeming, en de overige leden voor  een 

termijn van vier jaar, eveneens met  de moge- 

lijkheid van herbenoeming. D e  President kan 

gedurende de ambtsperiode van zijnlhaar ambt 

worden ontheven onder  bepaalde, nauwkeurig 

vastgelegde voorwaarden. 

D e  leden van de Raad zijn afzonderlijk niet 

onderhevig aan aanwijzingen van politieke au- 

toriteiten. H e t  Ministerie van Financiën heeft 

echter de wetteli jke bevoegdheid, na overleg 

met  de President, << aanwijzingen » aan de 

Bank te  geven « in  het algemeen belang », 

alhoewel van deze bevoegdheid nimmer for -  

meel gebruik i s  gemaakt. 

3. Doelstellingen en taken 

Er bestaan geen uitdrukkelijke statutaire doel- 

stellingen op  het terrein van het monetaire 

beleid D e  Bankwet l987 kent aan de Bank. in 

haar hoedanigheid als bankentoezichthoudster, 

de doelstelling toe  de belangen van deposan- 

ten t e  beschermen. In de praktijk zijn de 

algemene doelstellingen van de Bank het 

handhaven van de integriteit en de waarde van 

de munt, het handhaven van de stabiliteit van 

het  financiele stelsel, zowel nationaal als inter- 

nationaal, en het  bevorderen van de doelma- 

tigheid en effect~viteit van de financiele dienst- 

verlening in het Verenigd Koninkrijk 

D e  hoofdtaken van de Bank zijn het uitbren- 

gen van adviezen terzake van het monetaire 

beleid, het ten uitvoer leggen van het mone- 

taire beleid, de uitgifte van chartaal geld, het  

beheer van de officiële reserves, het  toezicht 

o p  banken en het bevorderen van degelijke en 

doelmatige betalings- en vereveningssystemen. 

H e t  monetaire beleid word t  vastgesteld in het  

licht van de doelstelling van de Regering met 

betrekking t o t  de consumptieprijsinflatie H e t  

monetaire beleid word t  ten uitvoer gelegd via 

de korte rente, waarbij de Bank adviseert 

omtrent het  voor  de verwezeniijking van de 

inflatiedoelstelling vereiste rentepeil H e t  ad- 

vies van de Bank word t  bekendgemaakt door  

openbaarmaking van de notulen van regelmati- 

ge (gewoonlijk maandelijkse) bijeenkomsten 

omtrent het monetaire beleid tussen de Presi- 

dent en de Minister van Financien, twee we-  

ken na de daaropvolgende bijeenkomst 

Met  inachtneming van het  door  de President 

uitgebrachte advies besluit de Minister van 

Financiën over eventuele rentewijzigingen. Be- 

sluiten omtrent  het  ti jdstip van dergelijke wi j-  

zigingen zijn thans aan de Bank gedelegeerd. 

D e  doelstellingen terzake van de rente wor -  



den door de Bank nagestreefd via dagelijkse 

transacties op de geldmarkt. 

De Bank treedt op als « fiscal agent >> van de 

Regering. 

Activiteiten op de valutamarkt worden door 

de Bank uitgevoerd als agent van de Regering, 

die eigenaar i s  van de deviezenreserves. In 

deze hoedanigheid opereert de Bank binnen 

door het Ministerie van Financiën vastgestelde 

richtlijnen. 

4. Betrekkingen met politieke organen 

De Bank brengt een jaarverslag uit aan het 

Parlement, waarin de financiële rekeningen 

over het afgelopen jaar zijn vervat. Daarnaast 

wordt nog een jaarverslag aan het Parlement 

uitgebracht, waarin de Bank haar tenuitvoer- 

legging van het bankentoezicht beschrijft. Bo- 

vendien brengt de Bank een kwartaalverslag 

uit omtrent de inflatie, waarin de bij de ver- 

wezenlijking van de inflatiedoelstelling van de 

Regering geboekte voortgang wordt beschre- 

ven en waarin de Bank haar visie geeft op de 

vooruitzichten met betrekking to t  de inflatie. 

De President verschijnt regelmatig voor Parle- 

mentaire Commissies. Formeel echter legt de 

Minister van Financiën of een andere functio- 

naris van het Ministerie tegenover het Parle- 

ment verantwoording af over de Bank. 

Als onderdeel van het monetaire kader dat 

werd ingesteld na de terugtrekking van het 

Verenigd Koninkrijk uit het wisselkoersarrange- 

ment van het Europees Monetair Stelsel, is 

een aantal maatregelen genomen ter vergro- 

ting van de doorzichtigheid van het monetaire- 

beleidsproces. Zoals bovenstaand aangeduid, 

omvatten deze onder meer de aankondiging 

van een Regeringsdoelstelling voor de inflatie, 

de publicatie door de Bank van een kwartaal- 

verslag met betrekking to t  de inflatie, en de 

publicatie van de notulen van de regelmatige 

bijeenkomsten van de Minister van Financiën 

en de President terzake van het rentebeleid. 

Daarnaast geeft het Ministerie van Financiën 

maandelijks een compendium uit van gegevens 

die van belang zijn voor het monetaire beleid. 

5. Punten waarop de statuten van de 
Bank strijdig zijn met het Verdrag 
en de Statuten, en voorgenomen 
wijzigingen in de statuten van de 
Bank 

De statuten van de Bank voldoen niet aan de 

in het Verdrag vastgelegde vereisten met be- 

trekking to t  de onafhankelijkheid van centrale 

banken en moeten worden aangepast indien 

het Verenigd Koninkrijk zou besluiten to t  de 

Monetaire Unie toe te treden. 

Voor wat de institutionele onafhankelijkheid 

betreft, wordt opgemerkt dat de bevoegdheid 

voor het monetaire beleid bij de Regering en 

niet bij de Bank berust Di t  zou onverenigbaar 

zijn met het Verdrag en de Statuten in het 

geval dat het Verenigd Koninkrijk overgaat op 

de gemeenschappelijke munt Bij aanpassing 

zou moeten worden voorzien in het feit dat 

de bevoegdheid voor het monetaire beleid in 

de deelnemende Lid-Staten uitsluitend bij de 

Raad van Bestuur van de ECB berust en dat 

de Bank een integrerend onderdeel van het 

ESCB zou vormen. Dergelijke aanpassingen 

zouden gevolgen hebben voor alle bepalingen 

in de statuten van de Bank omtrent de ver- 

houding tussen de Bank en de Regering, zoals 

de bevoegdheid van het Ministerie van Finan- 

cien aanwijzingen te geven en de adviserende 

rol van de Bank inzake het monetaire beleid 

Bovendien zou ten aanzien van de plicht van 

de President voor parlementaire commissies te 

verschijnen, moeten worden voorzien in de in 

deel 2.1 van Hoofdstuk II van dit Verslag 

uiteengezette beginselen Di t  zou ook gelden 

voor andere maatregelen om de doorzichtig- 

heid van het beleid van de Bank voor het 

algemene publiek te bevorderen. 

Voor wat de functionele onafhankelijkheid be- 

treft, weerspiegelen de statuten van de Bank 

niet ondubbelzinnig het primaat van het hand- 

haven van prijsstabiliteit. 

Tot dusverre zijn geen wijzigingen aangebracht 

en zijn geen voorgenomen wijzigingen in wet- 

geving ter kennis van het EMI gebracht. 
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