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1.1 De wereldeconomie leefde in 2021 
krachtig op, maar het herstel 
was ongelijk en onvolledig

De medio 2020 begonnen heropleving van de wereld-
economie zette zich tijdens het verslagjaar voort, en 
bleek zelfs krachtiger dan waar in januari 2021 werd 
van uitgegaan. Hoe het herstel zou verlopen, viel ken-
nelijk moeilijker te voorspellen dan in het verleden, 
en de groeiprognoses werden herhaaldelijk fors bijge-
steld. Het was immers voor het eerst in de moderne 
geschiedenis dat een pandemie een ernstige wereld-
wijde economische crisis veroorzaakte en het grillig 
verloop van dit hardnekkig virus bleef ook in 2021 de 
economie impacteren. Het verband tussen pandemie 
en crisis werd weliswaar losser doordat een steeds 

groter deel van de bevolking zich liet vaccineren en 
mensen en bedrijven hun gedrag aanpasten en met 
het virus leerden leven. Aan het begin van het jaar 
bestond er bovendien nog veel onzekerheid over de 
snelheid waarmee vaccinatiecampagnes wereldwijd 
konden worden uitgerold, alsook over de wijze waar-
op een succesvolle vaccinatie kon zorgen voor een 
snellere heropening van de economie. Kortom,  eco-
nomen en beleidsmakers bevinden zich op onbekend 
terrein : voorspellingen doen blijkt nog moeilijker dan 
anders en voortschrijdend inzicht maakt dat ze voort-
durend moeten worden aangepast.



48 Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2021

Een wereldwijd herstel met 
geografische breuklijnen

Tijdens het verslagjaar deden de geavanceerde econo-
mieën het gemiddeld beschouwd veel beter dan ver-
wacht. De economieën van de lage-inkomenslanden 
werden daarentegen geconfronteerd met een sterk 
tegenvallende groei, waardoor zij, als groep, voor het 
eerst in jaren trager groeiden dan de geavanceerde 
economieën. Wordt er voorts rekening gehouden met 
hun snellere bevolkingstoename, dan betekent dit dat 
de inkomenskloof in  2021 duidelijk groter is gewor-
den. Daarbij speelt de ongelijke toegang tot vaccins 
een zeer belangrijke rol. Terwijl ongeveer 60 % van de 
bevolking in de geavanceerde economieën in septem-
ber volledig gevaccineerd was, moesten de vaccinatie-
campagnes in de armste landen nog starten. Ook het 
zwakker institutioneel kader en het informeel karakter 
van hun economieën maakt de ontwikkelingslanden 
erg kwetsbaar voor opflakkeringen van het virus, 

terwijl hun overheden niet over de financiële mid-
delen beschikken om veel ondersteuning te bieden.

Het herstel van de groep van opkomende economieën 
lag in de lijn van de verwachtingen, maar er waren 
wel grote verschillen tussen de landen onderling. 
Aanvankelijk ondervonden vele onder hen, op China 
na, moeilijkheden om hun economische bedrijvigheid 
te hervatten. Dat kwam door nieuwe uitbraken van 
de besmettelijker deltavariant van het coronavirus 
in de lente (India, Latijns-Amerika) en in de zomer 
(Zuidoost-Azië). De vaccinatiecampagnes startten er 
ook later dan in de geavanceerde economieën of 
werden er door de bevolking zeer sceptisch onthaald 
(Rusland, Oost-Europa en de Balkan), waardoor ze 
vatbaarder bleven voor het virus. Zodra de beper-
kingen werden opgeheven, overtrof de economische 
opleving doorgaans wel de verwachtingen, getuige 
de krachtige groei van de Indiase economie in het 
derde kwartaal.

Tabel  1.1

Bbp in de voornaamste economieën
(veranderingspercentages in volume t.o.v. het voorgaande jaar)

Projecties  
januari 2022

p.m.  
Projecties  

januari 2021

p.m.  
Niveau vergeleken  

met precovid 1

2019 2020 2021 2021 2021 K4

Geavanceerde economieën 1,7 −4,5 5,0 4,3 101,6

waarvan :

Verenigde Staten 2,3 −3,4 5,6 5,1 102,9

Japan 0,0 −4,5 1,6 3,1 99,6

Eurogebied 1,5 −6,5 5,1 3,9 99,9

Verenigd Koninkrijk 1,4 −9,4 7,2 4,5 98,7

Opkomende economieën 3,5 −2,2 6,8 6,4 106,0

waarvan :

China 6,0 2,3 8,1 8,1 110,3

India 4,0 −7,3 9,0 11,5 105,9

Rusland 2,0 −2,7 4,5 3,0 102,9

Brazilië 1,4 −3,9 4,7 3,6 99,6

Lage‑inkomenslanden 5,3 0,1 3,1 5,1 n.

Wereld 2,8 −3,1 5,9 5,5 103,9

p.m. Wereldhandel 0,9 −8,2 9,3 8,1 n.

Bronnen : ECB, IMF.
1 Index, 2019 K4 = 100.
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De Chinese economie herstelde zich in de tweede 
helft van 2020 als eerste van de pandemie. Het virus 
werd er vooral bestreden door een nultolerantiebeleid 
en een ontmoediging van het internationaal perso-
nenverkeer. De economie trok ook profijt van een 
sterke wereldwijde vraag naar sommige goederen 
(mondkapjes, elektronica) die China veel fabriceert. 
Doordat de internationale handel na de volledige 
heropening van de westerse economieën in de eerste 
helft van  2021  verder herstelde, bleef de Chinese 
uitvoer krachtig groeien. De productie kon de sterke 
exportvraag weliswaar moeilijk bijhouden omdat de 
economie geconfronteerd werd met nijpende elek-
triciteitstekorten en nieuwe opstoten van het virus 
die leidden tot tijdelijke sluitingen van fabrieken en 
havens. Daarnaast kreeg de Chinese economie in 
de herfst tegenwind uit de vastgoedsector, die naar 
schatting direct en indirect goed is voor bijna 30 % 
van de bedrijvigheid. De door de overheid in 2020 ge-
nomen maatregelen om de financiële risico’s in deze 
sector te beperken, hadden immers enkele Chinese 
vastgoedontwikkelaars met torenhoge schulden, 
onder meer Evergrande, in moeilijkheden gebracht. 
Bovendien zagen ook de sterk aan vastgoedbedrijven 
blootgestelde kleinere regionale en schaduwbanken 
hun probleemleningen toenemen. Een en ander zorg-
de reeds voor een afkoeling van de vastgoedmarkt, 
wat een rem zette op de Chinese economische groei.

