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2.1 Versnelling van de normalisatie 
van het monetair beleid

De inflatie op jaarbasis in het eurogebied beliep 
in 2022 gemiddeld 8,4 %, het hoogste peil sinds 
de oprichting van de Economische en Monetaire 
Unie. Bijna het hele jaar versnelde het prijsstijgings‑
tempo : terwijl het in januari nog 5,1 % bedroeg, 
bereikte het nagenoeg 11 % in oktober, waarna 
het terugliep tot 9,2 % aan het einde van het jaar. 
De  enorme toename van de energieprijzen is gro‑
tendeels verantwoordelijk voor de inflatie, aangezien 
ze ongeveer de helft ervan verklaart. Alle grote 
goederen‑ en dienstencategorieën vertoonden ech‑
ter historische prijsstijgingen en droegen bij tot de 
oplopende inflatie.

Aanbodschokken, maar ook 
het monetair beleid, helpen 
de stijging van de inflatie begrijpen

De stijging van de inflatie werd aanvankelijk 
gedreven door aanbodschokken die meer be-
paald verband hielden met energie. Terwijl de 
aanvoerketens niet in staat waren te voldoen aan 
de forse stijging van de vraag na de opheffing van 
de  beperkende maatregelen, verslechterde de situ‑
atie nog door de Russische invasie van Oekraïne in 
februari, die met name de energiebevoorrading en 
de aanvoer van basisproducten verstoorde. Als net‑
to‑importeur van energie werd Europa – in tegenstel‑
ling tot de Verenigde Staten – volop getroffen door 
een verslechtering van de ruilvoet. De Verenigde 
Staten hadden immers veeleer te kampen met een 
vraagschok omdat ze als reactie op de COVID-19-
crisis een veel hogere begrotingsstimulans toepasten 
dan in Europa, wat leidde tot een hogere inflatie van 
binnen landse oorsprong.

Hoewel het monetair beleid niet de oorzaak 
van de plotse prijsstijging was, creëerde het een 
omgeving die de uitbreiding van de inflatie be-
vorderde. De tijdens de pandemie genomen maatre‑
gelen, zoals het pandemie‑noodaankoopprogramma, 
leidden tot een uiterst accommoderend monetair 
beleid. Die monetairbeleidsmaatregelen – maar ook 
begrotingsmaatregelen en macroprudentiële maat‑
regelen – waren nodig om te voorkomen dat de 
economieën van het eurogebied zouden instorten. 
Tegelijkertijd ondersteunde het monetair beleid de 
inflatie door de financieringskosten van de hele eco‑
nomie gedurende een lange periode laag te houden. 
Evenzo droeg het bij tot de depreciatie van de euro 
ten opzichte van de Amerikaanse dollar en van andere 
valuta’s in 2021 en tijdens de eerste helft van 2022, 
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wat ook heeft bijgedragen tot een stijging van de 
invoerprijzen en met name van de in Amerikaanse 
dollar luidende energieprijzen.

De inflatie werd snel een algemeen verschijnsel. 
Enerzijds bereikten de maatstaven van de onderlig‑
gende inflatie een recordpeil. Sommige daarvan laten 
de meest volatiele prijscategorieën buiten beschou‑
wing. In de gewoonlijk door de Europese Centrale 
Bank (ECB) gehanteerde maatstaf worden energie en 
levensmiddelen uit de totale prijsindex weggelaten. 
Die maatstaf steeg van 2,3 % in januari tot 5,2 % in 
december. Naargelang van de weggelaten compo‑
nenten lagen de maatstaven van de onderliggende 

inflatie aan het einde van het jaar tussen 5,2 en 7,9 %. 
Anderzijds werden de inflatiecijfers in  2022, onder 
druk van de productiekosten, voor alle verbruikscate‑
gorieën vrijwel volledig positief en meer vergelijkbaar 
in omvang. Zo vertoonden ongeveer negen op de 
tien productcategorieën aan het einde van het jaar 
een inflatiegraad van 2 % of meer, terwijl de prijzen 
van bijna een derde van de producten met 8 % of 
meer stegen. Behalve voor de prijzen van energie en 
levensmiddelen geldt dit ook voor die van de diensten 
(vooral reizen en logies) en van de niet‑energetische 
industriële goederen (zoals stoffering, benodigdheden 
voor onderhoudswerkzaamheden, kleine elektrische 
huishoudapparaten).

Grafiek  2.1

De inflatie gaat niet langer alleen over energie ; ze werd een algemeen verschijnsel
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component van de inflatiecijfers in aanmerking te nemen voor alle landen van het eurogebied en alle deelposten.
2 De ’supercore’-index berust op de rubrieken van de HICP-inflatie ongerekend energie en levensmiddelen die gevoelig worden geacht voor 

het verloop van de economische bedrijvigheid zoals gemeten aan de hand van de output gap.
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According to Purpose – COICOP).
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De reactie van het monetair beleid 
versnelde in de loop van het jaar

Tegen de achtergrond van aanbodschokken 
waarvan de effecten naar verwachting tijdelijk 
zouden zijn, kwam er niet onmiddellijk een re-
actie van het monetair beleid in het eurogebied 
op de stijging van de inflatie. Het is van cruciaal 
belang de oorzaken van de inflatie te achterhalen 
om de gepaste monetairbeleidsreactie te bepalen. 
Wanneer de effecten van een aanbodschok kort‑
stondig worden geacht, zoals te verwachten viel bij 
de aanvang van het herstel na COVID-19, kan het 
monetair beleid zelfs niet op de stijging van de inflatie 
reageren. Bij een negatieve aanbodschok die door‑
gaans de prijzen en de productie in een tegenover‑
gestelde richting stuurt, moet de centrale bank een 
compromis vinden tussen het afremmen van de infla‑
tie – waarbij ze het risico loopt een inkrimping van 
de economie te veroorzaken – en het ondersteunen 
van de bedrijvigheid, waarbij ze een (tijdelijk) hogere 
inflatie aanvaardt. Dat dilemma komt tot uiting in de 
voortdurende herzieningen van de driemaandelijkse 
macro‑economische vooruitzichten door de diensten 
van het Eurosysteem in 2022 : de gemiddelde inflatie 
over  2022-2023 werd telkens opwaarts bijgesteld, 
terwijl de bbp-groei tijdens dezelfde periode dan 
weer neerwaarts werd herzien. De Verenigde Staten 
stonden niet voor hetzelfde dilemma omdat daar 
vooral een vraaginflatie heerste. In dit geval kan het 
monetair beleid meer worden verstrakt en kan het 
de effecten van de vraag op zowel de inflatie als de 
economische bedrijvigheid tegengaan.

