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1.1 Heterogene ontwikkelingen in 
de verschillende economische zones 
als gevolg van toegenomen risico’s 
en onzekerheden

De wereldeconomie bleef in  2018 stevig groeien. 
Verder oplopende risico’s en onzekerheden hebben 
de economische bedrijvigheid in diverse landen ech-
ter in uiteenlopende mate beïnvloed, waardoor de 
expansie geografisch minder algemeen verspreid was. 
Terwijl de groei in de meeste geavanceerde landen 
vertraagde, trok hij in de Verenigde Staten (VS) nog 

verder aan, ondersteund door een expansief begro-
tingsbeleid. Ook de opkomende economieën lieten 
heterogene ontwikkelingen optekenen. De olie‑expor-
terende landen profiteerden van de verdere stijging 
van de noteringen op de internationale markten, en 
ook de bedrijvigheid in India en China bleef in een 
stevig tempo toenemen. De groei van de activiteit liep 

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 in het 
mondiaal bbp 1

2016 2017 2018 2018

Geavanceerde economieën 1,7 2,4 2,3 1,0 40,8

waarvan :

Verenigde Staten 1,6 2,2 2,9 0,4 15,2

Japan 1,0 1,9 0,9 0,0 4,2

Eurogebied 2,0 2,4 1,9 0,2 11,4

Verenigd Koninkrijk 1,8 1,8 1,4 0,0 2,2

Opkomende economieën 4,4 4,7 4,6 2,7 59,2

waarvan :

China 6,7 6,9 6,6 1,2 18,7

India 7,1 6,7 7,3 0,5 7,7

Rusland −0,2 1,5 1,7 0,1 3,1

Brazilië −3,5 1,1 1,3 0,0 2,5

Wereld 3,3 3,8 3,7 3,7 100,0

p.m. Wereldhandel 2 2,2 5,3 4,0

Bronnen :  Eurostat, ECB, IMF.
1 Volgens de definities van het IMF en berekend op basis van de koopkrachtpariteiten.
2 Gemiddelde van de in‑ en uitvoer van goederen en diensten.
 



40 Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2018

daarentegen terug in een aantal olie‑importerende 
landen met belangrijke externe en interne oneven-
wichten, die in het vizier kwamen van de financiële 
markten. Tegen die achtergrond is de internationale 
handel, die in  2017 nog sterk was gegroeid, in de 
loop van 2018 vertraagd.

Het beleid in de VS drukte zijn 
stempel op de wereldeconomie

Terwijl de Amerikaanse economie in  2018 op volle 
toeren draaide, vertraagde de groei in de meeste 

andere geavanceerde economieën. In Japan werden 
de economische resultaten sterk beïnvloed door een-
malige factoren, zoals weersomstandigheden en na-
tuurrampen. De Japanse economie vertoonde hier-
door een erg grillig groeipatroon, waarbij kwartalen 
met een negatieve en positieve groei elkaar afwis-
selden. In het Verenigd Koninkrijk werd de bedrij-
vigheid ondersteund door de consumptie, maar de 
onzekerheid omtrent de brexit‑onderhandelingen (zie 
Kader 1) had nog steeds een ongunstige invloed op 
de investeringen. Sinds 2015 is de bbp‑groei er aan-
zienlijk verzwakt, waardoor het land niet langer bij de 
best presterende grote economieën behoort.

De brexit en de gevolgen ervan  
voor de Belgische bedrijven 1

Een krappe meerderheid van de Britse burgers stemde op 23  juni  2016 in een referendum voor 
de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU (de ‘brexit’). Bijgevolg deelde het VK op 
29 maart 2017 aan de Europese Raad mee dat het de EU wenst te verlaten. Er werd toen een procedure 
opgestart waardoor, na twee jaar, op 29 maart 2019 dus, voor het eerst een land zou uittreden uit de EU.

Op 25 november 2018 sloten de Britse regering en de Europese Raad een overeenkomst die zowel een 
terugtrekkingsakkoord als een politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK 
behelst.

Om een harde en wanordelijke uittreding uit de EU te vermijden, moet het terugtrekkingsakkoord zowel 
door het House of Commons als door het Europees Parlement worden bekrachtigd. Vanwege de politieke 
onzekerheid is het risico groot dat het akkoord niet vóór 29 maart 2019 door het VK wordt bekrachtigd.

Het terugtrekkingsakkoord is een juridisch bindend internationaal verdrag waarin de voorwaarden voor 
de scheiding zijn vastgelegd. De belangrijkste punten van het akkoord betreffen :

¡¡ de rechten van de Europese burgers die in het VK verblijven en van de Britse burgers die in een 
EU‑lidstaat verblijven vóór het einde van een overgangsperiode ;

¡¡ de financiële regeling, onder meer het principe dat de met 28  lidstaten aangegane financiële 
verplichtingen door al die landen – ook door het VK – zullen worden nagekomen ;

¡¡ een procedure voor het beslechten van geschillen ;

1 Voor de gevolgen van de brexit voor de financiële sector, zie paragraaf G.7 van het deel ‘Prudentiële regelgeving en 
prudentieel toezicht’.

KADER 1
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¡¡ een overgangsperiode die aanvangt nadat het VK de EU en haar instellingen op 29  maart  2019 
verlaat, maar waarbij de huidige situatie blijft gelden tot 31 december 2020 wat de interne markt, 
de douane‑unie en het Europees beleid betreft, met de bijbehorende rechten en plichten. Die 
overgangsperiode kan in onderlinge overeenstemming eenmalig worden verlengd met maximaal 
twee jaar, dus eventueel tot eind 2022.

De grens tussen de Ierse republiek en Noord‑Ierland is een bijzonder netelige kwestie aangezien, 
enerzijds, moet worden vermeden dat er een harde grens komt tussen de twee delen van het Ierse eiland 
en, anderzijds, de formaliteiten moeten worden vervuld bij het overschrijden van een grens tussen de 
EU en een derde land, in het bijzonder voor het goederenverkeer. In een bij het terugtrekkingsakkoord 
gevoegd protocol werd een noodoplossing vastgelegd, namelijk de oprichting van een douanegebied 
tussen de EU en het VK. Die oplossing zou worden toegepast tot er een definitief akkoord is over de 
toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU, met een alternatieve oplossing om een harde grens 
te vermijden.

In de politieke verklaring zijn de parameters vastgelegd voor de onderhandelingen over een ‘ambitieus, 
breed, diepgaand en flexibel partnerschap’ voor samenwerking inzake diverse domeinen. Op economisch 
vlak zou er voor de goederenhandel tussen de EU en het VK een ‘vrijhandelszone, met nauwe 
samenwerking op het vlak van regelgeving en douane’ komen. Voor de financiële diensten zijn 
gelijkwaardigheidsbeslissingen het sleutelbegrip. De partijen hebben er zich toe verbonden om de financiële 
stabiliteit, de integriteit van de markt, de bescherming van de beleggers en consumenten, en een eerlijke 
concurrentie (fair competition) te vrijwaren. Voor de andere diensten wordt een mate van liberalisering 
nagestreefd die verder reikt dan de verbintenissen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie 
(WHO), in de lijn van de recente vrijhandelsakkoorden van de EU. Terwijl het vrij verkeer van kapitaal en 
betalingen behouden blijft, zou dat niet langer gelden voor het vrij personenverkeer ; er zouden echter 
mobility arrangements worden ingevoerd op basis van volledige wederkerigheid en non‑discriminatie 
tussen de EU‑lidstaten.
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Grote potentiële economische gevolgen

Sinds  2016 komt de onzekerheid als gevolg van het brexit‑referendum voornamelijk tot uiting in het 
verloop van de Britse munt en in de vertraging van de binnenlandse vraag van het VK. Hoewel de 
marktvoorwaarden voor de Belgische exporteurs daardoor worden beïnvloed, wijzen de statistieken van 
de buitenlandse handel momenteel niet op een breuk in het goederenverkeer tussen België en het VK. 
Het Belgisch handelsoverschot ten opzichte van het VK bleef overigens aanzienlijk ; in 2017 bedroeg het 
ongeveer € 6,7 miljard en voor de eerste negen maanden van 2018 om en nabij € 4,5 miljard.

In diverse studies is een raming gemaakt van de op lange termijn aan de brexit verbonden economische 
kosten. Wordt er geen akkoord bereikt over toekomstige relaties die gunstiger zijn dan de basisregels 
van de WHO, dan kunnen die kosten aanzienlijk zijn. Alleen al de hogere handelskosten als gevolg van 
de douanerechten en de niet‑tarifaire belemmeringen zouden voor het VK en Ierland een bbp‑verlies 
van meer dan 3 % kunnen impliceren. Voor België zou het bbp‑verlies 1 % belopen, wat meer is dan 
het gemiddelde voor de EU (0,6 % bbp). Die impact zou echter veel geringer zijn, mocht er een akkoord 
worden bereikt over nauwere betrekkingen.

Indien de onzekerheid aanhoudt, zou de brexit niet alleen implicaties hebben voor de handel, maar ook voor 
de gehele Britse en de Europese economie. De Britse economie zou ook minder aantrekkelijk kunnen worden 
voor buitenlandse directe investeringen en voor de immigratie van arbeidskrachten, terwijl de geringere 
integratie in de Europese economie de Britse productiviteitsgroei blijvend zou kunnen afremmen. Volgens de 
meeste studies zouden de aan de brexit verbonden macro‑economische kosten voor het VK dan ook nog veel 
hoger kunnen liggen, soms tot 10 % van het bbp en volgens extreme hypotheses zelfs nog meer.

Gevolgen van de brexit voor de wisselkoers van het pond en het handelsverkeer van België

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
60

80

100

120

140

160

180

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Wisselkoers van de euro ten opzichte 
van het Brits pond

Uitvoer  Invoer

Verloop van de Belgische goederenhandel 
met het Verenigd Koninkrijk
(waarde‑indexcijfers 2010 = 100, voortschrijdend gemiddelde
 over drie maanden) 

Re
fe

re
nd

um

  
Bronnen : INR, Thomson Reuters.

u



43NBB Verslag 2018 ¡ Wereldeconomie en eurogebied

Impact op de Belgische bedrijven

Tal van Belgische bedrijven zijn betrokken bij de handel in goederen en diensten met het VK. Volgens de btw‑
gegevens exporteerden en / of importeerden in 2017 meer dan 41 000 bedrijven rechtstreeks naar of uit dat 
land. Worden ook de leveranciers van die rechtstreeks betrokken bedrijven in aanmerking genomen, dan heeft 
bijna 67 % van de Belgische bedrijven te maken met de vraag uit het VK. Tevens bevoorraadt 24 % van de 
Belgische bedrijven zichzelf op de Britse markt of rechtstreeks bij importerende bedrijven. Die bedrijven dreigen 
aldus met oplopende productiekosten te worden geconfronteerd als gevolg van hogere inputkosten uit het 
VK.1 Het aantal potentieel betrokken bedrijven neemt via de indirecte betrekkingen met leveranciers snel toe.

Van de ondernemingen die naar het VK exporteren, zullen bijna 8 000  kmo’s zeer zwaar worden 
getroffen. Van 20 % van die ondernemingen ging de export binnen de EU in 2017 immers voor ruim de 
helft naar het VK. Behalve de tarieven die rechtstreeks van toepassing zouden kunnen zijn op de uitvoer, 
zal ook het gebrek aan kennis van de administratieve procedures voor de uitvoer buiten de EU een groot 

1 Zie Dhyne E. en C. Duprez (2017), ‘It’s a small, small world… A guided tour of the Belgian production network‘, International 
Productivity Monitor, 32, 84‑96.

Verlies groter dan 1,2 procentpunt bbp

Verlies tussen 0,6 en 1,2 procentpunt bbp

Verlies kleiner dan 0,6 procentpunt bbp

u

Economische kosten op lange termijn van een ‘harde’ brexit
(mediaanverlies op basis van zeven studies ; afwijking ten opzichte  
van een scenario waarin het VK in de EU blijft)

  
Bron :  Bisciari P. (2019), A survey of the long-term impact of Brexit on the UK and on the EU27 economies,  

NBB, Working Paper 366.

