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Terwijl de overheidsschuldencrisis in het eurogebied bedaarde, hebben vooral de schommelingen van de verwachtingen 
met betrekking tot de oriëntatie van het Amerikaans monetair beleid de ontwikkelingen op de mondiale financiële 
markten in 2013 beïnvloed. Het economisch herstel dat zich in de geavanceerde economieën heeft afgetekend, 
is beperkt gebleven, onder meer wegens de budgettaire consolidatie in de Verenigde Staten. In de opkomende 
economieën verzwakte de groei van de bedrijvigheid, zowel door het opdrogen van de kapitaalinstroom als door 
conjuncturele factoren, maar ook als gevolg van een neerwaartse tendens van de potentiële groei in deze landen. In het 
eurogebied liep het bbp in 2013 met 0,4 % terug, gelet op het geringe peil dat in het begin van het verslagjaar werd 
opgetekend. Later in het jaar werd in de verschillende lidstaten een herstel met uiteenlopende snelheden opgetekend, 
waarbij de recessie wegebde in de landen met een aanpassingsprogramma. Deze laatste hebben de correctie van de 
door de financiële crisis aan het licht gebrachte macro-economische, budgettaire en financiële onevenwichtigheden 
voortgezet. De situatie op de arbeidsmarkt is verder verslechterd in het eurogebied en de inflatie is aanmerkelijk 
vertraagd, tot gemiddeld 1,4 % op jaarbasis. Tegen die achtergrond bleef de ECB de banken alle benodigde liquiditeiten 
verschaffen in ruil voor toereikend onderpand, als reactie op de aanhoudende ongelijkheid tussen de landen wat betreft 
de toegang van de kredietinstellingen tot marktfinanciering. Gelet op de nog altijd futloze economische bedrijvigheid, 
de geringe onderliggende druk op de prijzen en de zwakke monetaire ontwikkelingen, heeft de Raad van Bestuur 
de rente op de basisherfinancieringstransacties twee maal verlaagd, in mei en in november, tot een peil van 0,25 %. 
De Raad heeft eveneens een beleid van forward guidance ingevoerd, waarbij hij vanaf juli aangaf te verwachten dat 
de basisrentetarieven van de ECB voor een langere periode op een laag niveau zouden blijven.

de rust geleidelijk teruggekeerd, dankzij de aankondiging 
en de invoering door de ECB van de outright monetaire 
transacties (oMT’s), en dankzij andere op Europees ni-
veau genomen beslissingen, zoals het akkoord over het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) voor 
kredietinstellingen, dat de eerste concrete stap op de weg 
naar de bankenunie vormt.

Tegen de achtergrond van een hernieuwd vertrouwen in 
een oplossing voor de overheidsschuldencrisis in het euro-
gebied, kregen de perceptie aangaande de vooruitzichten 
voor de economische bedrijvigheid in de voornaamste re-
gio’s en de daaruit voortvloeiende verwachtingen omtrent 
de koers van het economisch beleid, steeds meer de bo-
venhand in de ontwikkelingen op de financiële markten. 
Vooral de wisselende verwachtingen over het Amerikaans 
monetair beleid oefenden een aanzienlijke invloed uit, 
niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in het 

1.  Wereldeconomie en eurogebied

1.1 Wereldeconomie

financiële markten : afname van de crisis in het 
eurogebied en nieuwe volatiliteit in verband met 
de verbetering van de economische vooruitzichten

Nadat de overheidsschuldencrisis in het eurogebied had 
geleid tot intense financiële spanningen, die werden aan-
gewakkerd door de vrees voor de eventuele omkeerbaar-
heid van de euro indien een lidstaat het eurogebied zou 
verlaten en die een hoogtepunt bereikten in de zomer 
van 2012, kwam die crisis tijdens het verslagjaar verder tot 
bedaren. Een hernieuwde risicobereidheid en het weg-
ebben van de systemische onzekerheid ondersteunden 
de markten in de geavanceerde economieën, waardoor 
de tendens werd voortgezet die zich in de tweede helft 
van 2012 steeds duidelijker had afgetekend. Destijds was 
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Grafiek 1 VERLOOP VAN DE INTERNATIONALE FINANCIËLE MARKTEN
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(1) Index EMBI+, rendementsecarts voor leningen met een vergelijkbare looptijd, in Amerikaanse dollar.
(2) Gewogen gemiddelde wisselkoers van de euro ten opzichte van de valuta’s van de twintig belangrijkste handelspartners van het eurogebied.
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eurogebied. Daarentegen week het verloop van de finan-
ciële markten in de opkomende landen sterk af van dat 
in de geavanceerde economieën. De mogelijke bijsturing 
van de liquiditeitsinjecties door de federal reserve kon im-
mers leiden tot het opdrogen van de kapitaalinstroom in 
de opkomende economieën. Die afwijking deed zich voor 
tegen de achtergrond van een algemene vertraging van 
de economische groei in die landen, terwijl de bedrijvig-
heid geleidelijk opleefde in de geavanceerde economieën, 
zij het met een uiteenlopende intensiteit. 

In de geavanceerde economieën bleek de dynamiek van 
de bedrijvigheid en de vraag begin 2013 enigszins tegen 
te vallen, wat het sentiment op de financiële markten 
drukte. Dit laatste verbeterde echter vanaf mei, naarmate 
de gepubliceerde indicatoren de aantrekkende bedrijvig-
heid in de Verenigde Staten bevestigden. Het rendement 
op langlopende Amerikaanse overheidsobligaties steeg 
aanzienlijk, als gevolg van, onder meer, de bekendmaking 
van gunstige cijfers, maar vooral van de discussies over 
een geleidelijke opheffing van het programma voor de 
aankoop van effecten door de federal reserve. In juni 
bevestigde de voorzitter van de federal reserve, na de 
vergadering van het federal open Market Committee 
(foMC), de mogelijkheid om het tempo van de effecten-
aankopen terug te schroeven ingeval de economie zich 
zou blijven herstellen zoals verwacht. Dit signaal, dat het 
einde aankondigde van de overvloedige en goedkope li-
quiditeitsverschaffing door de federal reserve, verraste de 
marktdeelnemers. Deze laatsten begonnen trouwens ook 
rekening te houden met een snellere en sterkere verho-
ging van de beleidsrente. Zo is het rendement op tienjaars 
overheidsobligaties in de Verenigde Staten tussen mei en 
augustus nagenoeg verdubbeld, tot ongeveer 3 % begin 
september, een peil dat al twee jaar niet meer was bereikt.

De gevolgen van de aankondiging van een mogelijke 
vermindering van de aankopen van effecten door de 
federal reserve bleven niet beperkt tot de Verenigde 
Staten. Het rendement op langlopende overheidsobli-
gaties met een AAA-rating begon inderdaad ook in het 
eurogebied te stijgen, ondanks het besluit van de raad 
van Bestuur van de ECB om begin mei haar beleidsrente 
met 25 basispunten te verlagen. Die hausse werd slechts 
kort onderbroken in juli, toen de raad van Bestuur van de 
ECB besloot een beleidsindicatie (‘forward guidance’) uit 
te brengen over haar basisrentetarieven. Al met al namen 
de rendementen in het eurogebied minder uitgesproken 
toe, zodat het negatieve rendementsecart ten opzichte 
van de Verenigde Staten duidelijk opliep.

De toename van de rendementen op langlopende over-
heidsobligaties in de Verenigde Staten en het eurogebied 
kwam medio september, althans tijdelijk, tot stilstand 

en die rendementen liepen zelfs enigszins terug toen de 
beslissing van de federal reserve om het volume van zijn 
effectenaankopen ongewijzigd te laten, zorgde voor een 
aanzienlijke verandering in de verwachting dat het accom-
moderend monetair beleid in de Verenigde Staten gelei-
delijk zou worden afgezwakt. De rentetarieven gingen 
in november echter opnieuw omhoog in de Verenigde 
Staten, doordat beter dan verwachte werkgelegenheids-
cijfers het waarschijnlijker maakten dat de kwantitatieve 
versoepeling op korte termijn zou worden getemperd. 
Vervolgens besloot de Amerikaanse centrale bank in 
december het bedrag van de aankopen van effecten een 
eerste maal te verlagen, met ingang van januari 2014 ; 
dat bedrag zou verder worden verminderd in de loop van 
het jaar. Al met al bedroeg het tienjaars rendement op 
Amerikaanse overheidsleningen eind december ongeveer 
3 %, tegen 1,8 % aan het begin van het verslagjaar. In 
het eurogebied stabiliseerde het rendement van de best 
genoteerde langlopende obligaties zich in november, na 
het besluit van de raad van Bestuur van de ECB om de 
beleidsrente met 25 basispunten te verlagen, waarna het 
opnieuw toenam in december.

In Japan daalde het rendement op langlopende over-
heidsobligaties, net als in de Verenigde Staten en het 
eurogebied, eerst tot een zeer laag peil tijdens de eerste 
maanden van 2013, in het vooruitzicht van een verdere 
versoepeling van het monetair beleid. In april ontstond 
een zekere volatiliteit, toen de Bank of Japan haar mone-
tairbeleidskader ingrijpend wijzigde. Het rendement van 
het langlopend overheidspapier nam er vervolgens in mei 
fors toe, als gevolg van een opwaartse herziening van de 
inflatieverwachtingen, alvorens in juli opnieuw een daling 
in te zetten. Na een lichte stijging in december bevond 
het zich op 0,7 % aan het einde van het jaar, dat is vrijwel 
even hoog als aan het begin ervan.

In het licht van de groeiende risicobereidheid en de af-
genomen onzekerheid, gingen de beursindexen van de 
geavanceerde economieën in 2013 verder krachtig om-
hoog. Die beweging was sterker in de Verenigde Staten, 
waar de indexen historische recordniveaus bereikten, 
dan in het eurogebied ; ze werd slechts in geringe mate 
beïnvloed door de volatiliteit die in het voorjaar ontstond 
door de onzekerheid over de koers van het Amerikaans 
monetair beleid. Integendeel, het sentiment op de 
aandelenmarkten werd in de tweede helft van het jaar 
geschraagd door de in juli door de raad van Bestuur van 
de ECB meegedeelde beleidsindicatie alsook door het in 
september genomen besluit van de federal reserve om 
het volume van de effectenaankopen onveranderd te 
laten. De aankondiging, in december, van de komende 
vermindering van de effectenaankopen heeft de stijging 
van de beurskoersen niet omgebogen, aangezien ze het 
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gunstige beeld van de markt over het herstel van de 
Amerikaanse economie bevestigde, en de Amerikaanse 
centrale bank er gelijktijdig op wees dat de neerwaartse 
druk op de langetermijnrente en de accommoderende 
financiële voorwaarden gedurende een langere periode 
zouden worden gehandhaafd. In Japan was de expansie 
op de beurs nog sterker dan in de Verenigde Staten en 
Europa, vooral tijdens de eerste vijf maanden van het jaar. 
De koersen werden er aanvankelijk ondersteund door de 
aankondiging van nieuwe monetairbeleidsmaatregelen, 
en later door de gunstige marktverwachtingen over de 
groeivooruitzichten, de maatregelen ter bestrijding van 
de deflatie, en de snelle depreciatie van de yen alsook, 
in verband hiermee, de opwaardering van de winstvoor-
uitzichten voor de exportsector. In totaal boekten de 
Japanse beurskoersen in de loop van 2013 een winst van 
ongeveer 60 %.

Het gunstige verloop van de financiële markten van de 
geavanceerde economieën in 2013 kon niet verhinderen 
dat de nervositeit nu en dan opflakkerde, vaak als gevolg 
van landenspecifieke factoren. In de Verenigde Staten 
reageerden de markten op de golven van onzekerheid 
die werden veroorzaakt door de impasses die de be-
grotingsprocedures creëerden. In het eurogebied zijn de 
ecarts tussen het rendement op overheidsobligaties in, 
enerzijds, de landen waar de crisis kwetsbare punten aan 
het licht had gebracht, en, anderzijds, Duitsland, tijdens 
het verslagjaar verder gekrompen. De onderhandelingen 
over en de aankondiging van het in april gesloten akkoord 
over het financiële bijstandsprogramma voor Cyprus, 
leidden evenwel tot een voorlopig oponthoud in de ont-
spanning van die ecarts, omdat er vrees ontstond voor 
de eventuele gevolgen die dat akkoord, of andere van 
dezelfde aard, voor andere landen zou kunnen hebben. 
De aankondiging door de federal reserve van een mo-
gelijke vertraging van de effectenaankopen veroorzaakte 
eveneens een tijdelijke stijging van de ecarts, wegens de 
toegenomen volatiliteit op de financiële markten. Daarna 
namen de rendementsverschillen ten opzichte van de 
Duitse Bund echter over het algemeen verder af. In 
Portugal, daarentegen, bereikte het rendement op over-
heidsobligaties in juli een nieuwe piek, onder invloed van 
de politieke crisis ; vervolgens had het enige tijd nodig om 
opnieuw aansluiting te vinden bij de neerwaartse tendens 
van de rendementsverschillen. over het geheel genomen 
bleven de besmettingseffecten binnen het eurogebied 
tijdens het verslagjaar veeleer beperkt en kortstondig. 

Tegen de achtergrond van een verbeterd beleggers-
sentiment ten aanzien van het eurogebied, zette de euro 
in 2013 de medio 2012 begonnen appreciatie voort. 
Hierdoor werd de depreciatie van de euro tijdens de 
overheidsschuldencrisis deels goedgemaakt. De externe 

waarde van de euro fluctueerde naargelang van de veran-
derende marktverwachtingen over de vooruitzichten voor 
het eurogebied vergeleken met die voor andere grote 
geavanceerde economieën, alsook afhankelijk van de 
ontwikkelingen in de renteverwachtingen en de onzeker-
heid omtrent het economisch beleid buiten het euroge-
bied. Al met al lag de nominale effectieve wisselkoers van 
de euro aan het einde van het jaar ongeveer 5 % hoger 
dan een jaar eerder. De euro steeg ten opzichte van de 
Amerikaanse dollar met 4,5 % en tegenover de Japanse 
yen met 27 %. Deze laatste waardevermeerdering hing 
samen met de depreciatie die de Japanse valuta medio 
2012 had ingezet.

In de opkomende landen, daarentegen, verschilden de 
ontwikkelingen op de financiële markten sterk van die in 
de geavanceerde economieën. Zo begonnen de beurs-
koersen er al aan het begin van het verslagjaar te dalen, 
terwijl de groeivertraging er zich al leek af te tekenen. De 
aankondiging van een mogelijke bijsturing van de liquidi-
teitsinjecties in de Verenigde Staten zette de activa van 
de opkomende landen onder zware druk toen de beleg-
gers hun posities afbouwden en aldus aanleiding gaven 
tot een kapitaalvlucht. De beurskoersen daalden dus fors 
en de ecarts tussen de rendementen op overheidsobli-
gaties van de opkomende landen en de rendementen 
op Amerikaans schatkistpapier namen medio 2013 sterk 
toe, hoewel ze slechts de helft van hun niveau tijdens de 
financiële crisis van 2008 bereikten. Tegelijkertijd daalden 

Grafiek 2 ONDERNEMERSVERTROUWEN
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de koersen van de valuta’s van de belangrijkste opkomen-
de landen aanzienlijk ten opzichte van de Amerikaanse 
dollar, met uitzondering van de Chinese renminbi, die zijn 
geleidelijke klim voortzette. over het algemeen waren het 
de valuta’s van de landen met de zwakste fundamentals 
en een grote behoefte aan buitenlandse financiering, zo-
als Brazilië, India, Indonesië, Turkije of Zuid-Afrika, die het 
meest terrein verloren. Vanaf september was op de acti-
vamarkten van de opkomende landen een zeker herstel 
merkbaar, en hun wisselkoersen herstelden zich, tegen de 
achtergrond van de publicatie van meer bemoedigende 
cijfers voor de Chinese economie en het wegebben van 
de bezorgdheid over een mogelijke vermindering van de 
liquiditeitsinjecties door de federal reserve.

Grondstoffen en internationale handel 
worden beïnvloed door de vertraging in 
de opkomende economieën

Aangezien de opkomende economieën zich tijdens de 
afgelopen decennia opwierpen als belangrijke actoren 
inzake de vraag naar grondstoffen en de wereldhandel, 
bleef de vertraging van hun groei voor beide niet zonder 
gevolgen. Aldus liepen de in dollar uitgedrukte grond-
stoffenprijzen, volgens de HWWI-index, in 2013 met 
gemiddeld 2 % terug, zodat ze hun in het voorjaar van 
2011 ingezette daling voortzetten.

De daling van de grondstoffenprijzen was vrij algemeen 
maar verschilde in omvang voor de diverse grondstof-
fen. Gemiddeld beschouwd namen de prijzen van de 
niet-energetische grondstoffen het sterkst af, en meer 
bepaald die van de levensmiddelengrondstoffen, die met 
10,9 % terugliepen. Die prijsdaling begon in de herfst 
van 2012 en hield gedurende het hele verslagjaar aan, 
voornamelijk dankzij betere oogsten. De prijzen van de 
industriële grondstoffen, die conjunctuurgevoeliger zijn, 
daalden met gemiddeld 2,7 % ten opzichte van 2012, wat 
het verloop van de economische bedrijvigheid en de voor-
uitzichten weerspiegelt, vooral in de opkomende landen. 

