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1.    Wereldeconomie en eurogebied

1.1 Gematigde, maar stabiele 
mondiale groei

Ondanks een erg onzekere omgeving, bleef de wereld-
economie in 2016 matig groeien. Na een weifelende start 
waren er in de tweede helft van het jaar tekenen van ver-
snelling. Dankzij een accommoderend monetair beleid en 
de nog steeds lage energieprijzen gaven de geavanceerde 

economieën blijk van enige veerkracht, ondanks de vrees 
die door met name de brexit werd teweeggebracht. Zo 
liep de groei in het eurogebied, in het Verenigd Koninkrijk 
en in Japan slechts licht terug. In de Verenigde Staten, 
daarentegen, vertraagde hij aanzienlijk. In de opkomende 
economieën en in de landen die grondstoffen exporteren, 
stabiliseerde de groei ; de landenverschillen bleven daarbij 
zeer aanzienlijk. De inflatie werd wereldwijd nog steeds 

 

Tabel 1 BBP IN DE VOORNAAMSTE ECONOMIEËN

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

p.m.  
Bijdrage tot de groei  

van het mondiaal bbp
 

p.m.  
Aandeel  

van het mondiaal bbp (1)

 

2014
 

2015
 

2016
 

2016
 

2010
 

2016
 

Geavanceerde landen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 2,1 1,6 0,7 46,3 41,9

waarvan :

Verenigde Staten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 2,6 1,6 0,3 16,8 15,6

Eurogebied  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 2,0 1,7 0,2 13,7 11,9

Japan (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −0,3 1,2 0,9 0,0 4,9 4,1

Verenigd Koninkrijk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 2,2 2,0 0,0 2,5 2,3

Opkomende landen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6 4,1 4,1 2,2 53,7 58,1

waarvan :

China  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3 6,9 6,7 1,1 13,9 17,9

India  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 7,6 6,6 0,5 5,9 7,3

Rusland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 −3,7 −0,6 0,0 3,6 3,1

Brazilië  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 −3,8 −3,5 −0,1 3,2 2,6

Wereld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 3,2 3,1 3,1 100,0 100,0

p.m.  Wereldhandel (3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 2,7 1,9

 

Bron :  IMF.
(1) Volgens de definities van het IMF en berekend op basis van de koopkrachtpariteiten.
(2) In de gegevens voor 2015 en 2016 is rekening gehouden met de overgang van het System of National Accounts 1993 op het System of National Accounts 2008 en met 

een updating van het referentiejaar, van 2005 naar 2011. De Japanse autoriteiten brachten die wijzigingen aan in december 2016.
(3) Gemiddelde van de in- en uitvoer van goederen en diensten.
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afgeremd door de eerdere dalingen van de grondstoffen-
prijzen en door de meestal beperkte loonstijgingen.

Stabilisatie in de opkomende economieën

China ondervond geen noemenswaardige moeilijkheden 
om zijn economie te blijven herbalanceren in de richting 
van een interne groei die berust op een versterking van 
de consumptie en op een geleidelijke verschuiving van de 
bedrijvigheid van de industrie naar de diensten. De bbp‑
groei liet opnieuw een lichte verzwakking optekenen, 
van 6,9 % in 2015 tot gemiddeld 6,7 % tijdens de eerste 
drie kwartalen van 2016. Hij bleef echter robuust en bin-
nen de officiële doelstelling, namelijk tussen 6,5 en 7 %. 
De forse kredietgroei stimuleerde de vastgoedmarkt, ter-
wijl de additionele begrotingsstimulansen de consumptie 
ondersteunden en de overheidsinvesteringen – met name 
in infrastructuur – sterk aanwakkerden. De stijging van 
de particuliere investeringen vertraagde daarentegen 
aanzienlijk, ondanks een herstel van de investeringen in 
woongebouwen. Deze vertraging, die tot uiting kwam 
in  een verzwakking van de totale investeringen, had 
te maken met onder meer het grotere aandeel van de 
diensten in de Chinese economie – waarvan er vele niet 
openstaan voor privékapitaal – en de overcapaciteit in 
bepaalde industriële bedrijfstakken. De netto‑uitvoer liep 
sterk terug vanwege de futloze mondiale vraag en omdat 
het land zijn concurrentievermogen zag verzwakken in de 
bedrijfstakken met een lage toegevoegde waarde.

Het monetair beleid, dat sinds  2014 geleidelijk werd 
versoepeld, bleef in 2016 expansief. De People’s Bank of 
China zag zich nog steeds voor de uitdaging geplaatst 
om de economie te ondersteunen en daarbij de finan ciële 
stabiliteit te vrijwaren. Tegen de achtergrond van een 
forse kredietgroei, die ervoor zorgde dat de schuld van 
de ondernemingen snel opliep en dat de vastgoedprijzen 
in bepaalde regio’s aanzienlijk toenamen, verkoos ze haar 
referentietarieven voor leningen en deposito’s op respec-
tievelijk 4,35 en 1,5 % te handhaven. Bovendien wijzigde 
ze de coëfficiënt van de reserveverplichtingen slechts een 
enkele keer, namelijk in maart toen hij werd verlaagd van 
17,5 tot 17 %. Om de schuldproblemen van het land aan 
te pakken, nam de centrale overheid maatregelen om de 
schuldherstructureringen van lokale overheden en over-
heidsbedrijven te begeleiden.

Aangezien werd verondersteld dat de Amerikaanse 
Federal Reserve de beleidsrentes zou optrekken, hield de 
reeds in  2015 opgetekende kapitaaluitstroom uit China 
aan ; de intensiteit daarvan schommelde naargelang de 
perceptie van de financiële markten over de economische 
situatie in China veranderde. In dergelijke omstandig‑
heden bleef de wisselkoers onder druk staan. Zo zakte de 

koers van de renminbi ten opzichte van de Amerikaanse 
dollar eind  2016 tot zijn laagste peil in meer dan acht 
jaar tijd. De People’s Bank of China sprak haar deviezen-
reserves zwaar aan om de koers van de Chinese munt te 
ondersteunen. Ze diende er evenwel toe te besluiten de 
depreciatie van de renminbi te begeleiden door zijn spil-
koers ten opzichte van de Amerikaanse dollar geleidelijk 
te verlagen.

In de landen die grondstoffen exporteren, bleef de econo-
mische bedrijvigheid nog steeds de weerslag ondervinden 
van de futloze vraag en, derhalve, van de lage prijzen van 
die producten wegens, onder meer, de aan de gang zijnde 
transitie in de Chinese economie. Brazilië zonk weg in een 
diepe recessie, die in  2015 was begonnen en die werd 
verergerd door een politieke crisis die het vertrouwen in 
het land zwaar aantastte. De bedrijvigheid leek in de loop 
van het jaar evenwel minder sterk te vertragen. Dat had 
te maken met een recente prijsstijging voor grondstoffen 
en met een lichte toename van de uitvoer, een gevolg van 
de eerdere depreciatie van de real. De Russische econo-
mie, die werd verlamd door de daling van de olieprijzen 
en door de sedert medio 2014 opgelegde internationale 
sancties als reactie op het conflict in Oekraïne, leek zich 
in 2016 enigszins te stabiliseren dankzij de opnieuw stij-
gende prijzen van ruwe aardolie. In India, ten slotte, bleef 
de economische groei solide tegen de achtergrond van 
een verbetering van de ruilvoet, een daling van de inflatie 
en verscheidene hervormingen die gunstig waren voor het 
ondernemingsklimaat. Dit neemt echter niet weg dat de 
op 8 november door de regering genomen beslissing om 
de coupures van 500 en 1 000 roepie te demonetiseren 
teneinde de informele economie te stoppen, de econo-
mische bedrijvigheid vanaf het einde van het jaar zou 
kunnen hebben afgeremd.

De geavanceerde economieën bleven veerkrachtig

Terwijl de appreciatie van de dollar en de daling van 
de olieprijzen eind  2015 en begin  2016 de uitvoer en 
de investeringen tijdelijk hadden afgeremd, trok de 
Amerikaanse economie vanaf het derde kwartaal weer 
aan. De versnelling van de bbp‑groei berustte voorname-
lijk op een krachtig herstel van de uitvoer en, in mindere 
mate, op een snellere voorraadvorming en een opleving 
van de federale overheidsuitgaven. De bedrijfsinvesterin-
gen bleven daarentegen futloos, terwijl de consumptieve 
bestedingen – steeds de belangrijkste motor van de 
bedrijvigheid – regelmatig bleven toenemen. Ze werden 
vooral geschraagd door een opleving van de arbeids-
markt en door nieuwe loonstijgingen. De werkloos-
heidsgraad daalde tot onder de 5 %, terwijl de uurlonen 
tegen het einde van het jaar de sterkste stijging sedert 
2009 lieten optekenen. De arbeidsmarktparticipatie van 
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haar kant stabiliseerde zich. Aan het einde van het jaar 
beliep de activiteitsgraad bijna 63 %, wat echter lager was 
dan het niveau van vóór de crisis (ongeveer 66 %).

Ondanks aanwijzingen dat de situatie op de arbeids-
markt geleidelijk verbeterde, opteerde de Federal Reserve 
voor een voorzichtige aanpak. Door de onzekerheid 
over de reële dynamiek van de economie en omdat de 
inflatie nog steeds lager uitkwam dan de doelstelling 
van  2 %, lieten de leden van het Federal Open Market 
Committee (FOMC) de beleidsrentes gedurende vrijwel 
het hele jaar onveranderd. Dat status‑quo stond in con-
trast met de verwachtingen ten aanzien van het verloop 
van de federal funds rente die werden bekendgemaakt in 
december 2015, toen de Federal Reserve voor het eerst 
sinds 2008 de marge van haar beleidsrente had opgetrok-
ken van 0,00‑0,25 % tot 0,25‑0,50 %. Op dat ogenblik 
verwachtten alle FOMC‑leden immers op zijn minst twee 
renteverhogingen in de loop van 2016. In het licht van het 
vastgestelde en verwachte verloop op de arbeidsmarkt en 
van de inflatie, werd de renteband in december 2016 met 
25 basispunten opgetrokken. De Federal Reserve voorziet 
voor 2017 overigens verdere verhogingen.

De begrotingskoers werd tijdens het belastingjaar  2016 
licht versoepeld. Het overheidstekort steeg tussen okto-
ber 2015 en september 2016 immers van 4,4 tot 5 % bbp, 
waardoor de overheidsschuld opliep tot 115,6 % bbp.

In Japan bleef de economie, algemeen beschouwd, matig 
groeien dankzij een veerkrachtige consumptie als gevolg 
van de geleidelijke verbetering van de werkgelegenheid 
en het inkomen van de huishoudens. In november be-
droeg de werkloosheidsgraad 3,1 %, nadat hij in juli afge-
nomen was tot 3 %, het laagste peil sedert januari 1995. 
Die gunstige ontwikkeling moet echter enigszins worden 
genuanceerd omdat ze zowel voortvloeit uit een toename 
van de vraag naar arbeid als uit een inkrimping van de 
beroepsbevolking. De economische groei in Japan trok 
profijt van uitermate gunstige financiële voorwaarden en 
steunmaatregelen van de overheid. Hij werd daarentegen 
afgeremd door de zwakkere vraag van de opkomende 
economieën, in het bijzonder de Aziatische, en door de 
appreciatie van de yen, twee factoren die de uitvoer van 
Japan sterk neerwaarts beïnvloedden.

Het relatief goed functioneren van de Japanse economie 
kon niet verhinderen dat de inflatie in 2016 weer nega-
tief werd. De Bank of Japan handhaafde derhalve haar 
programma voor de aankoop van activa teneinde de 
geldbasis jaarlijks met zowat 80 000  miljard yen (dat is 
ongeveer € 615 miljard) te verruimen. Ze nam bovendien 
verscheidene maatregelen om haar monetair beleid ver-
der te versoepelen. Vanwege de wereldwijde financiële 

spanningen aan het begin van het jaar en de onzekerheid 
over de economische vooruitzichten in de opkomende 
landen, werd de depositorente eind januari verlaagd 
tot een negatief peil, van –0,1 %. Eind september werd 
bovendien een nieuw monetairbeleidskader uitgewerkt 
dat er vooral op gericht is de inflatieverwachtingen op te 
voeren in de richting van de doelstelling van 2 %, maar 
dat ook tracht te voorkomen dat de financiële sector, in 
een lagerente omgeving, minder rendabel zou worden. 
Dat kader bestaat uit twee belangrijke delen : het eerste 
beoogt de rendementscurve onder controle te houden 
door de korte en de lange rente nauwer te sturen ; het 
tweede is een formele toezegging om de geldbasis te ver-
ruimen tot wanneer de inflatie ‘op stabiele wijze’ boven 
de doelstelling van 2 % uitkomt. De Bank of Japan achtte 
het bovendien niet uitgesloten dat ze haar belangrijkste 
beleidsrente verder zou verlagen en, indien nodig, haar 
aankopen van activa zou aanpassen. Op budgettair 
vlak werd het in 2013  aangevatte consolidatieproces 
tijdens het belastingjaar  2016 onderbroken. Er werden 
drie budgettaire stimuleringsplannen uitgewerkt, terwijl 
een nieuwe, oorspronkelijk voor april  2017 geplande 
btw‑verhoging uitgesteld werd tot oktober 2019. In die 
context schommelde het primair tekort rond 5 % bbp en 
kwam de bruto‑overheidsschuld boven de 230 % bbp uit.