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/wp/wp366en.pdf
http://www.csls.ca/ipm/32/Dhyne_Duprez.pdf
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De wereldeconomie en de financiële markten waren 
in  2018 echter vooral in de greep van het beleid in 
de VS, dat veel onzekerheid veroorzaakte. Zo zorg-
de met name de protectionistische houding van het 
land voor onrust. In januari werd een eerste reeks 
handelsmaatregelen genomen, met de invoering van 
tijdelijke douanetarieven op zonnepanelen en was-
machines, waarna in maart bijkomende invoerrechten 

op aluminium en staal werden geheven. Daarnaast 
richtten de Amerikaanse autoriteiten vooral het vizier 
op China. De regering‑Trump beschouwt bepaalde 
aspecten van het Chinees beleid inzake intellectuele 
eigendom en technologieoverdracht immers als oneer-
lijk en schadelijk voor de Amerikaanse belangen ; die 
aspecten zouden ook verklaren waarom China bijna de 
helft van het tekort op de goederenbalans van de VS 

aantal bedrijven in moeilijkheden brengen. Naar raming bijna een derde van de bedrijven die exporteren 
naar het VK heeft immers nog geen ervaring met de douaneformaliteiten voor de uitvoer buiten de EU.

De invoering van tarifaire, maar vooral niet‑tarifaire belemmeringen (zoals  specifieke gelijkvormigheidsregels 
voor de Britse markt) zal de handelsstromen beïnvloeden. Dat zal dus gevolgen hebben voor de logistieke 
sector in België en voor het zeevervoer. Zo is de haven van Zeebrugge bijzonder actief in de handel met 
het VK, vooral in de autohandel. Bij gebrek aan een akkoord zou ook de visserijsector zwaar worden 
getroffen, omdat de vissers de toegang tot de Britse wateren zouden verliezen.

De voorbereidingsinspanningen opvoeren

Om de negatieve effecten van de brexit te beperken, moeten de Belgische bedrijven, in het bijzonder de 
kmo’s, de noodzakelijke maatregelen nemen om hun bedrijfscontinuïteit te verzekeren. Hun blootstelling aan 
de brexit blijft niet beperkt tot enkel maar hun in‑ en uitvoeractiviteiten, ze omvat ook de toegang tot diensten, 
de volledige logistieke keten, de digitale data en diensten (privacywetgeving), de intellectuele eigendom, de 
vestiging van productie‑eenheden, enz. De bedrijven kunnen, om zich voor te bereiden, gebruik maken van 
de ‘Brexit Impact Scan’ die de FOD Economie online aanbiedt. Die voorbereidingen zijn noodzakelijk, ongeacht 
of het akkoord al dan niet wordt bekrachtigd, aangezien het VK officieel geen lid van de EU meer zal zijn. 
Om mogelijke ernstige verstoringen bij het uitblijven van een akkoord op te vangen, hebben de Europese en 
Belgische autoriteiten vrijwaringsmaatregelen ingesteld.

Aantal Belgische bedrijven dat actief is in de handel van goederen en diensten met het VK
(2017)

Uitvoer Invoer waarvan :  
Uitvoer en invoer

Totaal 18 510 28 400 5 805

waarvan :

Bedrijven met minder dan 50 VTE 7 963 11 214 n.

Bedrijven waarvoor het VK minstens 50 % van de 
uitvoer binnen de EU uitmaakt 6 105 n. n.

Bedrijven zonder ervaring met de procedures voor 
uitvoer buiten de EU 6 067 n. n.

    

Bron :  NBB.
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uitmaakt. Tegen eind september waren op $ 250 mil-
jard aan Chinese goederen hogere tarieven van kracht. 
De spanningen bleven echter niet beperkt tot het han-
delsverkeer tussen de VS en China. Zo beroerde ook de 
heronderhandeling van het NAFTA‑akkoord tussen de 
VS, Canada en Mexico geregeld de markten. 

Ook het binnenlands economisch beleid van de VS 
bleef niet zonder gevolgen voor de rest van de wereld. 
Hoewel de Amerikaanse bedrijvigheid in 2016 en 2017 
voortdurend was versneld en steeds meer tekenen 
wezen op een volledige benutting van de productie-
capaciteit, keurde de regering‑Trump eind  2017 en 
begin 2018 een omvangrijk pakket budgettaire stimu-
leringsmaatregelen goed, die de Amerikaanse econo-
mie in 2018 nog verder ondersteunden. De belasting-
verlagingen schraagden de binnenlandse vraag, terwijl 
de consumptie bovendien profiteerde van de verdere 
verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt, waar 
de werkloosheidsgraad daalde tot 3,9 % in december, 
dat is het laagste niveau in bijna 50 jaar. Daarenboven 
stimuleerden de hogere olieprijzen de investeringen 
in de energiesector. Het expansieve begrotingsbeleid 
deed echter ook het overheidstekort fors oplopen, 
van 3,8 % bbp in 2017 tot 4,7 % in 2018, terwijl de 

overheidsschuld steeg tot 106,1 % bbp. Bovendien 
wakkerde de sterke binnenlandse vraag de invoer aan, 
waardoor ook het tekort op de lopende rekening toe-
nam, tot 2,5 % bbp.

Anders dan in de meeste andere geavanceerde eco-
nomieën, leidde de toenemende krapte op de ar-
beidsmarkt in de VS tot een aantrekkende loongroei, 
die mede de inflatie aanwakkerde tot de 2 %‑doel-
stelling van de Amerikaanse centrale bank. Tegen die 
achtergrond zette de Federal Reserve de normalisatie 
van haar monetair beleid voort. Na vijf renteverhogin-
gen sinds eind 2015, verhoogde ze haar beleidsrente 
in 2018 nog viermaal met telkens 25 basispunten tot 
een renteband van 2,25 ‑ 2,5 %.

Het voeren van een procyclisch begrotingsbeleid in 
een op volle toeren draaiende economie wekte bij 
de beleggers in de loop van het jaar echter de vrees 
dat de Amerikaanse economie zou oververhitten en 
de Federal Reserve de rente sneller dan verwacht zou 
optrekken. Tegen die achtergrond begon de dollar, 
die in 2017 nog was gedeprecieerd, vanaf februari in 
waarde toe te nemen ; die appreciatie versnelde nog 
vanaf april. De waarde stijging van de dollar ten op-
zichte van de valuta’s 
van de andere grote 
geavanceerde econo-
mieën weerspiegelde 
de uiteenlopende 
vooruitzichten voor de 
groei en het verschil 
in beleidsrente met de 
VS. De Amerikaanse 
dollar steeg echter 
vooral ten opzichte van de valuta’s van een groot 
aantal opkomende economieën. De appreciatie van 
de dollar deed het marktsentiment ten aanzien van 
die landen omslaan, aangezien sommige ervan in de 
loop van de voorgaande jaren hoge dollarschulden 
hadden opgebouwd. Meer in het algemeen leidde het 
lagere dollarrendement op de in de valuta van die lan-
den luidende activa tot verschuivingen in de posities 
van beleggers. Hoewel alle opkomende economieën 
in zekere mate kwetsbaar bleken voor de ommekeer 
in het beleggerssentiment – wat tot uiting kwam in 
een kapitaalvlucht en depreciaties van hun nationale 
valuta –, werden vooral landen met ernstige tekorten 
op hun lopende rekening en hoge financieringsnoden 
getroffen. Dat gold in het bijzonder voor Argentinië 
en Turkije. De situatie in deze landen escaleerde tij-
dens de zomermaanden, waarbij de sterke depreciatie 

Grafiek  1
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van de peso en de lira een verdere ontsporing van 
de inflatie in de hand werkte. In Turkije stabiliseerde 
de situatie zich enigszins nadat de centrale bank 
haar rente had verhoogd en de regering budgettaire 
besparingsmaatregelen had aangekondigd, terwijl de 
Argentijnse overheid uiteindelijk de hulp van het IMF 
moest inroepen. Deze bewogen periode had een 
nefaste invloed op de bedrijvigheid in beide landen, 
waardoor de groei in Turkije halveerde ten opzichte 
van 2017, terwijl de economie in Argentinië kromp.

Naast de Argentijnse en de Turkse valuta, deelden 
onder meer ook de Zuid‑Afrikaanse rand, de Indische 
roepi, de Braziliaanse real en de Russische roebel vrij 
stevig in de klappen. In het najaar stabiliseerden die 
valuta’s of namen ze weer enigszins in waarde toe. 
Ook de Chinese renminbi stond vanaf juni onder 
toenemende druk, maar interventies door de Chinese 
autoriteiten voorkwamen dat de wisselkoers boven de 
drempel van 7 renminbi per dollar uitkwam.

De bedrijvigheid in China nam in een stevig tempo 
verder toe. Volgens de officiële cijfers groeide de 
activiteit in het eerste en het tweede kwartaal nog 
met bijna 7 %, waarna de groei enigszins vaart 
minderde. De stijging met 6,6 % voor het jaar als 
geheel bleef weliswaar binnen de beleidsdoelstel-
ling van de autoriteiten. In overeenstemming met 
het voornemen van de Chinese overheid om de 

economie te herbalanceren, werd de bedrijvigheid 
vooral ondersteund door een stevige consumptie, 
terwijl de investeringen vertraagden. Vooral de in-
vesteringen in infrastructuur liepen minder sterk 
op, ten gevolge van maatregelen om de activiteiten 
van de schaduwbanken, die een belangrijke finan-
cieringsbron van dergelijke investeringen vormen, 
in te perken. Daarnaast hebben ook de structurele 
schuldafbouw in de staatsbedrijven en de overca-
paciteit in een aantal industriële branches de inves-
teringen gedrukt. Het aandeel van de consumptie 
in de groei steeg hierdoor van gemiddeld 53 % in 
de periode 2005‑2017 tot 76 % in 2018. Niettemin 
vertegenwoordigt de consumptie er, met bijna 40 % 
in  2017, nog steeds een duidelijk kleiner deel 
van het bbp dan in de geavanceerde economieën, 
waar dat aandeel gemiddeld zowat 60 % beliep. 
Ondanks de oplopende handelsspanningen met de 
VS, bleef de Chinese uitvoer in 2018 groeien, zij het 
in een trager tempo dan in 2017. Niet alleen onder-
steunde de depreciatie van de renminbi de uitvoer, 
bovendien werd een deel van de Amerikaanse in-
voer uit China wellicht vervroegd, omdat bedrijven 
anticipeerden op een bijkomende verhoging van de 
invoerrechten op $ 200 miljard aan Chinese goede-
ren vanaf  2019. Eind 2018 werd de invoering van 
die nieuwe invoerrechten weliswaar uitgesteld van 
januari tot maart  2019, afhankelijk van de voor-
uitgang in de handelsbesprekingen tussen beide 
landen. Aan het einde van het jaar viel de Chinese 
uitvoer echter duidelijk terug.

Het beleid van de Chinese overheid trachtte ook 
in  2018 een evenwicht te vinden tussen, enerzijds, 
het voldoende ondersteunen van de bedrijvigheid 
om een al te snelle afkoeling van de economie te 
voorkomen en, anderzijds, het beperken van een 
verdere opbouw van financiële risico’s. Zo vormen 
onder meer de sterke verstrengeling tussen banken 
en schaduwbanken en de toenemende complexiteit 
van de door schaduwbanken uitgegeven beleggings-
instrumenten mogelijke gevaren voor de financiële 
stabiliteit. Recente maatregelen beoogden onder 
andere een strakkere regelgeving voor financiële in-
stellingen en investeringsproducten, een verscherpt 
macroprudentieel kader en een grotere transparan-
tie. Daarentegen heeft de People’s Bank of China 
– die officieel weliswaar een neutrale beleidskoers 
aanhoudt – onder meer de reserveverplichtingen 
van de banken in verschillende stappen versoepeld, 
om de krediettoegang voor kleinere ondernemin-
gen te vergemakkelijken. Het begrotingsbeleid bleef 
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ondersteunend, maar die steun werd in toenemende 
mate verleend via belastingverlagingen in plaats van 
via overheidsuitgaven in infrastructuur.