De prijzen van de energetische grondstoffen zakten 
gemiddeld met 1,4 %, waarbij de noteringen voor ruwe 
aardolie van het Brent-type met 2,7 % afnamen. Nadat 
ze in februari tijdelijk waren geschraagd door ongunstige 
weersomstandigheden in het noordelijk halfrond, ste-
gen de prijzen aanzienlijk vanaf juni, als gevolg van de 
verhoogde geopolitieke onzekerheid over de situatie in 
Noord-Afrika en het Midden-oosten. Hierdoor bereikte 
de prijs begin september $ 116 per vat. De overeenkomst 
om de chemische wapens van Syrië te ontmantelen onder 
toezicht van de Verenigde Naties, alsook de toenadering 
tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden daarna voor 
een relatieve detente, zodat de prijs tot ongeveer $ 111 
terugliep. Net als in de voorgaande jaren gaven andere 
belangrijke energetische grondstoffen een uiteenlopend 
verloop te zien. Die ontkoppeling is deels toe te schrijven 
aan de toename van de productie van niet-conventionele 
aardolie en aardgas in de Verenigde Staten. Deze factor 
heeft een aantal historische verbanden tussen de prijzen 
van verschillende soorten energiedragers losser gemaakt, 
temeer daar in verscheidene regio’s de prijszetting van 
aardgas werd losgekoppeld van die van aardolie. 

De groei van de internationale handel in goederen en 
diensten bleef dan weer bescheiden in 2013 en bedroeg 
2,7 %, evenveel als in 2012. De krachtige toename van 
het internationale goederenverkeer van eind 2012 hield 
tijdens het eerste kwartaal aan, onder impuls van de 
opkomende landen. In het daaropvolgende kwartaal ver-
traagde de expansie van de wereldhandel sterk als gevolg 
van de tijdelijke afname van de handel in deze landen. 
Tegelijkertijd verstevigde de internationale handel van 
de geavanceerde landen, waardoor deze vanaf de zomer 
opnieuw een niveau bereikte dat vergelijkbaar is met 
de vóór het uitbreken van de financiële crisis geldende 
cijfers. Dit effect werd, in het derde kwartaal, versterkt 
door een herstel van de internationale handel in de op-
komende economieën. Bijgevolg lag het handelsvolume 
van die landen, niettegenstaande de gemiddeld in 2013 
opgetekende vertraging, in oktober ongeveer 40 % ho-
ger dan vóór de crisis.

Grafiek 3 PRIJZEN VAN BASISPRODUCTEN
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De matige dynamiek van het internationale goederenver-
keer van de voorbije jaren is in ieder geval een weerspie-
geling van de zwakke economische groei. Sinds medio 
2011 bleef de elasticiteit van de internationale handel, dat 
is de toename van de internationale handel in verhouding 
tot die van de bedrijvigheid, bovendien vrij gering naar 
historische maatstaven. Die elasticiteit bedroeg immers 
amper 1, terwijl ze in het verleden gemiddeld het dubbele 
beliep. Deze inkrimping zou onder meer kunnen worden 
toegeschreven aan de beperkte vraag naar duurzame 
consumptiegoederen en naar investeringsgoederen in de 
geavanceerde landen, aangezien deze bestedingscompo-
nenten een relatief hoog invoergehalte hebben. De moei-
lijker toegang tot handelsfinanciering en de toename van 
de handelsbelemmeringen kunnen ook een, weliswaar 
beperkte, rol hebben gespeeld. Het is niet uitgesloten dat 
naast die conjuncturele factoren andere, meer structurele 
determinanten in dat opzicht eveneens een rol vervullen, 
zoals een vertraging van het groeitempo van de bedrij-
vigheid en van het handelsverkeer in de opkomende 
economieën. Zo liep de gemiddelde groei op jaarbasis van 

de buitenlandse handel van die landen terug van 12 % 
tijdens de vijf jaar vóór de wereldwijde recessie, tot 4,5 % 
in 2012-2013.

Matige groei van de mondiale bedrijvigheid 
en herbalancering tussen geavanceerde en 
opkomende economieën

Wereldwijd steeg het bpp in 2013 met 3 %. Deze stijging 
is iets minder groot dan in het voorgaande jaar, en nog 
heel wat lager dan die van 2011. De verbetering van het 
conjunctuurklimaat kwam amper tot uiting in de gemid-
delde groei op jaarbasis in de geavanceerde economieën, 
hetzij omdat die verbetering te laat kwam of te aarzelend 
was, hetzij omdat ze werd tenietgedaan door de effecten 
van de begrotingsconsolidatie of de structurele aanpas-
singen. Met name ging de bedrijvigheid in het euroge-
bied, in tegenstelling tot de andere belangrijke econo-
mieën, in 2013 gemiddeld beschouwd opnieuw achteruit, 
hoewel de inkrimping enigszins vertraagde.

Grafiek 4 INTERNATIONAAL GOEDERENVERKEER
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Verenigde Staten

Net als in het voorgaande jaar bleef de Amerikaanse 
economie in 2013 tekenen van robuustheid vertonen, 
ondersteund door een nog steeds zeer accommoderend 
monetair beleid, gunstige financieringsvoorwaarden en 
een gestage vooruitgang bij de correctie van een aantal 
structurele onevenwichtigheden die voorheen de groei 
drukten. Die dynamiek werd evenwel in belangrijke mate 
afgeremd door het begrotingsbeleid en door de onzeker-
heid die dit beleid opwekte. 

Zo is de gemiddelde bbp-groei op jaarbasis gedaald tot 
1,9 %, wat heel wat minder is dan de toename met 2,8 % 
in 2012. Die forse vertraging heeft voor een groot deel te 
maken met het lage uitgangspunt, dat toe te schrijven is 
aan de stagnatie van de bedrijvigheid eind 2012, terwijl 
de kwartaalgroei in de loop van het jaar versnelde tot 
1 % in het derde kwartaal van 2013. De expansie van 
de bedrijvigheid werd aangedreven door de traditionele 
motoren van de finale private binnenlandse vraag, en in 
het bijzonder door de consumptieve bestedingen van de 
huishoudens en de investeringen in woongebouwen. De 

bijdrage van de overheidsbestedingen was daarentegen 
negatief, ten belope van 0,4 procentpunt.

De consumptieve bestedingen van de huishoudens 
werden ondersteund door de verdere aangroei van 
hun nettovermogen, dat hoofdzakelijk voortvloeide 
uit de krachtige stijging van de beurswaarden en de 
woningprijzen tijdens het afgelopen jaar. ook de verbe-
tering van de situatie op en de vooruitzichten voor de 
arbeidsmarkt heeft bijgedragen tot de stijging van de 
particuliere consumptie. De werkgelegenheid liep im-
mers verder op en de werkloosheid daalde tot 6,7 % in 
december, wat echter nog altijd aanzienlijk meer is dan 
het niveau van vóór de crisis. Het is trouwens niet uit-
gesloten dat de daling van de werkloosheid de opleving 
van de arbeidsmarkt overschat, onder meer omdat de 
participatiegraad, deels onder invloed van conjuncture-
le factoren, verminderde. ondanks de vorderingen op 
de arbeidsmarkt bleef de stijging van het beschikbaar 
inkomen van de huishoudens zeer matig, doordat de 
stijging van het nettoarbeidsinkomen grotendeels werd 
afgeremd door de verhoging van de belastingdruk aan 
het begin van het jaar.

  

   

TABEL 1 BBP IN DE VOORNAAMSTE ECONOMIEËN (1)

(veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

 

 p.m.  
Bijdrage tot de groei  

van het mondiale bbp (1)

 

 p.m.  
Aandeel  

van het mondiale bbp (1)

 

2011
 

2012
 

2013
 

 2013
 

 2007
 

 2012
 

Geavanceerde landen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 1,4 1,3 0,7 56,1 50,4

waarvan :

Verenigde Staten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 2,8 1,9 0,4 21,5 19,5

Japan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,4 1,4 1,7 0,1 6,3 5,5

Eurogebied  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 –0,7 –0,4 –0,1 15,7 13,5

Verenigd Koninkrijk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 0,3 1,3 0,0 3,3 2,8

Opkomende landen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 4,9 4,7 2,3 43,9 49,6

waarvan :

Centraal- en Oost-Europa  . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 1,4 2,5 0,1 3,5 3,4

Opkomende landen van Azië  . . . . . . . . . . . . . 7,8 6,4 6,5 1,6 19,7 25,0

waarvan :

China  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3 7,7 7,7 1,1 10,8 14,7

Latijns-Amerika en Caraïben  . . . . . . . . . . . . . 4,6 3,0 2,6 0,2 8,4 8,7

Wereld (1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 3,1 3,0 3,0 100,0 100,0

Wereld ongerekend eurogebied  . . . . . . . . . . . . . . 4,3 3,7 3,5 3,1 84,3 86,5

p.m. Wereldhandel (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,1  2,7  2,7

Bronnen : EC, IMF, OESO.
(1) Voor de regio’s buiten het eurogebied wordt het bbp berekend volgens de definities van het IMF en op basis van de koopkrachtpariteiten.
(2) Gemiddelde van de in- en uitvoer van goederen en diensten.
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De investeringen in woongebouwen vormden tijdens 
het verslagjaar de tweede belangrijke groeimotor. Ze 
werden onder meer geschraagd door de aanhoudend 
lage rentevoeten, hoewel deze in het voorjaar begon-
nen te stijgen. Voorts waren ook het vooruitzicht op 
een verdere stijging van de woningprijzen en de toe-
name van het aantal gezinnen stimulansen voor de 
woningbouw. De bedrijfsinvesteringen bleven eveneens 
de economische expansie ondersteunen, zij het in veel 
mindere mate dan in 2012. Na de forse groei in de twee 
voorgaande jaren, die voor een deel werd aangewak-
kerd door de inhaalvraag naar bedrijfsgebouwen en 
uitrustingsgoederen na de grote recessie, zwakte hun 
dynamiek sterk af, onder meer wegens de onzekerheid 
over de impact van het overheidsbeleid op de economi-
sche vooruitzichten.

Tijdens het verslagjaar vormden de overheidsbestedingen 
de belangrijkste rem op de economische groei. Afgezien 
van de directe invloed van de overheidsuitgaven voor 
consumptie of investeringen op de bedrijvigheid werd de 
negatieve weerslag op korte termijn van het begrotings-
beleid versterkt door de reeds vermelde toename van de 
belastingdruk, maar ook door de ongunstige gevolgen, 
voor het vertrouwen van de ondernemingen en de huis-
houdens, van de onzekerheid over dat beleid gedurende 
een groot deel van 2013. Aan het begin van het jaar maak-
te het door de regering en het Congres gesloten akkoord, 
de American Tax relief Act, weliswaar een aanzienlijke 

afzwakking mogelijk van de begrotingsverkrapping die 
begin 2013, overeenkomstig de wetgeving (‘fiscal cliff’), 
automatisch in werking diende te treden. Bovendien werd 
de beslissing over de inkrimping van een aantal overheids-
bestedingen verschoven naar begin maart. uiteindelijk 
kon op dat ogenblik geen akkoord worden bereikt, zodat 
die uitgaven automatisch en lineair fors werden verlaagd 
tot het begrotingsjaar 2021 (‘sequester’). Na de zomer 
kreeg het begrotingsbeleid opnieuw veel aandacht. Eind 
september kon het Amerikaanse Congres geen overeen-
stemming bereiken over de verlenging van de ‘spending 
authority’ van de federale overheid, die haar machtiging 
verleent voor bepaalde discretionaire uitgaven. Hierdoor 
dienden enkele niet-essentiële federale overheidsdien-
sten, voor het eerst sinds 1996, hun deuren te sluiten 
(‘government shutdown’). Daarnaast diende het federale 
schuldenplafond tegen 17 oktober te worden verhoogd. 
uiteindelijk werd in extremis een overeenkomst bereikt, 
op grond waarvan dat plafond werd opgeschort tot   
7 februari 2014. Bovendien werd de uitgavenbevoegdheid 
van de federale overheid verlengd tot 15 januari 2014. 
Deze beslissing maakte een einde aan de sluiting van de 
overheidsdiensten. Ten slotte werd medio december een 
overeenkomst gesloten voor de begrotingen van 2014 en 
2015. De verscherping van het begrotingsbeleid en de 
conjunctuurverbetering hadden tot gevolg dat het over-
heidstekort tijdens het verslagjaar sterk daalde, namelijk 
van 9,3 tot 6,5 % bbp. De overheidsschuld bleef echter 
aangroeien, tot 104,1 % bbp.

Grafiek 5 OVERZICHT VAN DE AMERIKAANSE WONING- EN ARBEIDSMARKT

(indexcijfers 2000 = 100, tenzij anders vermeld)
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Gelet op de zeer negatieve weerslag van het begro-
tingsbeleid op de groei, handhaafde de federal reserve 
gedurende het hele verslagjaar een zeer accommoderend 
monetair beleid. Haar beleidsrente bleef aldus binnen de 
reeds sinds eind 2008 geldende marge, dus tussen 0 en 
0,25 %. De centrale bank bevestigde bovendien dat ze 
die rente op dat uitzonderlijk lage peil wil handhaven, 
tenminste zolang de werkloosheidsgraad boven 6,5 % 
uitkomt en voor zover de inflatievooruitzichten veran-
kerd blijven. Na de vergadering van december deelde de 
federal reserve mee dat de beleidsrente wellicht nog een 
hele tijd nadat de werkloosheidsgraad is teruggelopen tot 
minder dan 6,5 %, op het toen geldende lage peil zou 
worden gehandhaafd. De belangrijkste verandering in het 
monetair beleid gedurende het verslagjaar was het feit 
dat de aandacht van de forward guidance verschoof naar 
het programma voor de aankoop van effecten, waarvan 
het maandelijkse bedrag sinds eind 2012 was vastgelegd 
op $ 85 miljard. In mei gaf voorzitter Bernanke tijdens een 
hoorzitting te kennen dat dit bedrag tijdens een van de 
volgende foMC-vergaderingen neerwaarts zou kunnen 
worden herzien indien de situatie op de arbeidsmarkt 
verder zou verbeteren tegen de achtergrond van een sta-
biele inflatie. De financiële markten vonden dit een zeer 

belangrijk bericht, omdat het hen eraan herinnerde dat de 
federal reserve een einde zou kunnen maken aan het zeer 
accommoderende beleid. Na de foMC-vergadering in juni 
gaf voorzitter Bernanke concretere aanwijzingen over een 
eventuele geleidelijke afbouw van het programma voor de 
aankoop van effecten. Volgens het voorgestelde scenario 
zouden die aankopen vanaf eind 2013 kunnen worden 
teruggeschroefd en vervolgens worden opgeschort tegen 
medio 2014, een traject dat opwaarts of neerwaarts kan 
worden aangepast naargelang van de economische en 
financiële omstandigheden. Nadat het bedrag van de 
aankopen gedurende drie opeenvolgende vergaderin-
gen ongewijzigd werd gelaten, besloot de Amerikaanse 
centrale bank op de foMC-vergadering van december 
om dat bedrag vanaf januari 2014 terug te brengen tot 
$ 75 miljard per maand, wegens de verbeterde situatie op 
de arbeidsmarkt. Bovendien kondigde ze aan dat het in de 
loop van het jaar verder zou worden verlaagd.

Verenigd Koninkrijk

Met een bbp-groei van 1,3 % liet het Verenigd Koninkrijk 
in 2013 een sterker dan verwacht herstel optekenen, dat 

Grafiek 6 BELEIDSRENTETARIEVEN EN ACTIVA OP DE BALANS VAN DE BELANGRIJKSTE CENTRALE BANKEN
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in toenemende mate zelfondersteunend wordt. Toch was 
het bbp-niveau tijdens het derde kwartaal nog altijd 2 % 
lager dan vóór het begin van de grote recessie.

De expansie van de bedrijvigheid versnelde geleidelijk 
in de loop van het jaar en de basis waarop ze berustte, 
werd breder. Gesteund door de aanzienlijke verbetering 
van de werkgelegenheid sinds 2012, de toename van het 
vermogen van de huishoudens – onder invloed van de 
stijging van de aandelenkoersen en de vastgoedprijzen – 
en de versoepeling van de kredietvoorwaarden, waren 
de consumptieve bestedingen van de huishoudens, net 
als in 2012, de voornaamste stuwende kracht achter de 
groei van het bbp, en dit ondanks de geringe stijging van 
het reëel beschikbaar inkomen. De groei werd bovendien 
geschraagd door een herstel van de investeringen in 
woongebouwen dat werd geïnduceerd door overheids-
beslissingen. Het programma funding for Lending, dat in 
2012 op initiatief van de Bank of England en de Schatkist 
werd ingevoerd, en het door de overheid opgezette 
programma Help to Buy speelden in dat verband een 
belangrijke rol. Toen de vrees ontstond voor een moge-
lijke snelle oververhitting van de vastgoedmarkt, besloten 
de Bank of England en de Schatkist de financiering van 
hypothecaire leningen via het programma funding for 
Lending vanaf februari 2014 stop te zetten. Ten slotte 
werd de versteviging van het bbp ook gestimuleerd door 
een positieve bijdrage van de voorraadvorming en, in 
tegenstelling tot in 2012, van de netto-uitvoer van goe-
deren en diensten.

