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In de geavanceerde economieën zijn, vijf jaar na het begin van de crisis, de gevolgen van deze 
laatste voor de reële economie nog steeds zichtbaar. De aanpassingen komen zeer geleidelijk 
tot stand en zijn sterk heterogeen tussen de verschillende regio’s. Met 3 % is de groei van de 
wereldeconomie in 2013 matig gebleven. Terwijl de groeidynamiek in de opkomende landen 
vertraagde, trok hij in de geavanceerde economieën aan. Dat was vooral het geval in de Verenigde 
Staten, wat de federal reserve ertoe aanzette haar grootschalige effectenaankopen vanaf begin 
2014 voorzichtig terug te schroeven. Tegelijkertijd werd evenwel te kennen gegeven dat de 
beleidsrente er wellicht nog lang op haar huidig laag peil zou blijven. Het valt niet uit te sluiten dat 
de normalisering van de monetairbeleidskoers gepaard zal gaan met een verhoogde volatiliteit op 
de financiële markten, zoals dat reeds in 2013 het geval was. Het is daarbij van cruciaal belang de 
timing en het tempo van de exit accuraat te kalibreren en de gekozen strategie op passende wijze  
te communiceren.

In het eurogebied kromp de bedrijvigheid op jaarbasis nog met 0,4 %. Toch deed zich vanaf 
het tweede kwartaal een kentering voor, hoofdzakelijk in de perifere landen, wat gepaard ging 
met een herstel van het vertrouwen. Het keren van de hoge schuldgraad in de private en in de 
overheidssector, de hoog opgelopen werkloosheid en de in sommige lidstaten nog steeds krappe 
financieringsvoorwaarden wogen evenwel nog op de binnenlandse vraag. Niettemin is er flinke 
vooruitgang geboekt op het vlak van de begrotingsconsolidatie en het corrigeren van de tekorten 
op de lopende rekening. Er zijn evenwel verdere inspanningen nodig die de basis moeten leggen 
voor een terugkeer naar duurzame groei.

Tijdens dat aanpassingsproces zorgt het Eurosysteem voor stabiliteit. In de zomer van 2012 werd 
het programma van outright monetaire transacties (oMT’s) aangekondigd met de bedoeling de 
twijfels in te dijken die over de onomkeerbaarheid van de euro waren ontstaan. Samen met de 
geleverde inspanningen inzake macro-economische herbalancering en de vooruitgang op het vlak 
van de bankenunie zorgde dat programma voor een kentering op de financiële markten. Bovendien 
werd de centrale beleidsrente in mei en november 2013 verlaagd tot 0,25 % en werden vanaf juli 
vooruitlopende rente-indicaties verschaft. De raad van Bestuur van de ECB zal er alles aan doen om 
te voorkomen dat een persistente daling van de inflatie – laat staan deflatie – het herstel van de 
economie zou bemoeilijken. Hij streeft er immers naar de inflatie op middellange termijn niet alleen 
onder, maar ook dicht bij 2 % te houden.

De monetairbeleidsaccomodatie draagt fundamenteel bij tot het economisch herstel en sorteert 
zodoende positieve feedbackeffecten op de financiële stabiliteit. Niettemin houdt een lange periode 
van zeer lage rente ook specifieke risico’s in voor de financiële stabiliteit. Het monetair beleid 
moet, vanuit een middellangetermijnperspectief, oog hebben voor dergelijke risico’s, al dienen de 
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ongewenste neveneffecten van het lage rentepeil ook te worden ingeperkt door het prudentieel 
beleid.

In het eurogebied kunnen aldus ook de verschillen die tussen de nationale markten blijven bestaan 
in rekening worden gebracht, terwijl het rentebeleid enkel op het niveau van de monetaire unie kan 
worden gekalibreerd. In het macroprudentieel beleid blijft derhalve een bijzondere rol weggelegd 
voor een nationale component. In België wordt die opdracht krachtens een wetsontwerp inzake het 
macroprudentieel beleid toevertrouwd aan de Bank vanwege haar expertise in het analyseren van 
systemische risico’s.

