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Monetair beleid in het eurogebied

Generation €uro Students' Award
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Overzicht van de uiteenzetting

n INTRO: WAAROM GRIJPT DE OVERHEID IN DE ECONOMIE IN?

n HET EUROSYSTEEM: WIE & WAT?

nWELKE INSTRUMENTEN ZIJN SINDS DE CRISIS INGEZET OM DE
DOELSTELLING TE REALISEREN?

n HOE WORDT EEN MONETAIRBELEIDSBESLISSING GENOMEN?

nWAAR STAAN WE VANDAAG?

n MONETAIR BELEID KAN GEEN WONDEREN VERRICHTEN
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Waarom grijpt de overheid in de
economie in?
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1. Verstrekken van publieke goederen en diensten

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyweiHo7HXAhWNDewKHZ0sAmYQjRwIBw&url=http://multimedia.lecho.be/12idees/&psig=AOvVaw2icysIMAWQWzsjxewL2umb&ust=1510309378207795
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.123rf.com/photo_12155588_vector-illustration-of-country-school-house.html&psig=AOvVaw1ExPtexGsGb_uNrdQ_YvZo&ust=1510320164623111
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2. Ongelijkheid verminderen
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3. Economie stabiliseren bij schokken
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Schokken creëeren onzekerheid, die de beslissingen
van huishoudens en bedrijven beïnvloedt …

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy8vn3vrHXAhUMLewKHRjwAGcQjRwIBw&url=http://www.lelabodelaconfiance.fr/2016/12/07/lincertitude-dans-le-moment-de-lachat/&psig=AOvVaw0TUUNW1829-K9AQHyrtok9&ust=1510316796003190
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… en veroorzaken zo schommelingen in de economische
groei en de inflatie.

Economische groei in België
(jaar-op-jaar groei, %)

Inflatie in België
(jaar-op-jaar groei, %)

Bronnen: Statbel, NBB.
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Recessies en, in mindere mate, groeivertragingen
leiden tot hogere werkloosheid

Economische groei en werkloosheid in België
(jaar-op-jaar groei, %)

Bronnen: Statbel, NBB.
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Het macroeconomisch beleid beoogt de economie te
stabiliseren

Bruto Binnenlands Product eurogebied
(index 1999 = 100)

Bron: Thomson Reuters Datastream
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Begrotingsbeleid (overheid) Monetair beleid (centrale bank)

è Deze instrumenten beïnvloeden de geaggregeerde vraag

Welke instrumenten bestaan  er om de economie te
stabiliseren?

Beleidsindicaties
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Monetair beleid is verantwoordelijk voor prijsstabiliteit

n Prijsstabiliteit: vermijden van te hoge inflatie en te lage inflatie (deflatie)
à relatief stabiele waarde van de munt verzekeren

nWaarom focus op prijsstabiliteit (nominale variabelen) en niet
economische bedrijvigheid of werkgelegenheid (reële variabelen)?

Beleidsrente ↓ Investeringen &
consumptie↑

Bedrijvigheid &
werkgelegenheid ↑
(boven potentieel)

Nominale lonen en prijzen
passen zich aan (↑) aan vraag &

aanbod

Bedrijvigheid &
werkgelegenheid ↓

(terugkeer naar potentieel)

Expansief monetair
beleid Op korte termijn impact

op de reële economie

Op lange termijn neutrale
impact op de reële economie

Prijzen en lonen zijn
rigide

Inflatieproces

Korte termijn:

Lange termijn:
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n Maakt het vergelijken van prijzen gemakkelijker
Prijzen moeten schaarste en evenwicht tussen vraag en aanbod weergeven
à Prijsstabiliteit leidt tot betere consumptie- en investeringsbeslissingen waarbij de

beschikbare middelen op de meest productieve wijze worden ingezet

n Vermindert financieringskosten
Voorspelbare inflatie drukt risicopremies in rentevoeten
à Prijsstabiliteit leidt tot betere consumptie- en investeringsbeslissingen waarbij de

beschikbare middelen op de meest productieve wijze worden ingezet

n Vermijdt een willekeurige herverdeling van vermogen en inkomen
Te hoge inflatie tast de koopkracht aan terwijl te lage inflatie/deflatie de reële waarde
van uitstaande schulden verhoogt
à Prijsstabiliteit vermindert ex post “verrassingen”