In het Verenigd Koninkrijk werd de economische bedrijvig-
heid niet noemenswaardig afgeremd door het referen-
dum van 23  juni waarbij voor een brexit werd gestemd. 
De bbp‑groei op kwartaalbasis, die in het derde kwartaal 
0,6 % bedroeg, bleek amper trager dan die in het tweede 

GrAFIEK 1 LAGE INFLATIE IN DE GEAVANCEERDE 
ECONOMIEËN

(consumptieprijsindex, veranderingen t.o.v. de 
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kwartaal en ruimschoots hoger dan verwacht. Dankzij de 
sterke dienstensector, die bijna  80 % van de economie 
uitmaakt, viel de stijging van de bedrijvigheid met  2 % 
over heel 2016 slechts iets geringer uit dan in 2015. De 
werkloosheidsgraad, die in november 4,8 % beliep, daal-
de dan weer tot het laagste peil in tien jaar, wat bevor-
derlijk was voor de particuliere consumptie. Die gunstige 
ontwikkelingen zijn wellicht voor een deel te danken aan 
de nieuwe monetairbeleidsmaatregelen van de Bank of 
England. Begin augustus verlaagde die haar voornaamste 
beleidsrente met 25 basispunten, tot 0,25 %. Ze besloot 
tevens haar totale aankopen van overheidspapier te ver-
hogen van £ 375 miljard (€ 509 miljard) tot £ 435 miljard 
(€ 590 miljard), voor £ 10 miljard obligaties te kopen van 
niet‑financiële ondernemingen en langlopende herfinan-
cieringstransacties in te voeren die moeten zorgen voor 
een goede transmissie van de monetaire versoepelingen 
naar de huishoudens en de ondernemingen. Hoewel de 
scherpe daling van het Britse pond na het referendum tot 
op heden blijkbaar nog niet ten goede komt aan de meer 
exportgerichte bedrijfstakken, zoals de industrie en de 
landbouw, heeft ze wel gezorgd voor een stijging van de 
inflatie. Deze laatste, die in december 1,6 % beliep, bleef 
niettemin ruim onder de doelstelling van  2 %. Hoewel 
de brexit tot dusver slechts geringe macro‑economische 
effecten heeft gesorteerd, kan hij op lange termijn niet 
pijnloos blijven. Er wordt immers verwacht dat de onze-
kerheid over de vorm van de toekomstige relaties tussen 
de EU en het Verenigd Koninkrijk nieuwe investeringen zal 
afremmen en de werkgelegenheids creatie zal drukken ; 

daarvan waren in  2016 reeds enkele tekenen zichtbaar. 
Aangezien de brexit de obstakels voor het handelsverkeer, 
voor de financiële transacties of voor het personenverkeer 
wellicht zal vergroten, zou die onzekerheid op termijn 
zowel de groei van het Verenigd Koninkrijk als die van zijn 
handelspartners kunnen fnuiken.

De groei van de wereldhandel is opnieuw vertraagd

De groei van de wereldhandel liep in 2016 opnieuw terug. 
Dat zou vooral toe te schrijven zijn aan een verzwakking 
van de handel in de opkomende landen en in Noord‑
Amerika. De wereldwijde zwakte van de economische 
bedrijvigheid en meer bepaald van de investeringen – de 
vraagcomponent met het grootste invoergehalte – wordt 
als een belangrijke oorzaak van die verzwakking be-
schouwd. De overgang van China naar een consumptie‑ 
en dienstgerichte economie – die dus minder afhankelijk 
wordt van de invoer van grondstoffen en machines – en 
de daling van de kapitaaluitgaven van de landen die 
basisproducten uitvoeren, zouden daarbij een doorslag-
gevende rol spelen. Andere redenen voor de geringere 
expansie van de mondiale handel zijn bijvoorbeeld het 
uitblijven van vooruitgang inzake het liberaliseren van 
de handel – zelfs een opgang van het protectionisme, 
blijkens onder meer de door de Wereldhandelsorganisatie 
(WHO) opgetekende toename van beperkende maat‑
regelen – en het feit dat de mondiale waardeketens niet 
verder verlengen, wat afsteekt tegen de snelle uitbreiding 
ervan tijdens de afgelopen twee decennia.

GrAFIEK 2 VERDERE	VERTRAGING	VAN	DE	WERELDHANDEL	TEGEN	DE	ACHTERGROND	VAN	STIJGENDE	GRONDSTOFFENPRIJZEN
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Stijgende grondstoffenprijzen

Terwijl de prijs voor een vat Brent medio januari tot minder 
dan $ 30 was gezakt, namen de olieprijzen gedurende de 
hele eerste helft van 2016 stevig toe zodat ze in de zomer 
de grens van $ 50 overschreden. Die stijging vloeide voor 
een groot deel voort uit de onvrijwillige stopzettingen 
van de productie die neerwaartse druk uitoefenden op 
een overigens nog steeds te ruim aanbod. Conflicten van 
uiteenlopende aard of problematische weersomstandig-
heden leidden immers tot onderbrekingen van de pro-
ductie in verscheidene grote producerende landen zoals 
Libië, Nigeria, Venezuela of Canada. Tegelijkertijd bleek 
de wereldvraag krachtiger dan verwacht, zonder evenwel 
het hoge peil van tevoren te bereiken. In de tweede helft 
van het jaar waren de olieprijzen volatieler. Het eind no-
vember door de OPEC‑landen gesloten akkoord over een 
productieverlaging deed de olieprijzen echter stijgen tot 
meer dan $ 50 per vat.

Over het algemeen namen ook de grondstoffenprijzen 
ongerekend energie tijdens de eerste helft van het jaar 
matig toe ; daarna stabiliseerden ze zich tijdelijk. Die 
stijging hield rechtstreeks verband met de hogere prij-
zen voor energie, een belangrijke input voor zowel de 
industriële grondstoffen‑ als de landbouwproductie. De 
verhoging van de levensmiddelenprijzen is overigens ook 
het gevolg van tegenvallende oogsten, terwijl de stijging 
van de metaalprijzen eveneens een lichte versnelling van 
de mondiale vraag weerspiegelt. Via een anticipatie‑effect 
gingen die prijzen aan het einde van het jaar fors omhoog 
naar aanleiding van de verklaringen van de verkozen 

Amerikaanse president over de invoering van een stimule-
ringsplan voor de infrastructuur.

Zeer gunstige financiële voorwaarden

Dankzij het accommoderend monetair beleid bleven de 
financiële voorwaarden al met al zeer gunstig. De finan-
ciële markten maakten echter verscheidene periodes van 
onrust door.

Een eerste golf tekende zich eind  2015 en begin  2016 
af tegen de achtergrond van nieuwe bezorgdheid over 
de groeivooruitzichten van de opkomende landen, meer 
bepaald van China. Zo werd in januari wereldwijd een 
van de meest intense liquidatiebewegingen van risicovolle 
financiële posities opgetekend sinds de financiële crisis van 
2008. De spanningen sloegen over op de geavanceerde 
economieën en brachten een vlucht naar kwaliteit op 
gang. In die omstandigheden vlakte de rendementscurve 
af, terwijl de aandelenmarkten wankelden en de risico-
premies stegen. Op die ontwikkelingen volgde onrust die 
in het bijzonder de banksector trof. Deze laatste zag zijn 
aandelen sterk dalen na de publicatie van teleurstellende 
resultaten. Meer algemeen versterkten zekere twijfels over 
de kracht van het Amerikaanse herstel en over de beslis-
sing van de Bank of Japan om haar daggeldrente negatief 
te maken, eind januari het vooruitzicht op een langdurige 
lagerenteomgeving, waardoor werd gevreesd voor de 
winstgevendheid van de financiële sector. Samen met de 
verbetering van de mondiale groeivooruitzichten nam de 
risicobereidheid van de beleggers echter snel opnieuw 
toe, wat de volatiliteit drukte, de activaprijzen schraagde 

GrAFIEK 3 HISTORISCH GUNSTIGE FINANCIERINGSVOORWAARDEN
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en de premies verlaagde. Het sentiment ten aanzien van 
de opkomende economieën verbeterde eveneens omdat 
gedurende een langere periode lage rentetarieven werden 
verwacht in de geavanceerde economieën, de bezorgd-
heid over de Chinese groei afnam en de grondstoffenprij-
zen een gunstig verloop vertoonden. De terugkeer van de 
kapitaalstromen naar die landen ging gepaard met een 
duidelijke opleving van de beurzen en een appreciatie van 
hun valuta’s.

Eind juni reageerden de markten heftig op de stemming 
ten gunste van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk 
uit de Europese Unie. Terwijl een vlaag van optimisme 
de activaprijzen de dagen voordien had gestimuleerd, 
deed het onverwachte resultaat van het referendum de 
beurskoersen kelderen en de risicoloze rendementen 
slinken. Terzelfder tijd liep de koers van het Britse pond 
sterk terug, terwijl de Amerikaanse dollar en de yen 
apprecieerden. Hoewel de eerste reacties hevig waren, 
bedaarden de gemoederen zodra de centrale banken zich 
bereid verklaarden voldoende liquiditeiten te verschaffen 
en, mocht de behoefte daaraan zich doen voelen, nieuwe 
maatregelen ter versoepeling van het monetair beleid 
te nemen, zoals die welke de Bank of England heeft 
genomen. Vervolgens ebde de onrust verder weg tegen 
de achtergrond van een schuchtere verbetering van de 
vooruitzichten voor de wereldeconomie. De koers van het 
Britse pond bleef evenwel laag en na de herbeoordeling 
van de toekomstige monetairbeleidskoers bevinden de 
rendementen op overheidspapier zich nog steeds in de 
buurt van hun historisch dieptepunt.

Ook het onverwachte resultaat van de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen op 8  november zorgde voor op-
schudding, zowel op de financiële als op de grond-
stoffenmarkten. Het vooruitzicht op grootschalige infra-
structuurinvesteringen en belastingverlagingen, die de 
verkozen president bepleit, had al met al een gunstig 
effect op de aandelenmarkten. Na een korte paniekreac-
tie onmiddellijk na afloop van de stemming, gingen de 
beurzen algemeen beschouwd opnieuw stijgen, vooral in 
de Verenigde Staten waar de beursindices nieuwe record-
niveaus bereikten. Gelet op het inflatierisico dat voor de 
Amerikaanse economie – in een situatie van zogoed als 
volledige werkgelegenheid – aan een dergelijk budgettair 
stimuleringsplan verbonden is, en dus op het vooruitzicht 
dat de Federal Reserve haar beleidsrentes sneller zal optrek-
ken, hebben de beleggers de obligatiemarkten evenwel 
de rug toegekeerd. Tijdens de week na de verkiezingen 
gingen de rendementen op Amerikaanse schatkistbons 
fors omhoog, waarbij de rente op tien jaar met meer dan 
40 basispunten steeg. De verhoging van de Amerikaanse 
rente sloeg over op de andere regio’s in de wereld, ook 
op het eurogebied en de opkomende economieën. Op de 

valutamarkten apprecieerde de dollar ten opzichte van de 
meeste valuta’s, en in het bijzonder tegenover een aantal 
valuta’s van opkomende landen, zoals de Mexicaanse peso 
of de Braziliaanse real. De verklaringen van de verkozen 
president brachten immers ongerustheid teweeg over de 
toekomstige handelsrelaties van de Verenigde Staten en, 
derhalve, over de macro‑economische vooruitzichten van 
verscheidene landen. De veranderingen aan het hoofd 
van de Amerikaanse overheidsadministratie versterkten de 
onzekerheid over, vooral, het toekomstige Amerikaanse 
begrotings‑ en handelsbeleid.

Op de valutamarkten bleef de euro gedurende het groot-
ste gedeelte van  2016 vrij stabiel ten opzichte van de 
Amerikaanse dollar, maar tegen het einde van het jaar 
deprecieerde hij. Een eventuele versterking van de dollar 
werd tegengegaan doordat de Federal Reserve, nadat ze 
in december 2015 de beleidsrente had verhoogd, ter zake 
geruime tijd een status‑quo inbouwde. De euro vertoonde 
daarentegen een lichte stijging in effectieve termen, maar 
die stijging verhulde uiteenlopende ontwikkelingen afhan-
kelijk van de valuta’s. Ze was vooral het resultaat van een 
sterke appreciatie tegenover het Britse pond, die de daling 
ten opzichte van de yen en de valuta’s van opkomende 
landen, zoals de Russische roebel en de Braziliaanse real, 
ruimschoots neutraliseerde. De waardevermeerdering van 
de yen tot de herfst hangt grotendeels samen met zijn 
status van vluchthaven in een erg onzekere omgeving. 
De appreciatie van de Russische roebel en die van de 

GrAFIEK 4 WISSELKOERSEN TEN PROOI AAN POLITIEKE 
ONZEKERHEID
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Braziliaanse real, van hun kant, weerspiegelen zowel een 
stijging van de grondstoffenprijzen als bemoedigender 
macro‑economische vooruitzichten voor die landen.