Een andere reden voor de aanvankelijk trage 
reactie van de Raad van Bestuur op de versnel-
ling van de inflatie was de naleving van de 
indicaties over het toekomstig beleid (forward 
guidance). Om die indicaties in overeenstemming 
te brengen met de nieuwe strategie die de ECB in 
juli  2021 bekendmaakte, moesten drie voorwaarden 
zijn vervuld alvorens de Raad van Bestuur de beleids‑
rentes kon beginnen te verhogen. Ten eerste moest 
de inflatie ruim vóór het einde van de projectiehori‑
zon van de ECB, die twee à drie jaar beloopt, haar 
doelstelling van 2 % bereiken. Ten tweede moest de 
inflatiedoelstelling voor de rest van de projectiepe‑
riode duurzaam worden bereikt om te verhinderen 
dat het monetair beleid zou reageren op een korte 
opflakkering van de inflatie. Ten derde moest ook de 
onderliggende inflatie voldoende zijn gestegen om 
te stroken met een stabilisatie van de inflatie op 2 % 

op middellange termijn. Bovendien was in de beleids‑
indicaties aangegeven dat die voorwaarden konden 
leiden tot een overgangsperiode waarin de inflatie 
iets hoger zou liggen dan de doelstelling. De Raad 
van Bestuur was in juni 2022 van oordeel dat die drie 
voorwaarden waren vervuld.

De effecten van de aanbodschokken bleken 
evenwel hardnekkiger dan verwacht, zodat het 
monetair beleid sneller ging reageren om de 
vraag en het aanbod af te stemmen op een ni-
veau dat verenigbaar is met de gewenste prijs-
dynamiek, en met name om een ontankering 
van de inflatieverwachtingen en een loon-prijs-
spiraal te vermijden. Naarmate de inflatie verder 
toenam, werd het duidelijker dat de effecten van 
de aanbodschokken aanhielden. De mondiale waar‑
deketens bleven hinder ondervinden van Ruslands 
agressie tegen Oekraïne en van de beperkingen die 
samenhangen met de golven van de corona‑epide‑
mie, wat zelfs een daling van het groeipotentieel kon 
teweegbrengen. Evenzo kon de bevoorrading met 
energie en bepaalde grondstoffen op middellange 
termijn in het gedrang komen. Ten slotte dreigt een 
inflatie die langer duurt dan aanvankelijk verwacht, 
een toename van de inflatieverwachtingen en een 
loon-prijsspiraal op gang te brengen. Toenemende 
inflatieverwachtingen – die dus niet meer verankerd 
zijn aan de doelstelling van de centrale bank – kun‑
nen met name een zelfvervullende inflatiedynamiek 
genereren. Het monetair beleid moet dan ingrijpen, 
idealiter preventief, om de inflatieverwachtingen op 
middellange termijn op 2 % te handhaven. Als de 
reactie van het monetair beleid ontoereikend blijkt, 
zal later een meer uitgesproken verkrapping noodza‑
kelijk zijn, wat aanzienlijke economische kosten zou 
kunnen teweegbrengen. De Amerikaanse ervaring uit 
de jaren tachtig is daarvan een concreet voorbeeld.

Terwijl de problemen met de knelpunten in het 
aanbod gedurende de tweede helft van het jaar 
grotendeels wegvielen en de energieprijsinfla-
tie vertraagde, gleed het eurogebied af naar 
een inflatie van meer binnenlandse aard, wat 
vooral de vrees voor een loon-prijsspiraal aan-
wakkerde. Volgens de meest recente projecties van 
de diensten van het Eurosysteem zou de onderlig‑
gende inflatie tot in  2025 boven de 2 % blijven, 
vooral wegens de spanningen op de arbeidsmarkt en 
een snellere loongroei om de inflatie te compenseren. 
De onderliggende inflatie zou niettemin teruglopen 
van 4,2 % in  2023 tot 2,4 % in  2025, tegen de 
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achtergrond van de wegebbende opwaartse effecten 
die samenhangen met de knelpunten en met de her‑
opening van de economie.

De situatie op de arbeidsmarkt en de opgete-
kende loondynamiek wijzen daadwerkelijk op 
een gevaar voor een loon-prijsspiraal. De arbeids‑
markt bleek in 2022 nog altijd veerkrachtig, met een 
historisch lage werkloosheidsgraad van gemiddeld 
6,7 % en een recordpercentage van het totale aantal 
banen dat onvervuld blijft, namelijk 3,1 %. Tegen die 
achtergrond is het waarschijnlijker dat werknemers 
loonsverhogingen zullen eisen om hun koopkracht‑
verlies te compenseren. Hoewel de nominale lonen 
sinds eind 2021 gestegen zijn, deed een hollende in‑
flatie de reële lonen immers met 5 % afnemen tussen 
het derde kwartaal van 2021 en het derde kwartaal 
van  2022. Met name de door de ECB vastgestelde 
index van de contractlonen is in de eerste drie kwar‑
talen met gemiddeld 2,8 % gestegen, wat meer is 
dan het langetermijngemiddelde (2,1 %).