In augustus, nadat de regering daartoe in het voorjaar 
haar mandaat had aangepast, versoepelde de Bank of 
England verder haar reeds sterk accommoderend beleid, 
dat werd gekenmerkt door een zeer lage beleidsrente 
van 0,5 % en een omvangrijke effectenportefeuille, met 
de introductie van een conditionele forward guidance. 
Hierdoor zou de beleidsrente niet worden verhoogd 
en zou het volume van de portefeuille met in de markt 
aangekochte effecten niet worden verlaagd zolang de 
werkloosheidsgraad hoger blijft dan 7 % en voor zover 
aan een aantal voorwaarden inzake prijsstabiliteit en 
financiële stabiliteit is voldaan. Zodoende gaf de Bank of 
England aan dat ze haar monetair beleid pas zou verstrak-
ken indien het economische herstel ver genoeg gevorderd 
is om zich op eigen kracht te kunnen voortzetten. In haar 
begrotingsbeleid handhaafde de regering het plan voor 
begrotingsconsolidatie op middellange termijn dat ze in 
2010 had uitgewerkt. De financieringsbehoefte van de 
overheid nam evenwel toe van 6,1 tot 6,4 % bbp, doordat 
de overheveling van het pensioenfonds van royal Mail 
naar de overheidssector in 2012 het begrotingssaldo dat 
jaar tijdelijk had geflatteerd. De overheidsschuld liep dan 
weer verder op tot 94,3 % bbp.

Japan

Na de volatiliteit van de voorbije jaren werd in 2013 een 
aan overheidsmaatregelen te danken herstel opgetekend, 
waardoor de Japanse economie met 1,7 % groeide. Aan 
het einde van het derde kwartaal was het bbp ech-
ter nog niet boven het peil van vóór de grote recessie 
uitgekomen.

Het herstel werd gedragen door de binnenlandse vraag 
en in het bijzonder door de particuliere consumptie, die 
profijt trok van de sterke toename van de aandelen-
koersen en van een opleving van de arbeidsmarkt. De 
overheidsinvesteringen waren eveneens een belangrijke 
groeimotor, onder impuls van het nieuwe expansieve 
beleid van de overheid. Terwijl het bbp-verloop op kwar-
taalbasis de twee voorgaande jaren zeer volatiel en vaak 
negatief werd, trok het bbp gedurende de eerste twee 
kwartalen van het jaar krachtig aan, met gemiddeld 1 %. 
Deze groei zakte echter tot 0,3 % in het derde kwartaal, 
onder invloed van een uiterst negatieve bijdrage van de 
netto-uitvoer. De gemiddelde inflatie op jaarbasis, die 
deels werd gestimuleerd door de depreciatie van de yen, 
alsook door de toename van de bedrijvigheid en de aan-
gekondigde monetairbeleidskoers, werd voor het eerst 
sinds 2008 weer positief. In november 2013 bedroeg de 
totale inflatie 1,5 % en de onderliggende inflatie 1,2 %.

De expansie van de Japanse economie werd vooral in de 
hand gewerkt door een aantal maatregelen die de rege-
ring onder leiding van eerste minister Abe vanaf het begin 
van het jaar aankondigde. Deze zogenoemde Abenomics-
maatregelen zijn erop gericht de lange periode van de-
flatie te beëindigen en de economische groei duurzaam 
te versterken ; ze steunen op drie pijlers. De eerste pijler 
is een stimulerend begrotingsbeleid op korte termijn. Zo 
werd vanaf het begin van het verslagjaar een stimule-
ringspakket ten belope van 2 % bbp afgekondigd voor de 
periode 2013-2014, en in september werden nog aanvul-
lende maatregelen ten belope van 1,1 % bbp aangekon-
digd om de btw-verhoging van 5 tot 8 % in april 2014 
te compenseren. Het financieringstekort van de overheid 
steeg gedurende het verslagjaar verder van 9,5 tot 10 % 
bbp, onder andere als gevolg van die budgettaire stimu-
leringsmaatregelen. De overheidsschuld nam nog toe, 
tot 227,2 % bbp. Voor de middellange termijn heeft de 
Japanse overheid bevestigd dat ze als doelstellingen na-
streeft het primair tekort, tegen het begrotingsjaar 2015, 
te halveren ten opzichte van het niveau van 2010, en een 
overschot te boeken tegen 2020. Het is waarschijnlijk dat 
er de komende jaren aanvullende maatregelen vereist zijn 
om de houdbaarheid op middellange termijn van de over-
heidsfinanciën te garanderen. De tweede pijler bestaat 
uit een zeer soepel monetair beleid. De Bank of Japan 
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besloot in april haar liquiditeitsverstrekking drastisch op 
te voeren om de deflatie te bestrijden, en hoopt zo de 
inflatie binnen de twee jaar op 2 % te brengen, via een 
zowel kwantitatieve als kwalitatieve monetaire versoepe-
ling. Daartoe zal ze gedurende die periode de monetaire 
basis verdubbelen, voornamelijk door overheidsobligaties 
aan te kopen. De derde pijler omvat structurele hervor-
mingen die de economische groei op middellange termijn 
moeten verhogen. Tijdens de zomer werd reeds een pak-
ket maatregelen aangekondigd maar er moeten nog ad-
ditionele maatregelen worden genomen om de werking 
van de markten te verbeteren en het groeipotentieel van 
de economie duurzaam te versterken.

opkomende economieën

De tragere groei van het mondiale bbp in 2013 valt in 
belangrijke mate te verklaren door de vrij algemene 
groeivertraging in de opkomende economieën. Sinds 
2012 verzwakte hun economische groei als gevolg van 
het geleidelijk uitdoven van de stimuleringsmaatregelen 
en wegens de futloze buitenlandse vraag. Deze laatste 
weerspiegelde aanvankelijk de zwakke invoervraag van 
de geavanceerde economieën, en dan voornamelijk 
van het eurogebied, dat door de schuldencrisis weer in 
een recessie werd gedompeld. Meer recentelijk was het 
echter vooral de vertraging van de groei in enkele grote 

opkomende economieën die negatieve spillovereffecten 
teweegbracht. Bovendien verstrengden de financiële 
voorwaarden in de opkomende economieën nadat de 
Amerikaanse centrale bank haar voornemen om de ef-
fectenaankopen te beperken, had bekendgemaakt. Zoals 
hierboven werd vermeld, heeft dit bericht vooral in de op-
komende economieën die te kampen hebben met zwak-
ke fundamentals – zoals zware tekorten op de lopende 
rekening, een hoge inflatie of een sterke afhankelijkheid 
van de instroom van portefeuillebeleggingen – een stij-
ging van de financieringskosten, wisselkoersdepreciaties 
en kapitaaluitstromen veroorzaakt. Afgezien van die veel-
eer conjuncturele factoren, ging ook de potentiële groei 
in vele opkomende economieën achteruit (zie Kader 1).

Hoewel opkomend Azië nog steeds de regio met de 
hoogste groeicijfers was, vormt een bbp-groei met ge-
middeld 6,5 % in 2013 toch een sterke inkrimping verge-
leken met de periode vóór de crisis. De groei had er voor-
namelijk te lijden onder de toegenomen volatiliteit van 
de kapitaalstromen en de zwakke buitenlandse vraag. 
Specifiek was het de minder dynamische vraag vanuit 
China die, gezien de toegenomen fragmentatie van de 
regionale productieketens en de intensere intraregionale 
handelsrelaties, leidde tot negatieve  spillovereffecten in 
de rest van Azië. De groei van Latijns-Amerika en de 
Caraïben vertoonde, met 2,6 %, een verdere verzwak-
king, die in ruime mate te wijten was aan structurele 

Grafiek 7 FINANCIERINGSSALDO EN OVERHEIDSSCHULD IN DE VOORNAAMSTE ECONOMIEËN
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bottlenecks alsook aan een daling van de prijzen van 
grondstoffen, waarvoor enkele landen van die regio 
belangrijke exporteurs zijn. ook de in 2012 ingezette 
groeivertraging in de olie-exporterende landen werd 
voortgezet, hoofdzakelijk ten gevolge van de daling van 
de olieproductie onder impuls van een tanende buiten-
landse vraag en van verstoringen in het binnenlandse 
aanbod. In de Centraal- en Oost-Europese landen, 
daarentegen, steeg de groei in 2013 tot 2,5 %, dankzij 
een versoepeling van hun monetair beleid, een vlottere 
toegang tot buitenlandse financiering en het langzame 
economische herstel in belangrijke handelspartners in 
het eurogebied.

In China bleef de bbp-groei, met 7,7 %, stabiel in 
vergelijking met 2012. De eerste helft van 2013 werd 
gekenmerkt door een minder dynamische economische 
bedrijvigheid die, voor een deel, toe te schrijven was aan 
de tijdelijk zwakkere investeringen in het begin van het 
jaar. Hun daaropvolgende opleving was echter ontoerei-
kend om de daling van de netto-uitvoer en de matige 
consumptie te compenseren. In de tweede jaarhelft ver-
snelde de groei licht, onder meer dankzij de tenuitvoer-
legging van een ministimuleringspakket in juli, en ook 
de consumptie trok ietwat aan. op de vastgoedmarkt 
waren aanzienlijke prijsstijgingen te zien, voornamelijk in 
de grote steden.

om de groei te ondersteunen, voerde de Chinese cen-
trale bank in de eerste helft van 2013 een accommode-
rend monetair beleid. De inflatie bleef ruim beneden de 
beoogde 3,5 %. De zeer hoge kredietgroei en de kwa-
liteit van de kredietverlening bleven echter redenen tot 
bezorgdheid, aangezien de financieringen steeds vaker 
afkomstig waren van schaduwbanken. Die situatie zette 
de Chinese centrale bank ertoe aan de markten een 
waarschuwing te geven door in juni de liquiditeitsver-
strekking stop te zetten. De interbancaire rentetarieven 
kwamen aldus kortstondig boven 10 % uit, waarna ze 
terugliepen tot hun oorspronkelijk peil van ongeveer 
4 %. De kredietgroei verzwakte sindsdien eveneens. De 
People’s Bank of China boekte bovendien vooruitgang 
op de weg naar de liberalisering van de marktrente, aan-
gezien ze in juli het bodemtarief op kredieten afschafte. 
Ze handhaafde echter de bovengrens voor de rente op 
deposito’s.

Dankzij het in toom houden van de overheidsuitgaven 
en een stijging van de belastingontvangsten als gevolg 
van de opleving van de economische bedrijvigheid in 
de loop van het jaar, bleef het begrotingstekort van 
de centrale overheid, met 2,5 % bbp, in de buurt van 
het tekort van 2012. De overheidsschuld daalde met 
ongeveer 3 procentpunt ten opzichte van 2012, tot 
22,9 % bbp.

Kader 1 – Groeivertraging in de opkomende economieën

Het afgelopen decennium werd gekenmerkt door een uitzonderlijk krachtige groei in de opkomende economieën, 
die echter abrupt werd onderbroken door het uitbreken van de crisis. Mede dankzij stimuleringsmaatregelen 
konden de meeste ervan evenwel snel weer aansluiten bij hun vroegere ontwikkelingstraject : hun gemiddelde 
reële bbp-groei steeg van 3 % in 2009 tot 7,5 % in 2010. Vanaf 2012 liep deze groei echter fors terug tot 
4,9 % en vervolgens 4,7 % in 2013. ook voor de komende jaren gaan de meeste projecties uit van een relatief 
gematigde groei in tal van opkomende economieën. Zo verwacht het IMf voor de periode 2013-2018 slechts 
een gemiddelde groei van 5,2 %, wat een achteruitgang zou betekenen ten opzichte van het tussen 2000 en 
2007 opgetekende groeipercentage van 6,6 %. Deze verzwakking is grotendeels het gevolg van een neerwaartse 
herziening van de groeivooruitzichten, daar het IMf in oktober 2011 nog een groei met 6,5 % op middellange 
termijn verwachtte. De periode van spectaculaire groei in de opkomende economieën lijkt dan ook voorbij te zijn.

Dergelijke groeivertragingen zijn weliswaar geen uitzonderlijk fenomeen, maar de huidige vertraging is 
opmerkelijk doordat ze simultaan plaatsvond – volgens het IMf treft ze 80 % van de opkomende economieën –, 
van een grotere omvang is dan verwacht en eventueel een ongunstige invloed kan hebben op het broze 
economische herstel in de geavanceerde economieën. Daar Brazilië, rusland, India, China en Zuid-Afrika (de 
BrICS-landen) een groot deel van de totale afbrokkeling van de groei in de opkomende landen voor hun 
rekening nemen, worden in dit Kader specifiek de onderliggende factoren in deze landen toegelicht. Vervolgens 
wordt ook het mogelijke effect onderzocht dat een dergelijke inkrimping op de geavanceerde economieën kan 
hebben.

4
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Het belang van zowel conjuncturele als structurele factoren

Enerzijds weerspiegelt de recente vertraging van de bbp-groei in de BrICS-landen een correctie ten opzichte 
van een hoger dan trendmatige groei in 2010 en 2011. Gemeenschappelijke conjuncturele factoren zoals de 
tenuitvoerlegging van stimuleringsmaatregelen na de crisis, stijgende grondstoffenprijzen, een opleving van de 
buitenlandse vraag, lage rentetarieven als gevolg van het uitzonderlijk accommoderend monetair beleid in de 
geavanceerde economieën en een herstel van de kredietverlening, droegen immers bij tot een krachtige opleving 
in de BrICS-landen. Vanaf 2011-2012 namen de positieve effecten van sommige van deze factoren echter af : de 
impact van de stimuleringsmaatregelen taande, de grondstoffenprijzen begonnen te dalen en de internationale 
handel vertraagde. Zo daalde de groei in Brazilië van haar conjuncturele hoogtepunt van 7,5 % in 2010 tot 1 % in 
2012, terwijl ze vertraagde van 10,4 tot 7,7 % in China, van 10,5 tot 3,2 % in India, van 4,5 tot 3,4 % in rusland 
en van 3,1 tot 2,5 % in Zuid-Afrika.

Anderzijds is de huidige groeiverzwakking eveneens het gevolg van een overgang naar een minder hoge 
potentiële groei, dat is het geraamde tempo waarin een economie zich naar verwachting kan ontwikkelen zonder 
evenwichtsverstoringen teweeg te brengen. Terwijl het verlies aan potentiële groei, volgens het IMf, beperkt 
zou kunnen blijven in Zuid-Afrika, Brazilië en rusland (met respectievelijk 0,25, 0,5 en 0,5 procentpunt), zou 
het in China en India aanzienlijk groter zijn (respectievelijk 1 en 1,5 procentpunt). Deze dalingen wijzen op de 
aanwezigheid van belangrijke structurele belemmeringen. Zo worden de meeste BrICS-landen geconfronteerd 
met minder gunstige demografische ontwikkelingen daar de groei van de beroepsbevolking in die landen 
afneemt, en zelfs negatief is in rusland. Er zijn ook aanwijzingen dat het effect van de hervormingen die de 
opkomende economieën tot stand brachten in de nasleep van de crisissen van het einde van de jaren negentig, 
uitdooft. Tegelijkertijd laten nieuwe hervormingen die gericht zouden moeten zijn op het verbeteren van de 

4

RECENTE GROEIVERTRAGING IN DE OPKOMENDE ECONOMIEËN
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werking van de financiële markt, de arbeidsmarkt en de productmarkt en van de infrastructuur en het onderwijs, 
op zich wachten, wat de productiviteitswinsten drukt. Zo hebben vooral China en India te kampen met een 
trendmatige daling van hun productiviteitsgroei. Daarnaast namen de investeringen in de meeste BrICS-landen, 
met uitzondering van China, slechts gematigd toe. In Brazilië en India valt dit hoofdzakelijk te verklaren door de 
aanwezigheid van structurele bottlenecks in zowel wetgeving als infrastructuur, terwijl in rusland de investeringen 
dan weer grotendeels worden ontmoedigd door een ongunstig bedrijfsklimaat.

reflectie op een nieuw groeimodel

In sommige landen, onder meer in China en rusland, wijst de groeivertraging van de afgelopen jaren erop 
dat ze langzamerhand de limieten van hun ontwikkelingsmodel bereiken. om sterke groeicijfers te realiseren, 
rekende China op de investeringen en de uitvoer. De hoge investeringsgraad leidde echter tot overcapaciteit 
en dalende rendementen, terwijl de toevloed van goedkope plattelandswerkkrachten die kunnen worden 
ingezet in de exportgerichte industrieën geleidelijk afneemt. Daarenboven kunnen marktaandelen niet 
eindeloos veroverd worden. De nieuwe Chinese regering lijkt zich hiervan bewust te zijn. Zo liet ze haar 
intentie blijken om geleidelijk aan over te schakelen op een nieuw groeimodel waarin een belangrijkere rol 
zou worden toegekend aan de binnenlandse consumptie, wat zou kunnen leiden tot een, misschien, geringere 
maar niettemin duurzamere groei. Voorlopig is deze beleidsoriëntatie niet meer dan een intentieverklaring, en 
moeten de meeste van de noodzakelijke structurele hervormingen nog tot stand worden gebracht. Concrete 
resultaten mogen dan ook pas op langere termijn worden verwacht. Net als de voorgaande jaren leverden de 
bruto-investeringen in vaste activa immers nog steeds de belangrijkste bijdrage tot de bbp-groei in 2013. ook 
het ministimuleringsplan in juli illustreert de voorkeur van de Chinese overheid voor investeringen als motor van 
de bbp-groei, opdat deze boven de minimumdrempel van 7 % zou blijven, zoals vastgelegd in het vijfjarenplan 
voor de periode 2011-2015.

