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2.1 Gunstige financieringsvoorwaarden 
ondersteunden het herstel 
tijdens de eerste jaarhelft

Toen het coronavirus zich begin  2020 over het 
Europese continent verspreidde, werd al snel duide-
lijk dat omvangrijke maatregelen genomen zouden 
moeten worden om de economische schade van de 
gezondheidscrisis op te vangen. Het monetair beleid 
vulde daarbij de maatregelen van de overheden 
en prudentiële autoriteiten aan door de financi-
ele markten te stabiliseren, de kredietverlening te 
ondersteunen en, meer algemeen, gunstige finan-
cieringsvoorwaarden te verzekeren. De Raad van 
Bestuur van de ECB paste daartoe in de eerste plaats 
haar bestaande beleidsinstrumenten aan. Zo  wer-
den de uitvoeringsbepalingen van de derde reeks 
gerichte langerlopende herfinancieringstransacties 
(targeted longer-term refinancing operations, ofte-
wel TLTRO  III) versoepeld, terwijl de aankopen van 
schuldpapier onder het Asset Purchase Programme 
(APP) in  2020 met €  120  miljard verhoogd wer-
den. Omdat echter snel duidelijk werd dat de ernst 
van de crisis een veel omvangrijker beleidsrespons 

zou vragen, werd ook een nieuw tijdelijk crisis
programma voor de aankoop van effecten opgestart, 
het zogeheten pandemienoodaankoop programma 
(Pandemic Emergency Purchase Programme of PEPP). 
Het PEPP werd in verschillende fasen uit gebreid tot 
€  1 850  miljard, voor aankopen tot minstens eind 
maart 2022, of in ieder geval totdat de crisisfase van 
de pandemie voorbij is.

Ondanks de omvang van de pandemie, slaagde het 
Eurosysteem erin de impact op de economie van 
het eurogebied te verlichten. De financiële markten 
herstelden vrij snel en de bancaire kredietverlening 
bleef in stand. Niettemin bevond het eurogebied zich 
bij het begin van 2021 nog steeds in een erg precaire 
situatie, waarbij delen van de economie opnieuw op 
slot waren gegaan en de vaccinatiecampagnes nog 
op gang moesten komen. Voor het monetair beleid 
bleef het daarom in de eerste helft van 2021 vooral 
nodig om, met de instrumenten die het in 2020 had 

1 Voetnoot 1.
2 Voetnoot 2.
3 Voetnoot 3.
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ingeschakeld, gunstige financieringsvoorwaarden te 
blijven verzekeren en zo het dynamische, maar prille 
en onzekere herstel van de economie niet in gevaar 
te brengen.

De beslissing van de Raad van Bestuur van decem-
ber  2020 om drie bijkomende TLTRO  IIIoperaties 
uit te voeren, hield in dat er in elk kwartaal 
van  2021  nog telkens één zo’n transactie plaats-
vond. Deze operaties boden de banken vooral ze-
kerheid dat ze zich tegen de zeer gunstige finan-
cieringsvoorwaarden van TLTRO  III zouden kunnen 
blijven financieren. De vraag naar liquiditeiten van 
het Eurosysteem bleek in 2021 echter een stuk la-
ger dan tijdens het voorgaande jaar. Terwijl de ban-
ken in  2020 nog zowat €  1 700  miljard euro ont-
leenden via TLTRO III, kwam daar in 2021, na aftrek 
van terugbetalingen, nog zo’n € 450 miljard bij. De 
bedragen die onder de pandemieLTRO’s (Pandemic 
Emergency LTROs of PELTRO’s) werden ontleend en 
die de banken liquiditeiten verschaffen op kortere 
termijn, bleven in  2021  met zo’n €  3  miljard, net 
als tijdens het voorgaande jaar (zo’n € 25 miljard), 
beperkt.

Tegen de achtergrond van de grote vraag naar 
bedrijfskrediet tijdens de eerste maanden van de 

COVID19crisis, groeiden de bankleningen sterk 
in  2020. In  2021  viel die groei fors terug. Terwijl 
de bedrijven hun inkomsten, na de heropening van 
de economie, opnieuw hadden zien toenemen, 
konden ze ook een beroep doen op de liquiditeits-
buffers die ze tijdens het voorgaande jaar hadden 
opgebouwd. De groei van de leningen aan de 
gezinnen in het eurogebied toonde tijdens het 
voorbije jaar daarentegen een duidelijk opwaartse 
trend, ondersteund door de vraag naar hypothe-
cair krediet. Die laatste moet op zijn beurt worden 
gezien tegen de achtergrond van de stijging van 
de huizenprijzen en de nog steeds erg lage rentes. 
Dankzij de nog steeds zeer soepele monetairbe-
leidskoers bleven ook tijdens 2021 de banktarieven 
voor leningen aan bedrijven en gezinnen historisch 
laag. In die context besliste de Raad van Bestuur 
in december om geen nieuwe TLTROtransacties 
na 2021  in te plannen. De Raad van Bestuur blijft 
de financieringssituatie van de banken echter van 
nabij opvolgen om erover te waken dat het wegval-
len van die transacties de soepele transmissie van 
het monetair beleid niet verstoort.