Grafiek  1.1

De vaccinatiecampagnes vorderen veel trager in de armere landen
(percentage van de bevolking dat volledig gevaccineerd is)
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Economie en maatschappij konden in de geavan-
ceerde landen slechts volledig heropenen na een 
succesvolle vaccinatiecampagne. Het Verenigd 
Koninkrijk   (VK) en de Verenigde Staten (VS) beten 
bij de jaarwisseling de spits af, kort daarna gevolgd 
door de rest van Europa. Deze geavanceerde eco-
nomieën veerden met een ongekende kracht op. 
Vergeleken met eerdere crisissen, bevond de econo-
mie zich bij het begin van het herstel immers in een 
unieke uitgangspositie. Zo vereiste deze crisis, anders 
dan de mondiale financiële crisis, geen correctie van 
onderliggende macro-economische onevenwichten. 
Deze crisis tastte de financiële positie van de gezin-
nen gemiddeld beschouwd amper aan dankzij de 
tijdens de opeenvolgende lockdowns opgebouwde 
spaartegoeden (de consumptiemogelijkheden waren 
beperkt en de overheden 
compenseerden het gele-
den inkomensverlies) en 
de verdere waardestijgin-
gen van woningen en fi-
nanciële activa. Dit resulteerde bij de heropening in 
een koopkoorts die sterk toegespitst was op duur-
zame consumptiegoederen, waardoor een mismatch 
ontstond tussen vraag en aanbod, met prijsstijgingen 
en langere leveringstijden tot gevolg. Naarmate het 
jaar vorderde, ondervonden de ondernemingen ook 
steeds meer moeilijkheden om de nodige grondstof-
fen, intermediaire inputs of geschikt personeel te 
vinden en waren ze genoodzaakt hun activiteiten 
te  beperken, in bepaalde gevallen zelfs tijdelijk op 
te schorten. Wereldwijde waardeketens kwamen 

onder druk te staan wanneer productie-eenheden 
in landen waar het virus woedde, gesloten bleven. 
Door  die problemen aan de aanbodzijde, die hier-
onder in detail worden besproken, en de hogere 
inflatie die ermee gepaard ging, maar tevens door 
de opflakkering van het hardnekkig virus, verloor 
de economische heropleving naar het jaareinde toe 
aan kracht. In Japan, daarentegen, bleef het herstel 
het hele jaar lang onder de verwachtingen omdat 
het land ver achterbleef in het vaccineren en tijdens 
de periode rond de Olympische Spelen tijdelijk zelfs 
opnieuw beperkende maatregelen moest nemen.

Het hierboven geschetst economisch profiel was erg 
uitgesproken in de VS, wat in hoge mate wordt ver-
klaard door de historisch ongekende beleidsrespons 

in de vorm van drie opeen-
volgende steunpakketten 
voor de Amerikaanse eco-
nomie tussen maart  2020 
en maart  2021, samen 

goed voor 20 % van het bbp. De focus lag telkens op 
het ondersteunen van de gezinnen, met uitzondering 
van de allerrijksten. Het was immers de bedoeling de 
koopkracht te versterken van personen met een hoge 
consumptieneiging en op die manier de Amerikaanse 
economie bij volledige heropening een stevige duw 
in de rug te geven. Dat gebeurde ook effectief in de 
eerste helft van het jaar. Het uitdoven van enkele tij-
delijke steunmaatregelen aan het einde van de zomer 
zorgde daarentegen voor een negatieve budgettaire 
impuls in het derde en vierde kwartaal.

Er ontstond een mismatch tussen 
vraag en aanbod met prijsstijgingen 
en langere leveringstijden tot gevolg
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In het VK werd de economische activiteit in 2020 bij-
zonder hard getroffen door de pandemie, met name 
in de winter door wat aanvankelijk de Britse variant 
van het virus werd genoemd, alsook door het risico op 
een abrupt vertrek uit de Europese interne markt en 
douane-unie indien er geen akkoord zou worden be-
reikt. Dankzij het handels- en samenwerkingsakkoord 
dat op 24 december 2020 werd gesloten, bleven de 
gevolgen voor de handelsbetrekkingen tussen de EU 
en Groot-Brittannië – Noord-Ierland blijft deel uitma-
ken van de interne markt en douane-unie – beperkt, 
des te meer omdat de invoering van bepaalde bar-
rières werd uitgesteld tot 1  januari 2022. Bovendien 
heeft het VK, dankzij de vroege vaccinatie, de be-
perkende gezondheidsmaatregelen sneller kunnen 
versoepelen, hetgeen in 2021 voor een opmerkelijke 
economische heropleving zorgde.

Zo verliep de heropleving na de coronacrisis in de 
geavanceerde landen veel sneller dan na de mon-
diale financiële crisis : vele onder hen hadden tegen 
het jaareinde opnieuw het productieniveau van vlak 
vóór de pandemie bereikt of zelfs overtroffen. Tot 
die groep behoorden ook heel wat landen uit het 
eurogebied, met uitzondering van vooral de zuidelijke 
lidstaten, waar het herstel onvolledig blijft. Zij werden 
immers het zwaarst door de pandemie getroffen. Hun 

grotere afhankelijkheid van het toerisme speelt daarbij 
ongetwijfeld een rol. Maar ook in Duitsland bleef de 
economische opleving onder de verwachtingen omdat 
de productie in de verwerkende nijverheid er werd 
afgeremd door bottlenecks in de toelevering van som-
mige onderdelen. De voor Duitsland zeer belangrijke 
autonijverheid zag haar productie meer bepaald sterk 
dalen door het tekort aan halfgeleiders en andere on-
derbrekingen in de toeleveringsketen. Ten slotte bleken 
lidstaten met een lagere vaccinatiegraad vatbaarder 
voor de opflakkering van de besmettelijker delta variant 
in het najaar. Al met al is de inkomensongelijkheid 
tussen de lidstaten van het eurogebied minder sterk 
toegenomen dan aanvankelijk gevreesd. Ook de in de 
beleidsrespons op Europees niveau vervatte solidari-
teitsmechanismen hebben daartoe bijgedragen.

Bottlenecks staan een snelle 
opschaling van het aanbod in de weg

De versnelde digitalisering van de maatschappij 
na de uitbraak van de pandemie en de tijdelijke 
sluiting van de contactintensieve diensten brach-
ten tijdens de lockdown een verschuiving in de 
vraag teweeg van diensten naar goederen en tus-
sen de diverse goederencategorieën, vooral naar 

Grafiek  1.2

In heel wat landen van het eurogebied bevindt het bbp zich reeds op of boven het niveau van vóór 
de crisis
(verschil ten opzichte van het bbp in 2019 K4, in procentpunt)
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meer consumentenelektronica. Ook na de volledige 
heropening van de geavanceerde economieën bleef 
de pandemie een schaduw werpen op het consump-
tiegedrag. Zo liet vooral de vraag naar duurzame 
consumptiegoederen een extreme piek optekenen, 
die op een ontoereikend aanbod botste. De snelle 
opschaling van de productie werd verhinderd door 
bottlenecks in de diverse schakels van het productie-
proces, vooral bij de grondstoffen, de productie van 
intermediaire goederen, bijvoorbeeld halfgeleiders 
en plastiek, en de logistieke diensten.

De transportsector en meer specifiek de container-
scheepvaart kon de uitzonderlijke piek in de goede-
renhandel slechts moeizaam verwerken. De haven-
infrastructuur kan immers niet snel worden uitgebreid 
en een aantal containerrederijen, die na de uitbraak 
van de pandemie hun capaciteit hadden afgebouwd 
bij gebrek aan vraag, konden die slechts geleidelijk 
weer opbouwen. Bovendien bevonden de containers 
zich bij de heropstart van de industriële activiteit in 
China blijkbaar op de verkeerde plaats : ze moesten 
eerst leeg terugkeren. Uitbraken van het virus leid-
den ook tot een tekort aan havenarbeiders en tot 
nieuwe, tijdelijke sluitingen van belangrijke container-
havens in China. Daardoor ontstonden er in de havens 
lange wachttijden. Een in maart in het Suezkanaal 
vastgelopen containerschip zorgde voor nog meer 
vertragingen.

Halfgeleiders zijn een belangrijk onderdeel voor een 
waaier van producten, zoals smartphones, compu-
ters, consumentenelektronica, ICT-infrastructuur, 

motorvoertuigen en industriële machines. De plotse 
stijging van de vraag naar uitrusting voor telewerk 
en consumentenelektronica leidde, in combinatie met 
een veel sneller dan verwachte opleving van de vraag 
naar motorvoertuigen bij de heropening, tot ern-
stige bottlenecks in de toelevering van halfgeleiders. 
De  tekorten werden nog verscherpt door tijdelijke 
onderbrekingen bij enkele belangrijke producenten en 
door de aanleg van strategische halfgeleidervoorra-
den door Chinese bedrijven die door de Amerikaanse 
uitvoerbeperkingen werden getroffen.

