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Met 3,3 % bleef de mondiale groei eens te meer onder de verwachting. De toename van de 
geopolitieke spanningen in het Midden-oosten en oekraïne is daar slechts tot op zekere hoogte 
debet aan. De wereldeconomie kan de crisis immers maar moeilijk achter zich laten en zeven jaar 
na het begin ervan kampt ze nog steeds met overcapaciteit of, anders gezegd, ondertewerkstelling. 
Verkeert de wereldeconomie, of sommige delen ervan, dan in een seculaire stagnatie als gevolg van 
een hardnekkige mismatch tussen sparen en investeren ?

Wat de geavanceerde economieën betreft, lijkt het risico op stagnatie het kleinst te zijn in de 
Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk, de landen waar het herstel het verst gevorderd is. 
Het monetair beleid – dat een belangrijke rol heeft gespeeld in het bewerkstelligen van het herstel – 
is er inmiddels op weg naar een geleidelijke normalisatie. Die situatie contrasteert sterk met die 
in Japan, een land dat reeds geruime tijd stagneert en waar deflatie zich in de economie heeft 
genesteld, zodat aan het beleid van kwantitatieve en kwalitatieve versoepeling nog kracht moest 
worden bijgezet.

In tal van opkomende economieën vertraagde de groei in 2014. Sommige landen werden in 2013 
en aan het begin van 2014 met een abrupte omslag van de kapitaalstromen geconfronteerd, terwijl 
andere te lijden hadden onder de forse daling van de grondstoffenprijzen, in het bijzonder de prijs 
van ruwe aardolie. In China vertraagde de groei tot 7,4 % tegen de achtergrond van een correctie op 
de vastgoedmarkt en toenemende risico’s voor de financiële stabiliteit. Het intrinsieke groeipotentieel 
van de opkomende economieën blijft, ondanks een zekere vertraging tijdens de afgelopen jaren, 
niettemin hoog en voor de daarmee gepaard gaande investeringsmogelijkheden kunnen in principe 
de spaaroverschotten van de economieën met een verouderende bevolking worden ingezet. Die 
mondiale dimensie is van belang in het debat over de seculaire stagnatie vermits het evenwicht 
tussen sparen en investeren tot stand moet komen op wereldschaal.

In het eurogebied – waar het herstel vanaf het tweede kwartaal opnieuw begon te haperen zodat 
de groei in 2014 op slechts 0,8 % uitkwam en de werkloosheidsgraad nog steeds 11,5 % beloopt – 
lijken zich bepaalde symptomen van stagnatie aan te dienen. om daaraan te ontsnappen, is een 
alomvattende beleidsmix nodig waarbij een macro-economisch beleid ter ondersteuning van de 
vraag gecombineerd wordt met aanbodverhogende structurele hervormingen en met een beleid dat 
zorgt voor een vlottere financiering van de economie.

Aan de vraagzijde van de economie moet het monetair beleid verhinderen dat een te lange 
periode van lage inflatie het herstel in de weg gaat staan. De lage inflatie bemoeilijkt het proces 
van schuldafbouw en ze vertraagt het bijsturen van de onderlinge concurrentieposities binnen het 
eurogebied. Dalende inflatieverwachtingen duwen bovendien de reële rente omhoog, wat zorgt voor 
meer sparen en minder investeringen. De omvang en de samenstelling van de centralebankbalans 
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alsook het expansietempo ervan zijn beleidsparameters die beschikbaar blijven, ook nadat de 
beleidsrentes in de zomer van 2014 hun ondergrens bereikten. In januari 2015 is de raad van 
Bestuur van de ECB die richting uitgegaan door een uitgebreid programma te lanceren voor de 
aankoop van activa, naar rato van € 60 miljard per maand.

Binnen de contouren van het Stabiliteits- en groeipact, dat ruimte laat voor flexibiliteit, moet in de 
landen waar de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het gedrang is, de begrotingsconsolidatie 
op groeivriendelijke wijze worden voortgezet. Waar daar ruimte toe is, moet echter evenzeer een 
meer expansieve begrotingskoers worden gevaren.