Nadat de extra enveloppe van € 120 miljard in 2020 
was gespendeerd, vielen in 2021 de APPaankopen 
van het Eurosysteem terug tot een tempo van 

Grafiek  2.1

Het balanstotaal van het Eurosysteem nam verder toe
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€  20  miljard per maand. Wat de PEPPaankopen 
betreft, had de Raad van Bestuur in december 2020 
beslist dat deze zouden worden uitgevoerd om de 
gunstige financieringsvoorwaarden in stand te hou-
den en zo de neerwaartse invloed van de pandemie 
op het verwachte beloop van de inflatie tegen te 
gaan. Gunstige financieringsvoorwaarden verzeke-
ren houdt in dat zowel het algemene niveau van de 
rentes als de fragmentatiespanningen op de markten 
niet te sterk mogen oplopen. Omdat de rentes op 
overheidsobligaties en de risicovrije rente als refe-
rentie dienen voor de financieringsvoorwaarden die 
gelden voor gezinnen en bedrijven, volgt de Raad 
deze van dichtbij op.

Bij aanvang van de COVID19crisis waren de ren-
tes op overheidsobligaties in sommige landen, die 
een initieel hogere schuld-
graad hadden en harder 
door de crisis werden ge-
troffen, sterker gestegen 
dan in andere landen. Die 
fragmentatiespanningen heeft het PEPP weten in te 
dammen en ze keerden in 2021 niet meer terug : de 
rentes op overheidsobligaties van de verschillende 
landen van het eurogebied bewogen het afgelopen 

jaar zeer gelijkmatig. Bovendien werd de EU zelf 
een grote emittent van obligaties, waarop ze een 
rente betaalde die vergelijkbaar is met de rente op 
Belgische en Franse overheidsobligaties.

Om het economische herstel te ondersteunen was 
het ook van belang dat het algemene niveau van de 
financieringskosten niet te sterk opliep. Tegen die 
achtergrond besliste de Raad van Bestuur in maart 
het tempo van de PEPPaankopen aanzienlijk te 
verhogen. Bij het begin van het jaar begon de nomi-
nale risicovrije rente immers geleidelijk te stijgen en 
de rentes op overheidsobligaties in de verschillende 
landen van het eurogebied volgden die beweging. 
Overloopeffecten van wat er op dat moment in de 
VS gebeurde, speelden daarbij een belangrijke rol. 
Daar waren de rentes op overheidsobligaties eerder 

beginnen oplopen, on-
dersteund door gunstige 
vooruitzichten voor het 
economische herstel. De 
uitrol van de vaccinatie-

campagnes en het stimulerings pakket van president 
Biden, dat in maart werd goedgekeurd, zorgden 
immers voor optimisme over de economie. Om de 
stijging van de rentes tegen te gaan, besloot de Raad 

Grote spanningen op de financiële 
markten keerden in 2021 niet terug

Grafiek  2.2

De soepele monetairbeleidskoers ondersteunde de bancaire kredietverlening in het eurogebied
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in maart het tempo van de PEPPaankopen voor het 
tweede kwartaal van  2021  aanzienlijk te verhogen 
ten opzichte van het tempo van aankopen tijdens 
de eerste maanden van het jaar. De Raad wilde 
hiermee voorkomen dat een toename van de rentes 
op overheidsobligaties en van de risicovrije rente zou 
doorsijpelen naar de financieringsvoorwaarden voor 
gezinnen en bedrijven. Dat was niet wenselijk gezien 
de nog steeds precaire economische situatie in het 
eurogebied. Hoewel het herstel tegen juni verder 
gevorderd was, oordeelde de Raad dat dit hogere 
tempo van PEPPaankopen ook in het derde kwartaal 
aangehouden moest worden om het ontluikende 
herstel en de opwaartse druk op de inflatie niet in 
gevaar te brengen.

Door het hogere tempo van de PEPPaankopen 
slaagde de Raad van Bestuur erin de verdere stijging 

van de rentes op overheidsobligaties in het euro-
gebied een halt toe te roepen. Het bbp-gewogen 
gemiddelde van de rente op overheidsobligaties in 
het eurogebied bleef, na die initiële stijging bij het 
begin van het jaar, rond 0 % noteren. Een daling 
van de rente zette zich pas bij het begin van de 
zomer in, nadat de Raad, op 8 juli, de uitkomst van 
de herziening van zijn monetairbeleidsstrategie had 
aangekondigd.

Grafiek  2.3

Het PEPP speelde een belangrijke rol in het vrijwaren van gunstige financieringsvoorwaarden 
in het eurogebied
(in %, voortschrijdende gemiddelden over vijf dagen)
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De Raad van Bestuur van de ECB startte de herziening 
van zijn monetairbeleidsstrategie in januari  2020. 
Hoewel de afronding van het hele proces gepland 
was voor het einde van dat jaar, werd die wegens de 
COVID19crisis uitgesteld tot de zomer van  2021. 
Aangezien de laatste evaluatie van de monetairbe-
leidsstrategie van de ECB al van 2003 dateerde, werd 
bewust voor een heel omvangrijke herziening geko-
zen. Het mandaat van de ECB zelf en haar streven 
naar prijsstabiliteit in het bijzonder stonden evenwel 
niet ter discussie, aangezien daarvoor een wijziging 
van het Verdrag betreffende de Werking van de EU 
nodig zou zijn. De bedoeling van de evaluatie was 
daarentegen na te gaan hoe het mandaat, binnen 