De organisatie van productieprocessen in de vorm 
van complexe mondiale waardeketens, kenmerkend 
voor onder meer de halfgeleiderindustrie en de auto-
nijverheid, maakt dergelijke sectoren kwetsbaar voor 
onderbrekingen in de ene of de andere schakel. 
Het  herstel van de productieketen vereist naast het 
heropstarten van machines vooral een goede coördi-
natie tussen entiteiten en locaties. Productieprocessen 
die berusten op maximale efficiëntie en minimale 
voorraden blijken dan weer kwetsbaar bij onverwach-
te schokken in vraag en aanbod. Zo bouwden heel 
wat automakers hun voorraad halfgeleiders sterk af 
toen de vraag naar motorvoertuigen na de uitbraak 
van de pandemie ineenstortte, waardoor ze niet voor-
bereid waren op de daaropvolgende scherpe opleving 
van de vraag.

Terwijl voordien een gebrek aan vraag het onder-
nemersvertrouwen ondermijnde, zijn nu de toele-
veringsproblemen de grootste kopzorg geworden 
voor ondernemers in de verwerkende nijverheid. 
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De bottlenecks vertalen zich in (veel) langere leve-
ringstermijnen en historisch kleine voorraden van 
afgewerkte goederen. Dat is vooral een probleem in 
de VS, het VK en het eurogebied, namelijk de eco-
nomieën die worden gedreven door een dynamische 
binnenlandse vraag, in tegenstelling tot Japan en 
China waar de consumptie vooral in de tweede helft 
van het jaar futloos bleef. Exportgerichte bedrijven in 
Japan en China hebben evenwel ook te kampen met 
langere leveringstijden.

Er bestaat veel onzekerheid over de tijd die nodig 
zal zijn om alle tekorten weg te werken. Worden de 
onderbrekingen veroorzaakt door tijdelijke sluitingen 
van productiefaciliteiten als gevolg van natuur rampen 
of epidemiologische noodsituaties, dan kunnen de 
tekorten doorgaans binnen enkele maanden wegge-
werkt worden. Dat is het basisscenario dat heel wat 
economen aanvankelijk voor ogen hadden. Maar de 
ervaring leert ook dat structurele verschuivingen in 
vraag of aanbod de economie veel langer impacteren. 
Zo zullen enkele covidgerelateerde veranderingen 
wellicht een permanent karakter krijgen. Door  het 
uitblijven van een merkbare verbetering, groeit de 
overtuiging dat aanbodverstoringen langer zullen du-
ren dan verwacht.

Grafiek  1.3

Leveringstijden worden veel langer in de VS, het VK en het eurogebied
(PMI-indicatoren 1 voor leveringstijden in de verwerkende nijverheid)
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Bron : Refinitiv (an LSEG company).
1 Indicatoren gedefinieerd als 100 minus de proportie van de bevraagde bedrijven die antwoorden dat de leveringstijden in de afgelopen 

maand korter werden of ongewijzigd bleven.
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De verschuiving van de vraag naar duurzame con-
sumptiegoederen lag eveneens ten grondslag aan 
het snelle herstel van de wereldhandel in goederen 
nadat die in het tweede kwartaal van  2020 ineen-
gestort was. Aanvankelijk zette die stevige expansie 
zich in  2021  voort, maar later in het jaar verloor ze 
aan kracht als gevolg van de hierboven beschreven 
bottlenecks. Vooral de internationale handel in motor-
voertuigen en auto-onderdelen werd daardoor getrof-
fen, wat zich ook weerspiegelde in de teruglopende 
verkoop van nieuwe wagens in alle grote economieën 
(eurogebied, VS en China). De handel in diensten bleef 
daarentegen onder het niveau van eind  2019 omdat 
het toerisme zich slechts gedeeltelijk normaliseerde.

Er zijn tekenen van toenemende 
krapte op de arbeidsmarkten

Ook de arbeidsmarkten leefden snel en krachtig op 
nadat de beperkende maatregelen werden afge-
schaft. Toch bleef het herstel onvolledig, aangezien de 
werkgelegenheid (in personen en in uren) nog overal 
onder het niveau van eind 2019 bleef. In de landen 
van het eurogebied, het VK en Japan werd de schok 
hoofdzakelijk opgevangen door werktijdverminderin-
gen dankzij stelsels van tijdelijke werkloosheid, waar-
door de band tussen werkgevers en werknemers 
behouden bleef. Amerikaanse bedrijven daarentegen 
moesten hun werknemers wel ontslaan aangezien het 
systeem van tijdelijke werkloosheid daar niet bestaat. 
De werkgelegenheid in uren herstelde zich sneller dan 
die in personen.

Voorts nam het aantal vacatures fors toe, met name 
in de VS en het VK waar aan het einde van het jaar 

historisch hoge waarden werden opgetekend. Ook in 
het eurogebied en in Japan bevond dat aantal zich in 
het derde kwartaal weer op hetzelfde niveau als vóór 
de uitbraak van de pandemie.

Een groot aantal vacatures geeft ons diverse signalen 
over de arbeidsmarkt. Enerzijds kan het een teken 
zijn van een gezonde opleving, rijk aan nieuwe ar-
beidsplaatsen. Anderzijds kan het ook wijzen op een 
slabakkend aanbod en / of mismatches tussen vraag en 
aanbod. Er zijn indicaties dat deze laatstgenoemde fac-
toren zeker een rol spelen in de VS en het VK. In de VS, 
waar veel werknemers na de uitbraak van de pandemie 
hun baan hadden verloren, ondervinden de onderne-
mingen moeilijkheden om hen bij de heropening van 
de economie opnieuw aan te trekken. Het aantal wer-
kende personen in de VS ligt nog steeds meer dan 3 % 
lager dan vóór de crisis, wat er kan op wijzen dat het 
arbeidsaanbod onophoudelijk onder de crisis te lijden 
heeft. De tijdelijk hogere vervangingsinkomens heb-
ben mogelijk bijgedragen tot een meer afwachtende 
houding, terwijl de angst voor besmetting een aantal 
sectoren minder aantrekkelijk heeft gemaakt. Dat geldt 
vooral in de horeca. Komt daar nog bij dat heel wat 
werknemers opteren voor vrijwillig ontslag, in de hoop 
profijt te trekken van de huidige arbeidsmarktkrapte 
en een baan te vinden die betere werkvoorwaarden 
biedt. In het VK maken werkgevers ook steeds vaker 
gewag van aanwervingsproblemen : ze schrijven dat 
niet enkel toe aan de sterke vraag, maar ook aan een 
geringer aanbod van werknemers uit de EU (wegens 
brexit) en aan mismatches in het vlak van vaardighe-
den. In het eurogebied als geheel zijn de structurele 
mismatches op de arbeidsmarkt voorlopig nog niet zo 
uitgesproken, maar in sommige sectoren en lidstaten 
zoals België en Nederland nemen ze wel toe.
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Grafiek  1.4

Het herstel van de arbeidsmarkt is nog onvolledig, maar er zijn ook tekenen van krapte
(in %)
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Bronnen : Bureau of Labour Statistics (VS), Bureau of statistics (Japan), ECB, Eurostat, Federal Reserve Bank of St Louis, Office of National 
Statistics (VK).
1 Verschil ten opzichte van de overeenstemmende gemiddelde waarde in het laatste kwartaal van 2019.
2 Gedefinieerd als de verhouding van het aantal vacatures tot de som van het aantal ingevulde en openstaande arbeidsplaatsen.
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De combinatie van aanbodtekorten 
en een sterke vraag duwde tal van 
inputprijzen omhoog

De sterke opleving van de vraag na de diepe inzinking 
van 2020 duwde ook de prijzen omhoog, vooral die 
van energie en andere grondstoffen, maar ook die 
van intermediaire goederen en (hoofdzakelijk mari-
tiem) transport. Zoals eerder vermeld, droegen ver-
scheidene factoren er immers toe bij dat de opscha-
ling van het aanbod de vraag niet kon bijhouden en 
de mondiale waardeketens ernstig verstoord raakten. 
De prijs van het containertransport vanuit China en 
Oost-Azië naar de westkust van de Verenigde Staten 
vertienvoudigde bijvoorbeeld tussen januari 2020 en 
eind december 2021.