1.2 Lage inflatie tegen de achtergrond 
van een gematigd herstel in het 
eurogebied

De sinds medio 2013  in het eurogebied opgetekende 
gestage groei van de bedrijvigheid hield in 2016 aan, zij 
het in een traag tempo. Gemiddeld op jaarbasis, steeg 
het bbp naar volume met 1,7 %, wat een matige daling 
betekende ten opzichte van de in 2015 opgetekende 2 %.

De bedrijvigheid werd door de binnenlandse vraag ge-
schraagd tegen de achtergrond van gunstige financie-
ringsvoorwaarden als gevolg van, met name, een nieuwe 
versoepeling van het monetair beleid van het Eurosysteem 
en een licht expansief begrotingsbeleid in het euro gebied 
als geheel. Ook de werkgelegenheid was dynamisch. De 
impulsen die uitgingen van de eerdere depreciatie van de 

euro en van de scherpe daling van de olieprijzen in 2014 
en 2015 zwakten echter af. De buitenlandse vraag, van 
haar kant, bleef krachteloos. Voorts bleven verscheidene 
obstakels de dynamiek van de economie in de weg staan. 
Het betrof, onder meer, de aan de gang zijnde balansaan-
passing in een aantal sectoren en landen, de onvoldoende 
tenuitvoerlegging van de structurele hervormingen – die 
er op lange termijn voor zorgen dat de potentiële groei 
aantrekt en die op korte termijn het vertrouwen en de 
vraag ondersteunen – en het ontstaan van tal van onze-
kerheden. Over het geheel genomen, bleef de produc-
tiecapaciteit in  2016 onderbenut, zij het steeds minder. 
Ondanks een robuuste werkgelegenheidscreatie, is de 
werkloosheidsgraad nog steeds hoog en de recente op-
leving van de investeringen volstond niet om het investe-
ringstekort weg te werken. Deze laatste factor is in hoge 
mate bepalend voor het bijzonder futloze tempo waarin 
de economie zich van de crisis herstelt.

Van de bronnen van onzekerheid die een weerslag had-
den op de wereldeconomie, zijn voor het eurogebied 
vooral die van belang welke te maken hebben met het 

GrAFIEK 5 LAGE INFLATIE TEGEN DE ACHTERGROND VAN EEN GEMATIGD HERSTEL IN HET EUROGEBIED
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toekomstig vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de 
EU. Tot dusver is het vertrouwen daardoor evenwel niet 
echt geschokt. Bovendien kunnen de bezorgdheid over 
de winstgevendheid van de Europese banken en, in 
sommige landen, het omvangrijk uitstaand bedrag aan 
probleemleningen op hun balans – ondanks de vooruit-
gang die werd geboekt inzake de stabilisering van het 
financieel stelsel en de versterking van de kapitalisatie 
van die banken – hun vermogen hebben aangetast om 
activiteiten en investeringen te financieren. Tot slot heeft 
een opeenvolging van verkiezingen of referenda, in een 
klimaat van wantrouwen bij een deel van de bevolking, de 
regeringen beknot in hun mogelijkheden om een beleid te 
voeren dat bijdraagt aan de versteviging van de economie 
op lange termijn, een beleid dat echter ook gepaard zou 
kunnen gaan met als negatief ervaren overgangseffecten.

In die context van een nog steeds ontoereikende groei 
om de onderbezetting van de productiecapaciteit, zowel 
qua arbeid als qua kapitaal, snel weg te werken, en van 
vooruitzichten die door tal van onzekerheden waren 
vertroebeld, bleef de inflatie in het eurogebied zeer laag. 
De verandering op jaarbasis van de geharmoniseerde 
consumptieprijsindex (HICP), die in 2015 nul procent had 
belopen, werd in 2016 weliswaar opnieuw licht positief : 
op jaarbasis gemiddeld 0,2 %. Die beperkte stijging was 
echter voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat de 
negatieve basiseffecten van de energiecomponent ver-
dwenen als gevolg van de stijging van de olieprijzen op 

de internationale markten. De onderliggende inflatie bleef 
dan weer het hele jaar lang schommelen rond een laag 
niveau van ongeveer 0,9 %. Aangezien de loondynamiek 
in het eurogebied niet verstevigde, convergeerde de to-
tale inflatie niet overtuigend naar de doelstelling van het 
Eurosysteem, namelijk minder dan, maar dicht bij 2 % op 
middellange termijn.

Behalve Griekenland, hebben alle lidstaten bijgedragen 
aan de stijging van het bbp in het eurogebied. Wat de 
voornaamste economieën betreft, was de groei het 
krachtigst in Ierland. In Spanje bleef hij robuust, terwijl 
hij in Duitsland versnelde. In Portugal, Finland en Italië, 
daarentegen, viel de expansie van de economie veel tra-
ger uit dan gemiddeld in het eurogebied. In Griekenland 
daalde het bbp, hoewel minder dan tijdens de grote 
recessie.

De bedrijvigheid in het eurogebied werd overwegend 
door de particuliere consumptie gedragen. Deze laatste 
werd geschraagd door de grote werkgelegenheidscreatie 
die in sommige landen in de hand werd gewerkt door de 
effecten van eerder ten uitvoer gelegde hervormingen. 
Samen met de lage inflatie, deden die ontwikkelingen, 
ondanks het nog steeds futloze loonverloop, het reëel 
beschikbaar inkomen van de huishoudens toenemen. 
De spaarquote van de gezinnen bleef vrij stabiel, wat erop 
wijst dat de verhoging van de koopkracht voornamelijk 
werd aangewend voor consumptieve bestedingen.

GrAFIEK 6 DE	OPLEVING	ZET	ZICH	IN	HET	EUROGEBIED	VOORT,	MAAR	HET	INVESTERINGSTEKORT	BLIJFT	AANZIENLIJK
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Ook de overheidsconsumptie leverde een niet te verwaar-
lozen bijdrage aan de groei in het eurogebied. Er werden 
nochtans van land tot land aanzienlijke verschillen opge-
tekend. In sommige landen was de toename van de over-
heidsconsumptie het gevolg van extra uitgaven gerelateerd 
aan de opvang van vluchtelingen of aan de verstrenging 
van de veiligheidsmaatregelen. In Duitsland steeg de over-
heidsconsumptie dubbel zo sterk als het bbp.

Ook de bruto‑investeringen in vaste activa namen vrij 
krachtig toe. Het stijgingstempo van 3,3 % was vergelijk-
baar met dat van 2015. Een en ander was niet enkel toe 
te schrijven aan gunstige financieringsvoorwaarden, maar 
ook aan een herstel van het bruto‑exploitatieoverschot 
van de ondernemingen, terwijl de benutting van de 
productiecapaciteit verbeterde. De investeringen hadden 
echter nog steeds te lijden onder matige en onzekere 
vraagvooruitzichten – aan het begin van het jaar onder 
meer ten aanzien van de wereldeconomie en de op-
komende landen  –, maar tevens onder het proces van 
schuldafbouw in de private sector van sommige landen en 
onder de ook in 2016 aanhoudende onzekerheid.

De investeringen, uitgedrukt in verhouding tot het bbp, 
bleven in 2016 voor het eurogebied als geheel nog steeds 
ruimschoots onder het niveau dat gemiddeld werd opge-
tekend in de jaren vóór de crisis. Dat investeringstekort 
weerspiegelt vooral de scherpe daling in de lidstaten die 
zwaar door de crisis werden getroffen. In Ierland, waar de 
investeringen reeds in 2012 opveerden, is het investerings-
tekort inmiddels duidelijk verkleind en voor 2016 raamt de 
EC de investeringsgroei in dat land op 16 %. In Nederland 
en Spanje gaven de investeringen de economie een stevige 
impuls, maar ook trager groeiende economieën zoals de 
Finse en zelfs de Griekse kregen een flinke boost. Meestal 
leverden de bedrijfsinvesteringen de grootste bijdrage, 
maar in sommige landen, onder meer in Nederland, Finland 
en Duitsland, speelden ook de investeringen in woon‑
gebouwen een belangrijke rol. In Portugal, daarentegen, 
zette de inzinking van de investeringen in woongebouwen 
en van de overheidsinvesteringen een forse rem op de groei.

Het investeringsplan voor Europa en in het bijzonder 
het Europees Fonds voor Strategische Investeringen 
(EFSI) hebben reeds concrete resultaten opgeleverd. 
Dit plan, dat in november  2014 door EC‑voorzitter 
Juncker werd voorgesteld, moest dienen als katalysa-
tor voor de investeringen. Het EFSI werd opgericht om 
de risicodragende financieringscapaciteit in de EU te 
verhogen, door gedurende een periode van drie jaar 
garanties te verstrekken voor projectfinanciering door 
de Europese Investeringsbank (EIB) en door het Europees 
Investeringsfonds (EIF). Tijdens die periode zou dank-
zij het investeringsplan potentieel voor € 315  miljard 

kunnen worden geïnvesteerd. Dankzij de door het EFSI 
tot eind 2016 ingezette middelen zouden voor zowat 
€ 164  miljard aan nieuwe investeringen in de geza-
menlijke EU‑lidstaten gefinancierd kunnen worden, wat 
in belangrijke mate bijdraagt aan het mobiliseren van 
privé‑investeringen. In december 2016 besloot de Raad 
de capaciteit van het EFSI uit te breiden, zowel qua duur 
als qua financiële middelen.

Terwijl de binnenlandse vraag in  2016, net als het jaar 
voordien, enigszins dynamisch bleek, verzwakte de groei 
van de uitvoer. De sinds eind 2015 opgetekende futloos-
heid van de aan het eurogebied gerichte buitenlandse 
vraag bleef in  2016 duren, in overeenstemming met 
de zwakte van de wereldhandel. De handel binnen de 
EU  bleef weliswaar vrij veerkrachtig, maar hij compen-
seerde amper de tijdens het eerste gedeelte van het jaar 
opgetekende inkrimping van de uitvoer naar landen bui-
ten de EU, temeer daar de nominale effectieve wisselkoers 
van de euro op dat ogenblik licht apprecieerde. Vanaf 
november liep hij evenwel terug.

Bij een matige toename van de bedrijvigheid is de 
situatie op de arbeidsmarkten van het eurogebied 
in 2016 verder verbeterd

De werkgelegenheidscreatie in het eurogebied en in de 
meeste lidstaten was veeleer robuust, wat opmerkelijk 
is in het licht van de geringe groei van de economische 
bedrijvigheid. Dat contrast kan worden toegeschreven 
aan, onder meer, een verschuiving in de samenstelling 
van de arbeid naar bedrijfstakken – bijvoorbeeld de 
diensten – die relatief arbeidsintensief zijn en meer deel-
tijdarbeid aanwenden. Het aandeel van deeltijdwerk is 
sinds de crisis van 2008 fors toegenomen, en dat tot in 
2013 toen uiteindelijk een plafond werd bereikt. Het werd 
nog versterkt door de onvrijwillige deeltijdarbeid en de 
flexibele arbeidsovereenkomsten, tegen de achtergrond 
van zwakke en onzekere vraagvooruitzichten. Het aantal 
gewerkte uren per werknemer liep tijdens de recessiejaren 
derhalve fors terug.

De werkloosheidsgraad in het eurogebied als geheel is 
langzaam gedaald tot gemiddeld 10,1 % op jaarbasis, 
het laagste niveau sinds eind 2011. Hoewel de verschil-
len qua werkloosheidsgraad tussen de lidstaten kleiner 
werden, bleven ze aanzienlijk ; in de landen die het 
zwaarst door de crisis waren getroffen, was de situ-
atie trouwens nog steeds zorgwekkend. In Griekenland 
en Spanje bleef de werkloosheidsgraad in  2016 aldus 
duidelijk hoger dan in 2007. De arbeidsmarkt van de 
meeste andere eurolanden verkeert nog steeds in een 
situatie van ondertewerkstelling. Dit laatste heeft niet 
enkel te maken met de werklozen, het kan ook worden 



54 ❙ ECONOMISCHE EN FINANCIëLE ONTWIKKELINGEN ❙ NBB Verslag 2016

toegeschreven aan diegenen die als gevolg van beperkte 
werkgelegenheidsvooruitzichten niet op de arbeidsmarkt 
aanwezig zijn maar die, mochten de omstandigheden 
verbeteren, wel tot de arbeidsmarkt zouden kunnen toe-
treden. Het ziet er evenwel naar uit dat de vóór de crisis 
opgetekende opwaartse tendens van de activiteitsgraad 
zich recentelijk ietwat heeft hersteld. Eind 2016 bedroeg 
de participatie aan de arbeidsmarkt voor de bevolking op 
arbeidsleeftijd 73 %.

Verdere correctie van de macro-economische 
onevenwichtigheden in het eurogebied, maar 
de kwetsbaarheden zijn niet volledig verdwenen

De meest kwetsbare landen hebben sinds het begin van 
het decennium aanzienlijke saneringsinspanningen gele-
verd. Daardoor kon de houdbaarheid van de economische 
ontwikkelingen in die economieën worden versterkt. 
Tal  van landen blijven niettemin kampen met een hoge 
buitenlandse en binnenlandse schuld en de in  2016 ter 
zake geboekte vooruitgang is veeleer matig gebleven.