De Raad van Bestuur 
heeft de indicatoren van 
de inflatieverwachtingen 
nauwlettend gevolgd

De inflatieverwachtingen van de financiële 
markten op korte termijn namen duidelijk toe 
maar ze bleven relatief stevig verankerd op 
langere termijn. Die verwachtingen zijn afgeleid uit 
derivaten op de financiële markten (inflatieswaps). 
De  eenjaars inflatieverwachtingen weerspiegelen 
vooral de laatste inflatiecijfers en het recente verloop 
van de groothandelsprijzen voor energie. Ze bereikten 
een piek van meer dan 8 % in augustus 2022, waarna 
ze terugliepen. De inflatieverwachtingen binnen twee 
jaar bleven daarentegen veel dichter bij 2 %. Ze kwa‑
men in 2022 trouwens slechts zeer kortstondig boven 
de drempel van 3 % uit. Ze reageerden op de verkrap‑
ping van het monetair beleid door terug te lopen tot 
circa 2 % zodra het vooruitzicht op een rentestijging 
gestalte kreeg. Op langere termijn zijn de inflatiever‑
wachtingen in de eerste plaats een maatstaf voor de 
geloofwaardigheid van het monetair beleid van de 
ECB. Hoewel het niveau van 2,5 % dat de langeter‑
mijnverwachtingen – die betrekking hebben op een 
periode van vijf jaar die over vijf jaar begint – tijdens 
de eerste helft van het jaar bereikten, zorgwekkend 

was, namen ze vervolgens af zodra de reactie van het 
monetair beleid concreter werd.

De enquêtes bij professionele voorspellers be-
vestigen de dynamiek van de inflatieverwach-
tingen. De ECB houdt om de drie maanden een 
enquête bij professionele voorspellers. De zowat vijf‑
tig deelnemers zijn experts die uiteenlopende prog‑
nosemethoden hanteren. Volgens die enquête is de 
stijging van de eenjaars inflatieverwachtingen in 2022 
versneld. In het vierde kwartaal beliepen ze bijna 
5 %. De verwachtingen voor inflatie binnen twee jaar 
namen eveneens toe, ook al blijft het niveau hiervan 
dichter bij 2 %. De in december bekendgemaakte in‑
flatieprojecties van de diensten van het Eurosysteem 
stroken met die verwachtingen (6,3 % gemiddeld 
voor 2023, 3,4 % voor 2024 en 2,3 % aan het einde 
van de projectieperiode in  2025). Op lange termijn, 
dat wil zeggen op een horizon van ongeveer vijf jaar, 
namen de inflatieverwachtingen eveneens sterk toe, 
namelijk van 1,7 % medio 2020 tot 2,2 % eind 2022. 
Bovendien houdt de ECB om de zes weken een en‑
quête bij een dertigtal monetaire  analisten. Hoewel 
de uit die enquête afgeleide inflatieverwachtingen 
nauw aansluiten bij die uit de enquête bij profes‑
sionele voorspellers, hebben ze ook betrekking op 
een nog verder afgelegen tijdstip, namelijk ‘wanneer 
de effecten van de economische schokken zijn weg‑
geëbd’. Dat tijdstip kan eenvoudigheidshalve wor‑
den geïnterpreteerd als binnen tien jaar. Volgens die 
enquête bleven de inflatieverwachtingen op lange 
termijn verankerd op 2 %.

De consumentenenquêtes en de verdeling van 
de antwoorden in enquêtes brachten echter 
een risico op een ontankering van de inflatie-
verwachtingen aan het licht. De ECB houdt elke 
maand een enquête waarin ze informatie inwint over 
de verwachtingen van ongeveer 14 000  consumen‑
ten van het eurogebied. Volgens deze enquête was 
de mediane inflatie drie jaar vooruit relatief hoog, 
namelijk 3 % in december 2022. Bovendien blijkt uit 
de verdeling van de antwoorden op de enquêtes bij 
professionele voorspellers dat het aantal responden‑
ten die op lange termijn een inflatie van ruimschoots 
meer dan 2 % verwachten, in  2022 is gestegen. 
Voorts kunnen ook verdelingen worden geraamd 
rond de marktverwachtingen op basis van inflatieop‑
ties. Ze wijzen eveneens op een verhoogd risico van 
hoge inflatie in de toekomst.
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Grafiek  2.2

De inflatieverwachtingen op korte termijn zijn fors gestegen, terwijl de inflatieverwachtingen  
op langere termijn relatief goed verankerd zijn gebleven op 2 %
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2.2 Monetairbeleidsmaatregelen

APP, verklaarde de Raad van Bestuur ook dat de 
voorwaarden van de forward guidance waren 
vervuld en dat de rente zou worden verhoogd. 
In juni  2022, toen de inflatieprojectie van de dien‑
sten van het Eurosysteem voor  2024 (einde van de 
projectieperiode) boven 2 % uitsteeg, wijzigde de 
ECB de communicatie over haar rentebeleid, omdat 
ze van oordeel was dat de voorwaarden van de 
forward guidance waren vervuld. De ECB deelde 
derhalve mee dat ze zich voornam de beleidsrentes 
te verhogen vanaf de vergadering van de Raad van 
Bestuur van eind juli ; ze was daarbij van oordeel dat 
er een geleidelijke maar krachtige rentestijging te 
verwachten viel. Met dat besluit hield de ECB zich 
aan de aangekondigde volgorde, waarbij ze de net‑
toaankopen stopzette kort vóór ze de beleidsrentes 
begon te verhogen.

De beleidsrentes van de ECB werden vanaf juli 
meermaals, en aanzienlijk, verhoogd. De eer‑
ste renteverhoging beliep 50  basispunten. Omdat 
de inflatie veel te hoog bleef en werd verwacht 
dat ze langdurig boven de doelstelling zou blijven, 
werd de normalisering van de rente voortgezet, via 
verhogingen met 75  basispunten in september en 
oktober en 50  basispunten in december. Aangezien 
de bij het Eurosysteem aangehouden overtollige liqui‑
diteitsreserves omvangrijk bleven, gold voor de korte 
geldmarktrente nog steeds een bodemrentesysteem. 
Dit betekent dat ze wordt bepaald door de rente 
op de depositofaciliteit, dat is de daggeldrente die 
de banken ontvangen voor de middelen die ze bij 
de ECB plaatsen. De kortetermijnrente in euro (euro 
short-term rate  – €STR) – de daggeldrente op de 
geldmarkt  – bleef daadwerkelijk dicht bij die rente, 
zij het enkele basispunten lager (aangezien de €STR 
rekening houdt met de transacties van banken met 
financiële instellingen die geen toegang hebben tot 
de depositofaciliteit van de ECB). Door de opeenvol‑
gende verhogingen werd de rente op de depositofa‑
ciliteit tegen het einde van het jaar op 2 % gebracht, 