Er zijn bovenal structurele hervormingen nodig en wel op twee vlakken. om te beginnen, moeten 
de productiviteit en het groeipotentieel van de economie worden versterkt via het stimuleren van 
innovatie en het hervormen van de arbeids- en productenmarkten. Dergelijke hervormingen zullen de 
vraagondersteuning in de hand werken. Voorts moet de economie efficiënter worden gefinancierd 
door, enerzijds, marktfinanciering te vergemakkelijken en, anderzijds, de vruchten te plukken 
van de aanzienlijke vooruitgang die in 2014 met de creatie van de bankenunie werd geboekt. 
Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme is in november 2014, na de succesvolle afronding 
van het zogeheten comprehensive assessment, van start gegaan en ook het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme heeft gestalte gekregen. Die combinatie van hervormingen zal de opbrengst 
van de investeringen verhogen en de eraan verbonden financieringskosten verlagen. Zodoende 
kan de bestedingscomponent, die tot dusver de grootste schuld heeft aan het vraagtekort in het 
eurogebied, een flinke boost krijgen. Stimulering van de vraag en ondersteuning van het aanbod 
zijn niet elkaars substituten, ze vullen elkaar aan. Het eurogebied moet terzelfder tijd groeien en 
hervormen.

De lusteloze economische omgeving vereist dan wel een accommoderend monetair beleid, maar 
de zeer lage nominale rentes kunnen op de financiële markten nieuwe excessen teweegbrengen 
en ze drukken de winsten van de financiële ondernemingen. Dit impliceert een uitdaging voor 
de centrale banken die er, enerzijds, moeten trachten voor te zorgen dat er meer economische 
risico’s worden genomen terwijl ze, anderzijds, moeten maken dat de financiële risico’s niet al 
te sterk toenemen. Een en ander heeft de autoriteiten ertoe aangezet hun actiemiddelen uit te 
breiden via het voeren van een macroprudentieel beleid. Zodoende kan het monetair beleid op zijn 
primaire doelstelling focussen – het behoud van prijsstabiliteit –, wat overigens in de eerste plaats 
positieve spillovereffecten sorteert op de financiële stabiliteit, en kan het macroprudentieel beleid de 
neveneffecten van de monetairbeleidsaccommodatie en de daarmee gepaard gaande risico’s indijken. 
Krachtens de wet van 25 april 2014 is de Bank gelast dit nieuwe beleid in België te implementeren.

Zes Belgische banken hebben rechtstreeks aan het comprehensive assessment deelgenomen, 
terwijl verscheidene dochterondernemingen van buitenlandse groepen beoordeeld werden via 
hun moederonderneming. Uit de activakwaliteitsbeoordeling is gebleken dat de Belgische banken 
er doorgaans voorzichtige boekhoudpraktijken op nahouden, getuige vooral de toereikende 
voorzieningen op de kredietportefeuilles. Bij de stresstests doorstonden ze allemaal het basisscenario, 
terwijl dat in het tweede, veel ongunstiger scenario niet langer het geval was voor AXA Bank Europe 
en Dexia. Dankzij een inbreng van eigen middelen via de moederonderneming kon eerstgenoemde 
de vereiste solvabiliteitsratio vooralsnog halen ; laatstgenoemde is een speciaal geval aangezien ze 
zich in een uitdoofscenario bevindt en staatsgarantie geniet, zodat geen extra maatregelen vereist 
waren.