Prijsstabiliteit is belangrijk voor economische
bedrijvigheid

Prijsstabiliteit is voordelig voor consumptie, investeringen,
economische groei en werkgelegenheid
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Risico’s voor prijsstabiliteit bepalen welke
monetairbeleidsbeslissingen centrale banken nemen

22 januari 2015: ECB lanceert
aankoopprogramma om het risico op
deflatie te bestrijden

4 augustus 2016: Bank of England
verlaagt rentevoeten als reactie op
Brexit referendum
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Het Eurosysteem: wie en wat?

2% inflatie
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Europese Centrale Bank (zes directieleden)

Het Eurosysteem, monetaire autoriteit van het eurogebied

Raad van Bestuur van de
ECB

Eurosysteem

Nationale centrale banken  van het eurogebied (19 gouverneurs)

Meer informatie:https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.nl.html.

Voert het monetair
beleid van het

eurogebied

Monetaire Unie sinds 1999:
eenheidsmunt in 11→19 landen

https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.nl.html
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Belangrijkste opdrachten van het Eurosysteem
(Volgens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)

n Monetair beleid

n Hoofddoelstelling: prijsstabiliteit
(Onverminderd die doelstelling, ondersteunt het Eurosysteem het algemeen economisch
beleid in de EU)

n Valutatransacties en beheer van de deviezenreserves van de lidstaten

n Betalingssystemen

n Financiële stabiliteit

n Bankbiljetten

Meer informatie: http://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.nl.html.

http://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.nl.html


18

Kwantitatieve definitie van prijsstabiliteit

n Het Verdrag bevat geen welomlijnde definitie van prijsstabiliteit

n De Raad van Bestuur van de ECB heeft prijsstabiliteit als volgt omschreven:

‘Een jaar-op-jaar stijging van de HICP van het eurogebied met minder dan –
maar dicht bij – 2 % op middellange termijn'

Het eurogebied als geheel,
omdat verschillen tussen
landen onvermijdelijk zijn

Een duidelijk cijfer

Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Maakt een geleidelijke aanpak mogelijk bij schokken

Meer informatie: https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html,
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.nl.html.

https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/pricestab/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.nl.html
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Waarom een inflatiepercentage « dicht bij 2% » en niet 0%?

n Mensen houden niet van negatieve rentes noch van dalende
lonen
2% biedt een buffer

Licht positieve inflatie:

n Meetfouten van inflatie
De consumptieprijsindex overschat in het algemeen de inflatie
omdat ze technologische verbeteringen niet perfect in rekening
neemt

n Inflatieverschillen tussen de landen van het eurogebied
Om te vermijden dat een land in deflatie belandt
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Welke  instrumenten zijn sinds de
crisis ingezet om de doelstelling te

realiseren?

Meer informatie:
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/html/index.en.html.

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/html/index.en.html
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Sinds 2008 ondersteunen verschillende maatregelen de
economische activiteit en de inflatie in het eurogebied

Bron: ECB
1 Later herzien naar -0.6%Bron: ECB.

Link gegevens: http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000017.
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Allereerst werden de beleidsrentes drastisch verlaagd
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Rente op de marginale beleningsfaciliteit
Centrale beleidsrente van de ECB
Rente op de depositofaciliteit
Geldmarktrente in het eurogebied

Bron: Thomson Reuters Datastream.

Link gegevens: http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000025.

Centrale beleidsrente en geldmarktrente
(in %)

http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000025
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Door de beleidsrente aan te passen,
stuurt ECB de geldmarktrente op zeer

korte termijn (EONIA)

Hoe werkt de transmissie?