De beoordeling van de bronnen van inflatie 
in het eurogebied en de persistentie ervan is 
in de loop van het jaar geëvolueerd, wat de 
versnelling verklaart van de maatregelen die 
werden genomen om het monetair beleid te 
normaliseren. Tegen de initiële achtergrond van het 
economisch herstel en de opwaartse herziening van 
de inflatieprognoses kondigde de Raad van Bestuur in 
december 2021 onder meer de volgende maatregelen 
aan : het einde van de nettoaankopen van activa in het 
kader van het pandemie‑noodaankoop programma 
(Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) 
en de geleidelijke vertraging van de aankopen van 
activa (Asset Purchase Programme – APP).

De nettoaankopen van activa in het kader van het 
PEPP werden eind maart 2022 stopgezet, terwijl 
die krachtens het APP geleidelijk afnamen en op 
1  juli werden stopgezet. Voor het APP werd aan‑
vankelijk (in december 2021) geen einddatum voor de 
nettoaankopen vastgesteld ; het was de bedoeling die 
nettoaankopen zolang voort te zetten als nodig was 
om de accommoderende invloed van de beleidsrentes 
te versterken. De krachtige stijging van de inflatie en 
de inflatieprognoses versnelde echter de geleidelijke 
afbouw van de nettoaankopen, die aanvankelijk drie‑
maandelijks plaatsvond, tot een maandelijks tempo 
(in maart  2022). Omdat de  inflatievooruitzichten op 
middellange termijn niet  afzwakten, werd vervolgens 
(in juni) besloten de nettoaankopen te beëindigen. 
Desondanks werden de aflossingen van zowel krach‑
tens het PEPP als het APP aangehouden effecten ge‑
durende de rest van het jaar verder herbelegd.

Het einde van de nettoaankopen 
van activa werd gevolgd door 
een verhoging van de beleidsrentes

Op het ogenblik dat werd besloten een einde 
te maken aan de nettoaankopen krachtens het 
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terwijl de €STR uitkwam op 1,9 %. Bovendien werd 
de rente op de basisherfinancieringstransacties – dat 
is de rente waartegen de banken bij de ECB midde‑
len kunnen lenen voor een week – opgetrokken tot 
2,5 % en de rente op de marginale beleningsfaciliteit, 
die van toepassing is op daggeldleningen, tot 2,75 %.

Daarnaast werd besloten om de verplichte re-
serves die de banken bij het Eurosysteem aan-
houden, te vergoeden tegen de rente op de 
depositofaciliteit van de ECB en niet langer 
tegen de rente op de basisherfinancierings-
transacties. Dat besluit brengt de vergoeding van 
de verplichte reserves in overeenstemming met de 
voorwaarden op de geldmarkt, zoals blijkt uit het 
peil van de €STR dat in de buurt ligt van de rente op 
de depositofaciliteit.

Bovendien besloot de Raad van Bestuur de 
bijzondere voorwaarden voor de TLTRO  III- 
transacties op te heffen en de rentetarieven 
op die transacties aan te passen. Tijdens de 
gezondheidscrisis was de rente op de TLTRO III‑
transacties – de derde reeks gerichte langerlopende 

herfinancieringstransacties – geïndexeerd op een ge‑
middelde van de beleidsrentes die gedurende de 
hele looptijd van de transactie van toepassing waren. 
Daarboven maakten de tot in juni  2022 geldende 
bijzondere voorwaarden het mogelijk financierings-
kosten van –1 % te bereiken. Sinds 23 november 2022 
worden die financieringskosten echter geïndexeerd 
op het gemiddelde van de vanaf die datum geldende 
beleidsrentes van de ECB. De Raad van Bestuur be‑
sloot tevens de banken drie extra datums voor een 
vrijwillige vervroegde terugbetaling aan te bieden. 
Die maatregelen werden genomen ter wille van de 
coherentie met het ruimere normaliseringsproces van 
het monetair beleid, aangezien ze bijdragen tot de 
normalisatie van de financieringskosten van de ban‑
ken en ze de transmissie van de verhogingen van de 
beleidsrentes naar de bancaire kredietvoorwaarden 
versterken. Die herijking verwijdert ook de elementen 
die de vrijwillige vervroegde aflossing van de in het 
kader van de TLTRO III geleende middelen ontmoe‑
digden. Het aandeel van die TLTRO’s op de balans 
van het Eurosysteem daalde dit jaar als gevolg van de 
vervroegde aflossingen. De banken losten in novem‑
ber en december in totaal € 796 miljard af.
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De inkrimping van 
de obligatieportefeuille  
werd aangekondigd

Aangezien de vermindering van de activaporte-
feuille integrerend deel uitmaakt van het nor-
maliseringsproces, besloot de Raad van Bestuur 
om de aflossingen van activa die op vervaldag 
komen, niet meer volledig te herbeleggen. Uit 
het oogpunt van de monetairbeleidskoers zijn de 
inkrimping van de balans en de verhoging van de 
beleidsrentes geen perfecte substituten. Het balansbe‑
leid heeft een sterker effect op de langetermijnrente, 

terwijl het conventionele rentebeleid veeleer de korte‑
termijnrente beïnvloedt. Bijgevolg is een evenwichtige 
combinatie van beide beleidstypes gerechtvaardigd 
om de inflatie terug te dringen tot de doelstelling 
van 2 % op middellange termijn. In december besloot 
de Raad van Bestuur om de APP‑portefeuille vanaf 
maart 2023 te verkleinen door niet meer alle aflossin‑
gen op de hoofdsom van de vervallende activa te her‑
investeren. Die inkrimping zal gemiddeld € 15 miljard 
per maand bedragen tot het einde van het tweede 
kwartaal van  2023, waarna het tempo ervan met‑
tertijd zal worden aangepast. Voor het PEPP zouden 
de herinvesteringen tot eind 2024 worden voortgezet.
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2.3 De transmissie van 
de monetairbeleidsmaatregelen  
naar de financieringsvoorwaarden

De monetairbeleidsmaatregelen werken met 
vertraging door in de economie waarbij sommige 
variabelen later reageren dan andere. De invloed 
op de marktverwachtingen en op de voorwaarden 
op de financiële markten is doorgaans snel merkbaar, 
zoals bleek uit de aankondigingen over de normalise‑
ring van het monetair beleid en de uitvoering van de 
maatregelen. Daarentegen duurt het langer alvorens 
de beslissingen doorwerken in de reële economie.