Wat olie en gas betreft, waren de investeringen 
in productiecapaciteit tijdens de jaren vóór de co-
ronacrisis duidelijk ontoereikend geweest door de 
toen geldende lagere marktprijzen. Het kelderen 
van de olieprijzen in  2020 zorgde er bovendien 
voor dat diverse onafhankelijke producenten van 
schalieolie in de VS failliet gingen, terwijl anderen 
een fusie of overname doormaakten. Toen de we-
reldwijde vraag naar olie vervolgens opleefde na 
een bijzonder zwak 2020, stelden de OPEC+-landen 
hun geplande productiedoelstellingen slechts licht 
opwaarts bij. In  delen van Azië en Europa zorgden 
de hoge gasprijzen ook voor substitutie-effecten 
van gas naar olie in de elektriciteitsproductie waar-
door de olieprijzen extra onder druk kwamen te 
staan. De ontdekking van de omikronvariant van 

1.2 In de meeste landen versnelde de 
inflatie aanzienlijk als gevolg van 
zowel vraag- als aanbodfactoren
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Grafiek  1.5

De inputprijzen liepen in 2021 stevig op

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

Grondstoffenprĳzen
(index, januari 2020 = 100)

Brent Olie
Metalen
Voedingsgrondstoffen
Steenkool (rechterschaal)
Hout (rechterschaal)

VK
VS

Eurogebied
Japan

Mondiaal
China / Oost-Azië 
naar Noord-Europa
China / Oost-Azië naar 
de westkust van de VS

Gasprĳzen
(index, januari 2020 = 100)

Scheepskosten 
(index, januari 2020 = 100, 7-daags 
voortschrĳdend gemiddelde)

ja
n.

 2
02

0

ap
r.

 2
02

0

ju
l. 

20
20

ok
t.

 2
02

0

ja
n.

 2
02

1

ap
r.

 2
02

1

ju
l. 

20
21

ok
t.

 2
02

1

ja
n.

 2
02

0

ap
r.

 2
02

0

ju
l. 

20
20

ok
t.

 2
02

0

ja
n.

 2
02

1

ap
r.

 2
02

1

ju
l. 

20
21

ok
t.

 2
02

1

ja
n.

 2
02

0

ap
r.

 2
02

0

ju
l. 

20
20

ok
t.

 2
02

0

ja
n.

 2
02

1

ap
r.

 2
02

1

ju
l. 

20
21

ok
t.

 2
02

1

  
Bronnen : EIA, Freightos, Refinitiv (an LSEG company).

het coronavirus deed de olieprijzen eind november 
wel dalen, net nadat een aantal landen (onder meer 
de VS, het VK en China) hadden aangekondigd 
strategische oliereserves te willen aanboren om de 
energieprijsstijgingen af te remmen. Op het gebied 
van gas ging de geplande afbouw van gaswinning 
in Groningen in Nederland door zoals gepland (slui-
ting van de werkzaamheden in  2022), waardoor 
ook het gasaanbod verder verschraalde. Bovendien 
speelden enkele idiosyncratische factoren zoals een 
koude en lange winter in 2020-2021 in de VS en 
Noordoost-Azië, waardoor de voorraden sterk wer-
den aangesproken en bevroren putten de productie 
belemmerden : droogteperiodes die de waterkracht-
productie beperkten in Brazilië, Turkije en Californië ; 
een lager-dan-gemiddelde elektriciteitsopwekking 
door windenergie in Europa ; de doortocht van de 
orkaan Ida in de VS ; onvoldoende extra gasaanvoer 
uit Rusland om aanbodtekorten vanuit andere regio’s 
op te vangen ; de sluiting van verscheidene Chinese 
havens als gevolg van coronamaatregelen…

Door de COVID-crisis moesten bovendien ook onder-
houdswerken aan sites voor gas- en steenkoolwin-
ning uitgesteld worden van  2020 naar  2021  (vooral 
sites voor gasproductie in het VK en Noorwegen), 
waardoor het aanbod van deze energiegrond stoffen 
verder werd beperkt net op het ogenblik dat de 
vraag fors aantrok. De ongeplande uitval van een 
aantal LNG-fabrieken, leveringsproblemen hoger in de 
productieketen, onvoorziene herstelwerkzaam heden 
en projectvertragingen zorgden voor een verdere in-
krimping van de mondiale gasmarkt. In China liep de 
prijs van steenkool fors op als gevolg van het eco-
nomisch herstel, waarbij de productie de vraag niet 
kon bijhouden. China speelt op mondiaal vlak een 
rol als prijszetter door de enorme vraag van dat land 
naar steenkool. Door productieverstoringen bij andere 
grote exporteurs (Indonesië, Australië en Zuid-Afrika) 
werd de steenkoolprijs verder opgedreven. Pas toen 
in het laatste kwartaal China zijn productie stevig 
opvoerde, kwam er enige verlichting op de steen-
koolprijs. De hoge gasprijzen zorgden ook voor een 
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verschuiving in de mondiale vraag, waarbij diverse 
elektriciteitsproducenten op belangrijke markten in de 
VS, Europa en Azië weer overschakelden op steenkool 
in plaats van gas.

Als gevolg daarvan klommen de gas- en steenkool-
prijzen naar recordhoogtes en in hun kielzog volgden 
ook de elektriciteitsprijzen. In China sijpelde de forse 
stijging van de steenkoolprijzen niet in dezelfde mate 
door naar de elektriciteitsprijzen omdat deze laat-
ste van overheidswege sterk worden gereguleerd. 
Verschillende producenten weigerden bijgevolg elek-
triciteit te produceren met verlies, waardoor  het 
elektriciteitsaanbod kromp en grote delen van China 
af te rekenen hadden met black-outs. Verscheidene 
energie-intensieve industrieën (staal, aluminium, ce-
ment) staakten hierdoor volledig of gedeeltelijk de 
werkzaamheden, wat op zijn beurt een impact had op 
de wereldwijde beschikbaarheid en prijs van sommige 
materialen en goederen. Daarom besloot de Chinese 
overheid in oktober dat ze grotere prijsschomme-
lingen in de elektriciteitsprijzen zou toestaan om te 
vermijden dat de energiecrisis zou blijven duren. In 
Europa bereikten de elektriciteitsprijzen recordni-
veaus, hoofdzakelijk door de transmissie van de hoge 
gasprijzen (om diverse redenen fungeren gascentrales 
op dit ogenblik als prijszetter op de Europese elektri-
citeitsmarkten), maar deels ook door de forse stijging, 
in 2021, van de prijzen van emissierechten onder het 
Europese Emissions Trading Scheme.