VERANDERING IN DE GROEI TUSSEN 2011 EN 2013 (1)
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De economische ontwikkeling in rusland steunde hoofdzakelijk op stijgende olie-inkomsten en de kapitaalinstromen, 
wat het land hiervan erg afhankelijk maakte. Daarenboven leidde een gebrek aan investeringen tot een 
ontoereikende productiecapaciteit in tal van sectoren. De negatieve demografische ontwikkelingen droegen 
evenzeer bij tot de inkrimping van de groei. Deze indicatoren tonen dus aan dat ook rusland een nieuw 
groeimodel dient uit te werken. 

Impact op de geavanceerde economieën

In het algemeen zouden de effecten van een geringere structurele dynamiek in de opkomende economieën 
grotendeels beperkt blijven tot diezelfde economieën. Een daling van hun invoervraag zou slechts een bescheiden 
– zij het misschien significant – effect hebben op de uitvoer van de geavanceerde landen, aangezien hun 
handelsblootstelling aan de opkomende economieën beperkt is. Volgens de berekeningen van de EC zou de 
recente groeiverzwakking in de opkomende landen tijdens de periode 2013-2014 leiden tot een achteruitgang 
met 1,7 % van de uitvoermarkten van de Eu in de opkomende landen en tot een daling met 0,2 procentpunt van 
de bbp-groei in de Eu. In een vergelijkbare oefening stelde de oESo vast dat een eenmalige vermindering met 
2 % van de groei van de binnenlandse vraag in de niet-oESo-landen, met uitzondering van China, de groei in de 
oESo-landen met 0,4 procentpunt kan doen teruglopen. De impact kan echter aanzienlijk verschillen van land 
tot land en hangt af van het belang van de opkomende economieën als uitvoermarkten voor een specifiek land. 
Zo is het mogelijk dat Japan, voornamelijk wegens zijn intense handelsrelaties met China, en de Baltische staten, 
vooral door hun nauwe banden met rusland, harder worden getroffen. 

4

HANDELSBLOOTSTELLING VAN DE GEAVANCEERDE ECONOMIEËN T.O.V. DE BRICS-LANDEN

(in % van de totale uitvoer van de geavanceerde economieën, 2012)
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1.2 De economie in het eurogebied en 
zijn lidstaten

De recessie heeft plaatsgemaakt voor een 
gematigd en broos herstel van de bedrijvigheid 
in het eurogebied

Na een lange recessie van zes kwartalen, begon de bedrij-
vigheid in het eurogebied in de loop van 2013 uiteindelijk 
opnieuw te groeien. In het tweede kwartaal steeg het 
bbp met 0,3 %, maar dit resultaat werd enigszins op-
gedreven door tijdelijke factoren, onder meer door een 
opleving van de investeringen na de slechte weersom-
standigheden in het eerste kwartaal en door kalenderin-
vloeden. In het derde kwartaal daalde de groei tot 0,1 %. 
Het herstel in het eurogebied verliep dus in een gematigd 
tempo. Gelet op het lage niveau dat aan het begin van 
het jaar werd opgetekend als gevolg van de recessie, liep 
het bbp in 2013 gemiddeld met 0,4 % terug ten opzichte 
van het voorgaande jaar.

Het ontluikende herstel was toe te schrijven aan het feit 
dat een aantal belemmeringen die voordien de vraag 
sterk hadden gedrukt, geleidelijk wegvielen. Het herstel 
bleef echter broos, aangezien nog niet alle problemen 
verdwenen waren die de economische en financiële crisis 
aan het licht gebracht of veroorzaakt had.

Al met al zijn zowel de particuliere consumptie als de 
bedrijfsinvesteringen in 2013, gemiddeld over het jaar 
genomen, opnieuw gedaald, zij het in een trager tempo 
dan tijdens het voorgaande jaar. Vanaf het tweede 
kwartaal van 2013 gaven ze evenwel een licht herstel te 
zien, na gedurende lange tijd sterk te zijn teruggelopen. 
Deze opleving ging gepaard met een verbetering van het 
vertrouwen van de huishoudens en van de ondernemers, 
die werd ingezet in mei en aanhield tot het einde van 
het jaar. De gematigde inflatie en de minder ingrijpende 
budgettaire consolidatie in vergelijking met de voorgaande 

jaren hebben de inkrimping van de koopkracht van de 
huishoudens getemperd. De nieuwe verslechtering van 
de situatie op de arbeidsmarkt en de inspanningen inzake 
schuldafbouw in een aantal landen, bleven daarentegen 
wegen op hun consumptieve bestedingen. Het hernieuwde 
optimisme van de ondernemingen werd geschraagd door 
een lichte verbetering van de vraagvooruitzichten in het 
eurogebied en in de andere geavanceerde economieën. 
De impuls van de buitenlandse vraag bleef in 2013 evenwel 
gering, vooral vanuit de opkomende economieën. Tegen de 
achtergrond van de over het algemeen nog grote reserves aan 
ongebruikte productiecapaciteit, gingen de investeringen in 
sommige lidstaten voorts ook gebukt onder de aanhoudend 
ongunstige financieringsvoorwaarden, de noodzakelijke 
verdere schuldafbouw van de vennootschappen en een 
aantal nog steeds onzekere factoren, onder meer op politiek 
gebied, zoals de crisissen die Italië in de greep hielden 
sinds het voorjaar of de hindernissen voor de verdere 
budgettaire gezondmaking in Portugal tijdens de zomer. 
De overheidsconsumptie, die in 2012 was afgenomen, bleef 
dan weer stabiel.

Terwijl de binnenlandse vraag in de loop van het verslag-
jaar tekenen van herstel vertoonde, werd de bedrijvigheid 
eens te meer gedragen door de netto-uitvoer, zij het in 
minder uitgesproken mate dan in 2012. ondanks de aan-
trekkende vraag van de geavanceerde landen, groeide de 
uitvoer minder snel dan de afgelopen jaren, als gevolg 
van de verzwakking van de opkomende economieën en 
de duurdere euro. Tegelijkertijd nam de invoer af, maar 
minder sterk dan een jaar eerder. 

Een groei met verschillende snelheden 

Het schuchtere en broze herstel dat in 2013 werd inge-
zet, kwam met verschillende snelheden tot uiting in de 
landen van het eurogebied. over het geheel van het jaar 
groeide het bbp het snelst in een aantal economieën in 
het centrum van het eurogebied – Duitsland, maar ook 

Wegens de internationalisering van de financiële markten, zou de weerslag van een groeivertraging in de 
opkomende economieën op de wereldeconomie wel eens groter kunnen blijken, mocht ze gepaard gaan met 
een periode van grote financiële instabiliteit. ook hier moet echter in aanmerking worden genomen dat de 
blootstelling van de oESo-landen veeleer beperkt is, aangezien nauwelijks 5 % van de portefeuillebeleggingen 
en de directe investeringen van de oESo-landen op de BrICS-landen gericht is. Voorts kunnen ook internationale 
bancaire transacties en participaties ontwikkelingen, die uitgaan van de opkomende economieën, overdragen 
naar de geavanceerde economieën. Van de oESo-landen lijken voornamelijk Spanje en het Verenigd Koninkrijk 
hieraan sterk onderhevig.
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oostenrijk of Luxemburg – en in enkele lidstaten die hun 
inhaalproces hebben voortgezet, zoals Malta, Estland of 
Slowakije. Tegelijkertijd bleef het gros van de economieën 
die bezig zijn aan een ingrijpend aanpassingsproces, 
waarvan sommige sedert meerdere jaren, in 2013 in 
recessie. De meest negatieve resultaten werden opgete-
kend in Cyprus, Griekenland en Slovenië.

Het relatief duidelijke onderscheid dat op het hoogte-
punt van de crisis kon worden opgetekend tussen de 
economieën in de kern van het eurogebied enerzijds en 
die uit de periferie anderzijds, vervaagt. Hoewel sommige 
kernlanden over het algemeen betere resultaten bleven 
boeken, zijn andere achteropgeraakt. Meer bepaald zijn 
aanzienlijke structurele veranderingen van het industrieel 
landschap aan de gang in finland, zoals de herstructure-
ring van de elektronicasector, die de afgelopen jaren haar 
concurrentiepositie zag afbrokkelen. In Nederland werd 
de particuliere consumptie sterk gedrukt door negatieve 
vermogenseffecten als gevolg van de correctie op de 
vastgoedmarkt en vroegere verliezen op de activa van de 
pensioenfondsen, het proces inzake de vermindering van 

het hoge schuldpeil van de huishoudens en de budget-
taire consolidatie. Hoewel deze twee landen in de loop 
van het jaar uit de recessie zijn geraakt, gaf hun bbp 
over 2013 als geheel nog steeds een negatieve groei te 
zien, voor het tweede jaar op rij. In frankrijk, de tweede 
economie van het eurogebied, was de dynamiek van de 
bedrijvigheid minder krachtig dan in Duitsland, aangezien 
de groei op jaarbasis er slechts een nipt positief resultaat 
liet optekenen.

ook in de zogenoemde perifere landen liepen de re-
sultaten uiteen, maar al met al werd de recessie milder. 
Ierland bleef betere resultaten neerzetten, met een lichte 
groei in 2013, op grond van de eerste tekenen van sta-
bilisering op de vastgoedmarkt en van verbetering op de 
arbeidsmarkt. Na de laatste beoordeling door de trojka 
– het team van deskundigen van de EC, de ECB en het 
IMf – die tot het besluit kwam dat het programma goed 
werd uitgevoerd en daarmee het licht op groen zette 
voor de uitbetaling van de laatste schijf van de geplande 
hulp, en gelet op de verbetering van zijn economische 
en financiële situatie, werd het programma voor finan-
ciële hulp aan Ierland in december 2013 beëindigd. Dat 
programma was in november 2010 opgestart, voor een 

 

   

TABEL 2 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE  
MACRO‑ECONOMISCHE VARIABELEN  
IN HET EUROGEBIED

(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar,  
tenzij anders vermeld)

 

2011
 

2012
 

2013
 

Bbp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 –0,7 –0,4

Finale consumptieve  
bestedingen van de  
particulieren  . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 –1,4 –0,7

Finale consumptieve  
bestedingen van de  
overheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,1 –0,5 0,0

Bruto‑investeringen  
in vaste activa  . . . . . . . . . . . . . . 1,6 –4,0 –3,3

Voorraadwijziging (1)  . . . . . . . . . 0,3 –0,5 –0,1

Netto‑uitvoer van goederen 
en diensten (1)  . . . . . . . . . . . . . . 0,9 1,5 0,6

Uitvoer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 2,5 1,3

Invoer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 –0,9 –0,1

Inflatie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 2,5 1,4

Werkloosheidsgraad (2)  . . . . . . . . . 10,1 11,4 12,2

Financieringssaldo van de 
overheid (3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –4,2 –3,7 –3,1

Brutoschuld van de overheid (3)  . . 88,0 92,7 95,7

Bron : EC.
(1) Bijdragen tot de verandering van het bbp, in procentpunt.
(2) Verhouding tussen het aantal werklozen en de beroepsbevolking, in %.
(3) In % bbp.
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totaal bedrag van € 85 miljard. Portugal en vervolgens 
Spanje hebben technisch gezien vanaf het tweede kwar-
taal de recessie achter zich gelaten, onder impuls van 
de uitvoer en dankzij de geleidelijke verbetering van de 
inzinking van de binnenlandse vraag. In deze landen is de 
groei van het bbp op jaarbasis in 2013 negatief gebleven, 
maar minder sterk dan in 2012. ook in Griekenland is de 
recessie afgenomen. 

In Slovenië en vooral in Cyprus, daarentegen, is de situatie 
in 2013 verslechterd. Buitensporige onevenwichtigheden 
van financiële en macro-economische aard zijn er later aan 
het licht gekomen en de correctie daarvan heeft geleid 
tot een ineenstorting van de binnenlandse vraag, vooral 
in Cyprus. Bovenop een proces inzake schuldafbouw van 
de niet-financiële ondernemingen, heeft de broosheid 
van de banksector in Slovenië sedert 2009 geleid tot 
meerdere golven van herstructureringen, herkapitalisaties 
en privatiseringen, wat niet zonder gevolgen is gebleven 
voor de verslechtering van de overheidstekorten, ook 

in 2013. Cyprus, van zijn kant, heeft zelfs een beroep 
moeten doen op buitenlandse financiële bijstand om 
het hoofd te bieden aan de voor deze kleine economie 
onhoudbaar geworden kosten voor de herkapitalisatie 
van zijn banksector. Deze opgezwollen en overmatig aan 
Griekenland blootgestelde sector had immers aanzien-
lijke verliezen geleden toen de private banken hadden 
deelgenomen aan de herstructurering van de Griekse 
overheidsschuld in maart 2012. Nadat Cyprus daartoe 
in juni 2012 een verzoek had ingediend, heeft de trojka 
uiteindelijk op 2 april 2013 met de Cypriotische over-
heid een akkoord bereikt over een economisch aanpas-
singsprogramma, dat de soliditeit van de banksector 
moet herstellen en loopt van 2013 tot 2016. Het bedrag 
dat met dit programma gemoeid is, kan oplopen tot 
€ 10 miljard, waarvan het IMf ongeveer € 1 miljard levert 
en het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) maximaal 
€ 9 miljard. Tegelijkertijd dient de Cypriotische overheid 
de aan de gang zijnde begrotingsconsolidatie voort te 
zetten, teneinde het buitensporige overheidstekort weg 

  

   

Tabel 3 BBp en Belangrijkste macro‑economische indicatoren in de landen van het eurogeBied in 2013 (1)

(volumegegevens, veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

 

Bbp

 

Werkgelegenheid

 

Werkloosheidsgraad (2)

 

Werkloosheidsgraad 
bij jongeren (3)

 

Inflatie

 

Duitsland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 5,4 7,5 1,6

Frankrijk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 –0,2 11,0 25,6 1,0

Italië  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1,8 –1,6 12,2 41,6 1,3

Spanje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1,3 –3,6 26,6 57,7 1,5

Nederland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1,0 –1,2 7,0 11,4 2,6

 België  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2  –0,2  8,5  22,8  1,2

Oostenrijk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,5 5,1 8,6 2,1

Finland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,6 –0,6 8,2 19,6 2,2

Griekenland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –4,0 –3,5 27,0 59,2 –0,9

Ierland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 1,2 13,3 24,8 0,5

Portugal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1,8 –3,9 17,4 36,8 0,4

Slowakije  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 –0,3 13,9 33,3 1,5

Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 1,7 5,7 19,9 1,7

Slovenië  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –2,7 –2,4 11,1 20,6 1,9

Estland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 1,6 9,3 17,3 3,2

Cyprus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –8,7 –7,8 16,7 40,0 0,4

Malta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 2,3 6,4 13,7 1,0

Eurogebied  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,4 –0,9 12,2 24,2 1,4

Bronnen : EC, NBB.
(1) De landen van het eurogebied zijn gerangschikt volgens de grootte van hun bbp in 2013.
(2) Verhouding tussen het aantal werklozen en de beroepsbevolking, in %.
(3) De werkloosheidsgraad bij jongeren drukt het aantal werkloze jongeren tussen 15 en 24 jaar uit in verhouding tot de beroepsbevolking van dezelfde leeftijd. Gegevens met 

betrekking tot november 2013, behalve voor Griekenland en Estland (oktober) en Slovenië en Cyprus (september).
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te werken, alsook structurele hervormingen ten uitvoer te 
leggen. uit de beoordelingen in juli en november is geble-
ken dat het programma op schema lag en dus werden de 
eerste overeenstemmende schijven uitbetaald.

Nieuwe verslechtering op de arbeidsmarkt

Als gevolg van de achteruitgang van de bedrijvigheid tot 
het eerste kwartaal van 2013, alsook het in verscheidene 
economieën aan de gang zijnde proces van herschikking 
van middelen over de sectoren, is de situatie op de ar-
beidsmarkt in 2013 verder verslechterd. In de loop van het 
jaar werden echter tekenen van stabilisering zichtbaar. Zo 
is de werkloosheidsgraad gestegen in april en bleef deze 
vervolgens stabiel op 12,1 % van de beroepsbevolking tot 
het einde van het jaar. Tegelijkertijd is het banenverlies 
op kwartaalbasis geleidelijk vertraagd. Gelet op de nog 
beschikbare arbeidsreserve in de ondernemingen en de 
aanhoudende onzekerheid over de vraagvooruitzichten, 
was het herstel van de bedrijvigheid gedurende het jaar 
nog te recent en te broos om de ondernemingen ertoe 
aan te zetten hun personeelsbestand uit te breiden.