Het groeitempo van de Indiase economie versnelde 
nog, waardoor India in  2018 opnieuw de snelst 
groeiende grote economie ter wereld werd. De in-
vesteringen profiteerden van de impact van eerdere 
structurele hervormingen – zoals de harmonisering 
van de belasting op goederen en diensten en de 
nieuwe insolventie‑ en faillissementswetgeving –, 
terwijl de uitvoer werd ondersteund door de depre-
ciatie van de roepie. Desondanks werd de Indiase 
economie enigszins afgeremd door de hogere olie-
prijzen, liquiditeitsproblemen bij de schaduwbanken 
en minder gunstige financieringsvoorwaarden.

De olieproducerende landen trokken voordeel 
van de hogere olieprijzen. Zo zette het herstel in 
Rusland en Brazilië zich voort. In Rusland werden 
de investeringen echter gedrukt door de onzeker-
heid omtrent mogelijke nieuwe Amerikaanse sanc-
ties, terwijl productieonderbrekingen ten gevolge 
van de stakingen in de transportsector in mei de 
Braziliaanse groei temperden.

De situatie op de financiële markten 
werd, na twee jaar van zeer sterke 
resultaten, heel wat minder gunstig

De volatiliteit op de financiële markten nam in 2018 
sterk toe. De risico’s en onzekerheden waarmee de 
wereldeconomie in 2018 kampte, hadden in de loop 
van het jaar een toenemende nadelige invloed op de 
financiële markten. Zo daalden de aandelenkoersen 
begin februari wereldwijd als gevolg van de stij-
gende handelsspan-
ningen en de hogere 
inflatieverwachtingen 
voor de VS, na de 
publicatie van sterker 
dan verwachte loon-
stijgingen. In de opkomende economieën bleven de 
beurzen nadien verzwakken. Vooral de appreciatie 
van de dollar, in combinatie met de opgebouwde 
kwetsbaarheden in een aantal landen, lag daaraan 
ten grondslag, alsook de verder oplopende handels-
spanningen en het afnemende groeitempo van de 
Chinese economie. In de geavanceerde economieën, 
daarentegen, herstelden de aandelenkoersen zich 
daarna tijdelijk. In de VS veerden de markten, na 

De volatiliteit op de 
financiële markten nam 
sterk toe
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de volatiliteit in februari, tijdens het voorjaar en de 
zomer opnieuw sterk op. Door de stevige bedrijfsre-
sultaten, die werden ondersteund door de belasting-
verlagingen, kwamen de aandelenkoersen zelfs bo-
ven de in januari bereikte absolute piek uit. In Japan 
en het eurogebied fluctueerden de aandelenkoersen 
echter zonder duidelijke richting. De Europese aan-
delenmarkten leden onder de onzekerheid over de 
impact van het Amerikaanse handelsbeleid op de 
Europese uitvoer en onder de slechtere situatie in 
de opkomende economieën, met name in Turkije. 
Ook de ontwikkelingen in Italië en het brexit‑dossier 
speelden een rol en drukten in het bijzonder de 
bankaandelen. In het najaar begonnen de aanhou-
dende handelsspanningen, alsook de meer pessimis-
tische vooruitzichten voor de wereldeconomie echter 
een meer algemeen neerwaarts effect op de aande-
lenmarkten uit te oefenen. De stijgende ongerust-
heid van de beleggers over de winstverwachtingen 
van de bedrijven leidde derhalve vanaf oktober we-
reldwijd tot een verkoopgolf op de beurzen. Vooral 
de Amerikaanse technologiesector – waarvoor de 
winstverwachtingen voordien nog zeer optimistisch 
waren – werd hierbij hard getroffen. De situatie 
verslechterde nog aan het einde van het jaar, vooral 
in de VS, na de bekendmaking van lagere groei‑ en 
inflatievooruitzichten door de Federal Reserve en te-
gen de achtergrond van de nakende sluiting van de 
federale overheidsdiensten (shutdown).

Ook op de obligatiemarkten liepen de ontwikkelin-
gen tussen de VS en de andere geavanceerde eco-
nomieën in 2018 uiteen. De rente op Amerikaanse 
overheidsobligaties vervolgde haar stijgende trend, 
waardoor het verschil met de nog steeds historisch 
lage rente op Duits en Japans overheidspapier ver-
der toenam. Dit weerspiegelde de verschillende 
monetairbeleidskoers en de hoger oplopende in-
flatieverwachtingen in de VS. Tijdens de laatste 
twee maanden van het jaar daalden de rentes 
echter in alle geavanceerde economieën. In het 
eurogebied is het renteverschil tussen de Italiaanse 
en de Duitse overheidsobligaties verbreed. Zo nam 
de rente in Italië in mei sterk toe tijdens de on-
derhandelingen over het regeerakkoord tussen de 
Lega en de Vijfsterrenbeweging. Eind september 
ging de Italiaanse rente verder omhoog, tegen de 
achtergrond van de discussies over de begrotings-
voorstellen van de nieuwe regering. De andere lan-
den van het eurogebied werden evenwel nauwelijks 
besmet, mede door de hogere weerbaarheid van de 
Europese economie dan tijdens de financiële crisis, 
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alsook door de invoering van de bankenunie, die 
de institutionele structuur van het eurogebied hielp 
versterken. In de opkomende economieën namen 
de rentetarieven op overheidsobligaties in 2018 op-
nieuw toe, nadat ze het hele voorgaande jaar wa-
ren gedaald. Het renteverschil met het Amerikaanse 
overheidspapier liep vooral sterk op in de landen 
met grote externe onevenwichten.

De mondiale handel vertraagde 
terwijl de olieprijzen een zeer 
volatiel verloop lieten optekenen

Het internationale handelsverkeer is, na een bijzon-
der stevige groei tijdens het voorgaande jaar, in de 
loop van 2018 opnieuw vertraagd. Het groeitempo 
van de handelsstromen nam het sterkst af in het 
eurogebied. Die vertraging kwam vrij algemeen voor 

in de verschillende lidstaten en bedrijfstakken, en 
was onder meer het gevolg van de nieuwe Europese 
emissietests in de automobielsector en de eerdere 
appreciatie van de euro. Het is overigens onduidelijk 
in hoeverre de oplopende spanningen tussen de VS 
en China de mondiale handel reeds hebben beïn-
vloed. Enerzijds troffen de Amerikaanse invoerrech-
ten immers vooral enkele specifieke bedrijfstakken, 
die slechts een beperkt deel van de wereldhandel 
vertegenwoordigen. Anderzijds kunnen handelsbe-
lemmeringen, door de mondiale verwevenheid van 
de productieketens, een grotere negatieve impact 
hebben dan alleen maar het rechtstreekse effect op 
de desbetreffende landen en producten. Bovendien 
had de ongerustheid over de escalerende handels-
spanningen ongetwijfeld een neerwaartse invloed 
op het vertrouwen en de investeringsplannen, zoals 
blijkt uit de iets gematigder groei van de investerin-
gen, die heel handelsintensief zijn. 

Het nieuwe Amerikaanse protectionisme en 
de economische impact ervan1

In overeenstemming met zijn campagnediscours heeft president Trump resoluut gekozen voor een 
restrictiever en agressiever handelsbeleid, met de bedoeling ‘in eerste instantie de Amerikaanse belangen 
te dienen’. De unilateraal genomen maatregelen berusten op een hoofdzakelijk mercantilistische opvatting 
van de internationale handel, volgens welke het aanzienlijk Amerikaans handelstekort ($ 552  miljard 
in 2017) een inkomstenderving voor de economie van het land zou betekenen. Ze bevestigen dat de 
nationale soevereiniteit voorrang heeft en beogen grotendeels eenzelfde doel : het bevorderen van 
de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de Verenigde Staten (VS).

Handelsakkoorden

Kort na zijn intrede in het Witte Huis, op 20 januari 2017, kondigde Donald Trump aan dat de VS zich 
terugtrokken uit het Trans‑Pacific Partnership waarover zijn voorganger Barack Obama had onderhandeld 
met elf andere landen uit de zone rond de Stille Oceaan. In augustus  2017 startte de Amerikaanse 
regering bovendien een herziening van de NAFTA met Canada en Mexico. De heronderhandelingen 
leidden eind september 2018 tot het United States‑Mexico‑Canada Agreement, dat op 1  januari 2020 
van kracht zou worden.

1 Voor meer informatie, zie Cordemans N., C. Duprez en K. Kikkawa (2018), ‘Het nieuwe Amerikaanse protectionisme en de impact 
ervan op de Belgische economie‘, NBB, Economisch Tijdschrift, september, 7‑35.

KADER 2
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Tarieven, bedreigingen en vergelding

De regering‑Trump besloot tevens nieuwe douanerechten te heffen op een reeks in de VS ingevoerde 
producten. In januari 2018 trof een vrijwaringsmaatregel aldus $ 8,5 miljard aan invoer van zonnepanelen 
en $ 1,8 miljard aan import van wasmachines.

In maart  2018 kondigden de VS aan dat er, voor onbepaalde duur, additionele douanetarieven van 
respectievelijk 25 en 10 % zouden worden toegepast op de Amerikaanse invoer van staal en aluminium ; 
die invoer was in 2017 goed voor in totaal zo’n $ 48 miljard. De maatregel werd op 23 maart van kracht, 
maar de EU genoot een vrijstelling tot 1 juni. Hoewel de nieuwe douanetarieven worden gerechtvaardigd 
uit overwegingen inzake nationale veiligheid, treffen ze vooral de historische bondgenoten van de VS.

China, dat wordt beschuldigd van oneerlijke handelspraktijken, onder meer inzake intellectuele eigendom, 
zag $ 50 miljard van zijn uitvoer naar de VS belast tegen een bijkomend tarief van 25 % en nog eens 
$ 200 miljard tegen een bijkomend tarief van 10 %.

Naast de nieuwe douanerechten, dreigde de Amerikaanse regering de volledige Chinese uitvoer van goederen 
naar de VS (ongeveer $ 517 miljard in 2017) te belasten en de reeds goedgekeurde tarieven op te trekken 
tot 25 %. Ze stelde bovendien een onderzoek in naar de Amerikaanse invoer in de automobielsector. Er is 
sprake van een eventueel tarief van 20 à 25 % op een bedrag dat zou kunnen oplopen tot $ 300 miljard.

Amerikaanse douanetarieven, bedreigingen en vergeldingsmaatregelen in 2018
(in $ miljard)
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De meeste handelspartners die door de nieuwe douanerechten op staal en aluminium werden getroffen, 
reageerden met vergeldingsmaatregelen tegen Amerikaanse producten, ten belope van in totaal meer 
dan $ 24 miljard. China reageerde op de Amerikaanse maatregelen met douanetarieven van 5 tot 25 % 
op $ 110 miljard Amerikaanse uitvoer.

Wat is de impact op de wereldeconomie ?

De tot dusver door de VS ingevoerde tarifaire belemmeringen en de vergeldingsmaatregelen van hun 
handelspartners hebben, hoewel ze ongezien zijn sinds de jaren dertig, betrekking op slechts ongeveer 
3 % van de internationale handel. De rechtstreekse macro‑economische effecten ervan zouden dus 
beperkt blijven. Volgens de OESO 1 en het IMF 2 zouden de door China en de VS opgelegde tarieven de 
groei van de productie in beide landen tegen 2021 met 0,2 tot 0,3 procentpunt kunnen afremmen. De 
gevolgen voor de andere economieën zouden kleiner, maar doorgaans negatief zijn. A priori zou de EU 
vooral getroffen worden indien de bedreigingen voor de automobielsector worden uitgevoerd.