Ook de prijzen van verscheidene andere grondstof-
fen stegen of waren erg volatiel als gevolg van de 
aanbodproblemen en de pandemiegebonden forse 
stijging van de vraag. Zo 
werd de prijs van construc-
tiehout gekenmerkt door 
grote schommelingen, met 
een sterke hausse in de lente en aan het einde van het 
jaar. De prijzen van voedingsgrondstoffen namen het 
hele jaar lang toe, op een korte daling tijdens de zo-
mermaanden na. Vooral plantaardige oliën en granen 
werden duurder als gevolg van de slechte oogsten in 
Canada, de VS en Rusland, terwijl een grotere vraag 
en een gebrek aan seizoenarbeiders in Maleisië de 
palmolieprijs opdreef.

Behalve de grondstoffenprijzen stegen ook de prijzen 
van intermediaire goederen : opvallend daarbij was het 
prijsverloop van de halfgeleiders. Dit laatste was het 
resultaat van de eerder beschreven confrontatie tussen 
een stijgende vraag, hoofdzakelijk als gevolg van de 

uitbreiding van telewerk en een opleving van de vraag 
naar motorvoertuigen, en een verstoord aanbod.

In verscheidene landen stegen de 
consumptieprijzen beduidend sneller 
dan tijdens de afgelopen jaren

De stijging van de grondstoffen- en inputprijzen sijpelde 
vervolgens door in de consumptieprijzen, waarbij ook 
de onderliggende inflatie een sterke, zij het beperk-
tere, opwaartse tendens vertoonde. De  consumptie-
prijzen werden tevens beïnvloed door de stijging van 
de dienstenprijzen. De heropening van de economieën 
deed de vraag naar diensten toenemen, terwijl het 
dienstenaanbod ook werd getroffen door de stijgende 
inputprijzen, maar vooral door een gebrek aan ar-
beidskrachten in bepaalde contactintensieve diensten. 
Tot slot werden de inflatiecijfers opwaarts beïnvloed 
door basiseffecten ten opzichte van 2020, waaronder 
sommige beleidsmaatregelen die werden genomen in 
het kader van de COVID-crisis (bv. de tijdelijk lagere 
btw in Duitsland in de tweede helft van 2020).

Vanaf de tweede helft van het jaar stegen de con-
sumptieprijzen in bijna alle grote economische blok-
ken dan ook beduidend sterker dan tijdens de afge-
lopen jaren, met als opvallende uitzonderingen Japan 
en China. In Japan gingen, net als elders, de inputprij-
zen wel degelijk omhoog, maar die stijgingen werden 
in veel mindere mate doorberekend in de prijzen van 
consumptiegoederen. In China werd de lage inflatie 
deels verklaard door het grote gewicht van de voed-
selprijzen in de consumptiekorf (ongeveer 30 %) en in 

het bijzonder van de prijs 
van varkensvlees, die in de 
loop van het jaar daalde. 
In het VK stegen de con-

sumptieprijzen sneller dan in het eurogebied doordat 
de arbeidsmarkt er, deels als gevolg van de brexit, 
reeds krapper was. Voorts waren er basis effecten die 
te maken hadden met in het kader van de COVID-
crisis genomen tijdelijke beleidsmaatregelen (bv. la-
gere btw-tarieven in de horeca). In de VS werden de 
hoogste inflatiecijfers opgetekend, een gevolg van 
de sterke stijging van de transportkosten, de toene-
mende krapte op de arbeidsmarkt die doorsijpelde in 
de dienstenprijzen en een sterk aantrekkende vraag 
naar (vooral duurzame) goederen.

Door de pandemie zijn de loonindicatoren moeilijk te 
lezen : ze worden vertekend door onder andere het 

In bijna alle grote economische 
blokken nam de inflatie fors toe
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Grafiek  1.6

De totale en onderliggende consumptieprijsinflatie 1 namen bijna overal sterk toe in 2021
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Inflatie schiet voorbij de 2 % in de VS,
het VK en het eurogebied ...
(jaar-op-jaar groei, in %)

 ... en ook de onderliggende inflatie werd
gekenmerkt door een opwaartse tendens
(jaar-op-jaar groei, in %)

Eurogebied VK VS China Japan

  
Bronnen : BIB, BLS, CEIC, ECB, Federal Reserve, ONS, Refinitiv (an LSEG company).
1 Onderliggende inflatie : CPI zonder voedsel en energie in de VS en Japan ; zonder voedsel, energie, alcoholische dranken en tabak in het 

VK en het eurogebied.

gebruik van verschillende soorten tijdelijke werkloos-
heid in verscheidene landen en de sterke daling van het 
aantal gewerkte uren. Toch hebben de situatie op de ar-
beidsmarkt en de hogere inflatie, met uitzondering van 
bepaalde sectoren in sommige landen, in 2021 niet tot 
uitzonderlijke loonstijgingen geleid. Dat deze laatste 
uitbleven, kan betekenen dat er algemeen van werd 
uitgegaan dat de inflatie-opstoot van tijdelijke aard 
was, hoewel de lonen meestal met vertraging reage-
ren op veranderende inflatie. De inflatieopstoot zou 
echter een meer permanent karakter kunnen krijgen, 
als er zich in  2022  toch beduidende loonstijgingen 
voordoen die op hun beurt doorberekend worden 
in de consumptieprijzen (de zogeheten tweederonde-
effecten). Vooral in landen waar de arbeidsmarkt nu al 
krapper is en waar ook de brandstof- en huurprijzen 
reeds sterk stijgen (prijsstijgingen die veel zichtbaarder 
zijn voor de consument), zouden werknemers sterkere 
looneisen kunnen stellen, waardoor een opwaartse 
loon-prijsspiraal kan ontstaan.

De huurprijzen lopen vaak op als gevolg van een 
stijging van de woningprijzen, wat zich het afge-
lopen jaar bijna overal heeft voorgedaan. In grote 

delen van Europa, de VS en Canada ging het zelfs 
om dubbele groeicijfers. In de VS vertoonden de 
huizenprijzen een echte hausse : in november 2021 
bevonden ze zich reeds 60 % boven hun vorige piek 
van april  2007. Die forse stijging van de vastgoed-
prijzen valt te verklaren door de krachtige toename 
van de spaartegoeden van de gezinnen tijdens de 
COVID-crisis, de lagerenteomgeving, en mogelijk ge-
wijzigde voorkeuren. De transmissie van zo’n sterke 
stijging van de woningprijzen naar de consumptie-
prijsinflatie hangt af van hoe de kosten voor eigen-
woningbezit in overweging worden genomen en 
van het gewicht van deze component in de totale 
consumptieprijsinflatie.
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Het monetair beleid bleef doorgaans 
expansief, …

Als reactie op de door de pandemie veroorzaakte 
schok was het monetair beleid erop gericht de eco-
nomische bedrijvigheid te ondersteunen, de financiële 
markten te stabiliseren en de kredietverlening van 
de banken aan ondernemingen en huishoudens te 
handhaven. Aldus hebben de centrale banken in 
het voorjaar van 2020 onder meer hun beleidsrentes 
verlaagd. Evenzo verhoogden ze hun aankopen van 
activa en verruimden ze, in bepaalde gevallen, het 
scala aan private schuldbewijzen dat ze aankochten.

Gedurende het grootste deel van  2021  hebben de 
voornaamste geavanceerde economieën hun beleids-
rentes niet gewijzigd. In de landen die aankopen van 
effecten uitvoerden, werden deze voortgezet, wat de 
omvang van de activa op de balansen van de centrale 

banken, uitgedrukt in % bbp, tot nieuwe recordni-
veaus opvoerde.