Ten opzichte van het buitenland werden, na de reeds 
omvangrijke correcties tijdens de voorgaande jaren, de 
lopende saldi in 2016 verder aangepast. Dat verliep even-
wel asymmetrisch tussen de lidstaten. Het in 2010  nog 
vrij geringe overschot op de lopende rekening van het 

eurogebied met de rest van de wereld liep derhalve snel op 
tot 3,3 % bbp in 2015 en tot 3,7 % in 2016. Behalve aan 
de verkleining van de tekorten gerelateerd aan de netto-
invoer van olieproducten, waarvan vrijwel alle economieën 
van het eurogebied profijt hebben getrokken als gevolg van 
de scherpe daling van de olieprijzen, kan die tendens wor-
den toegeschreven aan de economische aanpassingen in 
de landen die vóór de crisis omvangrijke lopende tekorten 
lieten optekenen, alsook aan de persistente en zelfs nog 
toenemende aanzienlijke overschotten in andere landen.

In de landen die aanvankelijk een tekort hadden, zijn de 
aanpassingen het gevolg van zowel een daling van hun 
binnenlandse vraag – en derhalve van hun invoer – als een 
krachtiger groei van hun uitvoer dankzij de zware inspan-
ningen die ze de jaren voordien hadden geleverd teneinde 
hun kostenconcurrentievermogen te herstellen. Zo werden 
de voorheen zeer grote lopende tekorten geleidelijk weg-
gewerkt. In 2016 was het saldo in evenwicht in Griekenland 
en lieten Portugal, Spanje en Ierland overschotten opte-
kenen. Toch bleven de totale netto internationale inves-
teringsposities, rekening houdend met de in het verleden 
opgebouwde aanzienlijke tekorten die gezorgd hebben 
voor een toename van de financiële verplichtingen tegen-
over de rest van de wereld, medio 2016 sterk negatief in 
Ierland (–190 % bbp), Griekenland (–133 % bbp), Portugal 
(–106 %  bbp) en, in mindere mate, Spanje (–88 % bbp). 
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Die landen moeten dus in de toekomst positieve lopende saldi 
blijven optekenen teneinde hun netto externe verplichtingen 
naar een meer houdbaar niveau terug te brengen. De om-
geving van gematigde groei en lage inflatie bemoeilijkt die 
sanerings inspanningen en verklaart waarom de posities in 
termen van uitstaande bedragen relatief inert zijn, ondanks 
positieve ontwikkelingen in termen van stromen.

De door de schuldenlanden verrichte aanpassing ging 
niet gepaard met een aanpassing in omgekeerde zin 
door de crediteurlanden. In 2016 bleven er aanzienlijke 
lopende overschotten bestaan of ze werden zelfs nog 
groter. In Nederland is het surplus sinds  2014 gestabi-
liseerd door meer bepaald de verkleining van het over-
schot met betrekking tot gasproducten als gevolg van 
de onderbreking van de nationale productie ; het bleef 
met 8,5 % bbp evenwel aanzienlijk. In Duitsland bleef dat 
surplus stijgen tot een recordpeil van 9 % bbp in 2016. 
Ongeacht de oliebalansgerelateerde effecten wijzen die 
persistent grote overschotten op een te hoog spaarni-
veau in vergelijking met het peil van de investeringen, 
wat mede in stand werd gehouden door de aanhou-
dende schuldafbouw in die economieën. Meer algemeen 
wijst de vergroting van de overschotten op de blijvend 
zwakke geaggregeerde vraag, die sinds  2009 tot uiting 

komt in een negatieve output gap in het eurogebied als 
geheel, en in een lage potentiële groei, meer bepaald in 
Duitsland. Die onderbenutting van de productiemiddelen 
werkt het bijzonder lage niveau van de onderliggende 
inflatie in de hand, een context die de inspanningen van 
de deficitlanden heeft bemoeilijkt.

In overeenstemming met het verloop van de netto inter-
nationale positie, bleef de private sector zijn schuld verder 
afbouwen, zij het traag en ongelijkmatig. De schuld ver-
minderde niet enkel in sommige landen waar ze tijdens de 
jaren vóór de crisis was toegenomen, maar ook in andere 
waar het schuldprobleem veel minder groot lijkt.

Wat de huishoudens betreft, waren de dalingen van de 
schuld / bbp‑ratio tot het tweede kwartaal van  2016 het 
duidelijkst in de landen met de aan het begin van de 
overheidsschuldencrisis zwaarste schuldenlast. Dat was 
vooral het geval in Ierland, waar de schuld ten opzichte 
van het opgetekende maximumniveau (ruim 100 % bbp) 
medio  2016 met zowat de helft was gereduceerd, maar 
ook, in mindere mate, in Spanje, in Portugal (ten belope 
van minder dan een vierde) en, beperkter, in Nederland. 
Ook in sommige landen waar de schuldgraad van de 
huishoudens reeds onder het gemiddelde uitkwam, zette 
een lichte krimp in, bijvoorbeeld in Oostenrijk, Italië 
en Duitsland. Inzake de niet‑financiële vennootschap-
pen vertoonden de landen waarvan de (geconsolideerde) 
schuld / bbp‑ratio in 2012  tot de hoogste behoorde, een 
veel contrastrijker verloop. In al die landen had immers een 
neerwaartse tendens ingezet. Maar terwijl sommige onder 
hen die correctie tot  2016 aanhielden, zoals Spanje (ten 
belope van iets meer dan een vierde van het niveau van 
2012) en Portugal (ruim 10 %), bogen andere, zoals België 
en Nederland, die beweging in 2013 of 2014 om. In deze 
laatste landen wordt echter een belangrijke rol gespeeld 
door omvangrijke kapitaalstromen en intragroepsleningen, 
verbonden aan de werkings‑ en financieringswijze van de 
talrijke op hun grondgebied gevestigde multinationals. In 
andere landen waar de schuldgraad dicht bij of zelfs onder 
het gemiddelde van het eurogebied ligt, bleven de wijzi-
gingen in de schuldenlast van de ondernemingen beperkt.

Ondanks die nieuwe verlaging, bleef het schuldpeil 
in  2016 in sommige gevallen hoog. Hoewel het moei-
lijk is een evenwichtswaarde te bepalen waarnaar het 
schuldniveau moet evolueren, laten een aantal landen 
ten opzichte van hun eigen historisch verloop nog een 
grote private schuld optekenen. De neerwaartse tendens 
zou moeten aanhouden en zou derhalve op korte termijn 
de economische bedrijvigheid kunnen drukken. Tot slot 
komt daar soms nog een aanzienlijke uitstaande over-
heidsschuld bovenop die deze economieën in geval van 
schokken al met al zeer kwetsbaar maakt.

GrAFIEK 8 OVERSCHOT OP DE LOPENDE REKENING VAN 
DE BETALINGSBALANS VAN HET EUROGEBIED IS 
VERGROOT
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Het begrotingsbeleid was licht expansief

Het financieringstekort van de overheid in het euro‑
gebied als geheel bleef verkleinen, namelijk van 2,1 % 
bbp in  2015 tot 1,8 % bbp in 2016. Bovendien liep de 
overheidsschuld voor het tweede jaar op rij terug, tot 
ongeveer 90 % bbp. Het financieringssaldo verbeterde 
vooral dankzij de verdere opleving van de economie, maar 
ook dankzij de lagere rentelasten en eenmalige factoren. 
Het begrotingsbeleid was echter licht expansief, wat tot 
uiting kwam in de verkleining van het structureel primair 
surplus ; de hierboven vermelde positieve elementen wer-
den hierdoor in belangrijke mate tenietgedaan.

De minder zware rentelasten op de overheidsschuld hadden 
in alle eurolanden een gunstige invloed op de overheidsfi-
nanciën en ook de conjunctuur sorteerde een positief ef-
fect, behalve in enkele kleine lidstaten en in België. In 2015 
hadden Griekenland, Portugal en Ierland een malige ope-
raties verricht in het kader van de herkapitalisering van de 
banken, operaties die hun overheidsfinanciën zwaar belast-
ten. In 2016 werd hun begroting daar niet langer door beïn-
vloed, met als gevolg dat de eenmalige factoren gemiddeld 
beschouwd positief bijdroegen aan de verbetering van het 
financieringssaldo. Gemeten aan de hand van het verloop 
van het structureel primair begrotingssaldo, voerden tal van 
eurolanden, waaronder Spanje, Oostenrijk, Italië, België 
en Duitsland, een in meerdere of mindere mate expansief 

begrotingsbeleid. Dat beleid ging vaak samen met belas-
tingverminderingen. In Spanje had de sterke begrotings‑
impuls tot gevolg dat het begrotingstekort, ondanks de 
sterk positieve invloed van de conjunctuur en de lagere 
rentelasten, slechts in beperkte mate afnam en nog steeds 
4,6 % bbp bedroeg. Ook in Italië liep het overheidsdeficit 
slechts weinig terug. Oostenrijk en België lieten zelfs een 
groter begrotingstekort optekenen.

Volgens de najaarsprognoses van de EC kwam het begro-
tingstekort, behalve in Spanje, ook in Frankrijk nog boven 
de referentiewaarde van 3 % bbp uit. Beide landen, alsook 
Griekenland en Portugal, zijn in het kader van het correctieve 
gedeelte van het Stabiliteits‑ en groeipact (SGP) nog steeds 
in een buitensporigtekortprocedure verwikkeld. Na te heb-
ben onderzocht of Spanje en Portugal effectief actie had-
den ondernomen om de betreffende aanbevelingen van de 
Raad na te leven, oordeelde de EC in november 2016 dat 
de procedure in beide landen moest worden opgeschort. 
Voor Frankrijk was dat reeds het geval in juli  2015. Voor 
Ierland, Cyprus en Slovenië, daarentegen, werd de proce-
dure in juni  2016 beëindigd. Bovendien moeten de EU‑
lidstaten in het kader van het preventieve gedeelte van het 
SGP een doelstelling op middellange termijn nastreven. Dat 
is een voor elk land specifieke referentiewaarde voor het 
begrotingssaldo, uitgedrukt in structurele termen. De door 
de EC geraamde saldi voor 2016 wijzen erop dat het struc-
turele begrotingssaldo in sommige lidstaten, waaronder 

GrAFIEK 9 VERDERE	SCHULDAFBOUW,	MAAR	TRAAG	EN	VERSCHILLEND	VAN	LAND	TOT	LAND
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Oostenrijk, de doelstelling op middellange termijn nadert en 
dat in andere landen, waaronder Duitsland, die doelstelling 
reeds is overschreden. Daarentegen moeten tal van euro-
landen, waaronder België en Italië, nog aanzienlijke inspan-
ningen leveren om die doelstelling te bereiken.

De opleving van de groei werd belemmerd door 
de broosheid van de banksector

De banksector is een essentiële financieringsbron voor 
de activiteit van de private sector in het eurogebied. 
De banken hebben er echter zwaar geleden onder de 
crisissen van 2008 en 2012. Sindsdien is hun balans fors 
versterkt, met name inzake de versteviging van hun kapi-
taalratio’s als gevolg van de alomvattende beoordeling die 
voorafging aan de invoering van het Gemeenschappelijk 
Toezichtsmechanisme (GTM) in november  2014 en de 
geleidelijke tenuitvoerlegging van de nieuwe in Bazel III 
opgenomen prudentiële vereisten. Een grotere weerbaar-
heid in termen van solvabiliteit en liquiditeit en een ac-
commoderend monetair beleid hebben bijgedragen aan 
het herstel van het kanaal van het bankkrediet. Derhalve 
is de groei van het krediet aan de private sector, tevens 
gesteund door de opleving van de vraag, recentelijk 

opnieuw op gang gekomen, maar in sommige landen 
blijft hij vooralsnog zeer broos. Toch blijft het kapitalisa-
tieniveau van land tot land zeer verschillend. De laagste 
Tier 1‑kapitaalratio’s werden medio 2016 opgetekend in 
Portugal, Italië, Letland en Spanje.

De moeilijkheden waarmee de banksector nog steeds 
wordt geconfronteerd, hebben aan het einde van  2015 
en in de loop van 2016 op de financiële markten periodes 
van onrust teweeggebracht. Die uitdagingen behelzen 
vooral de zwakke rentabiliteitsvooruitzichten voor het ei-
gen vermogen en de aanhoudende omvangrijke uitstaan-
de probleemleningen in sommige landen, een erfenis van 
de crisis die de balansen van de banken blijft belasten en 
hun rentabiliteit kan blijven bezwaren.