De invoering van nieuwe douanerechten brengt echter onvermijdelijk herverdelingseffecten teweeg tussen, 
enerzijds, de landen waarvoor ze gelden en, anderzijds, de landen die ervan vrijgesteld zijn en die dus eventuele 
commerciële kansen kunnen benutten. Ze gaat ook gepaard met kosten inzake de reorganisatie van de 
productieketens en ze kan ook de productiviteit op langere termijn aantasten. In de nabije toekomst zal het 
huidig protectionistisch klimaat er ongetwijfeld mee voor zorgen dat de onzekerheid over de economische 
vooruitzichten en de financiële markten voortduurt. De onzekerheid op de financiële markten kan vooral de 
financieringsvoorwaarden negatief beïnvloeden, alsook de investeringsbeslissingen en de indienstnemingen 

1 OECD (2018), Economic Outlook, October.
2 IMF (2018), World Economic Outlook, October.
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van de bedrijven. De uitvoering van de Amerikaanse dreigingen die momenteel voor de hele Chinese uitvoer 
en voor de automobielsector gelden en de vermoedelijke escalatie van de handelsspanningen die eruit zou 
voortvloeien, zouden de mondiale economische groei sterker kunnen aantasten.

In welke mate is de Belgische economie blootgesteld ?

De Belgische toegevoegde waarde in de totale Amerikaanse invoer was tijdens de periode 2009‑2011 1 goed 
voor ongeveer 4,1 % van het Belgisch bbp. Dat percentage ligt lager dan voor de traditionele handelspartners 
van de VS, zoals Canada (15,6 %) of Mexico (14,2 %), maar het is relatief hoog in vergelijking met andere 
Europese landen, waaronder Duitsland (3,6 %) of Frankrijk (2,2 %). Dat cijfer weerspiegelt de blootstelling 
van de Belgische economie aan het internationale handelsverkeer in het algemeen en aan de Amerikaanse 
invoer in het bijzonder. Het geeft een beeld van wat de Belgische economie aan economische bedrijvigheid 
zou kunnen verliezen, mochten de VS zich zonder meer voor de buitenlandse uitvoer afsluiten.

De macro‑economische effecten van alleen maar de recentelijk goedgekeurde protectionistische 
maatregelen zouden relatief gering moeten zijn. Zo beloopt de Belgische toegevoegde waarde in de 
Amerikaanse invoer van basismetalen – met inbegrip van staal en aluminium – 0,07 % van het Belgisch 
bbp. De desbetreffende productiekanalen, met inbegrip van hun leveranciersketens, zouden echter een 
niet te verwaarlozen negatieve invloed ondervinden.

België is, als leverancier van China en van de VS, indirect betrokken bij het handelsverkeer tussen die 
beide landen. Ons land droeg tijdens de periode 2009‑2011  ten belope van 0,14 % van het Belgisch 
bbp bij tot de Chinese uitvoer naar de VS. Omgekeerd leverde België een bijdrage van 0,03 % bbp aan 
de Amerikaanse uitvoer naar China.

Ten slotte is België voor 0,14 % bbp blootgesteld aan de Amerikaanse invoer van auto’s. Dat is 
hoofdzakelijk een indirecte blootstelling, die de Belgische productie weerspiegelt die wordt gebruikt 
voor de vervaardiging, in het buitenland, van voor de Amerikaanse markt bestemde producten. Het gaat 
bijvoorbeeld om in België vervaardigde onderdelen die worden geïntegreerd in de assemblagelijnen van 
naar de VS uitgevoerde Duitse wagens.

1 De gegevens over de internationale handel in toegevoegde waarde zijn gebaseerd op input‑outputmatrices die slechts één keer 
om de vijf jaar worden gepubliceerd met een vertraging van drie jaar. De ramingen werden bekomen door, voor de betreffende 
producten, gebruik te maken van de gemiddelde structuur van de productie en van het handelsverkeer tussen de landen.
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De olieprijzen schommelden sterk in 2018. Tijdens de 
eerste jaarhelft zetten ze de begin 2016 ingezette stij-
gende trend voort. Dat prijsverloop werd ondersteund 
door een sterke mondiale vraag, terwijl het aanbod 
lager uitviel omdat de landen van de OPEC en een 
aantal andere landen de afgekondigde productiebe-
perkingen strikt naleefden en omdat de productie 
onverwachts werd onderbroken in onder meer Libië 
en Venezuela. Tijdens de zomermaanden liepen de 
olieprijzen echter tijdelijk terug, nadat de OPEC sa-
men met andere landen, waaronder Rusland, in juni 
beslist had de olieproductie te verhogen. Die prijzen 
namen vervolgens weer toe, voornamelijk als gevolg 
van de marktverwachting dat de uitvoer van Iran – de 
vijfde grootste olieproducent van de wereld – sterk 
zou dalen, als gevolg van voor het najaar geplande 
Amerikaanse sancties. Begin oktober kostte een vat 
Brent‑olie hierdoor ongeveer $ 85, het hoogste ni-
veau in vier jaar. Vervolgens daalden de olieprijzen 
echter opnieuw fors, tot onder het niveau dat ze 
bij het begin van het jaar hadden bereikt, wegens 
de toenemende onzekerheid over de vooruitzichten 
voor de wereldeconomie. De effectieve invoering, 
begin november, van de Amerikaanse sancties tegen 
Iran oefende nauwelijks nog een opwaartse druk op 
de prijzen uit, aangezien een aantal landen tijdelijk 
nog Iraanse olie mochten invoeren en het bovendien 

duidelijk was dat de lagere uitvoer van Iran ruim-
schoots zou worden gecompenseerd door een hogere 
productie elders.

De prijzen van de industriële grondstoffen stonden 
al van bij het begin van 2018 onder druk. Ze namen 
af als gevolg van de geringere vraag vanuit China, 
onder meer als gevolg van striktere milieumaatre-
gelen. Ook de oplopende handelsspanningen en de 
toenemende ongerustheid over de vooruitzichten 
voor de wereldeconomie begonnen in de loop van 
het jaar op de prijzen van die grondstoffen te we-
gen. Dat was ook het geval voor de prijzen van de 
voedingsgrondstoffen, maar voor een aantal hiervan 
speelden nog andere factoren, zoals een ruimer dan 
verwacht aanbod.

Grafiek  4
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De economische bedrijvigheid 
verzwakte in het eurogebied, als 
gevolg van een geringere bijdrage 
van de netto-uitvoer

Na de stevige dynamiek in  2017, toen het bbp met 
2,4 % toenam, vertraagde de economische groei in 
het eurogebied in  2018 tot 1,9 %. Dat was vooral 
het gevolg van de geringere bijdrage van de netto‑
uitvoer. De groeivertraging van de invoer ging immers 
gepaard met een aanzienlijk minder snelle toename 
van de export. De vertraging van de uitvoergroei was 
te wijten aan de minder krachtige wereldhandel en de 
eerdere waardestijging van de euro.

De binnenlandse vraag bleef evenwel nog steeds 
krachtig en leverde een iets grotere bijdrage tot de 
bbp‑groei dan in  2017. Terwijl het groeitempo van 
de particuliere consumptie en van de overheidscon-
sumptie ietwat afnam, versnelden de investeringen. 
Hierdoor bleef de groei boven potentieel en kon de 
nasleep van de economische en financiële crisis van 
tien jaar voordien verder worden weggewerkt.

De particuliere consumptie leverde nog steeds de 
grootste bijdrage aan de binnenlandse bestedingen, 
onder impuls van de stijgende werkgelegenheid en 
de snellere loongroei. Daarnaast werd de particuliere 
consumptie ondersteund door het hoge consumen-
tenvertrouwen. Dit vertrouwen nam in de loop van 
het jaar echter enigszins af.

De verdere expansie van de investeringen hangt sa-
men met de gunstig gebleven financieringsvoorwaar-
den en rentabiliteit, het vertrouwen van de onderne-
mers en de hier en daar bestaande noodzaak om het 

productievermogen in de verwerkende nijverheid uit 
te breiden. De productieve investeringen in machines 
en uitrusting groeiden het snelst ; de toename van de 

1.2 In het eurogebied verzwakte de 
bedrijvigheid, maar namen de 
werkgelegenheidscreatie en de inflatie 
verder toe

Grafiek  5
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Grafiek  6
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en het sterke consumentenvertrouwen
(veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van 
het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : EC, ECB, Eurostat.

investeringen in woningen en in andere bouwwer-
ken en constructies zwakte dan weer ietwat af. Het 
sedert de lente van 2013 vrijwel onafgebroken inves-
teringsherstel bracht de investeringen in reële termen 
in 2018 op hun hoogste peil in tien jaar.

De economische bedrijvigheid nam in  2018 in alle 
eurolanden toe, waardoor de bbp‑groei, net als 
het jaar voordien, ruim verbreid was in de lidstaten 
van het eurogebied. Ierland liet opnieuw de snelste 
groei optekenen, met 7,5 %, maar het Ierse bbp‑
verloop is volatiel en wordt sterk beïnvloed door 
de activiteiten van multinationale ondernemingen. 
Daarentegen bleef het groeitempo beperkt tot 1 % 
in Italië.

De meeste eurolanden lieten in  2018, net als het 
eurogebied als geheel, iets lagere groeicijfers opteke-
nen dan het voorgaande jaar. Dat was onder meer het 
geval in de grootste lidstaten. De zeer exportgerichte 
Duitse economie kreeg af te rekenen met de verzwak-
king van de buitenlandse vraag. Bovendien kamp-
ten de autoproducenten er in het derde kwartaal 

met bottle necks bij de nieuwe strengere emissietests, 
waardoor de productie en de uitvoer van voertuigen 
aanzienlijk krompen. De investeringen in woningen 
bleven er evenwel sterk toenemen. In Frankrijk werd 
de groei gedrukt door eenmalige factoren, die onder 
meer verband hielden met ongewone weersomstan-
digheden, stakingen en het protest tegen de stijgende 
brandstofprijzen. De investeringen namen minder snel 
toe, net als de uitvoer. De invoer vertraagde echter 
nog sterker, waardoor de bijdrage van de netto‑uit-
voer aan de bbp‑groei hoger uitviel. In Italië vertraag-
de de groei van de binnenlandse vraag onder meer 
als gevolg van de matige particuliere consumptie. 
Bovendien vertraagde het groeitempo van de uitvoer 
er aanzienlijk.

In een aantal eurolanden, waaronder Oostenrijk en 
Finland, bleef de groei daarentegen ongeveer op 
peil. In Griekenland zette de in  2017 ingezette 
opleving zich voort en versnelde de economische 
groei in  2018 tot 2,1 %. Daarmee kwam er een 
einde aan de diepe depressie, waarbij het bbp met 
zowat een kwart was gekrompen. Na jaren van 
hervormingen die de economie verstevigden, werd 
in augustus 2018 het derde aanpassingsprogramma 
beëindigd.

Grafiek  7

De economische bedrijvigheid neemt in alle 
eurolanden 1 toe
(bbp naar volume, veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)
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1 De grafiek toont enkel een selectie van eurolanden.
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Verdere verbetering van de 
arbeidsmarkt

De toename van de economische bedrijvigheid ver-
taalde zich in een verdere verbetering van de situatie 
op de arbeidsmarkt. Zo nam het aantal werkenden met 
1,4 % toe, zodat de hoge werkgelegenheidsintensiteit 
van de groei van de afgelopen jaren aanhield. Aan het 
einde van het derde kwartaal van 2018 waren er aldus 
ongeveer 158  miljoen personen aan de slag in het 
eurogebied, dat is ongeveer 3,6 % meer dan in 2007, 
het laatste jaar vóór het uitbreken van de economi-
sche en financiële crisis. Ook inzake het totale aantal 
gewerkte uren is de erfenis van de crisis weggewerkt : 
nadat het arbeidsvolume tijdens de crisis en in de na-
sleep hiervan met zowat 7 % was gekrompen, bereikte 
het in 2018 opnieuw zijn gemiddelde peil van 2007.