Daarentegen zagen verscheidene opkomende landen, 
onder meer uit Latijns-Amerika (Brazilië, Mexico, enz.) 
en Oost-Europa (Rusland, Polen, enz.), zich genood-
zaakt hun monetair beleid te verkrappen om de 
inflatoire druk af te remmen. In Turkije hebben de 
monetaire autoriteiten, die de beleidsrente tussen 
september  2020 en maart  2021  fors hadden ver-
hoogd, deze rente in  2021  echter met verschillende 
procentpunten verlaagd, ondanks een snel oplopende 
inflatie. In de meeste grote opkomende economieën 
(met uitzondering van Indonesië) werden de aan-
kopen van effecten stopgezet. In China werden de 
financieringskosten teruggeschroefd door gebruik te 
maken van andere monetairbeleidsinstrumenten dan 
de beleidsrente (waaronder versoepelingen van de 
reserveverplichtingen voor de banken).

1.3 Het macro-economisch beleid 
ondersteunde de wereldeconomie, 
maar de eerste tekenen van verschillen 
tussen de landen werden merkbaar
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Grafiek  1.7

De centrale banken van de voornaamste economieën hielden hun beleidsrentes op een laag peil en 
breidden de omvang van hun balans verder uit
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Bronnen : Bank of England, BIB, Eurostat, OESO, ONS, Refinitiv (an LSEG company).
1 Bovengrens van de streefmarge.
2 Renteverwachtingen aan het einde van december.

... maar een normalisering is ingezet

Rekening houdend met de krachtige heropleving van 
hun economie en de daaropvolgende stijging van de in-
flatie, anticipeerden de financiële markten vanaf maart 
op renteverhogingen en zetten de centrale banken de 
eerste stappen van normalisering. De Bank of Korea 
was de eerste centrale bank van de geavanceerde lan-
den van de G20 die sinds het begin van de pandemie 

haar beleidsrente verhoogde, terwijl de Australische 
centrale bank en de Bank of Canada hun aankopen 
van effecten begonnen af te bouwen. Sinds oktober 
koopt de Bank of Canada nog enkel effecten aan om 
de op vervaldag gekomen obligaties te vervangen.

In het VK besloot het monetairbeleidscomité van de 
Bank of England op zijn vergadering van 15 decem-
ber de beleidsrente te verhogen van 0,1  tot 0,25 % 
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wegens de krapte op de arbeidsmarkt en tekenen 
van een langduriger aanhoudende druk op de bin-
nenlandse prijzen en kosten. Vooralsnog handhaafde 
dat comité het op de balans uitstaande bedrag aan 
overheidseffecten en bedrijfsobligaties met een hoge 
rating. Het oordeelde ook dat, in dit stadium, een 
bescheiden verkrapping van het monetair beleid wel-
licht nodig zou zijn over de komende drie jaren om de 
inflatie duurzaam terug te brengen tot de doelstelling 
van 2 %.

In de VS en in het eurogebied werden de reacties 
van de centrale banken gestuurd door de nieuwe 
strategieën 1, die respectievelijk in augustus  2020 en 
juli 2021 werden geherdefinieerd. Hoewel die strate-
gieën van elkaar verschillen, impliceren ze beide dat 
een tijdelijke overschrijding van de inflatiedoelstelling 
gedoogd wordt, met name na een lange periode 
waarin de inflatie (ruimschoots) onder die doelstel-
ling bleef. Omdat de inflatie sterk toenam, gingen de 
centrale banken aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan niettemin van start met het normalisatiepro-
ces, zij het in hun eigen tempo.

In de VS kondigde de Federal Reserve in november 
aan dat ze diezelfde maand haar nettoaankopen van 
schatkistobligaties zou verlagen van $ 80  miljard tot 
$ 70 miljard en die van agency mortgage-backed se-
curities van $ 40 miljard tot $ 35 miljard. Op haar ver-
gadering van december besloot ze het tempo van de 
tapering te verdubbelen, waardoor ze de bijkomende 
maandelijkse vermindering tijdens de volgende drie 
maanden op respectievelijk $ 20 en 10 miljard bracht, 
zodat er eind maart 2022 geen nettoaankoop van ef-
fecten meer zal plaatsvinden. De Federal Reserve stelt 
ook in het vooruitzicht dat ze vanaf maart 2022 haar 
beleidsrente zal optrekken.

In het eurogebied heeft de ECB in december het 
startsein gegeven voor een geleidelijke verminde-
ring van de monetaire versoepeling die ze had 
toegepast. De  normalisering zal er langzamer en 
flexibeler verlopen, en deze zou ook veeleer aan-
vangen via een inkrimping van de groei van de 
balans dan via een verhoging van de beleidsrentes 
(zie hoofdstuk 2).

1 Zie Kader 2 van het Verslag 2020 voor de herziening van de 
Amerikaanse monetairbeleidsstrategie en hoofdstuk 2 van dit 
Verslag voor de nieuwe monetairbeleidsstrategie van de ECB.

Het begrotingsbeleid moest in de 
meeste landen van de G20 expansief 
blijven

Het begrotingsbeleid, waarvan de teugels in 2020 sterk 
waren gevierd, bleef algemeen beschouwd expansief. 
Tijdens de opeenvolgende golven van de epidemie 
moesten de overheden in de geavanceerde landen 
immers regelmatig de voornaamste maatregelen ter 
ondersteuning van hun economieën aanpassen en de 
automatische stabilisatoren laten spelen. Dankzij de 
heropleving van de economie werden de steunmaat-
regelen echter meer gericht en verminderden ze in aan-
tal. Tegelijkertijd namen relance- en investeringsmaat-
regelen, die meestal werden gespreid over de komende 
jaren, aan beide zijden van de Atlantische Oceaan een 
hoge vlucht : een Europees herstelplan met hoofdzake-
lijk groene en digitale investeringen in de lidstaten van 
de EU en verscheidene plannen van president Biden in 
de VS. Sommige onderdelen van de plannen van Biden 
– innovatie en concurrentie, infrastructuur – werden al 
door het Congres goedgekeurd.

In de meeste opkomende landen ondersteunde het 
begrotingsbeleid eveneens de economische bedrijvig-
heid in  2021, zij het in mindere mate dan in  2020. 
Niettemin verloren bepaalde landen wat budgettaire 
manoeuvreerruimte en moesten ze de teugels strak-
ker aanhalen.

In totaal, en ook rekening houdend met de relatief 
krachtige economische groei, liepen de begrotings-
tekorten terug, en dat in mindere of meerdere mate 
volgens het land. De olie-exporterende landen, zoals 
Rusland en Saoedi-Arabië, en de landen die an-
dere primaire grondstoffen uitvoeren, zoals Brazilië, 
Argentinië en Zuid-Afrika, profiteerden van de sterke 
toename van de prijzen om hun tekorten aanzienlijk 
te verlagen tegen de achtergrond van een hoge 
schuldgraad en een geringe budgettaire ruimte. 
De  fikse prijsstijging had daarentegen een nadelige 
invloed op de overheidsfinanciën van de landen 
die deze grondstoffen invoeren, waaronder India 
en Turkije. In het eurogebied bleef het tekort vrijwel 
stabiel. De toename van het tekort in Duitsland tij-
dens een verkiezingsjaar compenseerde er immers 
de verbetering van de Franse, Italiaanse en Spaanse 
tekorten, wanneer enkel de grote economieën wor-
den beschouwd.