Nominale korte rente

Verwachtingen inzake
korte rente

risicopremies

Nominale lange
rente

Inflatieverwachtingen

Reële lange rente
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langere rentes
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ECB en onveranderde

risicopremies

Bij goed verankerde
inflatieverwachtingen

Beïnvloedt consumptie-
en

investeringsbeslissingen
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Er bestaat echter een ondergrens voor de beleidsrente
à Bancaire depositorentes zijn moeilijk onder nul te brengen …

Bronnen: ECB, NBB-berekeningen.

Rente op deposito’s
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Extra stimulus was nodig…

Bron: ECB
1 Later herzien naar -0.6%Bron: ECB.

Link gegevens: http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000017.
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… dus in plaats van korte rente, lange rente sturen.

Reële lange rente

=

Nominale korte rente

Verwachtingen inzake
korte rente

risicopremies

Traditioneel
instrument

Nieuwe instrumenten:
niet-conventioneel

Inflatieverwachtingen

+

+

–
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Vandaar de overstap naar forward guidance …

Bron: Thomson Reuters Datastream

Risicovrije rentes
(in %)

Sinds de zomer van 2013 geeft de
Raad van Bestuur aan dat de

beleidsrentes voor een lange periode
laag zullen blijven

à Start
forward
guidance
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… en het aankopen van activa.

Bronnen: ECB, Thomson Reuters Datatsream.

Balanstotaal Eurosysteem
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Hoe wordt een
monetairbeleidsbeslissing

genomen?

De beelden van de persconferenties die volgen op de
Raad van Bestuur zijn te bekijken via
http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/i
ndex.en.html.
De volledige teksten zijn te vinden op
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/inde
x.en.html.

http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/webcast/html/index.en.html
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/index.en.html
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Tweepijlerstrategie van het Eurosysteem

n Uitgebreide analyse van de risico’s voor prijsstabiliteit:

§ Economische analyse
o Conjunctuur-, prijs- en kostenindicatoren, macro-economische projecties, enz.
o Informatie over prijsstabiliteit op korte en middellange termijn

§ Monetaire analyse
o Geldhoeveelheid, kredietverstrekkingen financieringsvoorwaarden
o Informatie over hoe financiële sector monetairbeleidsimpulsen doorgeeft en of

er risico’s voor financiële stabiliteit zijn

à Belang van vooruitkijkende indicatoren: monetaire transmissie vraagt tijd

nToetsing van de resultaten van de 2 analyses à beoordeling van de
risico's voor de prijsstabiliteit à monetairbeleidsbeslissing

Meer informatie: https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/html/index.en.html.

https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/html/index.en.html
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Concreet voorbeeld: januari 2015

n De inflatiedynamiek is zwakker gebleven dan verwacht. Hoewel de sterke daling
van de olieprijs gedurende de afgelopen maanden de meest bepalende factor blijft
voor de totale inflatie, is het potentieel voor tweede-ronde-effecten op de loon- en
prijsvorming toegenomen en zou dit de prijsontwikkeling op de middellange termijn
negatief kunnen beïnvloeden.

n Deze beoordeling wordt ondersteund door een verdere daling van de
marktgebaseerde maatstaven van de inflatieverwachtingen voor alle looptijden en
door het feit dat de meeste indicatoren van de werkelijke en de verwachte inflatie
op of dicht bij hun historisch laagste punt liggen.

n Tegelijkertijd blijft de economische slapte in het eurogebied aanzienlijk en blijven
de geld- en kredietontwikkelingen bedrukt.
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Conjunctuurindicatoren wijzen op stagnerende
economische activiteit

Bron: Thomson Reuters Datastream.

Link gegevens: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-
consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en,
https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases, http://eurocoin.cepr.org/.
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Economische slapte is nog aanzienlijk

Bron: Thomson Reuters Datastream.