2013 was bovenal het jaar waarin verdere cruciale stappen werden gezet in de uitbouw van de 
bankenunie. Met de oprichting van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) zal de ECB 
vanaf november 2014 rechtstreeks toezicht uitoefenen op de zowat 130 belangrijkste bankgroepen 
van het eurogebied.

omdat het GTM van meet af aan geloofwaardig dient te zijn, worden de grote banken aan een 
grondig onderzoek onderworpen. Komen daarbij structurele zwakheden of een ontoereikend 
eigen vermogen aan het licht, dan moet worden ingegrepen, in de eerste plaats door de private 
sector maar, zo nodig, ook via rechtstreekse overheidssteun. Die gelegenheid moet te baat worden 
genomen om het vertrouwen in de Europese banken te herstellen, zodat het nog steeds verstoorde 
proces van kredietprovisie opnieuw naar behoren gaat functioneren en aldus het economisch herstel 
kan ondersteunen.

De mechanismen voor het financiëlecrisisbeheer moeten in een vergelijkbaar tempo worden 
geïntegreerd. Daartoe heeft de Europese raad in december 2013 een voorstel goedgekeurd voor 
een verordening tot instelling van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, bedoeld om op 
het niveau van het eurogebied de nationale afwikkelingsautoriteiten te verenigen. De raad heeft 
tevens ingestemd met het principe van een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds dat zal worden 
gestijfd door bijdragen van de banksector en waarvan de nationale segmenten geleidelijk zullen 
worden gepoold.

In de uitoefening van haar toezicht op de Belgische financiële instellingen heeft de Bank bijzondere 
aandacht besteed aan de risico’s die verbonden zijn aan de veranderende businessmodellen, de 
verscherpte concurrentie tussen de banken en de lage renteomgeving. De lage rente kan de 
financiële instellingen er immers toe aanzetten op zoek te gaan naar risicovollere activa en, in het 
geval van de kredietinstellingen, de looptijdentransformaties te verlengen. Bovendien werd nagegaan 
of de levensverzekeringsondernemingen de gewaarborgde rentes regelmatig aanpassen op grond 
van de marktvoorwaarden.

Tevens werden de aan de kredietportefeuilles van de banken verbonden risico’s onderzocht, aldus 
anticiperend op het algemene evaluatieproces door de ECB. Daarbij kwamen soms aanzienlijke 
divergenties aan het licht in de wijze waarop de verschillende banken eenzelfde risico wegen 
en bleken de eigenvermogenbuffers inzake woonkrediet geringer dan die in de meeste andere 
Europese landen. De Bank heeft bijgevolg besloten de wegingscoëfficiënten van de risico’s in de voor 
hypothecaire kredieten gebruikte interne modellen te verhogen. Daardoor zullen de banken beter 
bestand zijn tegen mogelijke schokken op de vastgoedmarkt.

Tijdens de overgangsperiode naar het GTM zal de Bank heel wat middelen moeten inzetten en ook 
na de overheveling van het prudentieel toezicht naar de ECB zal ze belangrijke functies behouden. 
De autoriteiten in het thuisland en in de gastlanden van de voornaamste dochterondernemingen 
van de grote bankgroepen zullen immers een sleutelrol spelen in de plurinationale toezichtsploegen. 
Zo zullen de nationale toezichthouders het systeem verrijken door hun jarenlange kennis van 
de individuele instellingen en door hun vertrouwdheid met de lokale markten. Bovendien blijft 
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de Bank als eerste verantwoordelijk voor het toezicht op de kleine kredietinstellingen. ook het 
integrale toezicht op de verzekeringsondernemingen en de eerstelijnscontrole over de grote in België 
gevestigde betalings- en verrekeningsinfrastructuren zullen onder de bevoegdheid van de Belgische 
autoriteiten blijven ressorteren.

In 2013 werd in België ook een akkoord bereikt over een nieuwe bankwet. Deze voorziet in een 
structurele hervorming die het risicogedrag van de banken beoogt in te dijken. Enerzijds zullen 
aanvullende kapitaalvereisten van toepassing zijn wanneer de tradingactiviteiten van een bank 
een bepaald plafond overschrijden. Anderzijds geldt voor de handel voor eigen rekening een 
principeverbod, onder voorbehoud van een beperkte marge teneinde rekening te houden met het 
feit dat bepaalde posities eigenlijk onder het risicobeheer vallen of onder de intermediatierol van de 
bank ter ondersteuning van de economische bedrijvigheid.