In een aantal landen brachten de nog steeds aanzien-
lijke tekorten de overheidsschuld in  2021  echter op 
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Grafiek  1.8

De in 2020 fors verslechterde overheidstekorten werden in 2021 teruggeschroefd, zij het in 
uiteenlopende mate van land tot land 1
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Bronnen : ECB voor het eurogebied, EC voor Rusland en Turkije, OESO voor de overige geavanceerde economieën en IMF voor de overige 
opkomende economieën.
1 De landen van de G20 worden onderverdeeld in geavanceerde en opkomende economieën. Voor elk van beide categorieën zijn de landen 

ingedeeld naar afnemende omvang van hun overheidstekort in 2021.

nieuwe recordniveaus (zie Kader  1  voor een histori-
sche terugblik op het verloop van de overheidsschuld). 
In andere landen nam de schuld daarentegen af, 
ondanks de tekorten. Het deels mechanische herstel 
van de groei zorgde er immers voor dat die uitkwam 
boven de (impliciete) rente op de overheidsschuld, 
wat bijgevolg leidde tot een endogene daling van de 
schuldgraad van de overheid.
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De overheidsschulden bereiken  
historische hoogten : is the sky the limit ? *

Gemiddeld beschouwd, is de huidige verhouding tussen de overheidsschuld en het bbp van de geavanceerde 
economieën sterk vergelijkbaar met de situatie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De forse daling 
van de overheidsschuldquote in de naoorlogse periode was het gevolg van een uitzonderlijke combinatie 
die tot het einde van de jaren zeventig duurde : een uiterst snelle economische groei onder impuls van 
de wederopbouw, een aanhoudend hoge inflatie en een verstrekkende financiële repressie (d.w.z. een 
beleid dat erop gericht was om, door middel van wettelijke beperkingen en andere overheidsinterventies, 
de nominale rente op de overheidsschuld onder de vrije marktrente te houden). Andere grote sprongen 
in de overheidsschuldquote van de geavanceerde economieën vallen samen met de Eerste Wereldoorlog, 
de Grote Depressie van de jaren dertig, de mondiale financiële crisis en de daaropvolgende Europese 
overheidsschuldencrisis en, tot slot, de COVID-crisis. Anders dan na de Tweede Wereldoorlog volgde op 
de meer recente schokken en crisissen een veel bescheidener schuldafbouw (als daar al sprake van was), 
waardoor de totale overheidsschuld sinds het midden van de jaren zeventig een stijgende tendens vertoont. 
De overheidsschuldquote van de opkomende economieën volgt doorgaans een minder steil pad, maar ze 
wordt evenzeer gekenmerkt door golven van schuldopbouw en crisisgerelateerde sprongen.
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Bron : IMF.
1 Aggregaten voor geavanceerde en opkomende economieën gebaseerd op een steekproef van respectievelijk 25 en 27 landen en 

gewogen op basis van het bbp in koopkrachtpariteiten.

* Gebaseerd op Buysse K., F. De Sloover en D. Essers (2021), ‘Indebtedness around the world : Is the sky the limit ?’, NBB,  
Economic Review, juni.
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Hoewel de eigenlijke schulddynamiek van land tot land verschilt, werden tussen de mondiale financiële 
crisis van 2008-2009 en het uitbreken van de COVID-pandemie meestal geen of nauwelijks budgettaire 
buffers aangelegd. Vaak sorteerden negatieve rente-groeiverschillen (de befaamde ‘r-g’) een gunstig 
effect op de schuldquote, maar die impact was niet steeds toereikend om de primaire begrotingstekorten 
te compenseren. In de opkomende economieën hebben de groeiende primaire tekorten van de 
afgelopen jaren en soms ook andere factoren (bv. wisselkoersdepreciatie) geleid tot een stijgende 
overheidsschuldquote, ondanks een doorgaans veel snellere bbp-groei dan in de geavanceerde 
economieën. Wat de impact van de COVID-crisis betreft, zijn de overheidsschuldquotes vooral fors 
gestegen als gevolg van de massale budgettaire steun (vooral in de geavanceerde economieën), die tijdelijk 
werd versterkt door de forse inkrimping van de economische activiteit gedurende de lockdowns (in de 
geavanceerde en de opkomende economieën).

Hoge schulden beperken de overheid in het voeren van een anticyclisch beleid en in het opvangen 
van toekomstige schokken. De overheidsschuldquote is doorgaans ook negatief gecorreleerd met de 
economische groei, maar het verband is wellicht niet lineair en het blijft moeilijk om een duidelijk 
oorzakelijk verband vast te stellen. Er bestaat voor de overheidsschuld geen ‘magische’ universele 
drempel waarboven de groei zeker negatief zal worden beïnvloed. De gevolgen van de overheidsschuld 
voor de groei hangen bovendien af van de onderliggende motieven om overheidsleningen aan te gaan, 
bijvoorbeeld tijdelijke anticyclische begrotingssteun, de financiering van grote productiebevorderende 
investeringsprojecten, of veeleer politiek gemotiveerde uitgaven (zoals voor verkiezingsdoeleinden).

Uiteindelijk moet de overheidsschuld ‘houdbaar’ blijven. Dit betekent dat de primaire begrotingssaldi 
die nodig zijn om de schuld in realistische scenario’s op zijn minst te stabiliseren, economisch en 
politiek haalbaar moeten zijn terwijl, tegelijkertijd, de roll-over risico’s beheersbaar moeten blijven 
en er voldoende groeipotentieel gevrijwaard moet worden. In de praktijk is het beoordelen van de 
houdbaarheid van de overheidsschuld een complexe, inherent toekomstgerichte oefening waarbij een 
flinke dosis oordeelsvermogen komt kijken.

Sommigen stellen dat schuldvriendelijke rente-groeiverschillen (grotendeels een gevolg van de lage 
rentes) ons minder bezorgd zouden moeten maken over de hoge overheidsschuld en mogelijkheden 
zouden moeten scheppen voor een agressiever stabilisatiebeleid en overheidsinvesteringen. Hoewel 
een negatieve r-g weliswaar wat extra budgettaire ademruimte biedt, mag die niet worden gebruikt als 
een vrijgeleide om alle begrotingsdiscipline te laten varen. Grote primaire tekorten kunnen het gunstige 
effect van de negatieve r-g immers tenietdoen. Extra budgettaire expansie en schuldopbouw kunnen 
op hun beurt de rente doen stijgen en / of een tragere groei bewerkstelligen. Onderzoek heeft ook 
aangetoond dat, hoewel een negatieve r-g in het verleden vrij gebruikelijk was in zowel geavanceerde 
als opkomende economieën, dat op langere termijn zeker niet gegarandeerd is aangezien zich plotse 
omkeringen van de r-g naar positieve waarden kunnen voordoen als beleggers hun vertrouwen in de 
houdbaarheid van de overheidsschuld verliezen. Bovendien zijn niet alle overheidsschulden en debiteuren 
gelijk. De samenstelling van de crediteuren, de valuta waarin de schuld luidt en de macro-economische 
fundamenten en vermeende institutionele kwaliteit van een land zijn allemaal factoren die van belang 
zijn voor de financieringskosten van de overheid en voor de schuldhoudbaarheid.
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De aandelenmarkten beleefden algemeen beschouwd 
een sterk jaar, vooral in het eurogebied en meer nog 
in de VS, waar de beurzen hun hausse van de laatste 
maanden van  2020 voortzetten. De voornaamste 
stuwende factoren achter die opwaartse trend waren 
de uitrol van de vaccinatiecampagnes en de daar-
aan gekoppelde verdere opening en opleving van 
de economie, die goede, vaak beter dan verwachte 
bedrijfswinsten opleverden. Ook de aanhoudende 
ondersteuning van het budgettair en monetair be-
leid schraagde het beursvertrouwen. Onzekerheid 

1.4 De financiële markten bleven zich  
herstellen, maar de verwachte regionale  
verschillen inzake de verdere beleids-
ondersteuning begonnen een rol te spelen

over de aantrekkende inflatie en signalen dat de 
Federal Reserve haar accommoderend monetair be-
leid bijgevolg sneller dan verwacht zou afbouwen, 
zorgden echter voor een aantal tijdelijke dalingen 
op de Amerikaanse en andere beurzen, waarvan 
de meest prominente in september plaatsvond. 
Ook de onzekerheid rond de omikronvariant van 
het coronavirus zorgde eind  2021  voor volatiliteit. 
Hoewel, over het hele jaar beschouwd, bijna alle 
bedrijfstakken positieve resultaten lieten optekenen 
op de Amerikaanse en Europese beurzen, trokken 