In 2013 bleven in dat opzicht grote verschillen bestaan 
tussen de lidstaten. De werkgelegenheid liep opnieuw 
aanzienlijk terug in meerdere perifere economieën, zo-
als Cyprus, Portugal, Spanje en Griekenland, ook al is 
de daling in de drie laatstgenoemde landen vertraagd 
ten opzichte van 2012. Aan het einde van het jaar 
liep de werkloosheidsgraad uiteen van zowat 5 % in 
oostenrijk, Duitsland en Luxemburg, tot meer dan 26 % 
in Griekenland en Spanje. 

Hoewel de verslechtering op de arbeidsmarkt tot uiting 
kwam in alle leeftijdscategorieën van de beroepsbevol-
king, bleef vooral het probleem van de jongerenwerkloos-
heid tijdens het verslagjaar aanzienlijk. In november beliep 
de werkloosheidsgraad bij jongeren onder de 25 gemid-
deld 24,2 % in het eurogebied, terwijl dat eind 2008 nog 
ongeveer 18 % was. In Duitsland en oostenrijk was de 
jongerenwerkloosheid het laagst (respectievelijk 7,5 en 
8,6 %), terwijl de meest zorgwekkende cijfers, in de buurt 
van 60 %, werden opgetekend in Griekenland en Spanje. 
Er moet echter worden aan herinnerd dat de werkloos-
heidsgraad van de 15- tot 24-jarigen wordt uitgedrukt in 
verhouding tot de beroepsbevolking – de personen met 
een baan of die beschikbaar zijn om er een uit te oefe-
nen – van die leeftijdscategorie, en niet ten opzichte van 
de totale jongerenpopulatie. Doordat een groot deel van 
de jongeren niet op de arbeidsmarkt aanwezig is, omdat 
ze studeren of een opleiding volgen, valt de basis van de 
noemer derhalve kleiner uit. op Europees niveau werden 
maatregelen genomen om de jongerenwerkloosheid te 

bestrijden. Tijdens de Europese raad van 28 juni 2013 
hebben de staatshoofden en regeringsleiders een alge-
meen plan goedgekeurd, dat de versnelde tenuitvoerleg-
ging omvat van het Werkgelegenheidsinitiatief voor jon-
geren – om de beroepsinschakeling te ondersteunen van 
werklozen in de regio’s met een hoge werkloosheid – en 
van de jongerengarantie – die hen binnen de vier maan-
den een baan wil helpen vinden of een opleiding wil laten 
volgen – alsook de versterking van de mobiliteit van jonge 
mensen en de medewerking van de sociale partners.

Aanzienlijke vertraging van de inflatie

De inflatie van de consumptieprijzen in het eurogebied 
is tijdens het verslagjaar aanzienlijk vertraagd, tot gemid-
deld 1,4 %. Deze achteruitgang kan worden verklaard 
door de sterke inkrimping van de prijsstijging voor energie 
ten opzichte van het hoge niveau van de afgelopen twee 
jaar, als gevolg van de daling van de olieprijzen en de ap-
preciatie van de euro. Bovendien is ook de onderliggende 
inflatietendens – dat wil zeggen de inflatie ongerekend 
de componenten in verband met voedingsmiddelen en 
energieproducten – geleidelijk teruggelopen, tegen de 
achtergrond van de futloze economische bedrijvigheid, 
maar ook van het uitdovende effect van de vroeger 
opgetekende verhogingen van de belastingen en de 
gereglementeerde prijzen in bepaalde economieën van 

Grafiek 9 ARBEIDSMARKT IN HET EUROGEBIED 

(veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende 
kwartaal van het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)
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het eurogebied. Net zoals het geval was voor de bedrij-
vigheid, liep de verandering op jaarbasis van de HICP in 
2013 sterk uiteen tussen de verschillende lidstaten. In 
verscheidene landen, zoals Portugal, Ierland of Cyprus 
waren de inflatoire spanningen immers uiterst matig, tot 
zelfs negatief in Griekenland, terwijl de inflatie op jaar-
basis in finland of oostenrijk licht hoger was dan 2 %. 
In Nederland bedroeg de inflatiegraad 2,6 %, als gevolg 
van een verhoging van het normale btw-tarief en van 
bepaalde gereglementeerde prijzen.

Voortzetting van de interne en 
externe herbalancering

De correctie van de macro-economische, budgettaire en 
financiële onevenwichtigheden die door de financiële en 
economische crisis aan het licht waren gekomen, werd 
in 2013 voortgezet, zij het in een minder krachtig tempo 
dan de voorgaande jaren. Hoewel deze aanpassingen 
het in de loop van het jaar ontluikende herstel tijdelijk 
kunnen afremmen, zijn ze onontbeerlijk om de grond-
vesten te leggen van een duurzame ontwikkeling in de 
verschillende staten van het eurogebied en zo de goede 
werking van de Economische en Monetaire unie (EMu) 
te bestendigen. over het algemeen was de vooruitgang 
het duidelijkst in de landen die zich in de meest kwets-
bare situatie bevonden. In de meeste gevallen maakten 
de aanpassingen deel uit van programma’s die de natio-
nale overheden met het IMf, de EC en de ECB (de trojka) 
hebben afgesloten als voorwaarde voor de toegekende 
financiële bijstand. De overige lidstaten worden geregeld 
onderworpen aan een onderzoek door de EC en de 
Europese raad in het kader van het Europees semester, 
meer bepaald via de procedure bij macro-economische 
onevenwichtigheden (MIP) en de procedure bij buiten-
sporige tekorten (EDP). In voorkomend geval worden aan-
bevelingen aan hun adres geformuleerd die het risico van 
structurele onevenwichtigheid of kwetsbaarheid moeten 
verminderen.

Algemeen gesproken werden vooral belangrijke stappen 
gezet op het vlak van bestrijding van de externe oneven-
wichtigheden, concurrentievermogen en overheidstekort. 
Die hebben evenwel nog niet geleid tot een daling van 
het schuldpeil tot een houdbare positie op lange termijn.

In de landen waar het saldo van de lopende rekening met 
de rest van de wereld sterk deficitair was vóór de crisis, 
heeft de geleidelijke verbetering sedert 2008 zich in 2013 
doorgezet, zij het minder snel. In Griekenland en Cyprus 
zijn de lopende tekorten sterk afgenomen tegenover het 
recordpeil van 2008, maar in 2013 beliepen ze nog zowat 
2 % bbp. In Spanje en Portugal zijn de tekorten, die in 

2008 ongeveer 10 % bbp bedroegen, in 2013 omgebo-
gen in overschotten. Ierland, waar het saldo reeds in 2010 
positief geworden was, kon ook in 2013 een overschot 
voorleggen van om en bij de 4 % bbp, vrijwel evenveel 
als in 2012. Tegelijkertijd zijn de saldi van de landen die 
traditioneel een overschot boeken in het algemeen niet 
verminderd sinds 2008. Zo bedroeg het overschot op de 
lopende rekening van Duitsland, het grootste in absolute 
cijfers, in 2013 opnieuw 7 % bbp. In november 2013 be-
sloot de EC een diepgaand onderzoek in te stellen naar 
Duitsland in het kader van de MIP, teneinde de externe 
positie van het land beter te analyseren en het verloop 
van de binnenlandse vraag te bestuderen. In Nederland is 
het overschot op de lopende rekening, tegen de achter-
grond van een zwakke binnenlandse vraag, de afgelopen 
drie jaar zelfs geleidelijk toegenomen, tot 10 % bbp in 
2013. Het herstel van de lopende saldi van de landen die 
oorspronkelijk met een tekort kampten, in combinatie met 
de stabilisering of zelfs de toename van de saldi van de 
landen die reeds een overschot konden voorleggen, heeft 
al met al geleid tot een stijging van het overschot van het 
eurogebied als geheel, tot meer dan 2 % bbp in 2013.

Het herstel van de handelsbalans heeft aanzienlijk bijge-
dragen tot de verbetering van de lopende rekeningen in 
de landen die vroeger met tekorten kampten. Afhankelijk 
van het land was dit toe te schrijven aan een vermin-
dering van de invoer, als gevolg van de inkrimping van 
de binnenlandse vraag, ofwel aan de dynamiek van de 
uitvoer, geschraagd door het toegenomen concurrentie-
vermogen. In Griekenland en Cyprus, landen die gecon-
fronteerd werden met een ernstige inkrimping van de 
binnenlandse vraag, speelde de daling van de invoer een 
doorslaggevende rol in het herstel van de handelsbalans, 
hoewel de uitvoer in Griekenland in 2013 is versneld. In 
Ierland, Portugal en Spanje was de aantrekkende uitvoer 
de belangrijkste factor voor de correctie van de saldi van 
het handelsverkeer. Behalve door hun concurrentieposi-
tie, groeide de uitvoer van deze landen eveneens door 
een toenemende geografische diversifiëring naar de 
opkomende markten, waaronder Azië, maar ook Latijns-
Amerika, vooral voor Portugal en Spanje, alsook door een 
verbreding van het gamma aan uitgevoerde producten. In 
Italië daarentegen, waar de uitvoer onmiddellijk na de fi-
nanciële crisis van 2008 was opgeveerd, werd vervolgens 
een minder dynamisch verloop opgetekend. 

Sedert 2008 is de indicator van de reële effectieve wis-
selkoers ten opzichte van de handelspartners uit het 
eurogebied duidelijk neerwaarts gericht voor de defici-
taire landen. Deze beweging, die een opleving van hun 
concurrentievermogen weerspiegelt – hier beoordeeld 
aan de hand van de loonkosten per eenheid product voor 
de economie in haar geheel – heeft de geaccumuleerde 
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verslechtering in deze landen tussen het begin van de 
EMu en 2008 grotendeels gecompenseerd. Voor som-
mige van deze landen, zoals Spanje, kan dit ten dele wor-
den toegeschreven aan de eerste tastbare resultaten van 
de structurele hervormingen op de arbeidsmarkt. In 2013 
is de reële effectieve wisselkoers ten opzichte van de rest 
van het eurogebied verder gedeprecieerd in Griekenland 
en Spanje, terwijl de correctie ervan haperde in Ierland en 
in mindere mate in Portugal. Tegelijkertijd lieten de wis-
selkoersen in andere lidstaten zoals Italië, frankrijk of zelfs 
Duitsland in 2013 een stijging in reële termen optekenen. 
Die ontwikkeling droeg bij tot een afname van de concur-
rentieverschillen in het eurogebied.

opdat de economie opnieuw zou berusten op een even-
wichtig draagvlak, moeten de aanpassingen in de kwets-
bare landen of de landen met een aanpassingsprogram-
ma uitmonden in een proces waarbij de middelen die 
initieel te sterk op de bouwnijverheid of andere weinig 
aan internationale concurrentie blootgestelde bedrijfstak-
ken gericht zijn, worden overgeheveld naar productievere 
en meer op de buitenlandse vraag afgestemde bedrijfs-
takken. Het verloop van de werkgelegenheid tijdens de 
afgelopen vijf jaar toont aan dat er tot nog toe weinig 
vooruitgang is geboekt in dit proces.

Sedert 2008 gingen weliswaar veel banen verloren 
in de bouwnijverheid en de vastgoedsector. Dat was 
voornamelijk het geval in Spanje en in Ierland, door het 
uiteenspatten van de vastgoedzeepbel, maar ook in 
Griekenland, Cyprus en Portugal, als gevolg van de diepe 
en algemene recessie waarin deze economieën wegzon-
ken. In al deze landen is de werkgelegenheid evenwel 
ook afgenomen in de uitvoergerichte bedrijfstakken, die 
geacht worden de overtollige werknemers over te nemen. 
Alleen in Ierland werd in 2013 in dat opzicht een licht 
herstel van de werkgelegenheid opgetekend. Tegen de 
achtergrond van de algemene recessie hebben de inspan-
ningen ter versterking van het concurrentievermogen nog 
niet geleid tot een toename van het personeelsbestand. 
op korte termijn kunnen die inspanningen overigens zelf 
de werkgelegenheid drukken, indien ze betrekking heb-
ben op de verbetering van de productiviteit. Van 2008 tot 
2013 is de werkgelegenheid aldus sterker teruggelopen in 
de uitvoergerichte bedrijfstakken dan in de andere bran-
ches, die zijn afgeschermd van de internationale concur-
rentie. In deze laatste bleef de werkgelegenheid redelijk 
gespaard, behalve in Cyprus en Griekenland, waar vanaf 
2010 een dalende tendens werd opgetekend, als gevolg 
van het effect van de inspanningen inzake budgettaire 
consolidatie op de werkgelegenheid bij de overheid.

Grafiek 10 EXTERNE AANPASSINGEN IN HET EUROGEBIED
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Terwijl aanzienlijke vooruitgang werd geboekt bij de cor-
rectie van de externe onevenwichtigheden, zonder dat 
deze volledig werden weggewerkt, zijn de resultaten in-
zake schuldvermindering in de niet-financiële private sec-
tor minder gunstig. Tegen de achtergrond van een lage 
rente en overvloedige liquiditeiten, waren deze schulden 
tijdens het decennium vóór de crisis sterk gestegen en 
hadden ze in sommige landen een buitensporig en moei-
lijk houdbaar peil bereikt. ondanks balansaanpassingen 
en een zeer trage, in tal van lidstaten zelfs negatieve 
kredietgroei, is het niveau van de uitstaande schulden in 
veel landen nog altijd hoog. De op geconsolideerde basis 
gemeten – dat wil zeggen ongerekend de wederzijdse 
financiële tegoeden en verplichtingen in dezelfde sector – 
schuldratio van de niet-financiële private sector, die eind 
2010 in het eurogebied een recordpeil van 144 % bbp 

had bereikt, is licht teruggelopen, tot 139 % bbp medio 
2013. De aanpassing is dus beperkt gebleven, ondanks 
een versnelling sedert eind 2012.

Binnen het eurogebied loopt het private schuldpeil 
sterk uiteen tussen de landen en sectoren onderling. 
onder meer in Cyprus, Ierland, Portugal, Nederland en 
Spanje beliep het schuldpeil van de private sector in het 
tweede kwartaal van 2013 ongeveer of meer dan 200 % 
bbp. In deze landen spelen de schulden van de niet-
financiële ondernemingen doorgaans de belangrijkste 
rol. Nederland vormt in dat opzicht een uitzondering, 
aangezien vooral de schulden van de huishoudens er 
buitensporig zijn gestegen, tegen de achtergrond van een 
vastgoedhausse die op gang kwam in de jaren negentig. 
Die laatste werd in de hand gewerkt door de specifieke 

Grafiek 11 HERSCHIKKING VAN DE WERKGELEGENHEID IN DE LANDEN VAN HET EUROGEBIED IN EEN AANPASSINGSPROCES

(verandering van de werkgelegenheid, uitgedrukt in verhouding tot de beroepsbevolking, in procentpunt)
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kenmerken van de Nederlandse hypotheekmarkt, met 
name door de verstrekking van leningen waarvan de 
hoofdsom helemaal wordt terugbetaald op de vervaldag 
en door een belastingstelsel dat gul was voor kredietne-
mers. Het door deze lidstaten opgezette aanpassingstra-
ject verloopt zeer ongelijk. De grootste correcties sinds 
het hoogtepunt van het schuldpeil werden opgetekend 
in Ierland en vooral in Spanje, zowel bij de huishoudens 
als in de ondernemingen. In Nederland liepen vooral de 
schulden van de niet-financiële ondernemingen terug, 
hoewel de schuldafbouw van de huishoudens in de eerste 
helft van 2013 versnelde. In Cyprus en Portugal tot slot, 
namen de schulden slechts zeer licht af, en alleen bij de 
particulieren.

Met betrekking tot de overheidsrekeningen hebben 
de overheden de consolidatie-inspanningen voortgezet 
waartoe ze zich vanaf 2010 hadden verbonden. Het 
tekort in het eurogebied is dan ook verder afgenomen : 
volgens de najaarsprognoses 2013 van de EC daalde het 
van 3,7 % in 2012 tot 3,1 % bbp tijdens het verslagjaar, 
dat is minder dan de helft van het recordpeil van 2009. 
In 2013 sloten alle landen van het eurogebied met een 
tekort, uitgezonderd Duitsland, waar de overheidsfinan-
ciën nagenoeg in evenwicht waren. Van deze landen 
slaagden alleen Estland, Luxemburg, finland, oostenrijk 
en België erin het tekort onder de grens van 3 % bbp te 
handhaven. De grootste tekorten werden daarentegen 
nog altijd opgetekend in de landen met een aanpassings-
programma, namelijk Griekenland (13,5 % bbp), Cyprus 
(8,3 % bbp), Ierland (7,4 % bbp), Spanje (6,8 % bbp) en 
Portugal (5,9 % bbp). In Griekenland en Cyprus zijn de 
tekorten verslechterd ten opzichte van het voorgaande 
jaar, daar ze in 2013 werden opgedreven door uitzon-
derlijke transacties, namelijk de aanzienlijke kosten voor 
de herkapitalisatie van de banken in Griekenland en de 
betaling van een vergoeding door de Cypriotische over-
heid als compensatie voor de grote verliezen die werden 
geleden door de voorzorgs- en pensioenfondsen van 
de Cyprus Popular Bank. Als de niet-recurrente factoren 
buiten beschouwing gelaten worden, zouden de tekorten 
in Griekenland en Cyprus respectievelijk ongeveer 4 en 
6,5 % bbp hebben belopen.