de contouren van dat Verdrag maar in een gewij-
zigde omgeving, het best ingevuld kan worden. De 
omgeving waarin de ECB en andere centrale banken 
opereren is de laatste decennia inderdaad aanzienlijk 
veranderd. De daling van de evenwichtsrente, in com-
binatie met de lange periode van lage groei en inflatie 
in de nasleep van de globale financiële crisis, leidde 
tot een toenemend gebruik van niettraditionele mo-
netairbeleidsinstrumenten. De COVID19crisis zette 
die ontwikkeling nog meer op scherp. Daarnaast stel-
len ook een aantal structurele ontwikkelingen – zoals 
de globalisering, digitalisering, klimaatverandering 
en veranderingen in het financiële landschap – het 
monetair beleid voor belangrijke uitdagingen.

2.2 In juli voltooide de Raad van 
Bestuur de herziening van zijn 
monetairbeleidsstrategie
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Grafiek  2.4

De herziening van de monetairbeleidsstrategie van de ECB was omvangrijk en betrof verschillende 
aspecten van het beleidskader
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De nieuwe strategie werd op 8  juli bekendge-
maakt en de wijzigingen hebben betrekking op zes 
verschillende aspecten van de strategie. Vooreerst 
werd geoordeeld dat prijsstabiliteit het best wordt 
gehandhaafd door een 
inflatie van ‘2 % op mid-
dellange termijn’ na te 
streven, in plaats van 
een inflatie van ‘dicht 
bij, maar minder dan 2 % 
op middellange termijn’. 
Deze nieuwe definitie is 
symmetrisch, omdat zowel positieve als negatieve 
afwijkingen van de doelstelling als even onwenselijk 
worden beschouwd. De Raad wil met deze een-
voudigere inflatiedoelstelling een duidelijk anker-
punt voor de inflatieverwachtingen bieden. Om de 
symmetrie van de inflatiedoelstelling te handhaven 
erkent de ECB dat het belangrijk is rekening te 
houden met de gevolgen van de effectieve onder-
grens. Vooral wanneer de rente zich dicht bij de 
ondergrens bevindt, vergt dit bijzonder krachtige 
of volgehouden monetairbeleidsmaatregelen om 
diepgewortelde negatieve afwijkingen van de infla-
tiedoelstelling te vermijden. Dit kan ook leiden tot 
een overgangsperiode waarin de inflatie iets boven 
de doelstelling ligt.

Het monetair beleid blijft zich daarnaast op de 
middel lange termijn richten. Die biedt de mogelijk-
heid rekening te houden met vertragingen in de 
transmissie van het monetair beleid, maar ook met 
onzekerheden of andere overwegingen. Wat die 
laatste betreft, biedt een oriëntatie op de middel-
lange termijn bijvoorbeeld de nodige flexibiliteit om 
de aard van de schok –  verandert de inflatie door 
vraag of aanbodfactoren ? – in te schatten en door 
een eventuele tijdelijke opstoot van inflatie heen te 
kijken. Daarnaast biedt een dergelijke beleidshorizon 
ook de nodige ruimte om de proportionaliteit van 
de monetairbeleids beslissingen doordacht en sys-
tematisch te beoordelen, waarbij de voordelen van 
het beleid tegen de mogelijke neveneffecten wor-
den afgewogen. Dergelijke neveneffecten kunnen 
zich bijvoorbeeld manifesteren als risico’s voor de 
financiële stabiliteit, wat in de hernieuwde strategie 
uitdrukkelijk erkend wordt als een voorwaarde voor 
prijsstabiliteit. Het hernieuwde analysekader dat de 
monetairbeleidsbeslissingen onderbouwt en waarbij 
de economische, monetaire én financiële ontwikke-
lingen op een meer geïntegreerde manier bestudeerd 
worden, moet ook in die context worden gezien.

Terwijl, ten derde, de Geharmoniseerde Consumptie
prijsindex (Harmonised Index of Consumer Prices of 
HICP) de inflatiemaatstaf van de ECB zal blijven, 
werd beslist om er de kosten van het wonen in 

een eigen woning in op 
te nemen. Dat deze laat-
ste niet zijn opgenomen 
in de inflatiecijfers die de 
ECB gebruikt, werd door 
het bredere publiek als een 
tekortkoming gezien. Dat 
bleek uit verschillende in-

spraakmomenten die in de context van de herziening 
van de strategie werden georganiseerd. In de loop van 
de volgende jaren zal daarom een maatstaf worden 
gezocht die deze kosten in rekening brengt. Totdat 
zo’n gepaste index beschikbaar is, zullen schattingen 
worden gebruikt om de kostprijs van het wonen in 
een eigen woning reeds in de analyses van de ECB in 
rekening te nemen 1.