Voorts zorgt de nieuwe bankwet voor de omzetting, in Belgische wetgeving, van de nieuwe Europese 
richtlijn betreffende de toegang tot het bedrijf van en het toezicht op kredietinstellingen, alsook van 
de Europese verordening die de nieuwe prudentiële vereisten van het Bazels Comité integreert in 
het communautair recht. Zij anticipeert tevens op bepaalde aspecten van de richtlijn betreffende het 
herstel en de afwikkeling van de kredietinstellingen en beoogt een versterking van de governance 
van de banken.

ook in België trok de economische bedrijvigheid vanaf het tweede kwartaal van 2013 aan. Vanwege 
het negatieve overloopeffect van de inkrimping tijdens het voorgaande jaar, groeide de economie 
op jaarbasis met amper 0,2 %. Het herstel bleek ook nog té zwak om voor een opleving van de 
werkgelegenheid te kunnen zorgen. Deze laatste slonk nog met 11 000 eenheden en aan het einde 
van het jaar was de werkloosheidsgraad opgelopen tot 8,4 %.

Toch heeft de Belgische economie de crisis vrij goed doorstaan. België is een van de weinige landen 
van het eurogebied waar de bedrijvigheid reeds opnieuw het peil van vóór de crisis heeft bereikt. 
Niettemin heeft de crisis sporen achtergelaten in het productiepotentieel, de werkgelegenheid 
en de overheidsfinanciën. Bovendien wijst het verloop van de lopende rekening en van het 
concurrentievermogen alsook de lage potentiële groei op fragiliteit in het creëren van welvaart.

De afgelopen twee jaar zijn stappen gezet om het tij te keren. In een omgeving zonder groei 
werd het overheidstekort teruggebracht van 3,7 % in 2011 tot 2,7 % in 2013. Er zijn pensioen- 
en arbeidsmarkthervormingen aangevat en maatregelen genomen om de mededinging in de 
netwerkindustrieën te verscherpen en de concurrentiekracht van de bedrijven te verbeteren. 
Niettemin blijven de uitdagingen groot en moet de toekomst verder worden voorbereid in een 
context die, zelfs zonder de crisis, het stempel zou dragen van de uitdagingen die gepaard gaan 
met de toenemende mondialisering, de klimaatverandering en, vooral, de kosten van de vergrijzing. 
Die kosten zijn in België bovendien bijzonder hoog.

Door vast te houden aan het traject dat de Belgische regering in het stabiliteitsprogramma van 2013 
heeft uitgestippeld, moet de periode 2014-2016 te baat worden genomen om de overheidsfinanciën 
structureel en op groeivriendelijke wijze gezond te maken, nog vóór de kosten van de vergrijzing 
zich volop gaan manifesteren. Bovendien zijn supplementaire maatregelen nodig om die kosten zelf 
te beheersen en om de solidariteit tussen de generaties te bewaren, onder meer via een verdere 
loopbaanverlenging.

omdat de primaire uitgaven van de overheid inmiddels opgelopen zijn tot 51 % bbp, moeten de 
overheidsfinanciën in de eerste plaats worden geconsolideerd via uitgavenbeheersing, wat voor de 
groei minder belastend is. De zesde staatshervorming dient te worden aangegrepen om het beleid 
beter af te stemmen op de specifieke noden van de verschillende gemeenschappen en gewesten.  
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op die manier kunnen nieuwe hefbomen ontstaan voor een grotere efficiëntie en een steviger 
ondersteuning van het groeipotentieel van de economie.

Er is weinig ruimte om extra inkomsten in te roepen. De bijzonder hoge heffingen op inkomens 
uit arbeid worden zelfs het best verlaagd. Het Pact voor competitiviteit en werkgelegenheid stelt 
voor 2015, 2017 en 2019 immers reeds drie lastenverlagingen met telkens € 450 miljoen in het 
vooruitzicht. om verlagingen van de lasten op arbeid te financieren, kunnen – naast het verminderen 
van de uitgaven – eventueel andere inkomstenbronnen worden aangeboord, bijvoorbeeld indirecte 
belastingen, milieubelastingen of belastingen op inkomen uit vermogen. Er is in dit opzicht nood aan 
een groei- en werkgelegenheidsvriendelijke hervorming – en bij voorkeur ook vereenvoudiging – van 
de fiscaliteit.