Terwijl het conjunctuurklimaat in het eurogebied on-
gunstig bleef, kan de nieuwe correctie van het financie-
ringssaldo van de overheidsrekeningen in 2013 worden 
toegeschreven aan het effect van discretionaire maat-
regelen. Zo zijn de structurele begrotingssaldi in het 
 eurogebied – waarin geen rekening wordt gehouden met 
conjunctuurinvloeden en tijdelijke maatregelen – verder 
verbeterd, vooral in de landen die sedert 2010 aanzien-
lijke inspanningen inzake begrotingsconsolidatie hebben 
geleverd, zoals Griekenland, maar ook Portugal, Spanje 

en Italië. Gemiddeld in het eurogebied lijkt de aanpas-
sing evenwel enigszins aan kracht te hebben ingeboet, 
aangezien de verbetering van het structurele saldo is 
teruggelopen van 1,5 procentpunt in 2012 tot 0,7 pro-
centpunt in 2013.

In 2013 bevonden slechts vijf lidstaten van het euroge-
bied zich niet in een procedure bij buitensporige tekorten 
(EDP), namelijk finland, Estland, Luxemburg, Duitsland 
en Italië. De procedures met betrekking tot deze twee 
laatste landen werden door de Ecofin-raad respectie-
velijk in juni 2012 en juni 2013 afgesloten. Tegen de 
achtergrond van de moeilijke macro- economische situ-
atie van de afgelopen jaren, hebben de Europese auto-
riteiten zich gebogen over een betere afstemming van 
het tempo van de begrotingsconsolidatie, teneinde een 
goed evenwicht te vinden tussen het risico dat een al 
te brutale consolidatie de recessieve krachten op korte 
termijn overmatig versterkt, enerzijds, en de noodzake-
lijke duurzame sanering van de overheidsfinanciën an-
derzijds. Terwijl de nominale drempel van 3 % bbp voor 
de bepaling van een buitensporig tekort blijft bestaan, 
wordt voortaan meer de nadruk gelegd op de struc-
turele consolidatie-inspanningen. Het corrigerend ge-
deelte van het Stabiliteits- en groeipact voorziet daartoe 
in een budgettaire aanpassing in structurele termen, 
waarin rekening wordt gehouden met de verschillen 
tussen landen en waardoor de automatische stabilisa-
toren gedurende heel het aanpassingstraject kunnen 
blijven spelen. Aangezien het herstel later op gang 
kwam en de inkrimping van het bbp in 2012 groter was 
dan oorspronkelijk verwacht, heeft de Ecofin-raad in 
juni 2013 aan vijf landen van het eurogebied extra tijd 
gegeven om hun buitensporig tekort weg te werken 
– twee jaar voor frankrijk (2015), Slovenië (2015) en 
Spanje (2016), en een jaar voor Nederland (2014) en 
Portugal (2015) – waarbij nieuwe, overeenkomstige 
tekortdoelstellingen werden vastgesteld. De raad heeft 
daarentegen besloten een nieuwe procedure op te 
starten tegen Malta, dat zijn tekort moet wegwerken 
tegen 2014. Conform het preventief gedeelte van het 
pact moeten de lidstaten van het eurogebied bovendien 
op middellange termijn streven naar een nationale doel-
stelling, die overeenstemt met een streefwaarde inzake 
structureel tekort. Het doel daarvan is ervoor te zorgen 
dat de inspanningen inzake budgettaire consolidatie 
duurzaam blijven nadat de buitensporige tekorten wer-
den aangezuiverd en te waarborgen dat de overheids-
schuld een houdbaar niveau bereikt. Behalve enkele 
landen zoals Duitsland of finland, die hun doelstelling 
op middellange termijn reeds hebben bereikt, zullen de 
meeste lidstaten van het eurogebied hun inspanningen 
in de toekomst niet kunnen laten verslappen, willen ze 
hun nationale doelstellingen behalen. 
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ondanks de vermindering van het tekort, is de schuld ratio 
van de overheid in het eurogebied opnieuw toegenomen, 
zij het minder snel dan in 2012, tot 95,7 % bbp eind 2013. 
Deze stijging van de schuldratio is voor ongeveer twee 
derde te verklaren door het ‘sneeuwbaleffect’ – waarbij het 
niveau van het primair saldo ontoereikend was als compen-
satie van het feit dat de groei van het nominale bbp kleiner 
is dan de impliciete rente op de overheidsschuld – en in min-
dere mate door stock-flow adjustments (dat wil zeggen de 
verandering van de schuld die aan andere factoren dan het 
financieringssaldo kan worden toegeschreven). Deze aan-
passingen weerspiegelen onder meer overheidsinterventies 
ten voordele van de financiële sector of de hulp die aan een 
aantal landen werd toegekend in het kader van de Europese 
steunmechanismen. De schuldratio van de overheid in 
verhouding tot het bbp is in alle landen toegenomen, met 
uitzondering van Duitsland en, volgens de ramingen van de 
Bank, België, waar de schuld licht is teruggelopen. Eind 2013 
was de overheidsschuldquote ruim hoger dan 100 % bbp in 
Griekenland, Italië, Portugal, Ierland en Cyprus.

1.3 Monetair beleid van het 
Eurosysteem

financiële fragmentatie in het eurogebied 
en intermediatierol van het Eurosysteem

Een rustiger financiële omgeving

De tijdens de zomer van 2012 in verschillende landen van 
het eurogebied opgedoken financiële spanningen bete-
kenden dat de financiële markten van het eurogebied 
veel sterker gefragmenteerd werden langs de nationale 
grenzen. Die fragmentatie was zich reeds in het voorjaar 
van 2010 beginnen af te tekenen tegen de achtergrond 
van de overheidsschuldencrisis. De spanningen dreigden 
een aantal lidstaten, met inbegrip van hun financieel 
stelsel, mee te sleuren in een negatieve spiraal en syste-
mische instabiliteit te veroorzaken, wat een gevaar inhield 

Grafiek 12 SCHULD EN BEGROTINGSSALDI IN HET EUROGEBIED
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voor de prijsstabiliteit op middellange termijn. om de 
uniformiteit van het monetair beleid te vrijwaren en een 
vlotte transmissie van dat beleid naar de reële economie 
te garanderen, kondigde de raad van Bestuur van de 
ECB, na zijn vergadering van augustus 2012, derhalve aan 
bereid te zijn oMT’s te verrichten op de secundaire markt 
voor overheidsobligaties.

In de laatste maanden van 2012 had die aankondiging 
het risico afgewend dat een lidstaat eventueel uit het 
eurogebied zou stappen en had het ook de financiële 
spanningen snel en duidelijk gekalmeerd, vooral op de 
markten van de overheidsschuld van de landen waarover 
de grootste ongerustheid bestond, zoals Italië en Spanje. 
Bovendien namen de banken vanaf september, onmid-
dellijk nadat de financiële omstandigheden opnieuw 
waren verbeterd, geleidelijk minder liquiditeiten op bij 
het Eurosysteem.

Tijdens de eerste maanden van 2013 maakten de afge-
nomen spanningen op de financiële markten plaats voor 
een hernieuwd optimisme. ondanks persistente zwak-
heden op macro-economisch vlak en een tijdelijke in-
terne onzekerheid in enkele landen van het eurogebied, 
werden de premies van de meest risicovolle activa fors 

gedrukt en werd de financiële fragmentatie enigszins 
kleiner. Dit was het gevolg van de sterk accommode-
rende monetairbeleidskoers van de centrale banken in 
de voornaamste geavanceerde economieën, de voor-
uitgang inzake het oprichten van een Europese banken-
unie en het verstevigde vertrouwen van de beleggers. 
Gedurende het hele verslagjaar namen de spanningen op 
de markten verder af en werd de overheidsschuldencrisis 
minder scherp ; het oMT-programma werd derhalve niet 
geactiveerd. 

Tegen die achtergrond kregen de banken steeds vlotter 
toegang tot de financieringsmarkten, zowel voor retail- 
en interbancaire financiering als voor de financiering via 
de uitgifte van schuldbewijzen en effectisering, zoals 
blijkt uit de antwoorden op de ad-hocvraag in de drie-
maandelijkse enquête van het Eurosysteem naar de ban-
caire kredietverlening (BLS). Zo werd de depositobasis, 
die tijdens de financiële onrust duidelijk was verzwakt in 
de landen die zich middenin de overheidsschuldencrisis 
bevonden, verstevigd.

Een kleinere intermediatierol voor 
het Eurosysteem

Doordat de banken doorgaans vlotter toegang kregen 
tot de markten en als gevolg van hun verbeterde fi-
nancieringsvoorwaarden, werden ze minder afhankelijk 
van het Eurosysteem. Daarvan getuigen met name de 
omvangrijke vervroegde terugbetalingen van de mid-
delen die ze hadden opgehaald bij de twee langer-
lopende herfinancieringstransacties met een looptijd 
van drie jaar op respectievelijk 21 december 2011 en 
29 februari 2012. 

In december 2011 werd tot die transacties besloten 
teneinde de banken toegang te waarborgen tot stabiele 
financiering op langere termijn en zodoende te vermijden 
dat ze hun kredietverlening aan de economie onver-
hoeds zouden verkrappen tegen de achtergrond van 
hevige spanningen op verschillende segmenten van de 
financiële markten in het eurogebied. De financierings-
problemen waar tal van instellingen toen mee werden 
geconfronteerd en de aantrekkelijke voorwaarden die 
werden aangeboden, maakten dat bij de eerste en de 
tweede transactie respectievelijk ongeveer € 489 mil-
jard en € 530 miljard werd toegekend, goed voor een 
totale nettoliquiditeitsinjectie van ongeveer € 500 mil-
jard, omdat minder liquiditeiten werden opgenomen in 
het kader van andere transacties. Vanwege de op dat 
ogenblik sterke fragmentatie van de financiële markten 
langs de landsgrenzen, deden voornamelijk de in finan-
cieringsmoeilijkheden verkerende banken uit de zwaarst 

Grafiek 13 TOTAAL VAN DE DEPOSITO’S (1) BIJ DE 
NATIONALE BANKSECTOREN
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door de overheidsschuldencrisis getroffen landen voor 
hun herfinanciering een beroep op het Eurosysteem. De 
banken van de als solider beschouwde landen, die zich 
uit de interbancaire markt hadden teruggetrokken en ge-
profiteerd hadden van een liquiditeitstoestroom, plaats-
ten daarentegen hun overschot bij het Eurosysteem. 
Dit laatste werd er aldus toe genoopt een belangrijker 
intermediatiefunctie te vervullen tussen de nationale 
banksectoren, met een ongekende balansverlenging tot 
gevolg. Dat verloop contrasteerde enigszins met de ont-
wikkelingen die werden opgetekend bij het begin van de 
crisis, aan het einde van 2008 en in 2009, toen de inter-
mediatierol van het Eurosysteem veeleer betrekking had 
op de afzonderlijke banken in de verschillende jurisdicties 
van het eurogebied. Teneinde de banken een hoge mate 
van flexibiliteit te bieden en het voor hen gemakkelijker te 
maken om hun passiva te beheren, werd aan de driejaars 
langerlopende herfinancieringstransacties een optie toe-
gevoegd tot volledige of gedeeltelijke terugbetaling van 

de toegewezen bedragen na een periode van ongeveer 
een jaar. 

Zoals aanvankelijk overeengekomen, werden, naar eigen 
goeddunken van de banken, de via die transacties ver-
strekte liquiditeiten wekelijks terugbetaald. De terugbeta-
ling van de eerste transactie startte op 30 januari 2013, 
die van de tweede op 27 februari 2013. over het geheel 
van het verslagjaar werd voor de eerste en de tweede 
transactie respectievelijk € 259 miljard en € 187 miljard 
terugbetaald, wat overeenstemt met bijna 90 % van het 
nettobedrag van de initieel in het bankwezen geïnjecteer-
de sommen. Dat het terugbetaalde bedrag voor de eerste 
transactie hoger lag, betekent dat de kredietinstellingen 
vooral de liquiditeiten met een langere resterende looptijd 
wensen aan te houden.

Vervroegde terugbetalingen van bedragen die geregeld 
de verwachtingen overtroffen, versterkten het gevoel 

Grafiek 14 LIQUIDITEIT IN HET EUROSYSTEEM
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dat de spanningen in de banksector wegebden. Behalve 
door de algemene verbetering van de financieringsvoor-
waarden in de verschillende lidstaten, werden de beslis-
singen van de banken om terug te betalen blijkbaar mede 
ingegeven door enkele meer specifieke factoren. uit de 
door de ECB bij een steekproef van banken gehouden 
enquête komen twee specifieke factoren naar voren. De 
eerste betreft een algemene tendens van de banksector 
om zich op stabielere financieringsbronnen te richten, 
zoals de deposito’s van de particulieren. De tweede houdt 
verband met de balansaanpassing van de banken in het 
eurogebied, die vaak gepaard gaat met een gematigder 
toename, of zelfs met een inkrimping, van de omvang van 
die balansen, waardoor de financieringsbehoeften over 
het geheel beschouwd afgenomen zijn. 

Parallel met de terugbetalingen, is de vraag naar liqui-
diteiten via de andere transacties van het Eurosysteem 
tijdens het afgelopen jaar slechts weinig toegenomen, 
zodat de totale via de openmarkttransacties verstrekte 
nettoliquiditeiten met zowat € 274 miljard verminderden 
tot € 740 miljard eind december. Die daling had enkel te 
maken met een zwakkere vraag van de banken aange-
zien deze laatste, krachtens het vasterentetenderbeleid 
met volledige toewijzing, bij de verschillende liquiditeits-
verschaffende transacties van het Eurosysteem zoveel 
liquiditeit kunnen verkrijgen als ze wensen, althans tegen 
afgifte van gepast onderpand. De geconsolideerde liqui-
diteitsbehoefte van het bankwezen in zijn geheel werd 
groter naar aanleiding van de stijging van de autonome 
liquiditeitsverkrappende factoren (zoals de in omloop 
zijnde bankbiljetten), terwijl de verplichte reserves licht 
afnamen, louter als mechanisch gevolg van de daling van 
de kortetermijndeposito’s bij de banken die aan de be-
rekening ervan ten grondslag liggen. Tegen deze achter-
grond slonk het liquiditeitsoverschot, dat gelijk is aan de 
door het Eurosysteem toegekende sommen bovenop de 
geconsolideerde liquiditeitsbehoefte van het bankwezen, 
tot ongeveer € 275 miljard eind 2013, tegen meer dan 
€ 600 miljard eind 2012. Aangezien het bankwezen van 
het eurogebied een gesloten circuit is, plaatsen de banken 
met een surplus deze liquiditeitsoverschotten uiteraard bij 
het Eurosysteem, hetzij op de depositofaciliteit, hetzij op 
hun rekening-courant bovenop de reserveverplichtingen. 
Beide faciliteiten bieden immers identieke voorwaarden 
sedert de raad van Bestuur van de ECB in juli 2012 be-
sloot de rente op de depositofaciliteit te verlagen tot 0 %.

financiële fragmentatie houdt aan

Doordat het liquiditeitsoverschot verkleinde, werd de 
intermediatiefunctie van het Eurosysteem in het bankwe-
zen van het eurogebied uiteraard minder belangrijk en 

werd zijn balans duidelijk korter. Tegen de achtergrond 
van de aanhoudende financiële fragmentatie bleef het 
Eurosysteem toch een niet te verwaarlozen bron van 
herfinanciering in de in moeilijkheden verkerende landen. 
Vanwege de voor de banken geldende verschillen qua 
financieringstoegang en -voorwaarden, bleven de aan 
de huishoudens en de niet-financiële ondernemingen 
geboden voorwaarden voor bankleningen bovendien 
zeer verschillend. ongeacht of het gaat om rentetarieven 
of om de groei van leningen, de verschillen tussen de 
landen bleven groot, wat tevens getuigde van aanzien-
lijke discrepanties op het vlak van de macro- economische 
omgeving en de nood tot schuldafbouw van de financiële 
en niet-financiële  sector. Tot de specifieke factoren die 
de bankrente hebben beïnvloed, behoren met name de 
omvang van de dubieuze leningen en de kapitaalpositie 
van de verschillende banksectoren.

Teneinde voor alle banken in het eurogebied de toegang 
tot liquiditeiten te vrijwaren en op die manier de krediet-
verlening te ondersteunen, besloot de raad van Bestuur 
tijdens zijn vergadering van 2 mei 2013 door te gaan met 
de herfinancieringstransacties van het Eurosysteem in de 
vorm van vasterentetenders, met volledige toewijzing van 
de inschrijvingen, zolang als nodig, en op zijn minst tot 

Grafiek 15 NETTOLENINGEN (1) VAN DE BANKSECTOREN BIJ 
DE NATIONALE CENTRALE BANKEN

(uitstaande bedragen, maandgegevens, in € miljard)
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8 juli 2014. Hij stelde dat de centrale beleidsrente zou 
gelden voor de basisherfinancieringstransacties alsook 
voor de transacties waarvan de duur samenvalt met een 
reserveaanhoudingsperiode, ongeveer een maand. De 
rente op de langerlopende herfinancieringstransacties 
zou gelijk zijn aan de gemiddelde rente op de tijdens de 
duur van de betreffende transactie verrichte basisherfi-
nancieringstransacties. Na afloop van zijn vergadering 
van 7 november 2013 deelde de raad van Bestuur mee 
dat die procedure zo lang als nodig, en tot ten minste 
7 juli 2015, zou worden verlengd. Hierdoor beschikken 
de kredietinstellingen over de garantie dat ze na de ver-
valdatum van de langerlopende driejaars transacties, in 
het eerste kwartaal van 2015, bij het Eurosysteem nog 
liquiditeiten zullen kunnen opnemen.