Een vierde aspect betreft de verschillende beleids-
instrumenten van de ECB. Terwijl beslist werd dat de 
beleidsrente het voornaamste instrument van de ECB 
blijft, erkent ze dat, in een omgeving van lage rente-
tarieven, er ook andere instrumenten zullen moeten 
worden ingezet om haar inflatiedoelstelling te berei-
ken. Aankopen van effecten, langerlopende herfinan-
cieringstransacties en aanwijzingen in de beleidscom-
municatie van de Raad van Bestuur – de zogenaamde 
‘forward guidance’ – zullen dan ook integraal deel 
blijven uitmaken van het beleidsinstrumentarium van 
de ECB.

Ook de manier waarop de ECB rekening kan hou-
den met de impact van de klimaatverandering stond 
op de agenda van de herziening van de strategie. 
Klimaatverandering heeft namelijk een impact op de 
economie en het financieel systeem en brengt, in dat 
opzicht, risico’s met zich mee in termen van prijs-
stabiliteit en financiële stabiliteit. Transitierisico’s met 
betrekking tot klimaatverandering kunnen daaren
boven de waardering van de activa op de balans van 
het Eurosysteem beïnvloeden. Tegen die achtergrond 
werd een gedetailleerd meerjarenactieplan opgesteld 
om klimaatverandering in het monetairbeleidskader 
van de ECB te integreren. Er zijn initiatieven om de ge-
volgen en risico’s van de klimaatverandering beter te 

De Raad van Bestuur wil met 
de nieuwe, symmetrische 
inflatiedoelstelling een 

duidelijk ankerpunt voor de 
inflatieverwachtingen bieden

1 Zie ook ‘ECB gaat meer rekening houden met kostprijs eigen 
woning’, NBB blog, 15 november 2021 :  
https://www.nbb.be/nl/blog/ecbgaatmeerrekeninghouden 
metkostprijseigenwoning.

https://www.nbb.be/nl/blog/ecb-gaat-meer-rekening-houden-met-kostprijs-eigen-woning
https://www.nbb.be/nl/blog/ecb-gaat-meer-rekening-houden-met-kostprijs-eigen-woning
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begrijpen en op termijn op te nemen in de analyses en 
modellen die de macroeconomische vooruit zichten 
en het beleid van de ECB onderbouwen. Er zullen 
ook concrete maatregelen worden genomen op het 
vlak van de monetairbeleidstransacties, bijvoorbeeld 
op het gebied van risicobeoordeling, het onderpand 
dat in dergelijke operaties wordt aanvaard of bij de 
aankoop van bedrijfsobligaties in het kader van de 
aankoopprogramma’s van de ECB.

Vergeleken met vroeger communiceren centrale ban-
ken op een andere manier over monetair beleid. 
Meer nog, communicatie is, met forward guidance 
als prominent voorbeeld, een beleidsinstrument op 
zich geworden. Een heldere communicatie over de 
beleidsbeslissingen maakt deze inderdaad effectie-
ver : hoe beter de markten en het bredere publiek 
deze beslissingen begrijpen, hoe vlotter de transmis-
sie van het beleid naar de economie kan gebeuren. 
Daarom wordt de communicatie over monetair beleid 
aangepast en toegankelijker gemaakt. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat de monetairbeleidsverklaring (mone-
tary policy statement) nu een meer ‘verhalende’ lijn 
aanhoudt, waarbij de beleidsbeslissingen gemotiveerd 
worden vanuit de informatie die uit de economische, 
monetaire en financiële analyse voortkomt. Daarnaast 
zal ook de interactie met het bredere publiek op een 
meer systematische manier worden georganiseerd. 
De ervaring met de zogenaamde ‘listening events’, 
die in  2020 en  2021  door de ECB en de verschil-
lende nationale centrale banken van het eurogebied 
georganiseerd werden 1, dient hierbij als vertrekpunt. 
Ten slotte heeft de ECB zich ook voorgenomen op 
een regelmatiger basis haar monetairbeleidsstrategie 
te beoordelen ; een volgende herziening staat reeds 
gepland voor 2025.

1 In België vond dit luisterevent plaats op 22 januari 2021. Om 
dit evenement aan te vullen met de standpunten van Belgische 
burgers, werd bovendien een online ‘NBB Luistertportaal’ opgezet, 
waarvan de belangrijkste bevindingen worden samengevat in het 
artikel van Wauters J. (2021), ‘Summary Report on the NBB Listens 
Portal’, NBB, Economic Review, december.



81NBB Verslag 2021 ¡ Monetair beleid in het eurogebied

Deze hernieuwde strategie heeft een impact op de 
manier waarop de verschillende beleidsinstrumenten 
aangewend worden. Terwijl sommige gevolgen zich 
vooral zullen manifesteren op een iets langere termijn 
– de kostprijs van het wonen in de eigen woning in 
de inflatiemaatstaf opnemen en het klimaatactieplan 
uitvoeren zijn twee voorbeelden – hebben andere 
aspecten van de herziene strategie een meer directe 
impact. Zo werd de forward guidance van de ECB, 
die duidelijkheid verschaft bij het toekomstig verloop 
van de beleidsrentes, tijdens de vergadering van de 
Raad van Bestuur van 22 juli aangepast om ze in lijn 
te brengen met de nieuwe strategie. Twee wijzigin-
gen in de monetairbeleidsstrategie in het bijzonder 
vereisten een verandering van de forward guidance : 
de nieuwe, symmetrische inflatiedoelstelling en de 
vaststelling dat bijzonder krachtige of volgehouden 
monetairbeleidsmaatregelen nodig zijn om die sym-
metrie te handhaven als de economie zich dicht bij 
de ondergrens bevindt. Bij lage rentevoeten en infla-
tievooruitzichten op de middellange termijn onder de 
doelstelling impliceert dit dat de soepele monetairbe-
leidskoers langer wordt aangehouden.