Het lage rentepeil beperkte weliswaar de conjunctuur‑
vertraging en ondersteunde de economische bedrijvigheid, 
maar voor de rentabiliteit van de financiële sector was het 
veeleer nadelig. In een dergelijke omgeving boden de 
opgebouwde activa slechts een laag rendement en soms 
gingen ze gepaard met achterhaalde, onaangepaste of 
te dure operationele en strategische modellen. Deze 
matige rentabiliteit, die medio  2016 het laagst was in 

GrAFIEK 10 HET VERDER TERUGDRINGEN VAN DE BEGROTINGSTEKORTEN GAAT GEPAARD MET EEN LICHTE VERSOEPELING VAN 
HET BEGROTINGSBELEID
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Griekenland, Portugal, Duitsland en Italië, had een impact 
op de waardering van het eigen vermogen van de ban-
ken. Dat beïnvloedde hun mogelijkheden om op de kapi-
taalmarkten nieuwe middelen aan te trekken en dreigde 
in fine hun vermogen om aan de private sector kredieten 
te verlenen, te beperken of een suboptimale kapitaalal-
locatie met zich te brengen.

Daarnaast rezen er nog problemen in verband met de 
kwaliteit van de activa en de kredietrisico’s. De balansen 
van sommige banken omvatten vaak nog omvangrijke 
uitstaande probleemleningen als gevolg van de eerdere 
crisissen. Er werden bijzonder hoge ratio’s opgetekend 
in Cyprus en Griekenland en in mindere mate in Italië, 
Ierland en Portugal. In sommige van die landen staan de 
omvangrijke uitstaande probleemleningen naast relatief 
lage kapitaalratio’s. Een problematische schuldenlast 
van de private sector kan voor extra kwetsbaarheden 
zorgen, dit vanwege eventuele wanbetalingsrisico’s die 
voldoende zullen moeten worden gedekt door voorzie-
ningen. Hoewel de saneringen van de bankbalansen nog 
aan de gang zijn, belemmeren verscheidene factoren 
een efficiëntere en snellere afwikkeling van dat type van 
leningen, zoals de wetgeving en de procedures inzake 
faillissement of gebruiken inzake voorzieningen voor 
verliezen op vorderingen, die van lidstaat tot lidstaat 
sterk uiteenlopen. Een fundamentele reflectie daarover 
en over de initiatieven die recentelijk zijn genomen om 
een en ander te verhelpen, wordt nader besproken in het 
gedeelte Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht 
van dit Verslag. Aangezien de banken in tal van landen 

nog zeer sterk zijn blootgesteld aan door de binnen-
landse overheid uitgegeven schuldbewijzen, zou nieuwe 
politieke onrust de hierboven vermelde zwakheden van 
de banksector nog kunnen verscherpen.

Op weg naar de voltooiing van de Economische 
en Monetaire Unie

Ondanks de vooruitgang die sedert de euroschuldencrisis 
was geboekt, met name door de oprichting van de banken-
unie en de verbetering van de economische governance, 
bleef de Economische en Monetaire Unie (EMU) tekortko-
mingen vertonen. Die vaststelling zette de voorzitters van 
de Europese Commissie, de Europese Raad, de Eurogroep, 
de Europese Centrale Bank en het Europees Parlement 
ertoe aan in juni 2015 een verslag te publiceren waarin 
ze hun plannen bekendmaakten om de EMU te verster-
ken. De Unie zou uiterlijk tegen 2025  voltooid moeten 
zijn. Overeenkomstig dat verslag keurde de EC in okto-
ber  2015 reeds een eerste reeks maatregelen goed en 
formuleerde ze aanbevelingen. In de lijn van dat maatre-
gelenpakket beval de Ecofin‑Raad in september 2016 de 
eurolanden aan nationale comités voor de productiviteit in 
te stellen. Die comités moeten de ontwikkelingen inzake 
productiviteit en concurrentievermogen onderzoeken en 
op onafhankelijke wijze de uitdagingen voor het beleid 
analyseren. Die onafhankelijke expertise kan door de 
lidstaten en door de EC worden gebruikt bij de jaarlijkse 
monitoring van het economisch beleid in het kader van 
het Europees semester. Inzake begrotingsbeleid besloot 
de Ecofin‑Raad van december de uitgavenregel een gro-
tere rol te laten spelen bij het vastleggen en het evalueren 
van de doelstellingen van het SGP. Het structurele begro-
tingssaldo blijft evenwel een essentieel onderdeel van het 
begrotingskader. Bij de start van de jaarlijkse cyclus van 
het Europees semester van economische beleidscoördina-
tie in november 2016 pleitte de EC tevens voor een meer 
ondersteunende begrotingskoers in het eurogebied als 
geheel. Voorts wees de EC in oktober 2016 de voorzitter 
en de vier leden aan van de in oktober 2015 opgerichte 
Europese Budgettaire Raad.

Dankzij de geboekte vooruitgang kon de financiële 
unie – een van de hoekstenen van het verslag van de vijf 
voorzitters – tijdens het verslagjaar worden verstevigd 
wat de kapitaalmarktenunie (CMU) betreft. Op het actie-
plan van 2015, waarin de prioritaire maatregelen werden 
vastgelegd om tussen nu en  2019 de inwerkingtreding 
van de CMU mogelijk te maken, volgde in april 2016 een 
eerste follow‑upverslag. Om de ontwikkeling van nieuwe 
financieringstypen te vergemakkelijken, stelde de EC bo-
vendien voor het wetgevend kader inzake risicokapitaal te 
vernieuwen door in juli de verordeningen te wijzigen in-
zake Europese durfkapitaalfondsen (EuVECA) en Europese 

GrAFIEK 11 AANHOUDENDE BROOSHEID VAN DE 
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sociaalondernemerschapsfondsen (EuSEF), die erop ge-
richt zijn jonge en innoverende ondernemingen en be-
drijven die een positieve sociale invloed willen uitoefenen, 
te ondersteunen. Aan het einde van het jaar werden die 
wijzigingen goedgekeurd door de Raad. De effectiserings-
markt zal bovendien sterker worden ontwikkeld dankzij 
het voorstel van september  2015 inzake een nieuw 
regelgevend kader om eenvoudige, transparante en ge-
standaardiseerde effectiseringstransacties te bevorderen 
(de ‘Securitisation Regulation’). Om, tot slot, de nationale 
obstakels voor de integratie van de kapitaalmarkten uit de 
weg te ruimen, bracht de EC in november 2016 een voor-
stel uit over de herstructurering van de ondernemingen en 
de insolvabiliteit teneinde de invordering van de activa te 
versnellen en ondernemers na een eerste faillissement een 
tweede kans te geven.

1.3 het lagerentebeleid van het 
Eurosysteem beoogt het herstel in 
het eurogebied te ondersteunen

Toegenomen risico’s voor de prijsstabiliteit 
vereisten aanvullende maatregelen

De Raad van Bestuur van de ECB heeft de laatste jaren 
een ruime waaier van stimuleringsmaatregelen genomen. 
dat gebeurde tegen de achtergrond van een in het euro-
gebied aanhoudend lage inflatie : sinds medio 2013  ligt 
de inflatie onder een niveau dat verenigbaar is met prijs-
stabiliteit, namelijk een inflatiepercentage van minder 
dan, maar dicht bij 2 %. Bovendien bleef het economisch 
herstel zwak : na acht jaar is de kloof met het niveau van 
de potentiële productie nog steeds niet gedicht, waarbij 
de onderbenutte productiecapaciteit neerwaartse druk 
uitoefent op het prijsverloop.

In eerste instantie bleef de Raad de beleidsrentes verlagen 
en in juni 2014 werd de rente op de depositofaciliteit voor 
het eerst onder 0 % gebracht. Aangezien de korte rentes 
moeilijk nog veel verder konden worden verlaagd, breidde 
hij vervolgens zijn instrumentarium uit om de financie-
ringsvoorwaarden in de economie alsnog te blijven sturen. 
Een van die uitzonderlijke, maar niettemin cruciale maat-
regelen was de beslissing, in januari 2015, om van start te 
gaan met een grootschalig programma voor de aankoop 
van activa (expanded asset purchase programme – APP). 
Die maatregel voegde de reeds bestaande aankoop‑
programma’s van gedekte bankobligaties en effecten met 
activa op onderpand samen met een omvangrijk program-
ma voor de aankoop van overheidspapier. Aanvankelijk 
zou het APP tot september 2016 worden aangehouden, 
maar het zou zeker worden voortgezet tot wanneer de 
Raad een duurzame verandering in het inflatieverloop ziet 

die overeenstemt met de doelstelling inzake prijsstabiliteit. 
Op die manier gaf de Raad een extra dimensie aan de 
forward guidance waarmee hij in de zomer van 2013 van 
start was gegaan. Hij gaf immers te kennen een soepele 
monetairbeleidskoers te voeren totdat zijn mandaat van 
prijsstabiliteit zou zijn vervuld.

Onvoorziene financiële en economische gebeurtenissen 
die de economische bedrijvigheid en de inflatie drukten, 
vereisten echter een extra monetaire versoepeling en 
dus ook een aanpassing van het APP. In december 2015 
besloot de Raad dan ook, in het licht van de neerwaarts 
bijgestelde inflatievooruitzichten, de rente op de depo-
sitofaciliteit te verlagen van –0,20 % tot –0,30 % en de 
geplande periode voor de aankoop van activa te verlen-
gen van eind september  2016 tot eind maart  2017 of, 
indien nodig, langer. Hij besloot tevens de lijst van voor 
het APP in aanmerking komende activa uit te breiden met 
effecten uitgegeven door regionale en lokale overheden 
uit het eurogebied, en de opbrengsten van de vervallen 
obligaties zolang als nodig te herinvesteren. Ten slotte 
beklemtoonde de Raad ook in de toekomst bereid te zijn 
extra maatregelen te nemen. Zo wees hij erop dat het APP 
flexibel is opgezet, zodat de omvang, de samenstelling en 
de looptijd ervan kunnen worden aangepast.

GrAFIEK 12 NIEUWE DALING VAN DE 
INFLATIEVERWACHTINGEN	BEGIN 2016	VEREISTE	
EEN MONETAIRE VERSOEPELING
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Die bereidheid om in te grijpen, bleek nogmaals in 
maart  2016. Aan het begin van dat jaar verzwakten de 
mondiale groeivooruitzichten, nam de volatiliteit op de 
financiële markten toe en daalden de inflatieverwachtingen 
opnieuw. Ook de door medewerkers van het Eurosysteem 
opgestelde inflatievooruitzichten wezen op verder toege-
nomen risico’s voor de prijsstabiliteit : de projecties van 
maart  2016 maakten gewag van een inflatie van nog 
slechts 0,1 % en 1,3 % voor respectievelijk 2016 en 2017 
(in december  2015 was dat nog 1 % en 1,6 %) en 
voor 2018 werd uitgegaan van een inflatie van 1,6 %, een 
peil dat weliswaar onder, maar nog niet dicht bij 2 % ligt.

De Raad van Bestuur kondigde tijdens zijn vergadering van 
10 maart 2016 dan ook een hele reeks extra maat regelen 
aan. Wat het APP betreft, werden de maandelijkse aan kopen 
van activa opgetrokken van € 60 miljard tot € 80 miljard. 
Voorts werd besloten in het kader van het APP vanaf 
juni  2016 ook niet‑financiële bedrijfsobligaties (1) aan te 
kopen (het corporate sector purchase programme – CSPP). 
Bovendien besloot de Raad de beleidsrentes verder te 

verlagen : de rente op de marginale beleningsfaciliteit en die 
op de basisherfinancieringstransacties werden met 5 basis-
punten verminderd tot respectievelijk 0,25 % en  0 %, en 
de rente op de depositofaciliteit werd met 10 basispunten 
verlaagd tot –0,40 %. Daarenboven kondigde de Raad aan 
de beleidsrentes gedurende lange tijd op hun huidig of 
zelfs lager niveau te handhaven, tot ruim na de periode 
van de netto‑aankopen van activa waarvan was bevestigd 
dat die zou duren tot maart 2017 of, zo nodig, langer. Ten 
slotte werd in maart 2016 ook besloten een tweede reeks 
van vier gerichte langer lopende herfinancieringstransacties 
(TLTRO’s II) op te zetten met een looptijd van vier jaar en 
met een vaste rente. Die transacties voorzien de banken 
van goedkope en stabiele financiering in ruil voor krediet-
verstrekking aan de private sector. Door de rente op die 
langlopende transacties te verankeren, geeft de Raad ook 
te verstaan dat de beleidsrentes gedurende lange tijd laag 
zullen blijven, waardoor hij meteen zijn forward guidance 
nog versterkt.

Al die maatregelen beogen de hele waaier van in de eco-
nomie geldende rentetarieven te drukken. De gunstiger 
financieringsvoorwaarden moeten huishoudens, bedrijven 
en overheden er vervolgens toe aanzetten te consumeren 
en te investeren opdat het productiepotentieel van de 

(1) Het gaat meer bepaald om hoogwaardige (investment‑grade) in euro luidende 
obligaties die zijn uitgegeven door in het eurogebied gevestigde niet‑bancaire 
ondernemingen.
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economie volledig zou worden benut en de inflatie zou 
aantrekken.