De transmissie verliep vrij vlot 
op de geldmarkten, zij het met 
enige beroering op de markt van 
de gewaarborgde leningen

Het verloop van de €STR volgde de verhogingen 
van de rente op de depositofaciliteit. De wijzigin‑
gen in de beleidsrentes van de ECB werken eerst door 
in de korte geldmarktrente. Meer bepaald vormt de 
€STR de impliciete operationele doelstelling van het 
rentebeleid van de ECB. Dat tarief geldt immers als 
referentie voor de aan de daggeldrente geïndexeerde 
swaps, waarvan de vaste rentetarieven als risicovrij 
worden beschouwd. Die curve van de swaprentes 
bepaalt dus de monetairbeleidskoers, niet enkel op 
korte maar ook op langere termijn, aangezien ze de 
verwachtingen inzake de beleidsrente weergeeft.

Ondanks de vlotte transmissie van het monetair 
beleid naar de €STR ontstonden er spanningen 
op de markt van de gewaarborgde leningen, 
die nog sterker zouden zijn geweest mocht het 
Eurosysteem niet het geldende plafond voor de 
vergoeding van de overheidsdeposito’s hebben 
aangepast. De rentetarieven op verschillende soorten 
gewaarborgde leningen weerspiegelden noch onmid‑
dellijk noch volledig de verhogingen van de rente 

op de depositofaciliteit. Die gebrekkige transmissie 
is te wijten aan verscheidene factoren die verklaren 
waarom zo weinig kwaliteitsvolle liquide activa als 
onderpand (collateral) beschikbaar zijn. Enerzijds is de 
vraag naar effecten als onderpand gestegen : de ren‑
testijging heeft de waarde van het collateral uitgehold, 
wat betekent dat er voor eenzelfde nominaal bedrag 
aan gewaarborgde leningen meer effecten nodig zijn ; 
de toename van de volatiliteit op de markten heeft 
ook de waarborgvereisten versterkt. Anderzijds is het 
aanbod van op de markt beschikbare effecten vermin‑
derd doordat het Eurosysteem in het kader van zijn 
aankoopprogramma’s veel overheidsobligaties heeft 
opgekocht. Die schaarste aan onderpand zou nog 
meer uitgesproken zijn geweest indien het plafond 
van 0 % voor de vergoeding van de overheidsdepo‑
sito’s was gehandhaafd. De overheid zou dan wellicht 
hebben getracht die deposito’s op de geldmarkt te 
beleggen – tegen onderpand, minstens gedeeltelijk – 
teneinde er een positieve vergoeding voor te krijgen. 
Om de spanningen niet op te voeren, besloot de Raad 
van Bestuur op 8 september 2022 dat het plafond voor 
de overheidsdeposito’s tijdelijk (tot 30 april 2023) gelijk 
zou blijven aan het laagste percentage van ofwel de 
rente op de depositofaciliteit ofwel de €STR.

Aangezien de normalisering van het monetair 
beleid grotendeels was verwacht, keerde de 
risicovrije nominale langetermijnrente vanaf 
eind  2021 terug naar positief terrein en bleef 
ze daarna stijgen. De tienjaars rente, bijvoorbeeld, 
kwam vanaf september  2022 boven 2 % uit en be‑
reikte gemiddeld 2,5 % in december. De reële renteta‑
rieven – dat zijn de nominale rentetarieven verminderd 
met de inflatiecompensatie  – bleven lang negatief. 
Vanaf september begon de reële langetermijnrente 
rond 0 % te schommelen. Rekening houdend met de 
compensatie voor de inflatie die nog zeer hoog was 
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op korte termijn, bleef de reële korte rente echter dui‑
delijk negatief, zij het op een geleidelijk hoger niveau 
aan het einde van het jaar, nadat ze in augustus onder 
de grens van –7 % was gedaald.

De rendementsecarts van overheids- 
en bedrijfsobligaties ten opzichte 
van de risicovrije rente bleven 
doorgaans beperkt

De rendementen op overheidsobligaties volgden 
al met al van nabij de bewegingen van de risi-
covrije rente, ook al doken er tekenen van een 
beperkte fragmentatie op. Het verschil tussen het 
gewogen gemiddelde van de tienjaars rendementen 
op overheidsobligaties en de risicovrije rente bleef ge‑
durende heel 2022 relatief dicht bij nul. De bewegingen 
in de risicovrije rente – die de verwachtingen omtrent 
toekomstige wijzigingen in de monetairbeleids rentes 
weerspiegelen – werden dus bijna volledig doorgere‑
kend. De dynamiek die eigen is aan bepaalde lidstaten, 
zorgde echter voor een grotere spreiding van de ren‑
dementsecarts op overheidsobligaties. Het Italiaanse 
rendementsecart steeg bijvoorbeeld tussen het be‑
gin en het einde van het jaar van ongeveer 100 tot 

150 basispunten. Tegelijkertijd werd het Duitse rende‑
mentsverschil negatiever, aangezien het terugliep van 
ongeveer –25 basispunten tot –40 basispunten, deels 
wegens de hoge vraag naar Duitse obligaties als onder‑
pand voor leningen op de geldmarkt.