Meer concreet werden de voorwaarden aange-
scherpt waaraan – gelijktijdig – voldaan moet wor-
den vooraleer de Raad van Bestuur de beleidsrentes 
zal beginnen te verhogen. Een eerste voorwaarde 
stelt dat de inflatie naar verwachting ruim vóór het 
einde van de prognosehorizon van de ECB – zo’n 
twee à drie jaar – haar doelstelling van 2 % moet be-
reiken. Deze voorwaarde moet voldoende zekerheid 
bieden dat de convergentie van de inflatie naar de 
doelstelling genoeg gevorderd is op het moment dat 
de rente wordt opgetrokken. Door te stellen dat de 
inflatie ruim vóór het einde van de prognose horizon 
2 % moet bereiken, probeert de Raad bovendien 

te voorkomen dat beleidsbeslissingen worden ge-
nomen op basis van prognoses die nadien moeten 
worden bijgesteld, wat bij langeretermijnprognoses 
vaker voorkomt. De tweede voorwaarde stelt dat de 
inflatiedoelstelling duurzaam moet worden bereikt 
voor de rest van de prognosehorizon : met andere 
woorden, de inflatie mag tijdens die periode niet 
opnieuw onder 2 % zakken. Dit moet voorkomen 
dat het beleid zou reageren op een kortetermijnop-
stoot van inflatie. De derde voorwaarde stelt dat ook 
bij de onderliggende inflatie voldoende vooruitgang 
moet geboekt zijn zodat deze in overeenstemming 
is met de stabilisering van de inflatie op 2 % op 
middellange termijn. Deze voorwaarde is gebaseerd 
op gepubliceerde inflatiecijfers en biedt een ex-
tra bescherming tegen een beleids verkrapping bij 
schokken die de inflatie tijdelijk kunnen opdrijven 
maar snel weer verdwijnen. Onderliggende inflatie is 
een breed concept dat verwijst naar de persistente 
component van de inflatie die corrigeert voor korte-
termijnvolatiliteit en dus meer duidelijkheid verschaft 
over de eigenlijke richting waarin de inflatie op de 
middellange termijn lijkt te evolueren. Ten slotte er-
kent de herziene forward guidance expliciet dat de 
inflatie gedurende een overgangsperiode gematigd 
boven de doelstelling kan uitkomen, wat in lijn is 
met de nieuwe strategie.

De aankondiging van de hernieuwde strategie en 
forward guidance bleef niet zonder gevolgen voor 
de financiële markten. Het vooruitzicht dat de Raad 
van Bestuur voortaan geduldiger zou zijn om een 
renteverhoging in te zetten, maakte dat de markten 
een later tijdstip van renteverhoging verwachtten. 
Daarnaast hadden de gewijzigde strategie en forward 
guidance ook een impact op de inflatie verwachtingen. 
Zowel die van de markten – die worden afgeleid uit 

2.3 De nieuwe monetairbeleidsstrategie 
vormde de leidraad voor de 
beleidsbeslissingen in de tweede jaarhelft
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de prijzen van swapcontracten die het inflatierisico in 
het eurogebied dekken – als die uit de enquêtes bij 
professionele voorspellers werden tijdens de zomer-
maanden opwaarts bijgesteld.

De verwachting dat de Raad van Bestuur voor een 
langere periode een erg soepel monetair beleid zou 
aanhouden drukte bovendien de risicovrije lange ren-
te en de rentes op overheidsobligaties. Dat leidde tot 
soepeler financieringsvoorwaarden in het eurogebied 
en tegen die achtergrond besliste de Raad in septem-
ber de PEPPaankopen voor het laatste kwartaal van 
het jaar aan een gematigd lager tempo te doen dan 
tijdens de twee voorgaande kwartalen.

Terwijl de nominale rente – zoals bijvoorbeeld de 
rente op overheidsobligaties – direct waarneembaar 
is, weerspiegelt de reële rente – dat is de rente na 
aftrek van de verwachte inflatie – de werkelijke finan-
cieringskost voor de economische actoren. Prijzen van 
swapcontracten die het inflatierisico in het eurogebied 
dekken, geven een maatstaf van verwachte inflatie en 
zo kan een inschatting van het peil van de reële rente 
worden gemaakt. De combinatie van een dalende no-
minale rente en stijgende inflatieverwachtingen leidde 
tijdens de zomer dan ook tot een daling van de reële 

rente – en dus van de werkelijke financieringskost – in 
het eurogebied.