Concrete tenuitvoerlegging van de 
monetairbeleidsmaatregelen

Eind  2016 bedroegen de in het kader van het APP 
aan gekochte effecten zowat € 1 500  miljard, wat goed 
was voor ongeveer 40 % van het balanstotaal van het 
Eurosysteem. Overheidsobligaties maakten daar het leeu-
wendeel van uit, namelijk € 1 259 miljard. Vervolgens werd 
voor € 204 miljard aan gedekte bankobligaties aangehou-
den, voor € 51 miljard aan niet‑financiële bedrijfsobligaties 
en voor € 23 miljard aan activa op onderpand. De doelstel-
lingen inzake aankoopvolumes werden gehaald terwijl, 
dankzij de flexibiliteit van het APP, marktverstoringen – bij-
voorbeeld als gevolg van een tekort aan veilige activa op 
de private markt – konden worden ingeperkt. Zo werden 
tijdens de zomermaanden, vanwege de seizoengebonden 
geringere liquiditeit op de financiële markten, kleinere volu-
mes aangekocht, wat in de overige maanden werd gecom-
penseerd. Daarnaast werkten de meeste centrale banken 
van het Eurosysteem regelingen voor effectenuitleen uit, 
waarbij aan de marktdeelnemers vooral in het kader van 
het APP aangehouden overheidsobligaties werden uitge-
leend. Die effecten zijn immers zeer gewild, onder meer 
omdat ze dienen als onderpand voor repo’s.

Wat de TLTRO’s II betreft, bedroeg de vraag naar liqui-
diteiten bij de drie transacties van juni, september en 
december respectievelijk € 399 miljard, € 45 miljard en 
€ 62 miljard. De nettoliquiditeitsinjectie in het banksys-
teem (€ 115 miljard) was echter kleiner dan de som van 
die volumes. De banken stortten bij de drie transacties 
– maar hoofdzakelijk bij de eerste – immers een deel van 
hun TLTRO I‑fondsen terug en vroegen die in de vorm van 
TLTRO II‑financiering opnieuw aan bij het Eurosysteem. 
Drie kenmerken maken de TLTRO’s II immers financieel 
aantrekkelijker. Ten eerste zijn ze goedkoper : de banken 
betalen op de TLTRO’s een vaste rente die overeenstemt 
met de op het tijdstip van de transactie geldende rente 
op de basisherfinancieringstransacties. Door de daling 
van de beleidsrentes in maart  2016 kosten de nieuwe 
TLTRO’s dan ook minder dan die welke eerder werden 
gesloten in het kader van de TLTRO’s I. Daarenboven 
kunnen de financieringskosten van de TLTRO’s II ex 
post dalen tot de rente op de depositofaciliteit, indien 
de banken voldoende krediet verlenen aan de private 
sector (1). Ten tweede zijn de TLTRO’s II een meer stabiele 
bron van financiering : in tegenstelling tot TLTRO’s I zijn 
de banken, mochten ze onvoldoende krediet verstrek-
ken, niet verplicht het bedrag dat ze hebben geleend 
integraal vervroegd terug te betalen. Tot slot maakt de 
langere looptijd van de TLTRO’s II ze ook aantrekkelijker 

ten opzichte van de TLTRO’s I die hun vervaldatum, na-
melijk september 2018, naderen.

Onder invloed van het APP en de TLTRO’s bleef de ge-
consolideerde balans van het Eurosysteem groeien tot 
boven de piek die ze medio 2012  had bereikt. In over-
eenstemming met de groei van de centralebankbalans 
stegen ook de liquiditeiten die de kredietinstellingen van 
het eurogebied bij het Eurosysteem aanhouden. Zo be-
droeg het liquiditeitsoverschot – dat zijn de reserves die 
de kredietinstellingen bovenop hun verplichte reserves bij 
de centrale bank aanhouden, hetzij op hun rekeningen‑
courant, hetzij op de depositofaciliteit – eind 2016 onge-
veer € 1 200 miljard, tegen € 655 miljard aan het begin 
van het jaar. Omdat banken hun overtollige reserves op 
de markt trachten te plaatsen, stabiliseerde het grote 
liquiditeitsoverschot de daggeldmarktrente, de Eonia, in 
de buurt van de rente op de depositofaciliteit. Gedurende 
heel 2016 bleef de daggeldmarktrente dan ook negatief, 
wat ongekend lage interbancaire financieringskosten 
impliceerde.

De maatregelen wierpen vrucht af : lagere 
nominale rentes en verbeterde bancaire 
kredietverlening

De monetairbeleidsmaatregelen hadden een sterk ver-
soepelende impact op tal van financiëlemarktsegmenten. 
Zo  bleven de forward guidance en het signaal dat het 
APP afgeeft met betrekking tot de monetairbeleidskoers 
– namelijk dat de beleidsrentes gedurende lange tijd laag 
zullen blijven – ook de risicovrije rentes op langere termijn 
neerwaarts beïnvloeden, wat leidde tot een vlakkere 
rendementscurve.

Ook de rente op overheidspapier bleef in  2016 in de 
meeste landen van het eurogebied dalen tot histori-
sche dieptepunten. Het waren de langere looptijden 
die daarbij de sterkste dalingen lieten optekenen. Naast 
de extra vraag als gevolg van aankopen in het kader 
van het APP, drukten ook andere factoren de rente op 
overheidsobligaties, in het bijzonder die welke door de 
meest solide overheden werden uitgegeven. Zo deed de 
onrust op de financiële markten, onder meer gerelateerd 
aan de brexit, alsook de nood aan onderpand van goede 
kwaliteit voor repotransacties de vraag naar dergelijke 
effecten toenemen, met name naar Duits papier. Ook 
het relatief beperkt uitstaand volume aan overheidspa-
pier van bepaalde grote lidstaten, in combinatie met de 
eigenschap van het APP dat de aankopen van overheids-
obligaties volgens de kapitaalverdeelsleutel van de ECB 

(1) Voor meer informatie inzake de TLTRO II, 
zie https : /  / www.ecb.europa.eu / press / pr / date / 2016 / html / pr160310_1.en.html.
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over de landen van het eurogebied worden verdeeld, 
leidde tot een meer uitgesproken daling van de rente 
op sommige overheidsobligaties. Aangezien de verdeel-
sleutel de economische en demografische omvang van 
een land weerspiegelt, betrof een groot gedeelte van de 
aankopen met name de Duitse Bund. Het uitstaand Duits 
overheidspapier, alsook de verwachte uitgifte ervan zijn 
echter vrij gering, zodat het APP op de Duitse rente een 
zwaardere neerwaartse impact heeft dan op de rente van 
landen met een relatief grote uitstaande overheidsschuld, 
maar met veeleer kleine aankopen in het kader van het 
APP (zie ook Kader  1). Ten slotte reduceerde de initiële 
beslissing van het Eurosysteem om in het kader van het 
APP geen papier op te kopen waarvan de rente onder 
die op de depositofaciliteit uitkomt, eveneens de waaier 
van obligaties die effectief voor het APP in aanmerking 
komen. Dat geldt zeker voor de Duitse Bund ; de korte 
en middellange rentes op die obligaties kwamen in de 
loop van  2016 immers meestal onder die drempel uit. 
Om de doelstelling inzake de aankoopbedragen te halen, 
kocht het Eurosysteem bijgevolg overheidspapier met een 
langere looptijd. Derhalve daalden ook de langere rentes 
van sterke eurolanden tot dicht bij, of zelfs tot onder de 
rente op de depositofaciliteit, wat het Eurosysteem bij het 
uitvoeren van het APP soms voor uitdagingen plaatste.

Hoewel die factoren voornamelijk de rente op obligaties 
van solide overheden drukten, vertoonden de rente-
spreads op overheidsobligaties van de meeste euro landen 
tegenover bijvoorbeeld de Bund een relatief stabiel 
verloop nadat ze in aanloop naar en bij de aanvang van 
het APP fors waren vernauwd. Dat wijst mogelijk op de 
actieve werking van het portefeuilleherbalanceringskanaal 
van het APP : door hun portefeuille van overheidseffecten 
uit het eurogebied te herschikken ten nadele van die wel-
ke in grote hoeveelheden door het Eurosysteem werden 
aangekocht, maar ten voordele van hun hogerrentende 
tegenhangers, drukten de beleggers ook de rente op 
deze laatste.

Behalve de banken en de overheden, genoten ook de 
ondernemingen lagere financieringskosten. Zo hebben 
de aankopen van niet‑financiële bedrijfsobligaties in 
het kader van het APP de rente op die obligaties aan-
zienlijk gedrukt. Ook de rentes op niet voor het CSPP in 
aanmerking komende bedrijfsobligaties – zowel financi-
ele als niet‑financiële  – daalden, wat nogmaals wijst op 
portefeuilleherschikkingen als gevolg van het APP. Aan 
het einde van het jaar gingen die rentes weliswaar licht 
stijgen, maar ze bleven lager dan bij het begin van het 
jaar. Mogelijk werd de bedrijfsfinanciering via de markt 
aangemoedigd door de in 2016 opgetekende gunstige 
financieringsvoorwaarden ; er werd immers een grotere 
netto‑uitgifte van bedrijfsobligaties geregistreerd.

GrAFIEK 14 NOMINALE RENTES DAALDEN STERK
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De banksector – die een cruciale rol vervult in de mone-
taire transmissie binnen het eurogebied – bleef de mo-
netairbeleidsimpulsen doorgeven aan de reële economie. 
Zo ondersteunden de monetairbeleidsmaatregelen verder 
de kredietverlening aan de private sector. Enerzijds bleven 
de bancaire financieringskosten voor huishoudens en 
bedrijven dalen. De debetrentes van bankleningen aan 
ondernemingen uit de diverse landen van het eurogebied 
convergeerden daarbij opnieuw ietwat, wat op een ver-
dere vermindering van de financiële fragmentatie wijst. 
Anderzijds hield de positieve dynamiek van de groei van 
de bankleningen aan de private sector aan. In de kwets-
bare lidstaten, behalve in Italië, bleef de kredietgroei wel 
nog negatief.

Uit de enquête naar de bancaire kredietverlening (bank 
lending survey – BLS) blijkt dat zowel het kredietaanbod 
als de kredietvraag bijdroeg aan de levendiger krediet-
groei in het eurogebied. Zo werden de criteria inzake 
kredietverlening aan bedrijven en huishoudens versoe-
peld, doorgaans vanwege de toenemende concurrentie 
en de afnemende risicoperceptie bij banken. Deze laatste 
gaven ook te kennen de krachtens het APP gegene-
reerde liquiditeiten in eerste instantie aan te wenden om 
hun kredietverlening uit te breiden. Ze deelden overigens 
mee dat de negatieve rente op de depositofaciliteit het 
kredietvolume positief beïnvloedde, hoewel ze tegelij-
kertijd hun rentemarge zou kunnen drukken. Ook de 

vraag van bedrijven en huishoudens naar leningen bleef 
toenemen als gevolg van de lage rente, de fusie‑ en 
overname‑activiteiten, een verstevigend consumenten-
vertrouwen en de gunstiger vooruitzichten voor de 
huizenmarkt.

Het herstel van de kredietgroei en de uitvoering van het 
APP – voor zover de verkoper van de activa een niet‑
bancaire ingezetene is van het eurogebied (1) – zorgden 
voor een robuuste groei van de geldhoeveelheid. Zo liet 
het ruime geldaggregaat M3  in  2016 een vrijwel sta-
biele jaar‑op‑jaar groei van 5 % optekenen. De stuwende 
kracht daarachter was de expansie van de meest liquide 
componenten van M3, in het bijzonder de zichtdeposi-
to’s (M1). De lage en vlakke rendementscurve impliceert 
immers dat de opportuniteitskosten verbonden aan het 
aanhouden van de in M3  opgenomen meest liquide 
activa zeer gering zijn.

De gunstige financieringsvoorwaarden dragen op hun 
beurt bij tot het herstel van de economische bedrijvig-
heid, de inflatie en de inflatieverwachtingen. Zo remden 
de monetairbeleidsmaatregelen de neerwaartse bewe-
ging van de inflatieverwachtingen af en ondersteunden 
ze de binnenlandse vraag in het eurogebied.

GrAFIEK 15 BANCAIRE	FINANCIERING	VAN	DE	PRIVATE	SECTOR	IN	HET	EUROGEBIED	BLIJFT	VERBETEREN	(1)
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betreffen een bbp‑gewogen gemiddelde.
(2) Alle looptijden samen. De gegevens zijn gezuiverd voor effectiseringsinvloeden.

(1) Voor meer informatie, zie Kader 2 in het Verslag 2015.
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Kader 1 –  Programma’s voor de aankoop van activa in de Verenigde Staten 
en in het eurogebied : impact op het door de private sector 
aangehouden overheidspapier

De lange rentes kunnen via diverse kanalen door de aankoopprogramma’s van de centrale banken worden 
gedrukt. Zo verkleint de centrale bank door omvangrijke aankopen van bepaalde langlopende effecten het 
aanbod van die effecten op de private markt, zodat de prijs ervan stijgt en de rente erop daalt. Sommige 
beleggers verkiezen immers die effecten aan te houden en ze zijn dan ook bereid een hogere prijs te betalen 
voor de ‘schaarse’ activa. Bovendien kan de centrale bank het totale looptijdrisico (dat is de blootstelling aan 
onverwachte wijzigingen van de beleidsrente) in de portefeuille van de private sector reduceren door langlopende 
– en dus risicovollere – effecten aan de markt te onttrekken en ze te vervangen door veilige, kortlopende effecten 
(centralebankreserves). Voor zover het totale looptijdrisico in de markt verkleint, zouden private beleggers een 
geringere compensatie moeten vragen voor het gelopen risico, zodat de in het rendement op langlopende effecten 
vervatte termijnpremie afneemt.