De medio 2013 ingezette daling van de werkloosheids-
graad hield in 2018 aan : in november 2018 beliep hij 
7,9 % van de beroepsbevolking. Daarbij verminderden 
ook de werkloosheid van jongeren en die van langdurig 
werkzoekenden, dat zijn personen die een jaar of lan-
ger werkloos zijn. Daarnaast wijzen een aantal ruimere 
indicatoren die de onderbenutting op de arbeidsmarkt 
meten, op een verdere verbetering in 2018. Het betreft 

Grafiek  8

De onderbenutting op de arbeidsmarkt 
vermindert in het eurogebied
(in miljoenen personen, tenzij anders vermeld)
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onder meer het aantal ondertewerkgestelde deeltijd-
werkers en de personen die beschikbaar zijn om te 
werken maar niet (langer) op zoek zijn naar werk (de 
‘ontmoedigden’). Bovendien nam het aandeel van de 
inactieven – de personen die niet werken en geen baan 
zoeken – in de bevolking op arbeidsleeftijd verder af, 
vooral als gevolg van de hogere arbeidsmarktparticipa-
tie van de 55‑64‑jarigen.

De situatie op de arbeidsmarkt verbeterde vrij alge-
meen in het hele eurogebied. In 2018 werden in na-
genoeg alle landen netto banen gecreëerd en daalde 
de werkloosheid overal. In enkele landen, waaron-
der Griekenland, Spanje en Italië, was echter nog 
steeds 10  tot 20 % van de beroepsbevolking werk-
zoekend. In andere landen zoals Duitsland, Nederland 
en Oostenrijk, daarentegen, beliep de werkloosheids-
graad minder dan 5 %. Aldus nam in diverse landen 
de spanning op de arbeidsmarkt toe als gevolg van 
kraptes. Zo wees de in  2018 oplopende graad van 
niet‑ingevulde vacatures op een toenemend tekort 
aan arbeidskrachten in sommige eurolanden, voor 
specifieke bedrijfstakken of arbeidsprofielen. De be-
drijfsleiders in bepaalde landen, vooral Duitsland en in 
dat land met name die van de bouwnijverheid, maar 
onder meer ook Nederland en België, maakten zich 
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20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

–2

–1

0

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 15 20 25

DE

NL

AT

PT

FI

EA

FR
IT

ES

EL
BE

Loonkosten per eenheid product (rechterschaal) 

Totale arbeidskosten per uur (linkerschaal)

Loongroei
(veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende 
kwartaal van het voorgaande jaar) 

Werkloosheidsgraad in 2018 (in % van de beroepsbevolking)

Ve
ra

nd
er

in
g 

va
n 

de
 lo

on
ko

st
en

 p
er

 
ee

nh
ei

d 
pr

od
uc

t 
in

 2
01

8 
(in

 %
) 1

Loonkosten en werkloosheid

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

  
Bronnen : ECB, NBB.
1 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen van 2018 ten opzichte van de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar.

dan ook in toenemende mate zorgen over de beschik-
baarheid van arbeidskrachten en beschouwden dit als 
een factor die de groeivooruitzichten kan drukken. 
Ook in Frankrijk, waar de werkloosheidsgraad nog 
relatief hoog is, wordt melding gemaakt van tekorten 
aan hooggeschoolde arbeid.

De economische groei en de aanhoudende verbetering 
op de arbeidsmarkt, waardoor in sommige segmenten 
kraptes ontstonden, hebben de jongste jaren geleid tot 
een snellere loonkostenstijging in het eurogebied. Meer 
bepaald is de toename van de arbeidskosten trend-
matig versneld nadat het werkgelegenheidsverloop 
en de werkloos-
heid in  2013  een 
keerpunt hadden 
bereikt. Niettemin 
bleef het stij-
gingstempo van 
de arbeidskosten 
per gewerkt uur 
in het derde kwartaal van  2018 nog steeds beperkt 
tot zowat 2,5 % op jaarbasis, een slechts zeer geringe 
reële toename bij een inflatie van ongeveer 2 %. 
De snellere groei van de uurloonkosten werd boven-
dien tot in 2017 grotendeels gecompenseerd door de 

De situatie op de 
arbeidsmarkt verbeterde 
vrij algemeen in het 
eurogebied
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toenemende productiviteit, waardoor de loonkosten 
per eenheid product, die een belangrijke determi-
nant van de onderliggende inflatie vormen, pas sinds 
begin 2018 enigszins sneller zijn gaan stijgen. In het 
derde kwartaal van 2018 vielen deze kosten ongeveer 
2 % hoger uit dan een jaar eerder.

De snellere toename van de loonkosten per eenheid 
product kwam eveneens in de meeste eurolanden 
voor, zij het in uiteenlopende mate. Zo bleef de stij-
ging van de loonkosten per eenheid product beperkt 
tot ongeveer 1 % in sommige landen met een hoge 
werkloosheid zoals Italië en Spanje, terwijl die kosten 
met 2,7 % opliepen in Duitsland, waar de werkloos-
heidsgraad een laagtepunt had bereikt en de tekorten 
op de arbeidsmarkt nijpender werden.

De Raad van Bestuur van de ECB 
heeft meer vertrouwen in een 
geleidelijke convergentie van de 
inflatie naar de doelstelling

De snellere stijging van de productiekosten die in 2018 
in het eurogebied werd opgetekend, is niet echt duide-
lijk tot uiting gekomen in het verloop van de consump-
tieprijzen. De totale inflatie is weliswaar toegenomen, 

van 1,5 % in  2017 tot 1,8 % in  2018, maar de op-
waartse druk was overwegend extern van aard, en 
betrof voornamelijk de meest volatiele inflatiecompo-
nenten, namelijk energie en levensmiddelen. De onder-
liggende inflatie bleef in 2018 stabiel op ongeveer 1 %.

Ondanks dat zwakke verloop van de consump-
tieprijzen, is de Raad van Bestuur van de ECB 
er geleidelijk meer van overtuigd geraakt dat de 
inflatie duurzaam convergeert naar een peil dat 
verenigbaar is met prijsstabiliteit, namelijk minder 
dan, maar dicht bij 2 %. Die overtuiging berust 
op het feit dat – zoals blijkt uit meerdere recente 
studies van de ECB en van de Bank 1  – de zwakke 
inflatie in het eurogebied niet zozeer het gevolg is 
van een neerwaarts bijgestelde beoordeling van de 
trendmatige inflatie door de economische actoren, 
maar veeleer van reële factoren.
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Bron : NBB.

1 Voor meer informatie, zie Ciccarelli M. en C. Osbat (2017), 
Low inflation in the euro area : Causes and consequences, ECB, 
Occasional Paper Series 181 ; Cordemans N. en J. Wauters (2018), 
‘De inflatie in het eurogebied, niet langer in het spoor van de 
economische activiteit ?’, NBB, Economisch Tijdschrift, juni, 
83‑99 ; Stevens A. en J. Wauters (2018), Is euro area lowflation 
here to stay ? Insights from a time-varying parameter model with 
survey data, NBB, Working Paper Research 355.

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop181.en.pdf
https://www.nbb.be/nl/artikels/de-inflatie-het-eurogebied-niet-langer-het-spoor-van-de-economische-activiteit
https://www.nbb.be/en/articles/euro-area-lowflation-here-stay-insights-time-varying-parameter-model-survey-data
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Dat is in twee opzichten geruststellend.

Ten eerste geeft die vaststelling aan dat er in het 
eurogebied geen sprake is van een scenario waarin 
een neerwaartse herziening van de inflatieverwach-
tingen zou leiden tot een zichzelf in stand houdend 
proces van lage inflatie, wat de terugkeer naar de 
doelstelling van de centrale bank voor lange tijd 
zou vertragen. Door de belangrijker rol van de reële 
factoren mag daarentegen worden verwacht dat de 
toenemende benutting van de productiefactoren de 
inflatie uiteindelijk zal terugleiden naar de doelstel-
ling van de ECB, die aldus het ankerpunt blijft voor 
de prijszetting.

Ten tweede heeft het weliswaar aarzelende con-
junctuurherstel in het eurogebied zich geuit in een 
geleidelijke verkrapping van de arbeidsmarkt en een 
aanhoudende versterking van de loondynamiek. Die 
ontwikkelingen geven aan dat de wisselwerking 

tussen de bedrijvigheid en de inflatie – volgens het 
model van de Phillipscurve – geleidelijk (weer) op 
gang komt. Dit bete-
kent dat, hoewel niet 
uit te sluiten valt dat 
de ondernemingen in 
eerste instantie hun 
winstmarges tijdelijk 
vernauwen als reactie 
op de opwaartse druk 
op de arbeidskosten, 
ze uiteindelijk hun verkoopprijzen zullen verhogen 
om een structurele aantasting van hun rentabiliteit 
te vermijden.

Het duurt meestal enige tijd vooraleer dat proces op 
gang komt. Dit keer duurde het evenwel ongewoon 
lang, wat zou kunnen worden verklaard door de her-
vormingen en de structurele veranderingen die de af-
gelopen jaren in het eurogebied hebben plaatsgehad. 

Grafiek  11

Toenemend vertrouwen in de geleidelijke convergentie van de inflatie naar de doelstelling, ondanks 
de neerwaartse asymmetrie van de inflatieverwachtingen op lange termijn
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Die kunnen immers het potentieel aanbod in de 
economie hebben verhoogd, zodat de bezettings-
graad van de productiefactoren, ondanks de reeds 
gerealiseerde groei van de bedrijvigheid, nog verder 
naar omhoog zou kunnen. Flexibeler functionerende 
markten kunnen er bovendien voor zorgen dat de res-
terende onderbenutting van het productievermogen 
de inflatie sterker zou drukken, aangezien de neer-
waartse druk op de prijzen en de lonen zwaarder zou 
zijn dan vroeger. Tot slot heeft het feit dat de inflatie 
geruime tijd onder de 2 % is gebleven, er mogelijk 
toe geleid dat werkgevers en werknemers zich bij de 
prijszetting en de loononderhandelingen meer zijn 
gaan baseren op de recente inflatie, wat de terugkeer 
van het prijsstijgingstempo naar de doelstelling nog 
sterker zou hebben afgeremd.

Hoewel de convergentie trager verloopt, zijn de 
voorwaarden vervuld om het inflatietraject opnieuw 
duurzaam te doen sporen met de doelstelling van de 
ECB. Zo bevinden de gemiddelde verwachtingen van 
de professionele voorspellers voor de inflatie over 
vijf jaar zich opnieuw in de buurt van 1,9 %, een 
peil dat vergelijkbaar is met dat van vóór de crisis. 
De onzekerheid over de verwachtingen heeft zich 
echter nog niet volledig genormaliseerd. Volgens 
de voorspellers blijft de mogelijkheid van een lage 
inflatie (minder dan of gelijk aan 1,4 %) immers nog 
relatief groot in vergelijking met de periode vóór de 
crisis. Toch is die kans kleiner geworden vergeleken 
met het piekniveau van 2015‑2016, aangezien het 
deflatierisico verdwenen is. Tegelijkertijd achten de 
voorspellers het, vergeleken met de periode vóór 
de overheidsschuldencrisis, minder waarschijnlijk dat 
de inflatie op lange termijn 2 % of meer zal belopen. 
Na verscheidene jaren van lage inflatie hoeft een 
dergelijke neerwaartse asymmetrie van de inflatie-
verwachtingen op lange termijn niet te verbazen. 
Het is echter zaak om waakzaam te blijven : mocht 
die asymmetrie aanhouden, dan zou ze immers de 
stevige verankering van de inflatie en derhalve ook 
een duurzame terugkeer naar de doelstelling in het 
gedrang kunnen brengen.

Meer in het algemeen bevestigen de driemaande-
lijkse projecties van het Eurosysteem de geleidelijke 
convergentie van de inflatie naar een cijfer dichter 
bij 2 %. Sinds juni 2018 wordt ervan uitgegaan dat 
de totale inflatie zich tijdens de periode 2018‑2020 
rond 1,7 % zal stabiliseren. De projecties van decem-
ber  2018 maken gewag van een toename van de 
inflatie tot 1,8 % in 2021.