Vanaf eind augustus nam de stijging van de inflatie-
verwachtingen bovendien nog in kracht toe, tegen 
de achtergrond van hoger dan verwachte inflatie
cijfers voor het eurogebied. Eind oktober steeg de uit 
inflatieswaps afgeleide tienjaars inflatieverwachting 
voor het eurogebied opnieuw boven de 2 % uit. Dat 
was meer dan zeven jaar geleden. Initieel ging dit nog 
gepaard met een toename van de nominale tienjaars-
rentes, omdat de markten, tegen de achtergrond van 
de hoger dan verwachte inflatie, hun verwachtingen 
voor een eventuele verkrapping van het monetair be-
leid opnieuw opwaarts bijstelden. Toen de nominale 
rente vanaf oktober echter niet langer steeg, nam ook 
de reële rente weer verder af. Tegen het einde van het 
jaar bedroeg de reële tienjaars rente een historisch 
lage –2 %.

Inflatieswaps bevatten risicopremies en dat maakt 
hun interpretatie als een indicator voor de inflatie
verwachtingen moeilijker, zeker voor langere looptij-
den. De uit enquêtes afgeleide inflatieverwachtingen 
van de professionele voorspellers hebben die com-
plicatie niet. Zij namen ook toe, maar bleven voor 

Grafiek  2.5

De reële rente van het eurogebied daalde verder in 2021
(uitsplitsing van de risicovrije nominale tienjaarsrente 1 van het eurogebied, in %, voortschrijdende gemiddelden over vijf dagen)
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Bron : Refinitiv (an LSEG company).
1 Rente op Eoniaswaps op tien jaar.
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langere horizonten steeds onder de doelstelling, in 
tegenstelling tot de op de markt gevraagde compen-
satie voor het inflatierisico.

Die toenemende inflatie en inflatieverwachtingen 
moeten worden gezien tegen de achtergrond van het 
robuuste herstel van de wereldeconomie en die van 
het eurogebied. Dat herstel ging gepaard met een 
forse groei van de energieprijzen. Aan de ene kant 
betrof het een basiseffect, aangezien de prijzen in 
het voorgaande jaar net sterk gedaald waren. Aan de 
andere kant was de toename van de energieprijzen 
veel sterker dan verwacht, omdat er ook problemen 
aan de aanbodzijde speelden (hoofdstuk 1 gaat hier 
dieper op in). Basiseffecten speelden bovendien niet 
enkel een rol voor de energieinflatie. Zo duwden ook 
bepaalde beleidsbeslissingen, zoals de btw-verlaging 
in Duitsland, de prijzen in  2020 omlaag, om ver-
volgens, nadat deze maatregel eind  2020 ten einde 
liep, een positief (basis)effect uit te oefenen op de 
inflatie in 2021. Onderbrekingen in de aanbodketens 
vormden een tweede belangrijke factor achter de 

stijgende inflatie. Daarnaast namen ook de prijzen in 
de dienstensectoren, die bijzonder hard door de crisis 
getroffen waren en pas na lange tijd heropenden, fors 
toe. Deze combinatie van factoren weerspiegelde zich 
in een bijzonder sterke opwaartse druk op de inflatie 
van het eurogebied, die vooral vanaf de zomer een 
sterke klim inzette en toenam van 2,2 % in juli tot een 
piek van zowat 5 % in december.

Volgens de prognoses van het Eurosysteem van de-
cember zou de inflatie in de loop van  2022  echter 
opnieuw afnemen, net omdat de factoren die haar 
omhoog duwen voornamelijk een gevolg zijn van de 
heropening en het herstel van de economie en de im-
pact ervan dus verwacht wordt geleidelijk af te nemen. 
Ook de basiseffecten zullen na 2021 uit de inflatiecij-
fers verdwijnen en niet langer een opwaartse impact 
hebben. Zogenaamde tweederondeeffecten zouden 
daarentegen wél een meer persistente opwaartse druk 
op de prijzen kunnen uitoefenen, indien de hogere prij-
zen beginnen doorsijpelen in hogere lonen. Hoewel er 
indicaties zijn dat de loongroei op korte en middellange 

Grafiek  2.6

De inflatie en de inflatieverwachtingen namen in 2021 sterk toe
(in %)
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beginnend vijf jaar na het sluiten van het contract, het inflatierisico in het eurogebied dekken.
2 Inflatieverwachtingen op vijf jaar, afkomstig van de kwartaalenquête van de ECB bij professionele voorspellers (gemiddelde van de 

geaggregeerde kansverdeling voor deze voorspellingshorizon).
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termijn enigszins zal toenemen, zou de loondruk vol-
gens de prognoses van het Eurosysteem niet voldoende 
zijn om de inflatie duurzaam omhoog te tillen. Dat een 
deel van de bevolking de arbeidsmarkt de voorbije 
twee jaar heeft verlaten, verklaart immers mee waarom 
de werkloosheid in het eurogebied bijna haar niveau 
van voor de COVID19crisis heeft bereikt. Er wordt 
verwacht dat heel wat mensen naar de arbeidsmarkt 
zullen terugkeren en opwaartse druk op de lonen hel-
pen indammen bij een aanhoudend economisch her-
stel. Tegen die achtergrond verwacht het Eurosysteem 
in zijn decemberprognoses dat de inflatie, nadat ze 
in  2022  zal toenemen tot 3,2 %, opnieuw zal dalen 
tot 1,8 % in  2023  en  2024. Deze inflatieprognoses 
werden aanzienlijk opwaarts bijgesteld ten opzichte 
van de prognoses in september. Dat illustreert de grote 
onzekerheid omtrent de vooruitzichten die in sterke 
mate afhangen van de toekomstige ontwikkelingen 
inzake energieprijzen en lonen.