Monetairbeleidskoers

futloosheid van de bedrijvigheid in 
het  eurogebied wordt bevestigd door 
de  economische en monetaire analyse

ondanks de verbetering in de financiële sfeer, bleef de 
economische bedrijvigheid tijdens de eerste maanden 
van het verslagjaar nog uitermate zwak. De groeiver-
wachtingen voor het eurogebied, die in september en 
december 2012 reeds neerwaarts waren bijgesteld, 
werden in maart 2013 nogmaals verlaagd en, tegen de 
achtergrond van balansaanpassingen in de financiële en 
de niet-financiële sector, werd ervan uitgegaan dat de 
economische bedrijvigheid gedurende heel het jaar zwak 
zou blijven. Vanaf mei klaarde het bedrijfsklimaat op en 
werd het geleidelijk duidelijker dat de bedrijvigheid zich 
zou stabiliseren, zij het op een nog steeds laag peil. De 
in het tweede kwartaal opgetekende positieve bbp-groei 
naar volume betekende het einde van zes opeenvolgende 
kwartalen van inkrimping, terwijl het feit dat die groei 
zich in het derde kwartaal zo goed als stabiliseerde, het 
verwachte scenario van een bescheiden en aarzelend 
herstel bevestigde. ondanks deze bemoedigende teke-
nen, bleven aan de vooruitzichten neerwaartse risico’s 
verbonden in een voortdurend onzekere en contrastrijke 
mondiale macro-economische omgeving.

Zoals verwacht, zette de aan de HICP afgemeten inflatie 
haar eind 2011 ingezette neerwaartse tendens voort. 
Vanaf februari zakte ze tot onder de 2 %, hoofdzakelijk als 
gevolg van een prijsdaling voor energiedragers en andere 
grondstoffen. In het najaar verminderde de inflatie echter 
forser dan verwacht als gevolg van, inzonderheid, een 
minder sterke prijsstijging voor levensmiddelen, een forse-
re prijsdaling voor energiedragers en een zekere matiging 
van de diensteninflatie. De inflatie nam het afgelopen jaar 
met in totaal 1,4 procentpunt af, van 2,2 tot 0,8 % tussen 
december 2012 en december 2013. ook de onderlig-
gende inflatie – het verloop van de consumptieprijzen on-
gerekend energie en levensmiddelen – vertoonde tijdens 
die periode een duidelijk neerwaartse tendens, hoewel 
ietwat minder uitgesproken, namelijk van 1,5 tot 0,7 %. 
Er zij overigens opgemerkt dat deze inflatiemaatstaven de 
onderliggende binnenlandse inflatoire druk doorgaans iet-
wat overschatten, aangezien de verhoging van de indirecte 
belastingen de totale inflatie tijdens het afgelopen jaar ten 
belope van ongeveer 0,3 % opwaarts beïnvloedde. Gelet 
op de algemeen zwakke economische situatie werd in het 
basisscenario steeds uitgegaan van een gematigd prijs-
verloop en in het najaar ontstond het vooruitzicht dat de 
inflatie gedurende lange tijd laag zou blijven. op middel-
lange termijn, en rekening houdend met de beslissingen 

Grafiek 16 DEBETRENTETARIEVEN VAN DE NIEUWE 
BANKLENINGEN AAN NIET-FINANCIËLE 
ONDERNEMINGEN

(maandgegevens, initiële looptijd van minder dan een jaar, tot 
€ 1 miljoen)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Standaardafwijking van de rentetarieven (1)

(linkerschaal)

België

Duitsland

Frankrijk

Italië

Ierland

Spanje

Portugal

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

(rechter-
schaal)

Bron : ECB.
(1) Standaardafwijking van de rentetarieven voor de twaalf lidstaten van het 

eurogebied op 1 januari 2002, met uitzondering van Luxemburg.



73Economische en financiële ontwikkelingen ❙  WErELDECoNoMIE EN EuroGEBIED ❙ 

van de raad van Bestuur, werden de risico’s voor de voor-
uitzichten voor de prijsontwikkelingen globaal genomen 
als in evenwicht beschouwd, met neerwaartse risico’s als 
gevolg van de zwakke bedrijvigheid en opwaartse risico’s 
vanwege de verhoging van de overheidsgereguleerde prij-
zen en indirecte belastingen en vanwege de prijsstijging 
voor aardolie en andere grondstoffen.

De korte- en middellangetermijnverwachtingen van de 
private sector bevestigden het oordeel van de raad van 
Bestuur dat de inflatie gedurende lange tijd erg laag zou 
blijven. uit de noteringen van de inflatieswaps bleek dat 
de inflatie naar verwachting slechts zeer geleidelijk zou 
terugkeren naar een niveau dat verenigbaar is met de 
doelstelling van de raad van Bestuur om het inflatiecijfer 
op middellange termijn onder maar dicht bij 2 % te hou-
den. De verwachte trage stijging van de inflatie is in feite 
des te opvallender daar die financiële instrumenten risi-
copremies omvatten. De vooruitzichten op lange termijn 
van hun kant, zoals afgeleid uit enquête- en financiële 

gegevens, blijven niettemin stevig verankerd op een ni-
veau dat in overeenstemming is met de definitie van de 
ECB inzake prijsstabiliteit. 

De monetaire ontwikkelingen en, in het bijzonder, het 
kredietverloop bleven futloos, waardoor het scenario 
van zwakke inflatoire spanningen op middellange ter-
mijn werd bevestigd. De criteria inzake kredietverlening 
bleven restrictief, maar mettertijd werden ze minder 
scherp, zowel voor leningen aan ondernemingen als 
voor woningkredieten. Gelet op de onzekere macro-
economische situatie, bleef de risicoperceptie de groot-
ste bekommering van de banken in het eurogebied bij 
hun kredietverlening aan ondernemingen, terwijl de 
balansbeperkingen in een kalmere financiële omgeving 
nog slechts een zeer geringe rol speelden en aan het 
einde van het jaar zelfs bijdroegen aan een versoepeling 
van de criteria. De vraag naar leningen, van haar kant, 
bleef al met al teruglopen, zij het echter duidelijk trager 
in de loop van de kwartalen.

Grafiek 17 INFLATIE EN INFLATIEVERWACHTINGEN IN HET EUROGEBIED

(jaar-op-jaar veranderingspercentages)
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ondanks de verbeterde financieringsvoorwaarden van de 
banken, bleef de algemene dynamiek van de banklenin-
gen aan de niet-financiële private sector derhalve zwak ; 
ze werd met name afgeremd door de lusteloze econo-
mische bedrijvigheid en door het aan de gang zijnde 
proces van balansaanpassing. Tussen december 2012 
en december 2013 nam de jaar-op-jaar groei van de 
leningen aan ondernemingen aanzienlijk af, van –1,3 tot 
 –2,9 %, terwijl die van de kredietverlening aan huishou-
dens tussen december 2012 en mei 2013 verminderde 
van 0,7 tot 0,3 % en zich vervolgens stabiliseerde. Deze 
tendens was weliswaar zeer algemeen, maar achter de 
ontwikkelingen op het niveau van het eurogebied gingen 
aanzienlijke verschillen tussen de landen schuil. Hoewel 
de grote ondernemingen in tal van jurisdicties alternatieve 
financieringsbronnen konden aanboren, zoals zelffinan-
ciering en rechtstreekse toegang tot de kapitaalmarkt via 
de uitgifte van schuldbewijzen, had dit slechts een gering 
effect op de totale vraag naar leningen in het eurogebied 
als geheel. 

Aangezien de bancaire kredietverlening de basis legt voor 
de geldgroei – ‘Loans make deposits’ – droeg de futloze 
dynamiek van de kredietverlening aan de private sector 
bij tot de in de loop van het verslagjaar opgetekende 
vertraging in de groei van het monetaire aggregaat M3 ; 
de jaar-op-jaar groei van M3 liep terug van 3,5 % in 

december 2012 tot 1 % in december 2013. Die vertraging 
weerspiegelt tevens de portefeuillekeuzes van de beleg-
gers, die, in een klimaat van geringere risico-aversie en 
historisch zeer lage rentetarieven, op zoek gaan naar 
hogere rendementen in activa die niet in M3 vervat zit-
ten. Hiervan getuigen de positieve stromen die in de 
loop van het verslagjaar werden opgetekend ten gunste 
van de beleggingsfondsen, met uitzondering van de 
geldmarktfondsen.

ondanks de vertraagde groei van M3, bleven het verloop 
van de geldhoeveelheid en dat van de kredietverlening 
aan de private sector tijdens het verslagjaar grotendeels 
ontkoppeld. Deze ontkoppeling was in de loop van 2012 
tot stand gekomen en geeft de rol weer van een aantal 
factoren die M3 hebben geschraagd. Tot die factoren be-
horen inzonderheid de netto-instroom van kapitaal tegen 
de achtergrond van een versteviging van het vertrouwen 
in het eurogebied, alsook de afnemende langerlopende 
financiële verplichtingen van de banken. ook de vorderin-
gen van deze laatste op de overheid bleven de monetaire 
groei positief beïnvloeden, zij het in afnemende mate. Al 
deze factoren, die wellicht tijdelijk zijn, maar persistent 
bleken, waren van dien aard dat het ruime aggregaat 
M3 de onderliggende monetaire dynamiek, die relevant 
is voor het verloop van de risico’s voor de prijsstabiliteit, 
wellicht overschat.

Grafiek 18 KWARTAALENQUÊTE VAN HET EUROSYSTEEM NAAR DE BANCAIRE KREDIETVERLENING IN HET EUROGEBIED (1)
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Inzake de componenten van M3, valt het verloop van 
dit ruime monetaire aggregaat voornamelijk te verklaren 
door de gestage stijging van het eng gedefinieerde mo-
netaire aggregaat M1 als gevolg van de persistente voor-
keur van huishoudens en ondernemingen voor liquide de-
posito’s omdat de overige monetaire activa slechts weinig 
rente opleveren. Het verloop van M1 was meer specifiek 
het resultaat van een aanzienlijke instroom van zichtde-
posito’s, die een tegenwicht vormden tegen de uitstroom 
met betrekking tot de verhandelbare instrumenten alsook 
tegen de vertraging van de overige kortetermijndepo-
sito’s. De voorkeur voor M1 werd dus ingegeven door 
andere motieven dan die welke golden aan het einde van 
2011 en begin 2012, toen de toestroom naar M1 hoofd-
zakelijk diende om omvangrijke voorzorgstegoeden aan 
te leggen als reactie op de onzekerheid op de financiële 
markten. Algemeen beschouwd, vertaalde de ononder-
broken daling van de minst liquide componenten van M3 
in de loop van het verslagjaar de arbitrage van beleggers 
inzake rendement en liquiditeit. De geringe uitgiften 
van kortlopend schuldpapier door de banken had echter 
eveneens te maken met de regelgevende bepalingen die 
de banken aanmoedigen zich eerder via deposito’s dan 
via de markt te financieren.

Versoepeling van de monetairbeleidskoers, die 
accommoderend blijft

De ontwikkelingen die werden opgetekend in het ka-
der van de economische en de monetaire analyse, de 
twee pijlers waarop de monetairbeleidsstrategie van het 
Eurosysteem berust, hebben er het hele verslagjaar lang 
toe genoopt een accommoderend monetair beleid te 
voeren. Vanwege een aantal verstorende factoren zag de 
raad van Bestuur zich bovendien genoodzaakt specifieke 
maatregelen te nemen teneinde het accommoderend 
karakter van zijn monetair beleid te vrijwaren.

Bij een groot liquiditeitsoverschot, wat zeer vaak het ge-
val is geweest sedert de invoering, op 15 oktober 2008, 
van vasterentetenders met volledige toewijzing van de 
inschrijvingen, blijft de rente op de daggeldmarkt (Eonia) 
gewoonlijk op een bodempeil binnen de corridor van de 
beleidsrentetarieven, namelijk in de buurt van de rente 
op de depositofaciliteit. Wijzigingen in het liquiditeits-
overschot kunnen echter de daggeldrente, en dus de 
monetairbeleidskoers, beïnvloeden. Hoewel de relatie 
tussen de Eonia-rente en de omvang van het liquiditeits-
overschot mechanisch noch stabiel is, lijkt een verkleining 
van dat overschot tot onder een bepaalde drempel im-
mers een stijging van de Eonia te kunnen teweegbrengen 
in de richting van de centrale beleidsrente. Veranderende 
verwachtingen ten aanzien van de toekomstige om-
vang van het liquiditeitsoverschot kunnen aldus wijzi-
gingen veroorzaken in de vooruitzichten omtrent de 
toekomstige daggeldrente.

Aan het begin van het jaar interpreteerden de markten 
het groter dan verwachte volume van de eerste terugbe-
talingen in het kader van de driejaars liquiditeitsverstrek-
kende transacties als een teken dat de terugbetalingen 
sneller zouden verlopen dan verwacht. Dit uitte zich in 
een stijging van de op de geldmarkt verwachte korte-
termijnrente. Hierdoor vreesde de raad van Bestuur dat 
zijn monetairbeleidskoers door de schommelingen op de 
geldmarkt zou verstoord worden en bevestigde hij zijn 
vastberadenheid om het accommoderend karakter van 
zijn beleid te vrijwaren. De versteviging in het vertrouwen 
van de markten en in de financieringsvoorwaarden van 
de banken ging immers niet gepaard met een verbetering 
van de macro-economische vooruitzichten. 

In het licht van de aanhoudend zwakke economische 
bedrijvigheid, de snelle daling van de inflatie en de op 
middellange termijn geringe onderliggende inflatoire 
spanningen besloot de raad van Bestuur – tijdens zijn 
vergadering van 2 mei 2013 – zijn monetairbeleidskoers 
nog verder te versoepelen door de rente op de basis-
herfinancieringstransacties van het Eurosysteem met 

Grafiek 19 M3 EN LENINGEN AAN DE PRIVATE SECTOR IN 
HET EUROGEBIED
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25 basispunten te verlagen tot 0,5 %, en die op de mar-
ginale beleningsfaciliteit met 50 basispunten tot 1 %. De 
rente op de depositofaciliteit, die in juli 2012 was terug-
gebracht tot 0 %, werd niet gewijzigd.

Aangezien de rente op de depositofaciliteit een onder-
grens is voor de Eonia-rente, deed het feit dat eerstge-
noemde onveranderd bleef de daggeldrente niet dalen, 
zoals dat bij de eerdere renteverlagingen wel het geval 
was geweest. Door de beslissing om de overige beleids-
rentetarieven te verlagen, werden de herfinancieringskos-
ten van de banken bij het Eurosysteem evenwel minder 
zwaar en werd een nieuw plafond vastgesteld voor de 
Eonia-rente, die in een stelsel van vasterentetenders met 
volledige toewijzing a  priori begrensd wordt door de 
centrale beleidsrente.

Hoewel het Eurosysteem technisch gezien de mogelijkheid 
had om de rente op de depositofaciliteit negatief te laten 
worden, besloot de raad van Bestuur dat niet te doen 
omdat de potentiële voordelen daarvan op dat ogenblik 
niet hadden opgewogen tegen de onzekerheid omtrent 
de effecten ervan. De raad sloot evenwel niet uit dat 
hij daar in de toekomst toch toe zou besluiten zodat de 
aankondiging van de renteverlaging gepaard ging met een 
duidelijke afname van de verwachtingen ten aanzien van 
de Eonia-rente. De vernauwing van de corridor van de be-
leidsrentetarieven, van haar kant, verkleinde de potentiële 
volatiliteit van de Eonia. De beslissing om de beleidsrente 
te verlagen en ook de hierboven vermelde beslissing om de 
vasterentetenders met volledige toewijzing te verlengen, 
zijn dus complementair. Door de liquiditeitstoegang op 
lange termijn te waarborgen, draagt deze laatste beslissing 
er a priori immers ook toe bij dat een te grote opwaartse 
volatiliteit van de geldmarktrentes wordt vermeden.

In de loop van de maand mei kwam, samen met de ver-
wachtingen ten aanzien van het toekomstig verloop van 

het liquiditeitsoverschot, een tweede factor de accom-
moderende monetairbeleidskoers van het Eurosysteem 
verstoren door de geldmarktrentes onder opwaartse druk 
te plaatsen. Het ging daarbij om mededelingen van be-
stuurders van de federal reserve over de toekomst van het 
Amerikaans monetair beleid, waarvan de spillovereffecten 
op het eurogebied nader worden toegelicht in Kader 2 
hieronder.

De termijnrentes op de geldmarkt, die tijdens de eerste 
maanden van het jaar licht volatiel waren, vertoonden in 
het voorjaar een opwaartse tendens, en aan het begin 
van de zomer werd het effect van de versoepeling van 
het monetair beleid waartoe in mei was besloten, de 
facto voor een deel tenietgedaan door de aanscherping 
van de financieringsvoorwaarden op de geldmarkt. 
Bovendien waren de verwachtingen ten aanzien van de 
monetairbeleidskoers kennelijk zeer kwetsbaar geworden 
voor schokken die volkomen losstonden van de macro-
economische situatie in het eurogebied.