Tegen die achtergrond werden de 
eerder genomen herstelmaatregelen 
in 2018 bijgestuurd

Vanwege de sterke daling van de inflatie sinds 2009 en 
het daarbij behorend deflatierisico, had de Raad van 
Bestuur van de ECB een hele reeks niet‑conventionele 
maatregelen genomen ter versoepeling van de mone-
tairbeleidskoers in het eurogebied. De beleidsrentes 
werden verlaagd, waardoor de rente op de deposito-
faciliteit negatief werd. In januari 2015 werd besloten 
om op grote schaal schuldbewijzen van de overheids‑ 
en de private sector aan te kopen, in het kader van 
het uitgebreide programma voor de aankoop van 
activa (expanded asset purchase programme – APP). 
De  Raad had van meet af aan te kennen gegeven 
maandelijkse aankopen te zullen verrichten totdat 
de inflatie duurzaam naar de doelstelling terugkeert. 
Op die manier legde hij uitdrukkelijk het verband 
tussen de uitvoering van het programma en het in-
flatieverloop. De Raad had eveneens laten weten de 
beleidsrentes op de historisch lage niveaus te zullen 
handhaven, en dat gedurende een lange tijd na de 
periode die was vastgesteld voor de netto‑aankopen 
van activa. Zodoende verstrekte hij duidelijke aan-
wijzingen over het toekomstig monetair beleid. Die 
forward guidance betrof zowel de periode van de 
aankopen als die van de beleidsrentes.

De diverse maatregelen werden, net als de bijbeho-
rende communicatie, meermaals bijgestuurd, afhan-
kelijk van het opgetekende inflatieverloop. Aangezien 
het vertrouwen groeide dat het economisch herstel 
zou uitmonden in een duurzame, zij het geleidelijke, 
convergentie van de inflatie naar de doelstelling, 
paste de Raad van Bestuur in 2018 zijn belangrijkste 
herstelmaatregelen verder aan.

Om te beginnen, werden de netto‑aankopen van 
activa geleidelijk afgebouwd tot nul. Sinds het begin 
van het jaar maakte de Raad kenbaar dat die aanko-
pen wellicht zouden worden stopgezet. Die intentie 
werd bevestigd toen bleek dat de inflatievooruitzich-
ten veerkrachtig bleven. De netto‑aankopen werden 
teruggebracht van € 30  miljard per maand sinds ja-
nuari 2018 tot € 15 miljard per maand tijdens de pe-
riode van oktober tot december. Eind december 2018 
werden ze beëindigd.

Voorts werden de indicaties betreffende het toekom-
stige verloop van de beleidsrentes verduidelijkt : de 
beleidsrentes zouden gedurende ten minste de hele 
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zomer van  2019 op hun historisch laag peil blijven 
en in ieder geval zolang als nodig om te zorgen voor 
een verdere duurzame convergentie van de inflatie 
naar een niveau onder, maar dicht bij 2 % op middel-
lange termijn.

Tot slot werd het voornemen bevestigd om de aflos-
singen van in het kader van het APP aangekochte ef-
fecten die de vervaldatum hebben bereikt, te blijven 
herinvesteren, ook na afloop van de fase van netto 
activa‑aankopen. De forward guidance met betrek-
king tot die herinvesteringen werd bovendien ver-
sterkt. Ze zullen nog geruime tijd aanhouden nadat 
de Raad van Bestuur de basisrentetarieven van de 
ECB begint op te trekken, en in ieder geval zolang 
als nodig om gunstige liquiditeitsvoorwaarden en een 
brede monetaire ondersteuning te handhaven.

Deze besluiten kondigen een 
geleidelijke en voorspelbare 
‘normalisatie’ aan, die een brede 
monetaire ondersteuning blijft 
garanderen

Monetaire ondersteuning blijft erg noodzakelijk om-
dat het transmissieproces van de bedrijvigheid naar 
de inflatie langzamer verloopt dan vroeger, omdat er 
risico’s blijven bestaan met betrekking tot de neer-
waartse asymmetrie van de inflatieverwachtingen op 
lange termijn en omdat de internationale onzeker-
heid opnieuw duidelijk is opgeflakkerd. Bovendien 
moet het monetair beleid geleidelijk en voorspelbaar 
worden bijgestuurd. Met het stapsgewijs stopzetten 
van de sinds  2014 ingevoerde, niet‑conventionele 
maatregelen voor de versoepeling van het monetair 
beleid begeven zowel de beleidsmakers als de financi-
ele markten zich immers op onbekend terrein. Een te 
bruuske normalisatie zou het risico kunnen vergroten 
van een aanhoudende toename van de financiële vo-
latiliteit, die reeds door internationale factoren wordt 
aangewakkerd. In deze omstandigheden moet een 
door geduld, volharding en voorzichtigheid ingegeven 
aanpak leiden tot een gezonde inflatiedynamiek.

In de praktijk krijgen de beleidsrentes door de norma-
lisatie van het monetair beleid een belangrijker rol toe-
bedeeld als instrumenten voor de monetairbeleidskoers 
van het Eurosysteem. In dat verband, en parallel met de 
geleidelijke afbouw tot nul van de netto‑aankopen van 
effecten in 2018, waren de aanwijzingen in verband met 
het rentebeleid niet langer gekoppeld aan de timing van 

het aankoopprogramma, maar hadden ze rechtstreeks 
betrekking op het toekomstig pad van de beleidsrentes.

Die aanwijzingen waren tweeledig. Om te beginnen, 
is het kalenderaspect – de beleidsrentes blijven ge-
durende ten minste de hele zomer van 2019 op hun 
huidig peil – een ankerpunt voor het verwachte pad 
van de beleidsrentes. En voorts fungeert het verband 
tussen de beleidsrentes en het bereiken van de infla-
tiedoelstelling – de beleidsrentes blijven op hun huidig 
peil zolang als noodzakelijk is om te zorgen voor een 
verdere duurzame convergentie van de inflatie naar 
een niveau onder, maar dicht bij 2 % op middellange 
termijn – als een automatische stabilisator.

Aangezien de economische actoren er in hun ver-
wachtingen rekening mee houden dat de Raad het 
rentepad aanpast op basis van het (verwachte) ver-
loop van de inflatie ten opzichte van de doelstelling, 
zullen ze er bij neerwaarts bijgestelde inflatievoor-
uitzichten immers van uitgaan dat de verhoging van 
de beleidsrentes zal worden uitgesteld. Alleen al die 
verwachting dat de lagerenteperiode langer zal duren, 
impliceert een monetaire versoepeling die de con-
sumptie‑ en investeringsbeslissingen van de actoren 
beïnvloedt, waardoor de initiële verslechtering van de 
vooruitzichten deels ongedaan wordt gemaakt.

Ook de aankoop van nieuwe obligaties ter ver-
vanging van op vervaldag gekomen effecten in de 
portefeuille van het Eurosysteem speelt een zeer 
belangrijke rol in de geleidelijke normalisatie van de 
monetairbeleidskoers. Door die herinvesteringen, die 
in 2018 omvangrij-
ker begonnen te 
worden, verzekert 
het Eurosysteem 
zijn verlengde 
aanwezigheid op 
de markten : het 
uitstaand bedrag 
van de effecten 
op de balans zal constant worden gehouden op 
€ 2 570  miljard. Zo blijft het Eurosysteem een be-
langrijk koper van langlopende activa, waardoor het 
de rendementen op die looptijden duurzaam kan 
blijven beïnvloeden. Het aankoopprogramma is dus 
allesbehalve afgerond.

Het feit dat de duur van het herinvesteringsbeleid 
gekoppeld wordt aan het tijdpad voor de stijging van 
de beleidsrentes versterkt bovendien het automatisch 

Een door geduld, 
volharding en 
voorzichtigheid 
ingegeven normalisatie 
van het monetair beleid
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Grafiek  12

De aanwijzingen over het toekomstig traject van de beleidsrentes en de herinvesteringen 
waarborgen de voortzetting van de monetaire ondersteuning

Bronnen : ECB, eigen berekeningen.
1 Op basis van de impliciete daggeldrente afgeleid van de rentetarieven op Eonia‑swaps met verschillende looptijden.
2 De gecumuleerde netto‑aankopen en het uitstaand bedrag van de portefeuille worden berekend op basis van de maandelijkse netto‑

aankopen tegen boekwaarde ; er wordt dus geen rekening gehouden met de afschrijvingen (‘amortisaties’) van effecten. De gecumuleerde 
herinvesteringen worden geraamd op basis van de maandelijkse totale terugbetalingen. In de praktijk kan het Eurosysteem de vervallen 
hoofdsom herinvesteren tijdens de maand waarin de terugbetaling heeft plaatsgevonden of tijdens de twee volgende maanden.

Forward guidance over de beleidsrentes  

(sinds 14 juni 2018)

‘De beleidsrentes van de ECB zullen ten minste 

de hele zomer van 2019 op hun huidige niveau 

blijven, en in ieder geval zo lang als noodza-

kelijk is om te zorgen voor een verdergaande 

duurzame convergentie van de inflatie naar 

een niveau onder maar dicht bij 2 % op de 

middellange termijn.’

In elk geval staat de Raad van Bestuur klaar om al zijn instrumenten zo nodig aan te passen om 
ervoor te zorgen dat de inflatie zich op duurzame wijze blijft ontwikkelen in de richting van 
haar doelstelling.

Forward guidance over de herinvesterin-

gen (sinds 13 december 2018)

‘Deze herinvesteringen zouden geruime tijd 

aanhouden voorbij het moment waarop we 

beginnen de basisrentetarieven van de ECB te 

verhogen, en in ieder geval zo lang als nood-

zakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en 

een ruime mate van monetaire accommodatie 

te handhaven.’
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stabiliseringsmechanisme. Iedere verwachte vertra-
ging in de stijging van de beleidsrentes betekent 
immers dat de activaportefeuille van het Eurosysteem 
later wordt afgebouwd, en oefent derhalve extra 
neerwaartse druk uit op de rendementen. Dat leidt 
dus tot een nog sterkere versoepeling teneinde het 
hoofd te kunnen bieden aan een eventueel onge-
wenst verloop van de inflatie.

De monetaire en financiële 
voorwaarden bleven vrij gunstig

In  2018 bleef de geconsolideerde balans van het 
Eurosysteem toenemen onder impuls van de extra 
netto‑aankopen. Die toename werd slechts in zeer 
geringe mate afgeremd door de eerste vrijwillige 
aflossingen, vanaf juni, van de fondsen die de ban-
ken van het eurogebied hadden verkregen in het 
kader van de tweede reeks gerichte langerlopende 

herfinancieringstransacties (targeted longer‑term refi-
nancing operations – TLTRO II 1) en door het feit dat 
de eerste reeks transacties van dat type (TLTRO I 2) in 
september op vervaldag was gekomen.

De kredietinstellingen bleven bij het Eurosysteem veel 
liquiditeiten aanhouden. Tegen die achtergrond van 
overtollige liquiditeit, bleef de daggeldmarktrente 
– de Eonia – enkele basispunten boven de rente op 
de depositofaciliteit. Heel  2018 lang was de dag-
geldrente dan ook negatief, zodat de interbancaire 
financieringskosten historisch laag bleven.

Algemeen beschouwd, heeft de forward guidance 
kennelijk efficiënt gefungeerd als gids op de markten. 
De verwachtingen ten aanzien van het toekomstig 
pad van de ECB‑beleidsrentes bleken goed verankerd. 

1 Voor meer informatie, zie het Verslag 2016, 60‑61.
2 Voor meer informatie, zie het Verslag 2014, 73‑74.

Grafiek  13

Vrij beperkte volatiliteit en besmettingseffecten in de nominale rentes
(in %)
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https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2014/nl/t1/verslag2014_volledig.pdf
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Ze werden bijvoorbeeld amper beïnvloed door de 
aanscherping van de financiële voorwaarden in de 
Verenigde Staten. Bovendien maakte de toegenomen 
onzekerheid over de internationale omgeving en in 
sommige delen van het eurogebied tijdens de tweede 
helft van het jaar dat de actoren de rentestijging iet-
wat later verwachtten.