Tegen de achtergrond van die opwaartse herziening 
van de inflatieprognoses en het aanhoudende eco-
nomische herstel, besloot de Raad van Bestuur in 
december dat een geleidelijke afbouw van de crisis-
maatregelen mogelijk was. Gezien de grote mate van 

onzekerheid omtrent de vooruitzichten wilde de Raad 
echter ook voldoende monetaire ondersteuning en 
een zekere mate van flexibiliteit bij de uitvoering van 
het monetair beleid blijven handhaven.

In die context besliste de Raad van Bestuur in decem-
ber de aankopen van activa onder het PEPP tijdens 
de eerste drie maanden van 2022 uit te voeren aan 
een lager tempo dan tijdens het voorgaande kwartaal 
en deze nettoaankopen eind maart  2022  stop te 
zetten. Daarnaast besliste de Raad om de horizon 
waarover herinvesteringen zullen gebeuren van de 
hoofdsom van effecten die onder het PEPP werden 
aangekocht maar op vervaldag zijn gekomen, te 
verlengen met een jaar, tot minstens eind  2024. 
Om eventuele nieuwe fragmentatiespanningen die 
verband houden met de pandemie te kunnen op-
vangen, zal bovendien een zekere flexibiliteit worden 
ingebouwd in de manier waarop die herinvesteringen 
kunnen gebeuren. De pandemie heeft immers aan-
getoond dat flexibiliteit bij de activaaankopen heeft 
geholpen om de transmissie van het monetair beleid 
in crisissituaties te vrijwaren. Een dergelijke flexibiliteit 
zal de Raad behouden door herinvesteringen binnen 
het PEPP, indien nodig, aan  te passen over de tijd, 
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de verschillende activaklassen en de landen van het 
eurogebied. Wat die laatste betreft, zouden Griekse 
overheidsobligaties, die binnen het APP niet kunnen 
worden aangekocht omdat ze niet aan de nodige 
kwaliteitsvereisten voldoen, kunnen worden aan-
gekocht bovenop de geherinvesteerde aflossingen. 
Ten slotte kunnen ook de nettoaankopen onder het 
PEPP zelf opnieuw worden opgestart, indien de pan-
demie alsnog negatieve schokken zou veroorzaken.

Om de activaaankopen geleidelijk te kunnen afbou-
wen, maar tegelijk te zorgen voor een verdere con-
vergentie van de inflatie naar de doelstelling, werd 

ten slotte ook het ritme van aankopen onder het 
APP aangepast. Deze laatste werden nog steeds aan 
een maandelijks tempo van €  20  miljard euro uitge-
voerd, maar  zullen in het tweede en derde kwartaal 
van  2022  aan respectievelijk €  40  en €  30  miljard 
per maand gebeuren. Zo zorgt het einde van netto
aankopen onder het PEPP niet voor een bruuske terug-
val in de aankopen van effecten door het Eurosysteem. 
Vanaf oktober 2022 keert het totale maandelijkse be-
drag van activaaankopen, met € 20 miljard, dan terug 
naar het niveau van vóór de crisis. APPaankopen zou-
den kort voor het moment van een eerste verhoging 
van de beleidsrentes worden stopgezet.
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2.4 Het monetair beleid staat voor 
belangrijke uitdagingen

Dankzij een samenspel van budgettair, monetair en 
prudentieel beleid werd krachtdadig gereageerd op 
de COVID19crisis en synergiën tussen deze ver-
schillende beleidsdomeinen resulteerden in een col-
lectieve beleidsrespons die de som van de delen wist 
te overstijgen. Terwijl de impact van het monetair 
beleid in grote mate via het budgettair beleid verliep, 
was er echter geen sprake 
van expliciete coördinatie 
tussen de twee. Ook mag 
deze uitzonderlijke situ-
atie niet de indruk wekken dat het monetair beleid 
wordt gevoerd in functie van de houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën. Het monetair beleid bleef 
zijn mandaat trouw : prijsstabiliteit verzekeren door 
de totale vraag in de economie te sturen in functie 
van het aanbod. Zeker nu de inflatie aantrekt, is het 
daarom zaak opnieuw buffers op te bouwen om te 
kunnen reageren op onverwachte economische te-
genspoed. Die  inflatoire spanningen geven ook aan 
dat een beleid dat enkel op vraagondersteuning be-
rust haar limieten kent. De aanbodzijde van de eco-
nomie moet worden versterkt en hoofdstuk  7  van 
dit jaarverslag bespreekt de Belgische prioriteiten 
dienaangaande.

Wat specifiek het monetair beleid betreft, beteke-
nen de herziene monetairbeleidsstrategie en forward 
guidance dat de Raad van Bestuur geduldiger zal zijn 
om tot een eerste renteverhoging – en dus ook het 
einde van de activaaankopen onder het APP – te 
beslissen. De voorwaarden waaraan voldaan moet 
worden om haar beleid opnieuw te verstrakken zijn 
immers strenger geworden. Tegelijk erkent de strate-
gie op een expliciete manier het belang van financiële 
stabiliteit voor de prijsstabiliteit en zou de evaluatie 
van de proportionaliteit van haar beslissingen en de 
potentiële neveneffecten ervan in de toekomst een 
prominente rol moeten spelen.