Meer informatie: http://www.dnb.nl/binaries/ECB%20sept_tcm46-326323.pdf (Kader 6) .
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Zwakke binnenlandse prijsdruk en dalende
grondstofprijzen …

Bronnen: ECB, Bloomberg.
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Swaps d'inflation à cinq ans dans cinq ans

Prévisions d'inflation dans cinq ans, enquête
trimestrielle menée par la BCE auprès de
prévisionnistes pofessionnels

Uit financiële gegevens²

Uit enquêtes³

… duwen de totale inflatie onder nul. Inflatievooruitzichten
en -verwachtingen vertonen eveneens een dalend verloop

Bronnen: ECB, Bloomberg.
¹Totale inflatie ongerekend energie en levensmiddelen.   ² Inflatieswap: vijfjaarinflatie voor de periode die aanvangt binnen vijf jaar. ³ Gegevens uit de ECB-
kwartaalenquête bij professionele voorspellers: inflatie binnen vijf jaar.

Link gegevens: https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html,
http://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/index.en.html.

Inflatie en inflatieprojecties
(in %)

Lange-termijn inflatieverwachtingen
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Kredietgroei in vele landen nog steeds negatief

Bron: ECB.
¹ Niet-seizoensgezuiverde gegevens.

Link gegevens: http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000014 (2.3 en 2.4).
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Monetairbeleidsbeslissing januari 2015

Motivatie:

n De bestaande mate van monetaire accommodatie was onvoldoende om [...] de
verhoogde risico's van een te lange periode van lage inflatie tegen te gaan.
Daarom is de goedkeuring van verdere balansmaatregelen van vandaag op zijn
plaats om onze doelstelling voor de prijsstabiliteit te verwezenlijken, gezien het feit
dat de basisrentetarieven van de ECB hun ondergrens hebben bereikt.

De Raad van Bestuur besloot:

n Van start te gaan met een uitgebreid programma voor de aankoop van activa
§ Maandelijkse aankopen ter waarde van € 60 miljard
§ Activa van de publieke en private sector
§ Vanaf maart 2015 tot eind september 2016 en in ieder geval totdat er bewijs is van een

aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie die in overeenstemming is
met de doelstelling

Meer informatie: https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.nl.html.

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.nl.html
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Latere aanpassingen aan het aankoopprogramma
à Gelinkt aan de mate waarin inflatie in lijn is met de doelstelling van

onder maar dicht bij 2%
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Waar staan we vandaag?

BACK TO NORMAL
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Economische groei is robuust, inflatie gaat naar doelstelling

Bronnen: ECB, Bloomberg.
¹ Totale inflatie ongerekend energie en levensmiddelen.

Link gegevens: http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000017,
http://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/index.en.html,
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html.
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n Einde netto-aankopen van activa in zicht
§ Maandelijkse netto-aankopen van activa verminderd tot €15 miljard tot eind december 2018
§ Daarna zullen de netto-aankopen stoppen als inflatievooruitzichten bevestigd worden door de data

Geleidelijk afbouwen van monetaire stimulus

0

1000

2000

3000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Herbeleggingen
houden
balansniveau op
peil

n Maar een hoge mate van monetaire stimulus blijft in voege om te verzekeren
dat inflatie duurzaam naar de doelstelling convergeert
§ Herbeleggen van vervallen effecten
§ Beleidsrentes blijven nog lang laag
§ De Raad van Bestuur staat klaar

om al zijn instrumenten indien nodig
aan te passen

Netto-activa op balans Eurosysteem
(€ miljard)
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Monetair beleid kan geen
wonderen verrichten

Monetair
beleid

Sociaal
beleid

Structureel
beleid

Begrotings-
beleid
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Monetaire stimulus is niet voldoende voor een duurzame
relance van de economie

n Centrale bank vangt tijdelijke,
conjuncturele schokken op door de
rente in de economie gepast te
zetten zodat de economische
activiteit (     ) stabiliseert rond haar
potentieel niveau (     )

Bron: Thomson Reuters Datastream.
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BBP eurogebied
(index 1999 = 100)

n Andere beleidsdomeinen zijn
verantwoordelijk voor het opkrikken
van de potentiële groei (     )
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Vragen?

Veel succes!

Winner
Generation €uro

2019 …
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Meer informatie:

n Enkele publicaties van de Nationale Bank omtrent dit thema:
(ga naar https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek )

§ J. Boeckx, M. De Sola Perea, M. Deroose, G. de Walque, Th. Lejeune en Ch. Van
Nieuwenhuyze (september 2018), ‘Wat zal er gebeuren als de rente stijgt?’,
NBB, Economisch Tijdschrift.