De fragmentatie van de financieringsvoorwaar-
den bleef beperkt, ook dankzij de aankondi-
gingen over de activering van flexibiliteit bij 
de herinvesteringen van effecten uit het PEPP 
en de creatie van een nieuw instrument : het 
‘Transmission Protection Instrument’ (TPI). Die 
aankondigingen volgden op een ad‑hocvergadering 
van de Raad van Bestuur op 15  juni 2022, terwijl de 
grote lijnen van het TPI werden vastgelegd tijdens de 
gewone vergadering van de Raad in juli. Flexibiliteit 
bij de herinvesteringen krachtens het PEPP betekent 
dat de aangehouden activa soepel in de tijd kunnen 
worden herbelegd, tussen de activacategorieën en de 
jurisdicties, om de vlotte transmissie van het monetair 
beleid te ondersteunen. Voor de aankopen van effec‑
ten van de overheidssector blijft de referentieverdeling 
tussen de jurisdicties de kapitaalverdeelsleutel van het 
Eurosysteem tussen de nationale centrale banken. 
Het TPI, van zijn kant, stelt de ECB onder bepaalde 
voorwaarden in staat financiële effecten te kopen 

Grafiek  2.4

De risicovrije nominale rentetarieven werden positief, terwijl de reële rentetarieven in de buurt  
van nul kwamen 1

(in %)

4

2

0

–2

–4

–6

–8
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nominale rente op één jaar

Reële rente op één jaar Reële rente op vĳf jaar Reële rente op tien jaar

Nominale rente op vĳf jaar Nominale rente op tien jaar
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om ‘ongerechtvaardigde, wanordelijke marktontwik‑
kelingen tegen te gaan die een ernstige bedreiging 
vormen voor de transmissie van het monetair beleid 
in het hele eurogebied’. De landen die in aanmerking 
komen voor obligatieaankopen in het kader van het 
TPI moeten een gezond en duurzaam begrotings‑ en 
macro‑economisch beleid voeren. In ieder geval zul‑
len de aankopen beëindigd worden in geval van een 
duurzame verbetering van de transmissie of op basis 
van een beoordeling dat de aanhoudende spanningen 
te wijten zijn aan de economische fundamentals van 
het land. Het TPI verschilt van het PEPP hoofdzakelijk 
doordat de activering ervan niet afhankelijk is van het 
verloop van de pandemie. Daarbij moet ook worden 
opgemerkt dat de rechtstreekse monetaire transac‑
ties (Outright Monetary Transactions – OMT) tot het 
instrumentarium van het Eurosysteem blijven behoren.

Verderop in de transmissieketen van het mone-
tair beleid schommelden de verschillen tussen de 
rente op bedrijfsobligaties en de risicovrije rente, 
maar ze bleven al met al beperkt. Die verschillen na‑
men tijdelijk toe als gevolg van de invasie van Oekraïne 
door Rusland. Kort voor de zomer begonnen ze weer te 

stijgen, tegen de achtergrond van de normalisering van 
het monetair beleid, en met name de stopzetting van 
de nettoaankopen van bedrijfsobligaties. In de tweede 
helft van het jaar zorgde de vrees voor een economi‑
sche recessie opnieuw voor een tijdelijke toename van 
de rendementsverschillen.

De financieringskosten van de banken namen 
eveneens toe. De rendementen van de bankobligaties 
zetten hun duidelijke opwaartse trend voort. De tarie‑
ven van de nieuwe deposito’s van de niet-financiële on‑
dernemingen en de huishoudens stegen daarentegen 
slechts zeer weinig en ze bleven eind 2022 dus nog op 
een laag peil. Het gemiddelde rentetarief op de depo‑
sito’s van de huishoudens (die de deposito’s op zowel 
korte als middellange en lange termijn omvatten) en 
de ondernemingen beliep 0,5 % in december. Aan het 
einde van het jaar was in verscheidene landen van het 
eurogebied een uitstroom uit zichtdeposito’s en een 
instroom in termijndeposito’s merkbaar. Dit betekent 
dat de ondernemingen en de huishoudens een actief 
portefeuillebeheer nastreven om profijt te trekken van 
het toenemende positieve verschil tussen de vergoe‑
ding op termijndeposito’s en die op zichtdeposito’s.

Grafiek  2.5
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Bron : Refinitiv.
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Het bancair krediet werd duurder

De bancaire rente op leningen aan huishou-
dens en ondernemingen steeg snel en krachtig. 
De  geaggregeerde maatstaf van de bancaire rentes 
op de leningen aan huishoudens en ondernemin‑
gen bereikte respectievelijk 2,9 % en 4 % in decem‑
ber 2022, terwijl die rentetarieven aan het begin van 
het jaar nog respectievelijk 1,3 en 1,4 % bedroegen. 
Dat de rente op bankleningen sterker toeneemt dan 
de financieringskosten van de banken (met name de 
depositorente) wijst erop dat de bancaire marges naar 
een normaler peil opschuiven.

Tegelijk met het duurder worden van de lenin-
gen werden de kredietverleningscriteria voor 
zowel de niet-financiële ondernemingen als 
de huishoudens aangescherpt. Uit de resultaten 
van de enquête van het Eurosysteem naar de ban‑
caire kredietverlening kunnen de redenen hiervoor 
worden afgeleid. In het licht van de economische 

vertraging en de vrees voor een recessie hadden 
vooral de gestegen risicoperceptie en de afname 
van de risicotolerantie bij de banken een invloed 
op de verstrakking van de kredietverleningscriteria 
voor ondernemingen en huishoudens. Hoewel de 
forse aanscherping in  2022 vergelijkbaar was met 
die gedurende de COVID-19-crisis, was ze duidelijk 
minder uitgesproken dan tijdens de wereldwijde 
financiële crisis. Bovendien wijst de enquête op een 
sterke daling van de vraag naar leningen voor de 
aankoop van woningen vanwege de huishoudens 
in 2022, vooral als gevolg van de rentestijging maar 
ook wegens een afname van het vertrouwen en 
de slechtere vooruitzichten op de vastgoedmarkt. 
De vraag van de ondernemingen naar leningen 
bleef daarentegen gedurende het grootste deel 
van 2022 toenemen. Ze werd gestimuleerd door de 
behoeften aan financiering van het bedrijfskapitaal 
(die onder meer verband hielden met de hogere 
productiekosten en de toename van de voorraden 
door de zwakkere vraag).
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Bron : ECB.
1 Gemiddelde rente op nieuwe deposito’s gewogen op basis van de volumes van de overeenstemmende uitstaande bedragen.
2 Gemiddelde rente op nieuwe kredieten.
3 Uitsluitend hypothecaire kredieten.
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2.4 Het monetair beleid in onzekerheid

