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COVID-19: in elk beleidsdomein werden krachtige maatregelen genomen
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ECONOMISCHE 
SCHADE VAN 

COVID-19

PRUDENTIEEL beleid
Ondersteuning van de financiële intermediatie

BUDGETTAIR beleid
Power to spend

MONETAIR beleid
Power to lend

focus van deze presentatie



Structuur van de presentatie
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COVID-19: crisismaatregelen van de ECB

Post COVID-19: uitdagingen

Inleiding: monetair beleid in het eurogebied



Inleiding: monetair beleid in 

het eurogebied
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Het Eurosysteem: monetaire 

autoriteit van het eurogebied
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Monetaire unie sinds 1999

eenheidsmunt in 19 landen

Eurosysteem

• Europese Centrale Bank: 6 directieleden

• nationale centrale banken: 19 gouverneurs

Raad van Bestuur van de ECB

voert het monetair beleid van het eurogebied



Doelstellingen en beleidsinstrumenten ECB
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KLASSIEKE 

INSTRUMENTEN

PRIMAIRE 
DOELSTELLING: 

PRIJSSTABILITEIT 
NIET-

CONVENTIONELE 
INSTRUMENTEN

sturen van de 

kortetermijnrente via 

leningen aan de banken

= jaarlijkse inflatie 
van onder, maar 
dicht bij, 2% op 

middellange termijn
negatieve rente

beleidscommunicatie 

(“forward guidance”)

aankopen van effecten

leningen aan de banken 

op langere termijn

secundaire doelstellingen: 
bv. evenwichtige economische groei, 

volledige werkgelegenheid …

%



De convergentie van de inflatie in het eurogebied naar de doelstelling liep al 

vertraging op vóór de coronacrisis
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Tegen die achtergrond was het 
monetair beleid in het eurogebied al 
vóór de coronacrisis erg soepel :

negatieve beleidsrente: -0.5 %

aankopen effecten: ruim € 2.500 miljard 
(eind 2019)

“forward guidance”: soepel beleid zolang
de inflatie niet naar de doelstelling
convergeert

langeretermijnleningen van de ECB aan
de banken van het eurogebied tegen
soepele voorwaarden (“TLTROs”): drie 
reeksen (2014, 2016 en 2019)
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De inflatie daalde verder door de coronacrisis
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doelstelling ECB

ECB-inflatieprojecties maart 
2021: ook op middellange 
termijn geen terugkeer van de 
inflatie naar de doelstelling
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COVID-19: crisismaatregelen

van de ECB
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Kredietverlening ondersteunen

… via leningen van de ECB aan de 

banken zodat deze, op hun beurt, hun 

kredietverlening aan de bedrijven en 

gezinnen in stand kunnen houden

Drie belangrijke doelstellingen in tijden van crisis

10

Financiële markten stabiliseren

… om de monetaire transmissie te 

vrijwaren

Algemeen soepele 

financieringsvoorwaarden 

verzekeren

… zodat bedrijven en 

overheden zich aan gunstige 

tarieven kunnen financieren
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Markten stabiliseren en soepele financieringsvoorwaarden verzekeren
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Belangrijke rol voor aankoopprogramma’s ECB
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• Asset Purchase Programme (APP)

• aankopen van effecten van de private en 
publieke sector

• bestond al vóór de crisis: sinds 2014

• enveloppe eenmalig verhoogd met € 120 
miljard in 2020

• Pandemic Emergency Purchase Programme 
(PEPP)

• nieuw, tijdelijk crisisprogramma sinds maart 
2020

• enveloppe van € 1.850 miljard

• flexibel programma 0
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Overheidsobligaties maken het grootste deel uit van de aankopen van de ECB 

onder het APP en PEPP
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asset backed securities- ABS 
(gestructureerde effecten) 

(1%)

gedekte obligaties 
(8%)

bedrijfsobligaties en 
commercial paper (8%)

overheidsobligaties 
(83%)

waarvan : € 113 
miljard Belgische 
overheidsobligaties



De aankopen van effecten door de ECB verlichtten o.m. de spanningen op de 

markt van overheidsobligaties
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algemene 
verstrakking 
financierings
voorwaarden

markten anticipeerden een 

aanzienlijke uitgifte van 

overheidsschuld (t.g.v. 

coronamaatregelen)

rentes op overheidsobligaties 

namen sterk toe:

in alle landen van het 

eurogebied, maar niet overal in 

gelijke mate

door haar aankopen van 

overheidsobligaties, gingen de 

rentes op die effecten opnieuw 

dalen

fragmentatie
spanningen
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Kredietverlening ondersteunen

… via leningen van de ECB aan de 

banken zodat deze, op hun beurt, hun 
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Financiële markten stabiliseren

… om de monetaire transmissie te 

vrijwaren

Algemeen soepele 

financieringsvoorwaarden 

verzekeren

… zodat bedrijven en 

overheden zich aan gunstige 

tarieven kunnen financieren
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Banken Overige

Belang van het in stand houden van de bancaire kredietverlening in het 

eurogebied

externe financieringsbronnen van bedrijven



De leningen van de ECB aan de banken van het eurogebied werden uitgebreid 

en versoepeld
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• De langetermijnleningen van de ECB aan de 
banken – “TLTROs” – werden uitgebreid en 
versoepeld: zij kunnen tijdens de crisis méér 
lenen en tegen een lagere rente: tot -1%

• Bij constructie stimuleren de TLTROs de 
kredietverlening van de banken aan de 
bedrijven en gezinnen

• Er werden ook nieuwe soorten operaties 
aangeboden om liquiditeiten te voorzien aan 
de banken op kortere termijn
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...