Ondanks de hogere langetermijnrendementen van de 
Amerikaanse schatkistobligaties, bleven ook de rentes 
op middellange en lange termijn in het eurogebied 
in 2018 al met al laag, al kwamen ze aan het einde 
van het jaar licht hoger uit dan eind 2017. Dat illus-
treert de toenemende divergentie tussen het monetair 
beleid in de VS en Europa.

Op de risicovollere markten van het eurogebied ble-
ven de besmettingseffecten relatief beperkt, ondanks 
onzekere specifieke situaties. Zo gingen de rendemen-
ten op Italiaanse overheidsobligaties en de volatiliteit 
ervan fors omhoog als gevolg van de toegenomen 
politieke spanningen in dat land. Deze laatste zijn 
echter nauwelijks doorgesijpeld in de rendementen 
op de overheidsobligaties van de andere landen van 
het eurogebied, inclusief de landen die tijdens de 
schuldencrisis in het eurogebied kwetsbaarder bleken. 
Op die manier geven de markten te kennen dat de 
economieën van die landen steviger fundamentals 

hebben. In die context was de vlucht van de beleg-
gers naar veiliger schuldbewijzen, met name de Duitse 
tienjaars overheidsobligaties, heel wat minder hoog 
dan in het verleden, hoewel ze aan het einde van het 
jaar toenam.

De ondernemingen bleven in  2018 ook gunstige fi-
nancieringskosten genieten op de markten, hoewel de 
rendementsverschillen ten opzichte van de risicovrije 
rente aan het einde van het jaar enigszins groter wer-
den. De rentes bleven laag, zowel die van de obliga-
ties van niet‑financiële ondernemingen met een heel 
hoge kredietkwaliteit als die van de andere catego-
rieën van  bedrijfsobligaties. De omvangrijke aankopen 
van het Eurosysteem sinds juni  2016, in het kader 
van het programma voor de aankoop van effecten 
van niet‑financiële ondernemingen, drukten rechtstreeks 
de rente op de obligaties van de eerstgenoemde cate-
gorie. Dat effect verspreidde zich, via de aanhoudende 
portefeuille herschikkingen door particuliere beleggers, 
naar de andere categorieën van bedrijfsobligaties.

Vanaf het voorjaar van 2018 ging de euro sterk de-
preciëren ten opzichte van de Amerikaanse dollar, 
voornamelijk als gevolg van de renteverhoging in de 
Verenigde Staten. Ten opzichte van een ruimere valu-
tamand steeg de euro echter in waarde, onder meer 
door de onrust in sommige opkomende landen.
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De kredietverlening is verder 
verbeterd

De banksector speelt nog steeds een fundamentele 
rol in de financiering van de economie van het euro-
gebied, ook al wint de marktfinanciering aan belang. 
De banken bleven de impulsen van de soepele mone-
tairbeleidskoers overbrengen naar de reële economie. 
Ondanks spanningen wat de kosten van de bankfinan-
ciering door de markt betreft, bleven de rentes van 
bancaire leningen aan gezinnen en ondernemingen te-
ruglopen of bleven ze, op zijn minst, heel dicht bij hun 
historisch laagste niveau. Uit de enquête naar de ban-
caire kredietverlening (Bank Lending Survey – BLS) blijkt 
bovendien dat de banken hun criteria voor kredietverle-
ning aan bedrijven en huishoudens nog verder hebben 
versoepeld, meestal onder invloed van de toenemende 
concurrentie en een afnemende risicoperceptie.

De lagerenteomgeving bleef de kredietvraag onder-
steunen. De kredietverlening door de banken aan de 
gezinnen en de niet‑financiële ondernemingen bleef 

dus groeien, al blijft de dynamiek in sommige perifere 
landen veeleer futloos. De niet‑financiële onderne-
mingen financierden zich bovendien in hoge mate 
door middel van obligatie‑emissies.

Hoewel de kredietverlening voortdurend toeneemt, 
lijkt ze momenteel geen veralgemeende risico’s in te 
houden voor de financiële stabiliteit. Die risico’s wor-
den evenwel voortdurend en nauwgezet door het 
Eurosysteem en door de nationale bevoegde prudenti-
ele autoriteiten gevolgd. In dat kader hebben sommige 
jurisdicties (waaronder België) bijvoorbeeld (macro)pru-
dentiële maatregelen genomen om lokale kwetsbaar-
heden aan te pakken, meestal in de woningsector.

De toekomstige manoeuvreerruimte 
van het monetair beleid

2018 was dus het begin van een geleidelijk en voor-
spelbaar proces waarin de monetairbeleidskoers ge-
normaliseerd werd. Zowel voor de beleidsrentes als 

Grafiek  14

De kredietverlening aan de niet-financiële ondernemingen blijft zich verder herstellen
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voor de herinvesteringen van de vervallen effecten 
wordt dat proces uitdrukkelijk gekoppeld aan het be-
reiken van de inflatiedoelstelling. Zo werd het enga-
gement van de Raad met betrekking tot zijn mandaat 
van prijsstabiliteit bevestigd in een context waarin het 
effect van het economisch herstel op de prijzen zich 
trager manifesteert dan in het verleden en waarin 
neerwaartse risico’s bestaan voor de macro‑economi-
sche vooruitzichten.

Om het monetair beleid in de toekomst voldoende 
bewegingsruimte te geven, moet de prijsstabiliteit 
ook op middellange termijn worden gevrijwaard. 
De nominale rente is de traditionele hefboom aan 
de hand waarvan de centrale bank, in geval van 
conjunctuurschokken, de economie kan stabilise-
ren. Om die reden moet er voldoende neerwaartse 
marge beschikbaar zijn, zodat die rente in tijden 

van laagconjunctuur 
een efficiënt instru-
ment blijft.

Aangezien de nomi-
nale evenwichtsrente 
bepaald wordt door 
de reële evenwichts-
rente – waarbij het 
spaaraanbod en de 
investeringsvraag in 

evenwicht zijn – en door de inflatieverwachtingen, 
helpt een stevige verankering van de inflatieverwach-
tingen op minder dan, maar dicht bij 2 %, de nomi-
nale rente weg te houden van haar ondergrens van 
ongeveer 0 %. Dit verkleint het risico dat er voortaan, 
bij hevige economische onrust, niet‑conventionele 
maatregelen moeten worden genomen.

Die bijdrage van prijsstabiliteit is des te belang-
rijker daar de reële component van de nominale 
evenwichtsrente in de toekomst wellicht beperkt 
zal blijven. De reële evenwichtsrente vertoont een 
neerwaartse tendens vanwege mondiale structurele 
factoren die het spaaraanbod ondersteunen en / of 
de investeringsvraag drukken, bijvoorbeeld de ver-
grijzing van de bevolking. Aangezien de reële even-
wichtsrente bepaald wordt door structurele factoren, 
is er ook voor de andere beleidsdomeinen een be-
langrijke rol weggelegd.

Ten eerste moeten de structurele hervormingen 
– die het verschil tussen het spaaraanbod en de 
investeringsvraag kunnen dichten – worden ver-
diept om de reële evenwichtsrente te verhogen. Ten 
tweede is er ook blijvend behoefte aan een beleid 
dat een extreme versoepeling van het monetair 
beleid vermijdt, mocht dit laatste beleidsdomein 
het enige zijn dat de gevolgen van een ernstige 
negatieve schok dient op te vangen. In dat ver-
band moet een rol worden gespeeld zowel door 
het micro‑ en macroprudentieel beleid – dat het 
financieel stelsel weerbaarder maakt tegen schok-
ken – als door de initiatieven voor een verdieping 
van de Economische en Monetaire Unie (EMU) – die 
de fundamentals van het economisch systeem in de 
ruime zin versterken. Het handhaven van gezonde 
overheidsfinanciën biedt bovendien voldoende bud-
gettaire beleidsruimte zodat, in geval van een toe-
komstige crisis, ook het begrotingsbeleid een rol 
kan spelen, naast de centrale bank.

Grafiek  15
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De rol van de Bank in het monetair beleid  
van het Eurosysteem

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft de doelstelling inzake het handhaven 
van de prijsstabiliteit toevertrouwd aan het Eurosysteem als geheel. De ECB is dus niet als enige 
verantwoordelijk voor het monetair beleid : ook de Bank speelt een belangrijke rol, net als de nationale 
centrale banken (NCB’s) van de 18 andere landen die zijn overgegaan op de euro. De Bank neemt deel 
aan de besluitvorming inzake het monetair beleid, aan de voorbereiding ervan en ze legt de genomen 
maatregelen mee ten uitvoer.

Om de zes weken komen de gouverneur van de Bank, zijn 18 collega’s van de NCB’s alsook de zes leden 
van de Directie van de ECB in Frankfurt bijeen in de ‘Raad van Bestuur van de ECB’. Op die vergaderingen 
bespreken ze de risico’s voor de prijsstabiliteit in het eurogebied en nemen ze, op grond van die risico’s, 
de monetairbeleidsbeslissingen. Deze laatste worden doorgaans bij consensus genomen of, indien nodig, 
met meerderheid van stemmen, volgens een systeem van roterende stemrechten.1 De president van elke 
NCB oefent zijn stemrecht in eigen persoon uit.2 Hij vertegenwoordigt, formeel beschouwd, niet zijn land, 
maar handelt in het belang van het eurogebied als geheel.

Die vergaderingen worden voorbereid door verscheidene comités, die bestaan uit medewerkers 
van de ECB en de NCB’s, waaronder de Bank. Die comités zijn fora voor discussie en uitwisseling 
van ideeën over de verschillende aspecten van de monetairbeleidsvoering. In dat kader werken de 
diensten van de Bank bijvoorbeeld mee aan de opstelling van de macro‑economische projecties van het 

1 Voor meer informatie over het in 2015 ingevoerde systeem van stemrechtenrotatie,  
zie https:/ /www.ecb.europa.eu / explainers / tell‑me‑more / html / voting‑rotation.nl.html.

2 Zie artikel 10 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en de Europese Centrale Bank.

KADER 3

u

https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell‑me‑more/html/voting‑rotation.nl.html
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Verdere gezondmaking van de 
overheidsfinanciën

Het begrotingstekort in het eurogebied als geheel 
liep nog wat terug, van –1 % bbp in 2017 tot –0,6 % 
in  2018. Net als in  2017 was dit te danken aan de 
aanhoudend gunstige conjunctuursituatie en de ver-
dere daling van de rentelasten, tegen de achtergrond 
van het nog steeds lage rentepeil. Het structureel pri-
mair begrotingssaldo van het eurogebied bleef stabiel 
op 1,1 % van het potentieel bbp, wat wijst op een al 
met al neutraal begrotingsbeleid.

Het financieringssaldo van de overheid verbeterde in 
de meeste lidstaten van het eurogebied ; in de landen 
waar dat niet het geval was, bleef het ongeveer sta-
biel of verslechterde het slechts licht. De conjunctuur 
sorteerde in de meeste landen immers gunstige ef-
fecten en ook de rentelasten hadden bijna overal een 
minder zware impact op de begroting. In Portugal 
werd een opmerkelijke vermindering van het begro-
tingstekort opgetekend, vooral doordat eenmalige 
factoren er in  2018 minder druk uitoefenden op de 
begroting dan in het voorgaande jaar. Griekenland 
boekte een overschot op de begroting en bereikte 

Eurosysteem, een essentiële input in de beraadslagingen van de Raad. Bovendien kan de gouverneur 
van de Bank voor zijn deelname aan de besprekingen van de Raad steunen op de diverse analyse‑ en 
researchwerkzaamheden van de medewerkers van de Bank, alsook op de door hen geformuleerde 
meer specifieke strategische aanbevelingen.