depositofaciliteit blijft – vereist een kritiek niveau aan 
liquiditeitsreserves van de commerciële banken bij de 
ECB. Dit verschilt van het ‘corridorsysteem’, waarbij 
liquiditeitsreserves schaars zijn en de korte geldmarkt‑
rente zich min of meer in het midden van de door de 
beleidsrentes bepaalde marge beweegt – voor de ECB 
zijn dat de rente op de depositofaciliteit en de rente 
op de marginale beleningsfaciliteit.

Gedurende de tweede helft van het jaar lag de 
klemtoon op het feit dat de beslissingen van de 
Raad van Bestuur per vergadering zouden wor-
den genomen op basis van nieuwe gegevens. 
Kort nadat de voorwaarden van de forward guidance 
waren vervuld, werd immers besloten een benadering 
‘per vergadering’ (meeting-by-meeting) te volgen. 
De forward guidance was minder relevant geworden 
omdat deze beleidsindicaties door de hoge mate van 
economische onzekerheid snel te beperkend konden 
blijken. Bovendien besloot de Raad van Bestuur om 
de beslissingen over de beleidsrentes afhankelijk te 
maken van binnenkomende gegevens (data‑depen‑
dent). De monetairbeleidsbeslissingen mogen even‑
wel niet enkel worden gebaseerd op de waarneem‑
bare inflatiegegevens – die wijzen op een inflatie die 
ruim hoger is dan de doelstelling – teneinde de rente 
niet te sterk te verhogen. De transmissie van het 
monetair beleid naar de reële economie vergt tijd en 
de in 2022 genomen maatregelen zouden hun volle 
uitwerking op de economie kunnen hebben wanneer 
de inflatie opnieuw een neerwaarts pad volgt of zelfs 
dicht bij de doelstelling uitkomt. Uitsluitend vertrou‑
wen stellen in de inflatieprojecties houdt daartegen‑
over het risico in dat er te zwak wordt gereageerd, 
aangezien die projecties doorgaans wijzen op een 
terugkeer van de inflatie naar de doelstelling van 2 %.

De Raad van Bestuur was van oordeel dat de ren-
tetarieven nog sterk en gestaag zullen moeten 
stijgen, en besloot bovendien de omvang van de 
APP-portefeuille in een gelijkmatig en voorspel-
baar tempo af te bouwen. De beleidsrentetarieven 

De economische situatie en vooruitzichten blij-
ven hoogst onzeker, wat het moeilijker maakt 
inflatieprognoses op te stellen en daaruit de 
gevolgen voor het monetair beleid af te leiden. 
Omdat het monetair beleid met vertraging de inflatie 
beïnvloedt, is het in de eerste plaats gebaseerd op de 
inflatieprognoses, zodat het nodig is dergelijke prog‑
noses op te stellen. De prognosefouten tijdens de 
afgelopen kwartalen waren echter groot. Die fouten 
zijn ofwel toe te schrijven aan de economische schok‑
ken die de inflatie herhaaldelijk beïnvloedden, ofwel 
aan de beperkingen die verbonden zijn aan de struc‑
tuur van de macro‑economische modellen waarop 
de projecties berusten. De modellen ondervinden 
bijvoorbeeld moeilijkheden om regimeveranderingen 
en de gevolgen van zeldzame gebeurtenissen – zoals 
een oorlog, een pandemie of een financiële crisis – in 
kaart te brengen.

Terwijl de monetairbeleidsrentes duidelijk stij-
gen en de balans van het Eurosysteem begon 
te krimpen, is de precieze koers van het mone-
tair beleid dan ook onbekend. Op conceptueel 
vlak houdt de normalisering van het conventioneel 
monetair beleid in dat de beleidsrentes terugkeren 
naar de natuurlijke evenwichtsrente (r*), dat is de 
rente die de economische bedrijvigheid op haar po‑
tentieel niveau en de inflatie op de doelstelling van 
de centrale bank handhaaft. Die natuurlijke rente is 
echter niet waarneembaar en de raming ervan is niet 
eenduidig : er bestaan brede betrouwbaarheidsinter‑
vallen rond de ramingen, die overigens afhangen 
van het gebruikte model. Gelet op de onzekerheid 
omtrent dat evenwichtsniveau, mag niet enkel dit 
referentiepunt worden gehanteerd om de reactie van 
het monetair beleid in real time uit te stippelen. 
Bovendien behoort ook de inkrimping van de balans 
van het Eurosysteem tot het normaliseringsproces. 
De omvang en de samenstelling van de balans zijn 
afhankelijk van het systeem waarin het conventioneel 
rentebeleid wordt gevoerd. Een ‘bodemrentesysteem’ 
–  waarbij de korte rente dicht bij de rente op de 
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van de ECB zijn het voornaamste instrument waarmee 
de Raad van Bestuur de monetairbeleidskoers kan 
bepalen. Ze zullen worden vastgesteld op niveaus die 
restrictief genoeg zijn om een tijdige terugkeer van de 
inflatie naar de doelstelling van 2 % op middellange 
termijn te verzekeren. Het tempo van de vermindering 
van de APP‑portefeuille zal regelmatig opnieuw wor‑
den beoordeeld zodat het in overeenstemming blijft 
met de monetairbeleidsstrategie en met de algemene 
monetairbeleidskoers om de goede marktwerking te 
vrijwaren en om de geldmarktverhoudingen op korte 
termijn strikt te blijven beheersen. Tegen eind  2023 
zal de Raad ook zijn operationele kader voor het 
sturen van de korte rente evalueren. Dat kader zal 
informatie verschaffen over het eindpunt van het 
normaliseringsproces van de balans.