Via haar maatregelen slaagde de ECB erin de kredietverlening in stand te 

houden …
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… tegen gunstige voorwaarden
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banktarieven in het eurogebied
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Post-COVID-19: uitdagingen
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Het huidige beleid roept ook vragen op

• De ECB slaagde erin de crisis onder controle te houden

• De inflatie en inflatieprojecties blijven echter zeer laag …

• … zodat ook de rentes wellicht nog lange tijd zeer laag 
zullen blijven.

• Dit kan perverse effecten creëren, zoals:

➢ buitensporig risicogedrag in de hand werken: zeepbellen op de 
financiële markten, de huizenmarkt …;

➢ spaarders treffen;

➢ in stand houden van “zombie firms”
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belangrijke rol voor het 
prudentieel beleid !



Interactie monetair en budgettair beleid

• Voor de nationale overheden van het eurogebied 
creëert de lage rente heel wat budgettaire ruimte

➢ zij kunnen zich tegen zeer gunstige voorwaarden 
financieren net nu hun uitgaven 
(coronasteunmaatregelen) sterk gestegen zijn

• Deze situatie mag echter niet als 
vanzelfsprekend beschouwd worden

➢ als de inflatie opnieuw aantrekt, zal de ECB de rente 
opnieuw (geleidelijk) verhogen

• De overheden moeten er daarom voor zorgen dat 
hun schuld, ook op lange termijn, houdbaar blijft

➢ bv. belang van structurele hervormingen, investeringen 
die groei creëren …
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STEUN AAN DE ECONOMIE
HOUDBAARHEID 

OVERHEIDSFINANCIËN



Herziening van de monetairbeleidsstrategie van 

de ECB
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• Opgestart in januari 2020 en afgerond tegen de 
zomer van 2021

• Heel omvangrijke herziening, die ook voorziet in een 
bevraging van het brede publiek (“listening events”)

• De doelstellingen van de ECB worden niet in vraag 
gesteld, wél de invulling ervan, bv.

➢ de quantitatieve definitie van prijsstabiliteit

➢ hoe kan rekening gehouden worden met de effecten van 
het monetair beleid op financiële stabiliteit, ongelijkheid …



Bedankt voor uw aandacht

Vragen?

Mars 2021 – Seminarie leerkrachten



Overzicht van de maatregelen van de ECB n.a.v. de COVID-19-crisis (1)
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Bron: https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2020/nl/t1/verslag2020_tii_h3.pdf (Jaarverslag NBB 2020, tabel 9, p.112)

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2020/nl/t1/verslag2020_tii_h3.pdf


Overzicht van de maatregelen van de ECB n.a.v. de COVID-19-crisis (2)
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Bron: https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2020/nl/t1/verslag2020_tii_h3.pdf (Jaarverslag NBB 2020, tabel 9, p.112)

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2020/nl/t1/verslag2020_tii_h3.pdf


Bronnen en toelichting bij de grafieken
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• Slide 7 : jaarlijkse stijging van de HICP (Harmonised Consumer Price Index) in het eurogebied, %. Bron: Eurostat.

• Slide 8 : jaarlijkse stijging van de HICP (Harmonised Consumer Price Index) in het eurogebied en jaarlijkse inflatieverwachtingen volgens de
staff van de ECB (maart 2021), %. Bronnen: Eurostat, ECB.

• Slide 13: nettoaankopen onder het APP en PEPP, miljard €. Bron: ECB.

• Slide 14: cumulatieve nettoaankopen onder het APP + PEPP, % van de totale aankopen, boekwaarde eind januari 2021. Bron: ECB.

• Slide 15: verschil tussen de rente op overheidsobligaties in de aangegeven landen en de risicovrije (OIS) rente, %. Bron: Refinitiv.

• Slide 17: externe financieringsbronnen voor de bedrijven in het eurogebied en de VS, gemiddelde over de periode 2002-2018. Bron: ECB.

• Slide 18: liquiditeiten opgenomen door de banken van het eurogebied onder de TLTRO-operaties van de ECB (TLTRO I: juni 2014 - juni
2016; TLTRO II: juni 2016 - maart 2017 en TLTRO III: september 2019 – december 2020). Bron: ECB.

• Slide 19: Links: maandelijkse bancaire kredietstromen in het eurogebied, miljard €. Bron: ECB. Rechts: maandelijkse bancaire kredietstromen
in België, miljard €. Bron: ECB

• Slide 20: banktarieven in het eurogebied voor leningen aan niet-financiële bedrijven en hypotheekleningen aan gezinnen, %. Bron: ECB.



Meer weten?
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• Hoofdstuk 3 (monetair beleid) van het Jaarverslag van de NBB, 12 februari 2021:

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2020/nl/t1/verslag2020_tii_h3.pdf

• “De monetairbeleidsreactie van de ECB op COVID-19”, artikel in het Economisch Tijdschrift van de NBB, juli 2020:

https://www.nbb.be/nl/artikels/de-monetairbeleidsreactie-van-de-ecb-op-covid-19-0

• Meer info over het monetair beleid in het eurogebied op de websites van de NBB en ECB:

https://www.nbb.be/nl/monetair-beleid

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

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2020/nl/t1/verslag2020_tii_h3.pdf
https://www.nbb.be/nl/artikels/de-monetairbeleidsreactie-van-de-ecb-op-covid-19-0
https://www.nbb.be/nl/monetair-beleid
https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html