Voorts is gebleken dat de lasten uit het verleden de winstgevendheid van de banken blijven bezwaren. 
De Belgische banken trachten zich op hun traditionele activiteiten en op hun binnenlandse markt 
terug te plooien. Die markt wordt gekenmerkt door de aanzienlijke beleggingen van de Belgische 
huishoudens en door uiteenlopende belastingstelsels voor de diverse soorten van roerende inkomens. 
Die fiscale wig interfereert met de businessmodellen van de Belgische financiële instellingen doordat 
ze, enerzijds, de banken ertoe aanspoort hun passiva op spaardeposito’s te concentreren en ze, 
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anderzijds, een rem zet op de tak ‘leven’ in de verzekeringsondernemingen. Ze ligt tevens mee ten 
grondslag aan de ontwikkeling van bankverzekeringsgroepen, een ander kenmerk van het Belgisch 
financieel landschap. Een harmonisatie van de belasting op roerende inkomsten zou het mogelijk 
maken die effecten op de structuur van de markten te neutraliseren.

Het zich terugplooien op meer traditionele kredieten, waarvoor momenteel een gematigde 
wanbetalingsgraad wordt opgetekend, is geen garantie voor de toekomst. Daarom werd bij de 
stresstests van de ECB rekening gehouden met een mogelijke forse daling van de huizenprijzen. 
ook al hebben de Belgische banken dit extreem scenario goed doorstaan, de Bank blijft aandachtig 
voor de gevolgen van een eventuele correctie van de vastgoedprijzen en om die reden heeft ze de 
risicoweging van hypothecair krediet in de interne modellen van de banken verhoogd. Voorts moet 
worden toegezien op de weerslag van de lage rente op de rentabiliteit van de financiële instellingen 
en op hun risicogedrag. De verzekeringssector die zich voorbereidt op de overgang, in 2016, naar 
de nieuwe ‘Solvency II’-regeling op de kapitaalvereisten is in de stresstests zeer gevoelig gebleken 
voor de lagerenteomgeving. De gewaarborgde rentes voor levensverzekeringsovereenkomsten zullen 
aan de nieuwe marktvoorwaarden moeten worden aangepast. De prudentiële autoriteiten zouden 
daaraan kunnen bijdragen door de momenteel voor deze gewaarborgde rentes geldende wettelijke 
plafonds te verlagen. Tot slot moet de financiële sector werk maken van een duurzame rentabiliteit, 
hetzij via een vermindering van de bedrijfslasten, in voorkomend geval door consolidaties, hetzij via 
toepassing van realistische marges en een systematische tarifering van de aangeboden diensten.

ook in België begon de economische groei vanaf het tweede kwartaal te haperen. op jaarbasis 
kwam hij op 1 % uit en de toename van de werkgelegenheid met 15 000 eenheden kon niet 
verhinderen dat de werkloosheidsgraad opliep tot 8,6 %. De inflatie daalde tot 0,5 % en de stijging 
van de uurloonkosten in de private sector vertraagde tot 0,7 %. De Belgische economie ziet zich, 
behalve voor een aarzelende conjunctuur, ook voor zware structurele uitdagingen geplaatst, die 
vooral te maken hebben met de voortschrijdende mondialisering en de vergrijzing van de bevolking. 
Dergelijke uitdagingen vragen om strategische antwoorden, waarbij naast de vraag ook het aanbod 
in de economie moet worden versterkt.

Aan de vraagzijde heeft ons land baat bij de monetairbeleidsaccommodatie van de ECB, waarvan 
de doorberekening in de voor de reële economie relevante rentetarieven in België trouwens 
minder verstoord is dan in sommige andere landen van het eurogebied ; voorts moet inzake 
begrotingsconsolidatie een geleidelijke, groeivriendelijke maar tevens standvastige koers worden 
gevaren. Nadat het begrotingstekort tijdens de vorige legislatuur gereduceerd was tot 2,9 % in 2013, 
nam het in het verkiezingsjaar 2014 opnieuw toe tot 3,2 %. De nieuwe regering opteert voor een 
traject dat tegen 2018 een structureel evenwicht beoogt. Daarbij moet er worden op toegezien dat 
de structurele begrotingsinspanningen in overeenstemming zijn met het Stabiliteits- en groeipact 
en dat ze vervolgens ook ten uitvoer worden gelegd. Bij de begrotingscontrole in maart 2015 
moet, indien nodig, reeds worden bijgestuurd. De gezondmaking van de begroting moet bovenal 
berusten op uitgavenbeheersing en ten behoeve van een betere groeiondersteuning is er ruimte 
voor verschuivingen aan de uitgavenzijde en voor meer prioritering. Meer efficiëntie nastreven bij het 
verstrekken van overheidsdiensten en het doelmatiger sturen van de consumptie van die diensten 
door meer gebruik te maken van prijssignalen, kan de voor dergelijke verschuivingen noodzakelijke 
ruimte creëren, zonder daarbij het totale – reeds bijzonder hoge – overheidsbeslag verder op te 
drijven.