Die voorbereidende werkzaamheden van de medewerkers van de Bank dragen dus uiteindelijk bij tot de 
kwaliteit van de beraadslagingen over het monetair beleid in het Eurosysteem. Ze voegen aan de analyses 
van de ECB en de andere NCB’s een extra invalshoek toe om de discussies in de comités en de Raad te 
verdiepen. Door de opmaak van betrouwbare statistieken draagt de Bank er bovendien toe bij dat de 
monetairbeleidsbeslissingen genomen worden op basis van kwaliteitsvolle macro‑economische indicatoren.

Daarnaast vervult de Bank een belangrijke rol bij de implementatie van de door de Raad goedgekeurde 
monetairbeleidsbeslissingen : hoewel de Raad de richtsnoeren ter zake vastlegt, wordt de tenuitvoerlegging 
zelf immers decentraal aan de NCB’s toevertrouwd. Zo verricht de Bank alle zogenoemde openmarkttransacties 
bij de in België gevestigde bankinstellingen ; daartoe behoren onder meer de gerichte langerlopende 
herfinancieringstransacties (targeted longer‑term refinancing operations – TLTRO). In het kader van het 
programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) kochten de diensten van de 
Bank Belgische overheidseffecten aan, ten belope van een gecumuleerd nettobedrag van bijna € 66 miljard 
tussen maart  2015 en december 2018, alsook schuldbewijzen van de private sector. In juni  2016 werd 
de Bank bovendien, samen met vijf andere NCB’s 1, door de ECB aangeduid om, voor rekening van het 
Eurosysteem, door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen aan te kopen. In totaal bedroegen deze 
aankopen van de Bank eind 2018 zowat € 40 miljard.

Ten slotte, en dat is niet de minst belangrijke opdracht, rekent de ECB op de NCB’s – dus ook op de Bank – om 
de communicatie over de monetairbeleidsvoering van het Eurosysteem te behartigen, teneinde de beoogde 
doelstellingen en de ondernomen acties ten behoeve van een breder publiek toe te lichten. Dat aspect van 
de monetairbeleidsvoering is sinds de crisis en het beroep op niet‑conventionele monetairbeleidsmaatregelen 
belangrijker geworden. Dankzij haar lokale verankering is de Bank in staat de meest geschikte communicatie 
te voeren naar de economische wereld in België en naar de Belgische bevolking.

1 De andere NCB’s zijn de Deutsche Bundesbank, de Banco de España, de Banque de France, de Banca d’Italia en Suomen 
Pankki / Finlands Bank.
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de doelstelling van een primair begrotingssurplus van 
3,5 % bbp, die is vereist in het kader van het ver-
sterkte begrotingstoezicht op de Griekse overheids-
financiën. Voor het eerst sedert de invoering van de 
euro lag het begrotingstekort in alle eurolanden onder 
de referentiewaarde van 3 % bbp.

In 2018 volgden tal van eurolanden een vrij neutrale 
begrotingskoers, wat blijkt uit het geringe verloop van 
hun structureel primair begrotingssaldo. Enkele lidsta-
ten, waaronder Finland, Nederland en Griekenland, 
voerden echter een enigszins expansief beleid, terwijl 
Duitsland een licht restrictief beleid voerde.

In het eurogebied als geheel daalde de in procenten 
bbp uitgedrukte overheidsschuld voor het vierde jaar 
op rij, namelijk van 88,9 % bbp in 2017 tot 86,9 % 
in 2018. Deze verbetering vond in gelijke mate haar 
oorsprong in het primair begrotingsoverschot en in 
het zogenoemde sneeuwbaleffect, dit is de impact 
op de overheidsschuldratio van het verschil tussen 
de nominale bbp‑groei en de impliciete rente op 
de overheidsschuld.

De overheidsschuldratio daalde in 2018 in de mees-
te eurolanden. Dat was mede het gevolg van het 
sneeuwbaleffect dat de schuldgraad overal drukte, 
behalve in Italië, waar de economische groei lager 
bleef dan de impliciete rente. In zeven eurolanden, 
waaronder Nederland, bleef de overheidsschuld in 
verhouding tot het bbp onder de referentiewaarde 
van 60 % en in Finland en Duitsland lag die ratio 
in  2018 in de buurt van die waarde. De Griekse 
schuldratio van 182,5 % bbp bleef veruit de hoogste 
in het eurogebied.

Van alle eurolanden was eind  2018 alleen Spanje 
nog verwikkeld in een buitensporigtekortprocedure 
in het kader van het correctieve gedeelte van het 
Stabiliteits‑ en groeipact (SGP) ; in juni  2018 be-
sloot de Ecofin‑Raad immers om deze procedure te 
beëindigen voor Frankrijk. Bijgevolg wordt het EU‑
toezicht op de overheidsfinanciën voor alle lidstaten, 
met uitzondering van Spanje, uitgeoefend in het 
kader van het preventieve gedeelte van het SGP. 
Ook Griekenland, dat sedert de beëindiging van het 
derde aanpassingsprogramma in augustus onder een 

Grafiek  16
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versterkt begrotingstoezicht door de EU staat, werd 
opnieuw geïntegreerd in het Europees Semester van 
macro‑economische beleidscoördinatie.

In het kader van dat preventieve gedeelte van het 
SGP worden de overheidsfinanciën van de lidstaten 
beoordeeld aan de hand van de doelstelling op mid-
dellange termijn (MTO). De MTO is een voor elk land 
specifieke referentiewaarde voor het structureel be-
grotingssaldo, die in overeenstemming is met gezon-

de en houdbare over-
heidsfinanciën. Net als 
in 2017 lag het struc-
tureel begrotingssaldo 
in diverse eurolanden, 
waaronder Spanje, 

Frankrijk, Italië, België en Portugal, nog steeds onder 
de MTO. Deze landen moeten derhalve nog steeds 
inspanningen leveren om die doelstelling te halen. 
Andere landen, zoals Duitsland en Nederland, be-
schikken daarentegen over een zekere budgettaire 
manoeuvreerruimte, aangezien hun structureel be-
grotingssaldo de MTO overschrijdt. Zoals vermeld, 
heeft de Nederlandse overheid deze ruimte in  2018 
gebruikt om een licht expansief beleid te voeren ; 
in Duitsland, daarentegen, is het structureel surplus 
verder toegenomen.

Na de Italiaanse parlementsverkiezingen in maart 
zette de nieuwe regering het met de EU voordien 
afgesproken traject voor de gezondmaking van de 
overheidsfinanciën op de helling. Daardoor groeiden 
de twijfels over de houdbaarheid van de Italiaanse 
overheidsschuld, en sinds mei waren de spreads 
ten opzichte van de Duitse Bund flink gestegen. De 
Europese Commissie (EC) stelde in november vast 
dat het ontwerpbegrotingsplan van Italië voor  2019 
een aanzienlijke afwijking inhield van het aanbevolen 
aanpassingstraject naar de MTO. De EC zette in no-
vember ook de eerste stap om een nieuwe buitenspo-
rigtekortprocedure voor Italië te starten, wegens de 
niet‑naleving van het criterium inzake de overheids-
schuld, dat bepaalt dat de referentiewaarde van 60 % 
bbp niet mag worden overschreden tenzij die schuld 
in voldoende mate afneemt en de referentiewaarde 
in een bevredigend tempo benadert. Na intensieve 
onderhandelingen met de EC stelde de Italiaanse re-
gering haar ontwerpbegroting echter weer bij zodat 
het overheidstekort in 2019 op ongeveer 2 % bbp zou 
uitkomen en het structureel begrotingssaldo niet zou 
verslechteren. Eind december keurde het Italiaans par-
lement dat gewijzigde begrotingsplan goed, waardoor 
de opening van de buitensporigtekortprocedure voor-
lopig vermeden kon worden. Overigens stelde de EC 
vast dat de ontwerpbegrotingen van België, Frankrijk, 

De sanering van de 
overheidsfinanciën werd 

voortgezet
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Portugal, Slovenië en Spanje het risico inhouden dat 
het SGP in 2019 niet zal worden nageleefd omdat ze 
kunnen leiden tot een significante afwijking van het 
aanpassingstraject in de richting van de MTO.

De veerkracht verhogen en een 
duurzaam hoger groeipotentieel in 
het eurogebied verwezenlijken

De ruim verspreide voortzetting van de groei van de 
bedrijvigheid, de investeringen en de werkgelegenheid 
tijdens de afgelopen jaren heeft bijgedragen tot de 
convergentie tussen de eurolanden en tot de correc-
tie van de macro‑economische onevenwichten die de 
dieperliggende oorzaak van de crisis hadden gevormd. 
Daarenboven ging de groei van de binnenlandse vraag 
in de eurolanden, anders dan in de jaren vóór de crisis, 
niet of veel minder gepaard met een verlies aan con-
currentievermogen of met de opbouw van tekorten op 
de lopende rekening van de betalingsbalans.

Ondanks de gunstige herbalancering binnen het euro‑
gebied kampen een aantal eurolanden nog steeds 
met de nasleep van de crisis. Zo blijft de werkloos-
heid in sommige landen, waaronder Griekenland en 
Spanje, op een hoog peil, hoewel de jongste jaren 
in diverse landen, onder meer in Spanje, veel banen 
werden gecreëerd. Ook hebben enkele eurolanden 
nog altijd een omvangrijke nettoschuld tegenover het 
buitenland, hoewel de grote tekorten op de lopende 
rekening van de betalingsbalans werden weggewerkt. 
Bovendien blijven de schulden van de niet‑financiële 
ondernemingen of de huishoudens in sommige lidsta-
ten op een hoog niveau, ook al zijn ze de afgelopen 
jaren verminderd. Daarnaast is de positie van de ban-
ken in het eurogebied verstevigd, maar moeten ze in 
bepaalde landen nog omvangrijke niet‑renderende 
leningen afbouwen. Ten slotte moeten een aantal 
eurolanden de hoge schuldgraad van de overheid te-
rugschroeven. Al die zwaktes blijven de weerbaarheid 
van de desbetreffende landen en van het eurogebied 
als geheel aantasten en verkleinen het vermogen om 
toekomstige schokken op te vangen.

In het licht van de toenemende onzekerheid, onder 
meer op het gebied van de internationale handel 
en de brexit, en van uitdagingen op langere termijn 
zoals de vergrijzing en de klimaatverandering, moet 
het eurogebied dus nog veerkrachtiger worden ge-
maakt. Daarom moeten de erfenis van de crisis 
en de daaruit voortvloeiende kwetsbaarheid verder 

De veerkracht van 
de economieën moet 
worden versterkt

worden afgebouwd. Daarenboven moet in alle eu-
rolanden worden ingezet op het verder uitbouwen 
van goed functionerende economische structuren 
die de fundamentals van de economie verstevigen, 
de aanpassingsprocessen binnen het eurogebied ver-
gemakkelijken en de weerbaarheid tegen toekom-
stige crisissen verhogen. Daarbij kan ook worden 
gesteund op initiatieven van de EU om structurele 
hervormingen in de lidstaten te bevorderen.

In de lidstaten zijn ook inspanningen nodig om de 
risico’s te verminderen in de financiële sector en in-
zake de overheidsfinanciën, en zo de voorwaarden 
te creëren voor de verdere verdieping van de EMU. In 
dat verband werden in 2018 opnieuw stappen gezet 
om de EMU te versterken, maar er werd slechts lichte 
vooruitgang geboekt. Op de Eurotop van december 
werd beslist dat het Europees Stabiliteitsmechanisme 
(ESM) voor het eurogebied de rol van gemeenschap-
pelijk achtervangmechanisme (backstop) voor het ge-
meenschappelijk afwikkelingsfonds van de banken  
zal vervullen, waarbij 
aan dat fonds een 
kredietlijn zal worden 
toegekend. Tevens 
werden beslissingen 
genomen over andere 
hervormingen van het 
ESM, waaronder het gebruik van de voorzorgsinstru-
menten. De Europese Raad gaf voorts de opdracht om 
een begrotingsinstrument uit te werken ter bevorde-
ring van de convergentie in en het concurrentiever-
mogen van het eurogebied. Dit instrument moet in de 
toekomst deel uitmaken van de EU‑begroting.
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