Tegen deze achtergrond oordeelde de raad van Bestuur, 
tijdens zijn vergadering van juli, dat hij aanwijzingen dien-
de te verstrekken omtrent het toekomstige verloop van 
zijn beleidsrentes en een zogeheten forward guidance 
beleid moest voeren. Hij deelde derhalve mee dat de be-
leidsrentetarieven van de ECB naar verwachting geduren-
de een langere periode op hun huidig of lager peil zullen 
blijven. Dit vooruitzicht, dat de raad van Bestuur tijdens 
iedere daaropvolgende vergadering telkens opnieuw 
bevestigde, was gebaseerd op aanhoudende en overwe-
gend bescheiden inflatievooruitzichten, op middellange 
termijn, rekening houdend met de zwakke economische 
bedrijvigheid en de gematigde monetaire dynamiek.

Een nauwkeuriger communicatie over de toekomstige 
monetairbeleidskoers van het Eurosysteem werd in-
derdaad nuttig geacht, teneinde het schuchter herstel 

Kader 2  –  Het Amerikaans monetair beleid en de monetaire voorwaarden 
in het eurogebied

Door op 2 mei 2013 tot een verlaging van de beleidsrente te besluiten, slaagde de raad van Bestuur er aanvankelijk in 
de monetaire voorwaarden in het eurogebied te versoepelen. Deze versoepeling bleek echter van korte duur te zijn. 
Vanaf begin mei gaf de federal reserve immers herhaaldelijk te kennen dat ze, gezien de verbeterde economische 
vooruitzichten, overwoog het tempo van haar aankopen van langerlopend Amerikaans overheidspapier en door 
hypotheken gedekte effecten (mortgage backed securities of MBS) in de nabije toekomst te verlagen. Tijdens de 
daaropvolgende weken ging hierdoor niet alleen de Amerikaanse risicoloze langetermijnrente fors naar omhoog, 
maar stegen de langere rentes ook wereldwijd. Bijgevolg werden ook de monetaire voorwaarden in het eurogebied 

4
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aangescherpt. Het is immers vooral via zijn effect op de middellange en lange rentes dat het monetair beleid de 
economische bedrijvigheid en in fine de prijsstabiliteit beïnvloedt. De rentetarieven op langere termijn bepalen de 
leningskosten die relevant zijn om een groot gedeelte van de uitgaven te financieren, in het bijzonder de consumptie 
van duurzame goederen en de investeringen.

Door de versnelling van de internationale economische en financiële integratie, hebben de financiële ontwikkelingen 
in de verschillende landen de afgelopen decennia duidelijk meer geconvergeerd (1). Dat geldt ook voor de Verenigde 
Staten en het eurogebied. De langetermijnrentes van deze beide economieën gingen steeds meer correleren, zij het in 
iets mindere mate vanaf 2009. Die hechtere correlatie vloeit in de eerste plaats voort uit het feit dat de economische 
cycli van het eurogebied en de Verenigde Staten momenteel sterker convergeren als gevolg van de intensivering van 
de internationale handel. De verwachtingen ten aanzien van de toekomstige kortetermijnrente, die volledig wordt 
bepaald door de centrale banken, lopen in beide economieën dan ook meer gelijk. Aangezien de langetermijnrente 
voornamelijk wordt bepaald door de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige kortetermijnrente alsook 
door een termijnpremie, wijst ook zij op een toegenomen overeenkomst tussen de beide economieën. Via méér 
grensoverschrijdende arbitrage zorgde de sterker doorgevoerde financiële integratie er bovendien voor dat de 
langetermijnrentes van de landen nauwer met elkaar gingen samenhangen, vooral vóór de crisis. Dat effect vloeit 
voornamelijk voort uit een eenvormiger verloop van de termijnpremie, dat wil zeggen de component van de 
langetermijnrente die weergeeft welke vergoeding de beleggers eisen voor het aan langerlopende activa verbonden 
risico op koersschommelingen.

Ten behoeve van een beter begrip van de ontwikkelingen tijdens het verslagjaar, kan de tienjaars rente in twee 
componenten worden opgesplitst : een langetermijncomponent – de vijfjaars impliciete termijnrente over vijf jaar – 
en een kortetermijncomponent – de vijfjaars rente (2). Het verloop van de langetermijncomponent valt voornamelijk 
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Bronnen : Consensus Economics, Thomson reuters Datastream.
(1) De respectieve rentetarieven voor het eurogebied stemmen overeen met een gemiddelde van de rentetarieven op de overheidsschuldeffecten van vijf landen van het 

eurogebied met een AAA-rating, namelijk Duitsland, finland, frankrijk, Nederland en oostenrijk. Aangezien frankrijk op 12 juli 2013 zijn AAA-rating kwijtraakte, 
werd het franse rentetarief sindsdien niet meer in aanmerking genomen.

(2) De tijdsvariërende correlatie tussen de dagelijkse veranderingen van de tienjaars rente in de Verenigde Staten en het eurogebied wordt berekend op basis van een 
voortschrijdende steekproef over drie jaar.

(1) Zie bv. Bordo M. en T. Helbling (2011), ‘International Business Cycle Synchronization in Historical Perspective’, The Manchester School, 79, 208-238.
(2) Zie Boeckx J., N. Cordemans en M. Dossche (2013), ‘oorzaken en implicaties van een lage risicoloze rente’, Economisch Tijdschrift, NBB, september, 65-92.
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te verklaren door de vooruitzichten omtrent de nominale groei op lange termijn en door een termijnpremie. Er mag 
immers worden van uitgegaan dat het monetair beleid op een dergelijke lange termijn neutraal is en dat de voor 
die termijn in het vooruitzicht gestelde nominale rente derhalve in de buurt ligt van de verwachte nominale groei. 
Aangezien die prognoses de afgelopen jaren zogoed als ongewijzigd zijn gebleven, toont het verschil tussen de vijfjaars 
impliciete termijnrente over vijf jaar en de nominale groeiverwachting voor diezelfde periode aan dat het recente 
verloop van die rente vooral werd bepaald door dat van de termijnpremie. De aankopen van langerlopende activa 
door de federal reserve – haar zogeheten quantitative easing beleid – hebben de afgelopen jaren, via een verlaging 
van de termijnpremie, de daling van de langetermijnrente flink in de hand gewerkt, niet alleen in de Verenigde Staten 
maar, via de internationale arbitrage, ook wereldwijd. Toen de federal reserve in mei 2013 aankondigde dat ze haar 
aankopen van langerlopende activa binnenkort eventueel zou terugschroeven, zorgde dit in de Verenigde Staten dan 
ook voor een duidelijke verhoging van de termijnpremie. ofschoon de langetermijncomponent in het eurogebied meer 
gematigd toenam, lijkt alles erop te wijzen dat de termijnpremie vanaf mei 2013 ook in het eurogebied is gestegen, 
terwijl ze de jaren voordien fors was gedaald.

De mededeling van de federal reserve betreffende haar toekomstige aankopen van activa alsmede de verbeterde 
economische vooruitzichten deden op de financiële markten ook de perceptie ontstaan dat de Amerikaanse 
centrale bank, ondanks haar ongewijzigd forward guidance beleid, eventueel sneller dan verwacht haar 
lagerentebeleid zou stopzetten. Dientengevolge werden de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige 
kortetermijnrente opwaarts herzien, met tot gevolg een aanzienlijke stijging van de kortetermijncomponent 
van de Amerikaanse tienjaars rente – namelijk de vijfjaars rente. Tijdens diezelfde periode ging de vijfjaars rente 
initieel ook in het eurogebied omhoog. Hoewel de economische vooruitzichten voor het eurogebied in mei niet 
sterk verbeterden en de raad van Bestuur begin mei de monetairbeleidskoers besloot te versoepelen, waren de 
internationale financiële markten er blijkbaar van overtuigd dat de verbeterde economische vooruitzichten in de 
Verenigde Staten ook de economie van het eurogebied positief zouden beïnvloeden en aldus aanleiding zouden 
geven tot een renteverhoging.

In juli oordeelde de raad van Bestuur evenwel dat de vooruitzichten inzake prijsstabiliteit in het eurogebied 
geen aanscherping van de monetaire voorwaarden rechtvaardigden. Daarom besloot hij forward guidance te 
verstrekken over de toekomstige beleidsrente. op die manier steeg de rente tijdens de zomer minder sterk in 
het eurogebied dan in de Verenigde Staten. In september 2013 besloot de federal reserve voorlopig duidelijker 
aanwijzingen van een economisch herstel af te wachten alvorens het tempo van haar activa-aankopen aan te 
passen, een beslissing die ervoor zorgde dat de langetermijnrente in de Verenigde Staten en in het eurogebied 
vanaf september opnieuw licht daalde. In december kondigde de federal reserve evenwel aan vanaf januari 2014 
het tempo van haar aankopen te zullen temperen. De raad van Bestuur van de ECB, van zijn kant, besloot in 
november zijn belangrijkste leidinggevende rentetarief met 25 basispunten te verlagen wat er, samen met het 
forward guidance beleid, voor zorgde dat de rente op langere termijn in het eurogebied onder controle bleef. De 
maatregelen van het Eurosysteem hebben dus geholpen om het hoofd te bieden aan de mogelijk ongewenste 
effecten die de verwachte verkrapping van het Amerikaans monetair beleid kan hebben op de monetaire 
voorwaarden in het eurogebied.

van de economische bedrijvigheid en het gunstig ver-
loop van de financieringsvoorwaarden op de financiële 
markten van het eurogebied te vrijwaren. Door er geen 
twijfel over te laten bestaan dat hij gedurende een lange 
periode een accommoderend monetair beleid zal blijven 
voeren en dat hij vastberaden is om op de wijzigingen 
in de macro-economische vooruitzichten te reageren, 
wilde de raad van Bestuur de situatie op de geld-
markt stabieler maken, de marktverwachtingen steviger 

verankeren en, derhalve, zijn monetairbeleidskoers beter 
onder controle houden.

Het sinds juli gevoerde forward guidance beleid heeft drie 
belangrijke kenmerken : om te beginnen, werd dat beleid 
aangekondigd vóór de beleidsrentetarieven op hun abso-
luut dieptepunt werden gebracht. Voor zover het verloop 
van de vooruitzichten inzake prijsstabiliteit zulks vereist, 
bestaat derhalve de mogelijkheid om de rentes nog 
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verder te verlagen. Vervolgens is deze forward guidance 
in overeenstemming met de beslissing van de raad van 
Bestuur om de vasterentetenders met volledige toewijzing 
te verlengen. Een dergelijke procedure is immers mogelijk 
ongeacht het niveau van de beleidsrentetarieven. Tot slot, 
en vooral, is de forward guidance volkomen verenigbaar 
met het mandaat en de monetairbeleidsstrategie van het 
Eurosysteem. In het bijzonder het verloop van de beleids-
rentes zal verder worden bepaald door de vooruitzichten 
inzake prijsstabiliteit op middellange termijn. 

Het valt niet gemakkelijk in te schatten in hoeverre 
het forward guidance beleid doeltreffend is gebleken. 
Hoewel de verwachtingen ten aanzien van de toekomsti-
ge geldmarktrente na de aankondiging van de raad van 
Bestuur op 4 juli daalden, werd die teruggang achteraf 
deels ongedaan gemaakt. Er zijn evenwel aanwijzingen 
dat de rentes, bij ontstentenis van forward guidance, 
meer opwaartse volatiliteit zouden hebben vertoond. De 
onzekerheid omtrent het toekomstig monetair beleid is 
immers afgenomen, net als de gevoeligheid van de toe-
komstige geldmarktrentes voor verrassingen in de gepu-
bliceerde macro-economische cijfers en nieuwe informa-
tie die losstaat van de macro-economische fundamentals 

van het eurogebied. Wat dit laatste betreft, gaat het meer 
in het bijzonder om de mededelingen van de andere 
centrale banken aangaande hun eigen monetair beleid. 
Het effect van de forward guidance mag evenwel niet 
worden beoordeeld op basis van de ontwikkelingen die 
zich sedert de aankondiging ervan hebben voorgedaan ; 
het zal daarentegen worden geëvalueerd op grond van 
de ontwikkelingen gedurende de periode waarvoor de 
maatregelen zijn genomen, dat betekent over een langere 
termijn. 

Aangezien de onderliggende druk op de prijzen aanhou-
dend en sterker dan verwacht afzwakte en gelet op de 
futloze monetaire ontwikkelingen, met name het krediet-
verloop, oordeelde de raad van Bestuur in het najaar 
dat zijn monetair beleid verdere versoepeling behoefde. 
Tijdens zijn vergadering van 7 november 2013 verlaagde 
hij derhalve de rente op de basisherfinancieringstransac-
ties van het Eurosysteem van 0,50 tot 0,25 % en vermin-
derde hij de rente op de marginale beleningsfaciliteit met 
25  basispunten tot 0,75 %. Net als in mei werd de rente 
op de depositofaciliteit op 0 % gehandhaafd.

Door deze beslissing werden de kosten voor 
herfinanciering bij het Eurosysteem nogmaals verlaagd. 
Samen met de verlenging, tot juli 2015, van de 
vasterentetenders met volledige toewijzing, beperkte 
ze meer dan voorheen en voor een langere termijn de 
potentiële opwaartse volatiliteit van de Eonia. Na de 
beslissing tot renteverlaging, een beslissing waarna ook 
de forward guidance met neerwaartse bias gehandhaafd 
bleef, werden de verwachtingen ten aanzien van de 
geldmarktrente sterk neerwaarts herzien. Hierdoor werd 
de daling van het toekomstig rentepad aan het einde van 
oktober, na de publicatie van bijzonder lage inflatiecijfers 
voor die maand, versterkt. Die daling is coherent met de 
doelstelling van de forward guidance, die precies beoogt 
de strategie van het Eurosysteem te verduidelijken. Deze 
afvlakking van de termijnstructuur van de geldmarktrentes 
zou bevorderlijk moeten zijn voor de kredietverlening aan 
huishoudens en ondernemingen, gelet op de rol die de 
langere rentes op de geldmarkt spelen bij het bepalen van 
de rente voor nieuwe en bestaande financiële contracten.

De zeer accommoderende monetairbeleidskoers die 
wordt gevoerd, moet voorkomen dat deflatoire krachten 
ontstaan die uitermate nefast zouden zijn in een omge-
ving waarin tal van landen uit het eurogebied macro-
economische aanpassingen trachten door te voeren en 
opnieuw concurrentiekrachtiger proberen te worden. Bij 
een te laag inflatiepeil – of, erger nog, bij deflatie – in het 
eurogebied is het, gelet op de neerwaartse nominale ri-
giditeiten die de prijzen en lonen doorgaans beïnvloeden, 
voor de bewuste landen immers des te moeilijker om hun 

Grafiek 20 BELEIDSRENTETARIEVEN, GELDMARKTRENTES EN 
LIQUIDITEITSOVERSCHOT IN HET EUROGEBIED
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relatieve kosten te reduceren. Aangezien de schulden van 
de economische subjecten in nominale termen worden 
uitgedrukt, is het proces van schuldafbouw bovendien 
delicater naarmate de inflatie lager is. Interessant hierbij 
is dat de verduidelijking in mei 2003 door de raad van 
Bestuur van de definitie van prijsstabiliteit – een inflatie 
op jaarbasis van minder dan, maar dicht bij 2 %, op mid-
dellange termijn in het  eurogebied – precies werd inge-
geven door de erkenning dat er inflatieverschillen tussen 
de landen van het eurogebied en nominale rigiditeiten 
bestaan. 

Door tegen toereikende waarborgen de banken on-
verminderd alle benodigde liquiditeiten aan te bieden, 
bleef het Eurosysteem bovendien de ongelijke toe-
gang tot marktfinanciering voor de kredietinstellingen 

wegwerken en kon het voorkomen dat deze laatste 
hun balansomvang overhaast dienden te reduceren. 
Zodoende ondersteunde het Eurosysteem mee de kre-
dietverlening aan de private sector en droeg het bij tot 
de vlotte transmissie van zijn accommoderende mone-
tairbeleidskoers in de reële economie. 

Alle beslissingen en maatregelen die tijdens het afgelopen 
jaar werden genomen, waren bedoeld om, enerzijds, een 
passende monetairbeleidskoers te vrijwaren en, ander-
zijds, te reageren op de persistente fragmentatie van de 
financiële markten in het eurogebied. Ze schraagden de 
economische bedrijvigheid in het eurogebied en hielpen 
de doelstelling van prijsstabiliteit op middellange termijn 
van het Eurosysteem te vrijwaren, wat de noodzakelijke 
structurele aanpassingen vergemakkelijkt.

Grafiek 21 VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE DAGGELDRENTE IN HET EUROGEBIED (1)
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Bronnen : Bloomberg, NBB.
(1) Gemeten aan de hand van de eenmaands impliciete rente afgeleid van de rentevoeten op Eonia-swaps met verschillende looptijden.


	1. Wereldeconomie en eurogebied
	1.1 Wereldeconomie
	1.2 De economie in het eurogebied en zijn lidstaten
	1.3 Monetair beleid van het Eurosysteem