Inzake structurele hervormingen worden nieuwe stappen ondernomen die gericht zijn op een 
ondersteuning van het groeipotentieel. Er wordt ingezet op het herstel van de concurrentiekracht, 
op loopbaanverlenging en op banencreatie via een vlotter functionerende arbeidsmarkt. Deze 
actiedomeinen waren ook reeds de speerpunten van de eind 2011 aangevatte hervormingen. 
Ze zullen zorgen voor een verbetering van het arbeidsaanbod, een vermindering van de aan de 
vergrijzing verbonden budgettaire kosten en een afbouw van de loonhandicap, die in 2014 voor het 
eerst sinds 2010 teruggelopen is.
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Daarmee is het werk echter verre van af. Voor de periode na de loonblokkering moet samen 
met de sociale partners worden uitgezocht hoe men de loonvorming beter kan laten sporen 
met het productiviteitsverloop opdat ze aan de werkgelegenheidscreatie ten goede zou komen. 
De loonkosten per uur behoren in België tot de hoogste in het eurogebied en niet toevallig is 
het werkgelegenheidspeil er een van de laagste. Wil men de werkgelegenheid aanmoedigen, 
dan moeten de lasten op arbeid aanzienlijk naar omlaag via heffingen op consumptie, vervuiling, 
vermogen, vermogenswinsten of inkomen uit vermogen. Een dergelijke tax shift is essentieel om, 
enerzijds, Belgiës loonkostenpeil te verlagen en, anderzijds, werken financieel aantrekkelijk te 
maken. Via hervormingen op de productenmarkten, het stimuleren van innovatie, het aantrekken 
van buitenlandse investeringen en een vlotte middelenreallocatie moet voorts geijverd worden voor 
een snellere productiviteitsgroei die op lange termijn de belangrijkste bron van inkomenscreatie is.

De wisselwerkingen tussen deze verschillende domeinen zijn groot. De hoge overheidsuitgaven 
die, ongerekend de rentelasten, in 2014 ruim 51 % bbp beliepen, hinderen de economie in het 
creëren van banen. Ze gaan immers gepaard met een zware fiscale en parafiscale druk die bovendien 
disproportioneel zwaar weegt op de factor arbeid. Sommige van die uitgaven ontmoedigen tevens 
deelname aan de arbeidsmarkt of belonen zelfs een vervroegde uitstap. Het onvermogen om 
voldoende werkgelegenheid en groei te creëren – vooral in de private sector – ondermijnt dan 
weer het economisch draagvlak voor het handhaven van een hoge graad van sociale bescherming 
en van een uitgebreid aanbod van overheidsdiensten. Wordt geen actie ondernomen, dan kan die 
onderlinge afhankelijkheid tot een onhoudbare situatie leiden. Doortastend optreden in elk van 
de genoemde domeinen kan echter een zichzelf voedende positieve spiraal op gang brengen die 
zorgt voor duurzame groei, banencreatie in de private sector en gezonde overheidsfinanciën en 
die zodoende de basis legt voor een hoge levensstandaard en voor de vrijwaring van het Belgisch 
sociaal model.
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