Verschillende scenario’s kunnen zich in de toekomst 
ontvouwen. In het basisscenario convergeert de infla-
tie op een duurzame manier naar de doelstelling van 
2 % en kan de monetaire accommodatie geleidelijk 
worden afgebouwd. Mocht de inflatie aanhoudend 
hoog blijven en de inflatievooruitzichten niet langer 
verenigbaar zijn met de inflatiedoelstelling van de 

ECB, zal de monetairbe-
leidskoers sneller moeten 
worden verstrakt. Zo’n 
onverwacht snelle stijging 

van de rentes kan kwetsbaarheden blootleggen, bij-
voorbeeld voor de financiële stabiliteit of de houd-
baarheid van de overheidsfinanciën. Een zachte lan-
ding is dan ook sterk afhankelijk van de veerkracht 
en het aanpassings vermogen van de verschillende 
economische actoren.

De inflatie kan ook terugvallen en nog lange tijd on-
der de doelstelling blijven. In dat geval zou de soepele 
beleidskoers in principe voor onbepaalde tijd aange-
houden moeten worden. In zo’n situatie wordt het 
echter steeds waarschijnlijker dat de proportionaliteits
beoordeling, die de baten van het beleid tegen de 
kosten ervan afweegt, bindend wordt.

Dit scenario doet immers vragen rijzen over de baten 
of de effectiviteit van het gevoerde beleid om de 
inflatie aan te zwengelen : de rentegevoeligheid van 
de economische activiteit kan bijvoorbeeld lager zijn 
als de rente al lange tijd erg laag is. Tegelijk kunnen 
de kosten van het gevoerde beleid toenemen. Een 
lange periode van lage rentes kan de goede werking 
van de financiële sector bemoeilijken, de spaarders 
treffen of ervoor zorgen dat bedrijven, die in an-
dere omstandigheden niet levensvatbaar zouden zijn, 
overeind blijven. Naast dergelijke ongewenste neven
effecten, houdt het aanhoudend lagerentebeleid ook 
risico’s in die zich vooral in de financiële sector en bij 

De huidige lage rentes zijn 
niet in steen gebeiteld
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het budgettair beleid manifesteren. Reeds bestaande 
kwetsbaarheden riskeren belangrijker te worden.

Terwijl de lage rente in de afgelopen jaren heel wat 
budgettaire ruimte vrijmaakte voor de nationale over-
heden van het eurogebied, is die niet in alle landen 
aangewend om buffers op te bouwen. De huidige 
lage rentes zijn echter niet in steen gebeiteld. Als de 
inflatievooruitzichten uiteindelijk verder stijgen, zal 
de rente volgen. Ook de risicopremie die overheden 
op hun schuld betalen kan stijgen : het Eurosysteem 
staat klaar om liquiditeitsproblemen van overheden 
op te vangen maar kan geen soelaas bieden als de 
schulden fundamenteel onhoudbaar zijn. De centrale 
bank moet er dus op kunnen rekenen dat de over-
heden weten om te gaan met een duurdere schuld, 
anders riskeert ze haar mandaat van prijsstabiliteit niet 
te kunnen nakomen. Hoofdstuk 7 van dit jaarverslag 
schetst de uitdagingen voor de houdbaarheid van de 
Belgische overheidsschuld in een Europese context.

De aanhoudend lage rentes kunnen ook buiten sporig 
risicogedrag aanmoedigen waarbij in bepaalde markt-
segmenten, zoals de aandelen of vastgoedmarkt, 
zeepbellen ontstaan. Dergelijke ontwikkelingen vallen 
in de eerste plaats onder de bevoegdheid van het 
prudentieel beleid dat over gerichte instrumenten 
beschikt om specifieke financiële kwetsbaarheden aan 
te pakken. Toch mag niet uit het oog worden verloren 
dat er ook grenzen zijn aan wat dat beleid kan doen, 
wat een nabije opvolging van deze ontwikkelingen 
door de Raad van Bestuur verantwoordt.

Tegen de hier geschetste achtergrond zal de Raad 
van Bestuur de kosten en baten van haar beleid 
systematisch tegen elkaar afwegen. In een situatie 
waarin de kosten van een beleidskeuze de boven-
hand zouden beginnen nemen, zal de Raad die dan 
ook bijsturen en bijvoorbeeld gebruikmaken van de 
flexibiliteit die de middellangetermijnoriëntatie van 
haar beleid biedt.


	2.1	Gunstige financieringsvoorwaarden ondersteunden het herstel tijdens de eerste jaarhelft
	2.2	In juli voltooide de Raad van Bestuur de herziening van zijn monetairbeleidsstrategie
	2.3	De nieuwe monetairbeleidsstrategie vormde de leidraad voor de beleidsbeslissingen in de tweede jaarhelft
	2.4	Het monetair beleid staat voor belangrijke uitdagingen
	2. Monetair beleid in het eurogebied