De gezondmaking van de overheidsfinanciën moet kunnen steunen op een voldoende krachtige 
economische ontwikkeling. Er is dan ook dringend nood aan hervormingen in tal van andere 
domeinen die erop gericht moeten zijn het groeipotentieel en de werkgelegenheid te verhogen en 
aldus het draagvlak van de sociale bescherming te verstevigen. In een kleine open economie hangt 
de welvaart bovendien fundamenteel af van het vermogen van bedrijven om zich in te schakelen in 
de mondiale ketens van toegevoegde waarde.

Wat het concurrentievermogen inzake prijzen en kosten betreft, is België de afgelopen jaren op 
verschillende punten kwetsbaar gebleken. Niet alleen is de uitvoer zeer energie-intensief, ook inzake 
loonkosten is er ten opzichte van de drie buurlanden een aanzienlijke concurrentiehandicap ontstaan. 
Debet daaraan is een nadeel ten opzichte van Duitsland. De ervaring van de laatste jaren leert dat 
een dergelijke handicap moeilijk kan worden weggewerkt. Voorts is de loonvorming onvoldoende 
op de productiviteit afgestemd en moet ze een groter gewicht toekennen aan het verhogen van de 
werkgelegenheidskansen voor werklozen. om het verloop van de loonkosten beter te laten sporen 
met dat van de productiviteit, het concurrentievermogen te vrijwaren en de werkgelegenheid te 
bevorderen, is een bezinning over de modaliteiten van de loonvorming nodig.

op langere termijn hangt de integratie in de wereldeconomie vooral af van het vermogen om te 
innoveren ; er ligt derhalve een belangrijke verantwoordelijkheid bij de bedrijven. Investeren in r&D 
is absoluut noodzakelijk wil een economie dynamisch zijn. Tussen producenten en onderzoekscentra 
dienen meer netwerken te worden opgezet en de ondernemerszin behoeft aanmoediging en 
ondersteuning door een moderne en efficiënte overheidsadministratie. Productmarkthervormingen 
moeten de factoren wegwerken die de oprichting van bedrijven of de markttoegang belemmeren, 
net zoals ze de mededinging dienen te verscherpen en moeten leiden tot een gepaste prijsvorming.

Een dynamische kenniseconomie heeft daarnaast nood aan een toereikend en kwalitatief hoogstaand 
arbeidsaanbod. Inzetten op opleiding, begeleiding en activering van werkzoekenden is derhalve 
prioritair en vormt een aanvulling op de grotere responsabilisering die met de hervorming van de 
werkloosheidsuitkeringen werd beoogd. De kwaliteit van het onderwijs is een andere cruciale factor. 
Bijscholing tijdens de loopbaan hoort de regel te worden. ook het faciliteren en aanmoedigen van de 
arbeidsmobiliteit is een essentiële doelstelling. Het creëren van nieuwe bedrijven en banen, veeleer 
dan het in stand houden van die welke niet langer potentieel hebben, is immers de stuwende kracht 
achter economische vooruitgang.

op middellange termijn maximaal rendement bewerkstelligen, eerder dan snelle resultaten nastreven, 
moet bij dit alles de doelstelling zijn. Dat structurele ingrepen slechts mettertijd hun volle effect 
sorteren, mag geen reden zijn om er niet toe te besluiten, maar moet integendeel aansporen om ze 
vroeg in de steigers te zetten. Coherentie tussen de verschillende actiedomeinen en – in een federaal 
land als België – tussen de verschillende beleidsniveaus verdient een ander cruciaal aandachtspunt 
te zijn.
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De uitdagingen waarvoor de beleidsmakers staan, zijn aanzienlijk. Als ze evenwel tijdig en coherent 
worden aangegaan, zijn ze niet onoverkomelijk. Meer dan ooit is een toekomstgericht en breed 
maatschappelijk project nodig waar alle sociale geledingen en alle beleidsniveaus zich voor inspannen, 
zo niet komen de hoge levensstandaard en de hoge graad van sociale bescherming onvermijdelijk 
in het gedrang.
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