De keuzes van de andere 
beleidsmakers bepalen ook 
het inflatieverloop

Een doeltreffend monetair beleid vereist cohe-
rente beslissingen in verschillende beleidsdomei-
nen, met name bij het macroprudentieel beleid 
en het begrotingsbeleid. Deze laatste beïnvloe‑
den, net als het monetair beleid, de geaggregeerde 
vraag en dus de inflatie. De effecten van de mone‑
tairbeleidsmaatregelen zouden dus kunnen worden 
afgezwakt, of zelfs tenietgedaan, door een soepeler 
macroprudentieel en budgettair beleid.

Het macroprudentieel beleid zal in het onzekere 
economische klimaat met grotere risico’s voor 
de financiële stabiliteit worden geconfronteerd. 
Indien de rente te sterk of te snel wordt verhoogd, 
zouden de kosten van de private of publieke schulden 
zo sterk kunnen oplopen dat de terugbetalingsca‑
paciteit in het gedrang komt of dat het moeilijker 
wordt nieuwe leningen aan te gaan. Dat kan een 
ongunstige financiële accelerator in gang zetten. 
Anderzijds kan een aanhoudende lage rente – vooral 
in reële termen – buitensporig risicogedrag aanmoe‑
digen waardoor in bepaalde marktsegmenten, zoals 
de aandelen‑ of vastgoedmarkt, zeepbellen kunnen 
ontstaan. Het monetair beleid kan die risico’s evenwel 
in aanmerking nemen, aangezien financiële stabiliteit 
een noodzakelijke voorwaarde is voor prijsstabiliteit.

Terwijl tijdens de pandemie het monetair be-
leid en het begrotingsbeleid elkaar versterkten, 
vergt de nieuwe macro-economische omgeving 
een andere combinatie om de inflatie doeltref-
fend te bestrijden. Beide beleidsvormen slaagden 
er snel in de economie uit de diepe recessie te ha‑
len waarin de gezondheidscrisis haar had gestort, 
door de forse daling van de vraag tegen te gaan en 
een neerwaartse prijsspiraal te verhinderen. De ECB 
voerde het PEPP in en stelde nieuwe gerichte langer‑
lopende herfinancieringstransacties voor. Aangezien 
de inflatie sindsdien echter toenam en een algemeen 
verschijnsel werd, moest het monetair beleid zijn 
koers wijzigen. Het begrotingsbeleid ondersteunde 
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dan weer de vraag via programma’s om de werkge‑
legenheid in stand te houden en via algemene steun‑
maatregelen op nationaal en Europees vlak.

Een te soepel begrotingsbeleid zou niet alleen 
een snellere rentestijging tot gevolg hebben 
maar ook het risico van fragmentatie in het 
eurogebied verhogen. Omdat grote begrotings‑
tekorten de geaggregeerde vraag schragen en zo 
de inflatie boven de doelstelling houden, heeft het 
monetair beleid geen andere keuze dan de beleids‑
rentes nog verder te verhogen om de inflatie te 
drukken. Bovendien zou de houdbaarheid van de 
overheidsschuld in twijfel kunnen worden getrokken 
mochten de rentetarieven snel en krachtig worden 
verhoogd. Kredietgevers zouden dan ontradende 
risicopremies eisen, wat de financieringsvoorwaar‑
den voor overheden verder zou aanscherpen. De 
turbulentie waarmee het Verenigd Koninkrijk tijdens 
het afgelopen jaar af te rekenen had, herinnerde er‑
aan dat de overheid op een geloofwaardige manier 
een verantwoordelijk begrotingsbeleid moet voeren ; 
meer in het algemeen wees die onrust uit dat een 
incoherente beleidsmix de economie van een land 
kan destabiliseren.

De budgettaire steunmaatregelen om de econo-
mie te beschermen tegen de gevolgen van de 
hoge energieprijzen, moeten tijdelijk en gericht 
zijn en zodanig worden uitgewerkt dat ze de 
prikkels vrijwaren om het energieverbruik te 
verminderen. Het is met name belangrijk de meest 
kwetsbare huishoudens en ondernemingen te be‑
schermen tegen de energieprijsschok, maar ook de 

potentiële groei en de energieonafhankelijkheid te 
bevorderen via overheidsinvesteringen en structurele 
hervormingen. Om de energiecrisis op te vangen, 
werden echter vele niet‑gerichte maatregelen ge‑
nomen. Overheden maakten namelijk gebruik van 
verlagingen van de indirecte belastingen, subsidies of 
prijsplafonds op energie.

Tegen de achtergrond van de fors stijgende 
energieprijzen rijst de vraag hoe de lasten 
van de verslechtering van de ruilvoet het best 
worden verdeeld over de ondernemingen, de 
werknemers en de Staat. Voor de landen die net‑
to-invoerders van energie zijn, leidt de duurdere ener‑
gie tot een algemene verarming van de bevolking. 
De overheid kan de impact op de meest kwetsbaren 
trachten te temperen via gerichte beleidsmaatrege‑
len. Van hun kant proberen de ondernemingen bij 
loononderhandelingen hun marges te vrijwaren en de 
werknemers hun koopkracht. In een extreem scenario 
waarin de ondernemingen ernaar streven hun winst 
per eenheid product ongewijzigd te houden, zou een 
daling van de koopkracht van de huishoudens leiden 
tot een lagere vraag naar producten van de onderne‑
mingen. In het andere uiterste zou de handhaving van 
de volle koopkracht van de werknemers het vermo‑
gen van de ondernemingen bedreigen om voldoende 
middelen voor hun investeringen te genereren ; dit 
zou dan uiteindelijk hun overlevingskansen in het 
gedrang brengen, ten koste van de werkgelegenheid 
en het welzijn. Die  loon onderhandelingen hangen 
nauw samen met de werkelijke en verwachte inflatie. 
De centrale banken zien dus nauwlettend toe op de 
ontwikkelingen ter zake.
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