§ B. De Backer en J. Wauters (september 2017), 'De cyclische en structurele
determinanten van de lagerenteomgeving', NBB, Economisch Tijdschrift.

§ Cordemans, N., Deroose, M., Kasongo Kashama, M. en Stevens, A. (juni 2016),
'Het abc van de kwantitatieve versoepeling…of een inleiding over de
aankopen van activa door centrale banken', NBB, Economisch Tijdschrift.

§ Het Jaarverslag van de Nationale Bank (Economische en financiële
ontwikkelingen) geeft elk jaar een overzicht van en duiding bij de recente
monetairbeleidsmaatregelen.

https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek
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Economische begrippen



Economische begrippen

Implicatie à muntwaarde daalt; koopkracht daalt

Implicatie à uitstellen van consumptie en investeringen

Wat is inflatie?
ALGEMENE

PRIJSSTIJGING

Verandering van de
prijs van consumptie-
korf in een bepaalde
maand t.o.v. de prijs

ervan in dezelfde
maand een jaar ervoor

VAN
GOEDEREN

EN DIENSTEN

En deflatie?
ALGEMENE

PRIJSDALING

VAN
GOEDEREN

EN DIENSTEN

Voorbeeld: gemiddelde prijs
cinematicket in België (€)
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Nominale variabelen versus reële variabelen

Economische begrippen

Vandaag
14 nov 2018

Ik leen 100€ uit
voor een jaar

aan een
nominale rente

van 3%

Van 14 nov
2018 tot 14 nov

2019

Inflatie is
1%

Na 1 jaar, op 14 nov 2019

Ik kan meer goederen en
diensten kopen met de €103
die ik terugkrijg dan met de

€100 een jaar geleden

Reële rente

2%

Inflatie is
3%

Inflatie is
7%

Ik kan evenveel goederen en
diensten kopen met de €103
die ik terugkrijg als met de

€100 een jaar geleden

Ik kan minder goederen en
diensten kopen met de €103

die ik terugkrijg dan met €100
een jaar geleden

0%

- 4%



“Starre” prijzen en lonen op korte termijn

Economische begrippen

nPrijzen en lonen liggen vast in langlopende contracten

nRelatief stabiele prijzen om klantrelatie niet te schaden

nPrijzen liggen vast in catalogus of prijslijst

nBerekening van nieuwe prijzen brengt kosten
met zich mee

è Na een zekere tijd («op lange
termijn»), passen prijzen en lonen
zich aan aan nieuwe vraag- en
aanbodomstandigheden



Balans van de centrale bank

Economische begrippen

Centrale bank
ACTIVA PASSIVA

Leningen aan
commerciële banken

Bankbiljetten in
circulatie

Effecten
aangehouden voor
monetair-
beleidsdoeleinden

Centralebank-
reserves

Kapitaal en reserves

Overige activa Overige passiva

Commerciële bank
ACTIVA PASSIVA

Leningen aan
klanten Eigen middelen

Effecten Deposito’s

Leningen van
centrale bank

Centralebank-
reserves

Overige activa Overige schuld

Centrale bank koopt effecten
via/van commerciële bank



Obligaties: relatie prijs – rente

Economische begrippen

nOBLIGATIE: een effect dat je kan kopen en verkopen op de financiële
markten waarop je doorgaans elke periode een (vaste) rente
(couponrente) ontvangt  en op het einde krijg je je volledige inleg terug.

Obligatie
Aankooprijs: €1000

Looptijd: 10 jaar
Jaarlijkse rente: 2%

nVOORBEELD

àWat als marktrente stijgt?

àWat als marktrente daalt?

0,0
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1,0

98

100

102
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108

janv/18 juil/18

Rendement (%)

Koers (jan 2018=100)

Tienjaars Belgische overheidsobligatie

àWat als vraag naar obligaties stijgt?