Grafiek  1.9

De Amerikaanse en Europese aandelenmarkten beleefden een sterk 2021
(indexcijfers, januari 2020 = 100)
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Bron : Refinitiv (an LSEG company).
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de aandelen van technologiebedrijven en financiële 
instellingen het meest profijt van de economische 
opleving. Laatstgenoemde konden hun provisies voor 
wanbetalingen afbouwen aangezien de voorspelde 
golf van bedrijfsfaillissementen uitbleef. Voorts deden 
ook de Amerikaanse energie- en vastgoed aandelen 
en de Europese autonijverheid het bovengemid-
deld goed op de beurs, en dat ondanks de pro-
blemen in de toeleveringsketen. De  sterke stijging 
van Amerikaanse beursindices zoals de S&P 500  en 
Nasdaq werd in aanzienlijke mate gedreven door 
een aantal belangrijke positieve uitschieters – waar-
onder de aandelen van enkele grote technologie-
bedrijven  – en ging gepaard met een intensieve 
handel in financiële derivaten.

In het VK verliep het beursherstel veel geleidelijker 
dan in de VS en Europa, gelet op de aanhoudende 
bezorgdheid over de post-brexit relaties met de EU. 
Zo  had de Britse FTSE-index eind  2021  nog steeds 
niet zijn niveau van vóór de pandemie bereikt. De 
Japanse beurs liet in het eerste kwartaal een snelle 
herwaardering optekenen, maar bewoog daarna 
veeleer zijwaarts.

Op de beurzen van het Chinese vasteland had er, na 
een uitermate sterk 2020, een stevige correctie plaats. 
De grootste koersdalingen deden zich voor in febru-
ari-maart, toen de perceptie van een mogelijke over-
waardering van aandelen en een verwachte normali-
sering van het Chinees monetair beleid investeerders 

beroerden, en in juli, toen de Chinese autoriteiten 
een strengere regelgeving afkondigden voor digitale 
platformbedrijven en in aanverwante sectoren. De 
bezorgdheid over de Chinese vastgoedsector, ver-
sterkt door betalingsproblemen bij vastgoedreus 
Evergrande, had kennelijk slechts een beperkte impact 
op de aandelenmarkten. Ook in de meeste andere 
groeilanden in Azië en Latijns-Amerika deden aande-
len het minder goed dan in de geavanceerde landen. 
Daarbij speelden niet alleen de beperkte voortgang 
in de vaccinatiecampagnes en andere binnenlandse 
kwetsbaarheden een rol, maar tevens de verwach-
te groeivertraging bij handelspartner China en het 
vooruitzicht op een algemene normalisering van het 
monetair beleid in de voornaamste geavanceerde eco-
nomieën – wat de risicovollere beleggingen minder 
aantrekkelijk maakte.

De nominale rente op de overheidsobligaties van 
de geavanceerde landen bleef historisch laag, mede 
dankzij het nog steeds zeer accommoderend mo-
netair beleid. Desondanks sloten de nominale ren-
tes in  2021  hoger af dan het jaar voordien. In de 
VS vertoonde de rente op Treasuries in het eerste 
kwartaal een steile klim. Dankzij positief economisch 
nieuws, gecombineerd met de door president Biden 
aangekondigde stevige fiscale stimulus, verwachtten 
investeerders immers een snellere groei en oplo-
pende inflatie en, derhalve, een snellere afbouw van 
de monetaire beleidsondersteuning door de Federal 
Reserve. In het tweede en aan het begin van het 
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derde kwartaal deden de snelle verspreiding van 
de deltavariant van het coronavirus alsook tegen-
vallend economisch nieuws de nominale rente op 
Amerikaanse Treasuries weer wat dalen. Vanaf au-
gustus deden meer persistente inflatiecijfers en de 
door de Federal Reserve aangekondigde tapering 
van haar aankoopprogramma de rente echter op-
nieuw stijgen. Het verloop van de nominale rentes 
op overheidsobligaties in het eurogebied en in het 
VK was vergelijkbaar met dat in de VS, maar vooral 
in het eurogebied – waar de markten een geleidelij-
ker verstrakking van het monetair beleid verwacht-
ten – bleef de opwaartse rentetrend algemeen be-
schouwd beperkter. In de opkomende economieën, 
met uitzondering van Azië, lieten de nominale rentes 
op in lokale valuta uitgegeven overheidsobligaties 
in 2021 een duidelijke stijging zien. De rentestijging 
voor dollarobligaties was daarentegen veel beperk-
ter. Dit toont het toenemend belang aan van het 
wisselkoersrisico in de prijszetting van het overheids-
papier van deze economieën.

Aangezien de inflatieverwachtingen sterker toenamen 
dan de nominale rente, bleven de ex ante reële rentes 
op overheidsobligaties dalen. De reële rentes, die in 
de VS, het eurogebied en het VK reeds geruime tijd 
negatief waren, bereikten er eind 2021 zelfs nieuwe 
historische dieptepunten.

De wisselkoersen van de grootste geavanceerde eco-
nomieën bleven in  2021  relatief stabiel. Niettemin 
deed het vooruitzicht op een verkrapping van het 
monetair beleid in de VS, vooral in de tweede helft 
van het jaar, de dollar appreciëren ten opzichte van 
de valuta’s van Amerika’s belangrijkste handels-
partners, inclusief de euro. Ook meer algemeen be-
schouwd, deprecieerde de euro in de loop van het 
jaar. De Japanse yen daalde fors in waarde, conform 
de verwachting dat het Japans accommoderend mo-
netair beleid langer dan elders zal worden aangehou-
den. Omgekeerd steeg het Brits pond relatief sterk 
in waarde ten opzichte van de euro, wat te maken 
had met de verwachting dat de Bank of England 

Grafiek  1.10

De nominale rentes op overheidsobligaties stegen, maar bleven historisch beschouwd laag, terwijl 
de reële rentes nieuwe dieptepunten bereikten

VS VK
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Bronnen : Eurostat, Refinitiv (an LSEG company).
1 Het aggregaat voor het eurogebied is het bbp-gewogen gemiddelde.
2 Nominale tienjaarsrente minus verwachte inflatie afgeleid van swapcontracten die gedurende een periode van tien jaar het 

inflatierisico dekken.
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Grafiek  1.11

De Amerikaanse dollar apprecieerde en de euro deprecieerde tegenover de valuta’s van de 
respectieve belangrijkste handelspartners
(nominale effectieve wisselkoers, indexcijfers, januari 2021 = 100)
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Bronnen : BIB, Refinitiv (an LSEG company).

haar monetaire beleidsstimulus vroeger zal afbouwen 
dan de ECB. Ook de Chinese renminbi apprecieerde 
sterk dankzij het voortdurende (zij het afvlakkende) 
economisch herstel van China en deels als gevolg 
van een aantrekkelijke carry trade, gekenmerkt door 
relatief geringe wisselkoerskoersvolatiliteit en hoge 

rendementen op in renminbi uitgegeven financiële in-
strumenten. De valuta’s van andere groeilanden, met 
name Brazilië en Turkije, bleken in 2021 sterk volatiel. 
Een snel oplopende inflatie, gecombineerd met op-
eenvolgende verlagingen van de beleidsrente, duwde 
de koers van de Turkse lira naar nieuwe dieptes.
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