Het op de private markt beschikbare aanbod van effecten wordt uiteraard niet enkel beïnvloed door de 
aankopen van de centrale bank : ook de emittenten van schuldbewijzen spelen een belangrijke rol. Aangezien de 
aankopen door centrale banken voornamelijk toegespitst zijn op overheidspapier – de rente erop is immers een 
belangrijke benchmark voor de prijszetting van een ruime waaier van financiële activa –, wijzen ze op een subtiele 
wisselwerking tussen het monetair en het begrotingsbeleid. Terwijl de centrale bank via haar aankoopbeleid de 
rente op langerlopende overheidsobligaties tracht te drukken, kan de overheid dat effect deels tenietdoen door 
meer zulk schuldpapier uit te geven, bijvoorbeeld precies om profijt te trekken van de lagere rente. In dit Kader 
wordt nagegaan in welke mate het monetair en het begrotingsbeleid de beschikbaarheid van overheidspapier op 
de private markt in de Verenigde Staten en het eurogebied hebben gewijzigd.

HOUDERS VAN OVERHEIDSPAPIER (1)

(veranderingen in de uitstaande bedragen, in % van het bbp van 2014, t.o.v. het kwartaal voorafgaand aan de aankondiging van het eerste aankoopprogramma)
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Bronnen : Bureau of Economic Analysis, EC, ECB, Federal Reserve.
(1) Het concept ‘overheidsschuld’ in de grafiek is licht verschillend voor de Verenigde Staten en het eurogebied. Voor de Verenigde Staten dekt het schuldpapier 

uitgegeven door zowel de Amerikaanse overheid als door GSE’s. Beide activaklassen kunnen worden beschouwd als dichte substituten en werden in het kader 
van de LSAP’s in vrij gelijke mate door de Federal Reserve aangekocht. Voor het eurogebied omvat ‘uitstaande overheidsschuld’ enkel effecten uitgegeven door 
nationale overheden ; in overeenstemming daarmee hebben de aankopen door het Eurosysteem, zoals weergegeven door de rode lijn in de grafiek, ook enkel 
betrekking op dergelijk papier dat in het kader van het PSPP werd aangekocht (met andere woorden, de aankopen van effecten uitgegeven door supranationale 
instellingen worden buiten beschouwing gelaten). Het concept overheidsschuld in de grafiek betreft overheidseffecten in marktwaarde ; daardoor verschilt het van 
de in het Verdrag van Maastricht vermelde definitie van overheidsschuld, die immers betrekking heeft op de totale geconsolideerde overheidsschuld in nominale 
waarde. De ontwikkelingen in de grafiek stroken dus niet noodzakelijk met de gangbare concepten van overheidsschuld.
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Van december 2008 tot oktober 2014 voerde de Federal Reserve drie omvangrijke aankoopprogramma’s (large‑
scale asset purchases – LSAP’s) (1) uit. Zo onttrok ze aan de private markt langetermijnschuldpapier ten belope van 
ongeveer $ 3 900 miljard. De aankopen omvatten Amerikaanse overheidsobligaties en schuldpapier uitgegeven 
of gewaarborgd door overheidsgesubsidieerde instellingen (government‑sponsored enterprises – GSE’s). Daardoor 
was de effectenportefeuille van de Fed eind 2014 met 22 % bbp toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal 
van 2008, toen de aankoopprogramma’s nog niet waren ingevoerd. Over diezelfde periode gaf de Amerikaanse 
Schatkist extra overheidsobligaties uit voor om en nabij 50 % bbp, terwijl de netto‑uitgifte van schuldpapier door 
de GSE’s een veeleer vlak verloop liet optekenen. Ondanks de LSAP’s, nam het aanbod van overheidspapier op de 
private markt in nettotermen dus aanzienlijk toe. De extra uitgifte van overheidsschuld compenseerde zodoende 
het neerwaarts effect van het monetair beleid op de rente. Uit het oogpunt van de centrale bank is dat niet 
noodzakelijk negatief. De begrotingsstimulus impliceert immers een extra ondersteuning van de binnenlandse 
vraag, wat nuttig kan zijn ingeval de monetairbeleidsinstrumenten op grenzen stuiten, bijvoorbeeld wanneer de 
korte nominale rente haar bodempeil nadert. Een minder vlakke rentecurve houdt bovendien geringere risico’s in 
voor de financiële stabiliteit en ze verkleint het transformatierisico waaraan de centralebankbalans is blootgesteld 
via de aankopen van langlopende effecten die worden gefinancierd door middel van kortetermijnverplichtingen.

In het eurogebied ligt de situatie anders. Vanwege de huidige veeleer neutrale begrotingskoers, blijft de uitgifte van 
overheidsobligaties er vrij beperkt. Het sinds eind 2014 extra uitgegeven overheidspapier (ten belope van 6 % bbp) 
werd door het programma voor de aankoop van overheidsactiva (public sector purchase programme – PSPP) 
volledig geabsorbeerd, zodat het aanbod van overheidsobligaties voor de private sector zogoed als ongewijzigd 
bleef. Het begrotingsbeleid in het eurogebied heeft de neerwaartse druk van de centrale bank op de langere rentes 
derhalve niet geneutraliseerd, wat in de Verenigde Staten tot op zekere hoogte wél het geval was.

De impact van het PSPP op de rente op overheidspapier verschilt in het eurogebied echter van land tot land, 
afhankelijk van de uitgifte van nieuwe schuld. Doordat in Duitsland zogoed als geen overheidspapier werd 
uitgegeven, en gelet op de aankopen die er in het kader van het PSPP werden verricht, daalde de beschikbaarheid 
van dat papier op de private markt duidelijk tot onder het niveau van eind 2014. Mede door een vlucht naar 
veiliger activa zakte de rente op Duits overheidspapier aldus tot een historisch laag peil ; in de zomer van 2016 
werden zelfs negatieve rendementen tot een looptijd van dertien jaar opgetekend. In België liep de uitgifte van 
overheidspapier in procenten bbp in 2015 gelijk met die in het eurogebied, maar in 2016 nam ze aanzienlijk toe. 
Het voor de private markt beschikbare volume kwam recentelijk dus boven het niveau van eind 2014 uit.

Tegelijk met de uitvoering van het PSPP verminderden de banken hun blootstelling aan de overheidssector. Terwijl 
de banken uit het eurogebied in het laatste kwartaal van 2014 nog gemiddeld € 1 826 miljard aan overheidspapier 
van het eurogebied aanhielden, lag dat volume in november 2016 bijna 10 % lager ; het aandeel ervan in hun 
balanstotaal verkleinde van 6 % tot 5,5 %. De opbouw van overheidspapier uit het eurogebied op de actiefzijde 
van de bankbalansen loopt dus blijkbaar ten einde. Interessant is dat die afbouw in grotere mate toe te schrijven 
is aan een krimpende portefeuille obligaties van de eigen overheid, terwijl de portefeuille obligaties van de 
andere overheden uit het eurogebied stabieler blijft. Omdat de overheidsschuldencrisis in het eurogebied de 
risico’s aantoonde die inherent zijn aan een sterke verwevenheid van de nationale overheden en de binnenlandse 
banksector, helpt het aankoopprogramma van het Eurosysteem aldus op indirecte wijze de financiële stabiliteit 
versterken. Een verminderde concentratie van overheidsobligaties op de bankbalansen en, in het bijzonder, van 
obligaties van de thuismarkt, is in dat opzicht immers welkom.

(1) LSAP1 liep van november 2008 tot eind maart 2010, LSAP2 – dat exclusief focuste op de aankopen van Amerikaanse overheidsobligaties – van november 2010 tot 
juni 2011 en LSAP3 van september 2012 tot eind oktober 2014.

4
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De beleidsrentes kunnen niet onbeperkt worden 
verlaagd

De transmissie van het lagerentebeleid naar de krediet-
rentes, en dus naar de reële economie, werd in 2016 ge-
handhaafd, maar in de toekomst zou ze kunnen worden 
belemmerd door de neerwaartse rigiditeit van de bancaire 
depositorentes. Hoewel banken de daling van de rente op 
de depositofaciliteit tot op zekere hoogte hebben door-
berekend in de rente die ze aanbieden op de deposito’s 
van hun klanten, bedroeg de eerstgenoemde eind 2016 
–0,40 %, terwijl de laatste amper negatief werd.

De neerwaartse rigiditeit van de depositorentes heeft te 
maken met onder meer het feit dat retaildeposito’s voor 
banken een belangrijke, stabiele en derhalve gewilde bron 
van financiering zijn. Mocht de vergoeding op deposito’s 
echter lager uitkomen dan de kosten verbonden aan het 
aanhouden van bankbiljetten, dan kunnen huishoudens 
en bedrijven ervoor kiezen hun depositogelden weg te 
trekken en om te zetten in bankbiljetten. Aangezien mas-
sale opvragingen van deposito’s de banksector in grote 
moeilijkheden kunnen brengen, aarzelen de banken om 
de depositorente onder nul te laten dalen. Gelet op de 

omvangrijke liquide middelen van sommige bedrijven, 
brengt het aanhouden ervan in chartaal geld aanzienlijke 
kosten met zich, waardoor de rente op deposito’s van 
bedrijven wel licht negatief kan worden ; bij sommige 
banken is dat recentelijk ook gebeurd. Daarnaast bestaan 
er in sommige landen wettelijke limieten voor het verla-
gen van bepaalde rentetarieven. Dat is bijvoorbeeld het 
geval in België, waar de rente op gereglementeerde spaar-
boekjes niet onder de 0,11 % mag dalen (0,01 % voor de 
basisrente en 0,10 % voor de getrouwheidspremie).

De moeilijkheid om de vergoeding op deposito’s on-
der nul te brengen, impliceert – samen met het grote 
belang van de deposito’s als financieringsbron – dat 
banken, ondanks de lage beleidsrentes, geconfronteerd 
worden met relatief hoge en rigide financieringskos-
ten. Wanneer depositorentes hun bodemgrens berei-
ken, kunnen banken ertoe besluiten hun kredietrente 
niet verder te verlagen teneinde hun rentemarge te 
vrijwaren. Verdere dalingen van de beleidsrentes van de 
centrale bank zullen de kredietrentes dan niet langer 
beïnvloeden, waardoor de transmissie van het soepel 
monetair beleid via de banksector aanzienlijk zou worden 
afgeremd. Overcapaciteit in sommige nationale bank‑ 
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(1) Het betreft specifiek de monetaire financiële instellingen met uitzondering van het Eurosysteem.
(2) Om te voorkomen dat het verloop van de uitstaande effectenbedragen wordt vertekend door herklasseringen of herwaarderingen van de effecten, werd het 

uitstaande volume van januari 2005 cumulatief verhoogd met het maandelijkse transactievolume.
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systemen en de daaruit voortvloeiende scherpe concur-
rentie kunnen banken er echter toe aanzetten hun kre-
dietrentes alsnog verder te verlagen, ook al blijven hun 
depositorentes ongewijzigd. Het grote aandeel van toe-
gekende leningen met een variabele rente – die automa-
tisch de Euribor of andere korte rentetarieven volgt – tast 
bovendien de rente‑inkomsten van sommige banken aan. 
Verlagingen van de beleidsrentes kunnen op die manier in 
lagere kredietrentes resulteren, maar ze drukken ook de 
winstgevendheid van de banksector, die al sinds het uit-
breken van de crisis onder druk staat. Dat kan op termijn 
tot een verkrapping van het kredietaanbod leiden, zodat 
de monetaire transmissie niet langer plaatsheeft. De Raad 
van Bestuur van de ECB is zich bewust van de grenzen van 

het rente‑instrument en heeft dan ook laten weten dat hij 
de korte nominale rentetarieven niet onbeperkt onder nul 
kan laten dalen.

Minder conventionele maatregelen verruimen de 
grenzen van het monetair beleid

Het Eurosysteem is dan ook overgestapt op niet‑conventi-
onele instrumenten, zoals balansmaatregelen en forward 
guidance, die de langere rentes drukken. De centrale bank 
blijft zodoende gunstiger marktfinancierings voorwaarden 
creëren voor banken, maar ook voor ondernemingen en 
overheden. De bestedingsbeslissingen in de economie 
worden immers niet door een specifieke rente bepaald, 
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maar door de hele waaier van in de economie geldende 
rentetarieven.

Die niet‑conventionele maatregelen kunnen echter ook on-
gewenste neveneffecten hebben. Zo verkleinde de verdere 
afvlakking van de rentecurve in 2016 de mogelijkheid van de 
banken om te verdienen aan looptijdtransformatie. Daarbij 
financieren ze kredieten en investeringen op lange termijn 
(waarop ze rente ontvangen) hoofdzakelijk door middel van 
kortetermijnverplichtingen, waaronder deposito’s (waarop 
ze rente betalen). De lage lange rente betekent dat banken 
effecten die op vervaldag komen, wellicht moeten herbeleg-
gen in minder winstgevende effecten, waardoor hun rente-
marge opnieuw dreigt te krimpen.

Toch is de impact van het lagerentebeleid op de winst‑
gevendheid van de banksector, althans op korte termijn, niet 
eenzijdig negatief. Het netto rente‑inkomen van de banken 
wordt dan wel gedrukt door de krimpende rentemarge, 
maar het wordt tegelijk ondersteund door het grotere vo-
lume en de hogere kwaliteit van de kredietverlening, even-
eens een gevolg van de monetaire maatregelen. Deze laatste 
schragen immers het economisch herstel, wat gepaard gaat 
met een levendiger kredietvraag en wat de kredietnemers 
beter in staat stelt hun verplichtingen na te komen. Ook 
voert het APP de waarde van de beleggingsportefeuille van 
de banken op en verlagen de TLTRO’s hun financieringskos-
ten. Hoe langer de lagerenteomgeving echter aanhoudt, 
hoe sterker de winstgevendheid van de banksector en, der-
halve, zijn vermogen om de monetaire stimulus aan de reële 
economie door te geven, onder druk dreigen te komen.

De lagerenteomgeving kan bovendien ook risico’s in-
houden voor de financiële stabiliteit in ruime zin. Zo kan 
ze de financiële gezondheid van levensverzekeraars en 
pensioenfondsen in gevaar brengen of aanzetten tot een 
overdreven zoektocht naar rendement.

Tot slot stuiten de niet‑conventionele maatregelen ook 
op operationele beperkingen. Zo wordt de tenuitvoerleg-
ging ervan bemoeilijkt door de specifieke regels van het 
APP – bijvoorbeeld de initiële beslissing om geen activa 
aan te kopen waarvan de rente onder die op de depo-
sitofaciliteit uitkomt of het voornemen om aankopen 
te verrichten overeenkomstig de kapitaalverdeelsleutel 
van de ECB. Dankzij de flexibiliteit van het programma 
kunnen de kenmerken van het APP evenwel worden 
gewijzigd, zodat eventuele schaarsteproblemen kun-
nen worden aangepakt. In maart  2016, bijvoorbeeld, 
verhoogde het Eurosysteem de aankooplimieten voor 
effecten die zijn uitgegeven door internationale organi-
saties en door  multilaterale ontwikkelingsbanken. Per 
emittent en effectenemissie mag nu 50 % in plaats van 
33 % worden aangehouden. Toch blijft de mate waarin 

de parameters van het APP kunnen worden aangepast, 
beperkt. Het Eurosysteem wil bijvoorbeeld voorkomen dat 
er zich marktverstoringen zouden voordoen en vermijden 
dat het inzake waardepapier een dominante positie op de 
markt zou innemen.

De in december genomen beslissingen 
weerspiegelden die beperkingen

In december  2016 oordeelde de Raad van Bestuur van 
de ECB dat de zeer soepele monetairbeleidskoers moest 
worden aangehouden opdat het economisch herstel vas-
tere voet zou krijgen en de inflatie terug zou keren naar 
de doelstelling. Volgens de door medewerkers van het 
Eurosysteem in december opgestelde projecties zou de 
inflatie in 2019 immers op slechts 1,7 % uitkomen.

De beleidsrentes werden onveranderd gelaten. De Raad 
bevestigde echter dat die rentes gedurende geruime tijd 
en tot lang na de periode van de netto‑aankopen van 
activa, op hun huidige of op lagere niveaus zullen blijven. 
Wat het APP betreft, werd de geplande looptijd verlengd 
van eind maart 2017 tot eind december 2017 of, indien 
nodig, langer. Die verlenging impliceert een duurzamer 
marktaanwezigheid en, bijgevolg, een langduriger trans-
missie van de stimuleringsmaatregelen. De intensiteit ervan 
wordt echter afgeremd. In het licht van de afgenomen de-
flatierisico’s, besloot de Raad immers ook de maandelijkse 
netto‑aankopen van activa vanaf april 2017 terug te bren-
gen van € 80 miljard tot € 60 miljard, precies zoals tijdens 
de beginfase van het aankoopprogramma. Het geringer 
maandelijks aankoopvolume en de langere looptijd van het 
APP moeten een eventuele schaarste aan effecten tempe-
ren en de neerwaartse druk op de rente doseren, maar ze 
dienen tegelijkertijd het hoge stimulusgehalte te vrijwaren. 
Mochten de vooruitzichten verslechteren of mochten de 
financiële voorwaarden niet langer stroken met een ver-
dere voortgang naar de inflatiedoelstelling, dan heeft de 
Raad zich bovendien voorgenomen de omvang van het 
APP op te voeren en / of de duur ervan te verlengen. Om 
de vlotte uitvoering van het APP te waarborgen, besloot de 
Raad, ten slotte, vanaf januari 2017 enkele parameters te 
versoepelen. Zo wordt het looptijdenspectrum van voor het 
PSPP in aanmerking komende waardepapier, momenteel 
van twee tot dertig jaar, verruimd van één tot dertig jaar. 
Indien nodig, mag het Eurosysteem ook, in het kader van 
het APP, effecten aankopen waarvan de rente onder die op 
de depositofaciliteit ligt.

De daling van de reële rente bleek minder 
uitgesproken …

Terwijl de nominale rentes tot een historisch diepte-
punt zakten, was dat minder het geval voor de reële 
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rentes. De daling van de inflatieverwachtingen, die mee 
ten grondslag lag aan de beleidsmaatregelen van het 
Eurosysteem, had op de reële rente immers een opwaarts 
effect. Zo hebben de vijfjaars risicovrije nominale rente 
en de nominale rente op nieuwe leningen aan bedrijven 
met een looptijd tot vijf jaar de afgelopen jaren een dui-
delijk neerwaartse beweging laten optekenen ; de reële 
tegenhangers, daarentegen, berekend op basis van de 
uit financiële gegevens afgeleide inflatieverwachtingen, 
schommelden rond een veeleer stabiel niveau. De inflatie-
verwachtingen namen immers in ongeveer dezelfde mate 
af als de nominale rente.

Vermits de spaar‑ en investeringsbeslissingen van de 
economische subjecten beïnvloed worden door de reële 
rentes, zijn de financieringsvoorwaarden in de economie 
– althans afgemeten aan die zeer eenvoudige maatsta-
ven  – de afgelopen jaren, ondanks de aanzienlijke mo-
netairbeleidsmaatregelen, minder sterk versoepeld dan 
wat de daling van de nominale rentes doet vermoeden. 
Het laten aansluiten van de inflatie dicht bij 2 % en het 
opnieuw verankeren van de inflatieverwachtingen rond 
2 % zijn dan ook cruciaal om de reële rentes opnieuw op 
passende wijze te kunnen sturen. Vandaar het belang van 
de mededeling dat het APP van kracht zal blijven totdat 
de Raad van Bestuur zeker is dat de inflatie opnieuw aan-
sluit bij de doelstelling.

… terwijl de reële evenwichtsrente te laag is …

De lagerenteomgeving is niet louter het resultaat van het 
monetair beleid, ze vloeit ook voort uit negatieve reële 
ontwikkelingen in de economie die de evenwichtsrente 
drukken. De evenwichtsrente is de rente waarbij sparen en 
investeren in evenwicht zijn, of nog, de rente waarbij de 
economische bedrijvigheid haar potentieel niveau bereikt 
en de inflatie stabiel is. Structurele krachten, zoals het 
stijgend spaaroverschot, de dalende productiviteitsgroei 
en de toenemende inkomensongelijkheid in het euro‑
gebied, maar ook conjuncturele factoren, onder meer de 
sinds de crisis ingezette schuldafbouw en de toegenomen 
onzekerheid, verklaren waarom de evenwichtsrente in de 
monetaire unie, maar ook in andere geavanceerde landen, 
momenteel erg laag is. Volgens sommige schattingen zou 
de evenwichtsrente in het eurogebied zelfs negatief zijn.

De lage evenwichtsrente noopt de centrale bank ertoe een 
lagerentebeleid te voeren. Om prijsstabiliteit (en in ruime 
zin macro‑economische stabiliteit) te bereiken, tracht het 
monetair beleid de reële rentes in de economie immers 
steeds op passende wijze te laten aansluiten bij de reële 
evenwichtsrente. Precies omdat deze laatste uitzonderlijk 
laag is en de inflatieverwachtingen te sterk dreigen te da-
len, zag het Eurosysteem zich verplicht niet‑conventionele 
maatregelen te nemen om de monetairbeleidskoers 
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voldoende stimulerend te maken. De lage rente is aldus 
de afspiegeling van een dieperliggend probleem, namelijk 
de economische zwakte. Tegelijkertijd helpt ze die te re-
mediëren aangezien ze de economische bedrijvigheid en, 
derhalve, de inflatie beoogt aan te wakkeren.

Tegen die achtergrond heeft de economische opleving 
in het eurogebied niet alleen baat bij lagere reële ren-
tes, maar evenzeer bij een hogere evenwichtsrente. 
Het  Eurosysteem kan maatregelen nemen om de eerst-
genoemde te drukken, maar het kan de laatstgenoemde 
niet of slechts in beperkte mate beïnvloeden.

… wat het belang beklemtoont van het 
begrotingsbeleid en van structurele hervormingen 
in het versterken van de monetaire impuls

De Raad van Bestuur heeft in zijn mededelingen reeds 
herhaaldelijk beklemtoond dat ook andere beleidsdomei-
nen moeten worden ingezet opdat het conjunctuurher-
stel, ondersteund door de monetaire stimulus, zich struc-
tureel zou kunnen voortzetten. Niet enkel het monetair 
beleid is immers aan zet ; een goede beleidsmix waarbij 
de verschillende beleidsdomeinen worden geactiveerd, is 
van cruciaal belang.

Zo is er in het eurogebied een rol weggelegd voor een 
groeivriendelijker begrotingskoers, met maximale benut-
ting van de manoeuvreerruimte die de regels van het SGP 
bieden. In dat opzicht vereist de beperkte begrotings‑
marge in de meeste landen van het eurogebied wel-
doordachte maatregelen die een evenwicht vinden tus-
sen, enerzijds, het ondersteunen van de geaggregeerde 
vraag en, anderzijds, het vrijwaren van het vertrouwen 
in de overheidsfinanciën. Aan die eis wordt voldaan door 
bijvoorbeeld een neutrale verschuiving in de overheids-
uitgaven ten nadele van niet‑productieve posten en ten 
voordele van groeivriendelijke overheidsinvesteringen. Die 
maatregel benut tevens optimaal de positieve overloopef-
fecten van het lagerentebeleid, dat investeringsprojecten 
aantrekkelijker maakt. Op haar beurt verhoogt een 

toename van de overheidsinvesteringen de potentiële 
groei alsook de evenwichtsrente.

Ook nieuwe structurele hervormingen, gericht op de 
funda mentele krachten die ten grondslag liggen aan de 
lage evenwichtsrente, zijn van groot belang. Het hervor-
mingsmomentum bleek in  2016 echter zwak, ondanks 
de talrijke uitdagingen waarvoor de landen van het 
eurogebied staan : de verdere integratie van de EMU, 
het optrekken van de werkgelegenheidsgraad, het sti-
muleren van de ondernemingszin, het garanderen van de 
houdbaarheid van de pensioenen, het wegwerken van 
het aandeel probleemleningen op de bankbalansen,  … 
Een  structureel beleid dat die problemen op duurzame 
wijze aanpakt, zal bijdragen aan een steviger vertrouwen, 
een sterkere productiviteit, een hogere evenwichtsrente 
en een krachtiger potentiële groei.

Een hogere evenwichtsrente verkleint tevens de risico’s die 
het lagerentebeleid kan inhouden voor de financiële sta-
biliteit, aangezien ze de centrale bank in staat stelt haar 
rentetarieven sneller te normaliseren. In het eurogebied 
lijken wijdverspreide financiële risico’s die zijn veroorzaakt 
door de lagerenteomgeving vooralsnog beperkt te blijven. 
Zo oordeelt de ECB in haar Financial Stability Review van 
november  2016 dat de impact van het lagerentebeleid 
op de winstgevendheid van de banken veeleer neutraal 
is. Er zijn evenmin wijdverspreide aanwijzingen van een 
overdreven zoektocht naar rendement, een buitensporige 
overwaardering van activa of een té sterke kredietgroei. 
Als dergelijke risico’s zich voordoen, zijn die meestal spe-
cifiek voor bepaalde landen of bedrijfstakken, waardoor 
het prudentieel beleid het best geplaatst is om die in 
eerste instantie aan te pakken. Het Europees Comité voor 
Systeemrisico’s (European Systemic Risk Board – ESRB) 
speelt daarbij een belangrijke coördinerende rol. Op die 
manier kan het monetair beleid zich volop concentreren 
op het vrijwaren van de prijsstabiliteit. De ECB houdt 
echter steeds rekening met de eventuele negatieve over-
loopeffecten van haar uiterst accommoderend beleid en 
volgt die op de voet.
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