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Overzicht 2 

Economische en monetaire 

ontwikkelingen 

Overzicht 

Tijdens zijn monetairbeleidsvergadering van 14 december 2017 heeft de Raad 

van Bestuur vastgesteld dat er nog altijd een ruime mate van monetaire 

accommodatie nodig is om de inflatie te laten terugkeren naar niveaus 

beneden maar dicht bij de 2%. De informatie die sinds de vorige 

monetairbeleidsvergadering van eind oktober beschikbaar is gekomen, waaronder 

de nieuwe door medewerkers van het Eurosysteem samengestelde macro-

economische projecties, wijst op een in stevig tempo groeiende economie en een 

aanzienlijke verbetering van de groeivooruitzichten. De Raad van Bestuur was van 

oordeel dat de krachtige conjuncturele dynamiek en de aanzienlijke vermindering 

van de economische onderbenutting reden vormen voor groter vertrouwen dat de 

inflatie zich in de richting van de inflatiedoelstelling zal bewegen. Tegelijkertijd blijft 

de binnenlandse inflatiedruk echter over het algemeen gering en vertoont deze nog 

geen overtuigende tekenen van een duurzame opwaartse trend. De Raad van 

Bestuur was daarom van oordeel dat er een ruime mate van monetaire stimulering 

nodig blijft om de onderliggende inflatiedruk verder te laten oplopen en de 

ontwikkeling van de totale inflatie op middellange termijn te ondersteunen. Deze 

voortgezette monetaire ondersteuning wordt verleend in de vorm van de aanvullende 

netto activa-aankopen waartoe de Raad van Bestuur tijdens zijn 

monetairbeleidsvergadering van oktober heeft besloten, de aanzienlijke voorraad 

aangekochte activa en aanstaande herinvesteringen, en de beleidsindicaties inzake 

de rentetarieven. 

Economische en monetaire beoordeling ten tijde van de 

vergadering van de Raad van Bestuur van 14 december 2017 

In het oordeel van de Raad van Bestuur over de economie komt tot uiting dat 

alle landen en alle sectoren in het eurogebied solide en breed gedragen 

economische groei blijven vertonen. De groei van het reële bbp wordt 

ondersteund door de groei van de particuliere consumptie en de investeringen en 

door de uitvoer, die profiteert van het breed gedragen mondiale herstel. De meest 

recente enquêteresultaten en binnengekomen cijfers bevestigen het krachtige 

groeitempo. Ook de wereldeconomie blijft in stevig tempo doorgroeien en het herstel 

lijkt wereldwijd synchroon te verlopen. 

De financieringscondities in het eurogebied zijn nog steeds uiterst gunstig. De 

rendementen op overheidsobligaties van het eurogebied zijn sinds 7 september licht 

gedaald. De rendementsecarts op bedrijfsobligaties zijn eveneens gedaald, terwijl de 

aandelenkoersen van niet-financiële ondernemingen in het eurogebied zijn 

gestegen. Tegelijkertijd bleven de waarderingen van bedrijfsobligaties en aandelen 
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ondersteuning ondervinden van de goede economische vooruitzichten. Op de 

valutamarkten is de koers van de euro de afgelopen maanden vrijwel ongewijzigd 

gebleven. 

In de door medewerkers van het Eurosysteem samengestelde macro-

economische projecties voor het eurogebied van december 2017 wordt een 

stijging van het reële bbp op jaarbasis voorzien van 2,4% in 2017, 2,3% in 2018, 

1,9% in 2019 en 1,7% in 2020. Vergeleken met de door medewerkers van het 

Eurosysteem samengestelde macro-economische projecties van september 2017 

zijn de vooruitzichten voor de groei van het bbp aanzienlijk naar boven bijgesteld. De 

aanhoudende economische groei in het eurogebied zal naar verwachting 

ondersteuning blijven ondervinden van de monetairbeleidsmaatregelen van de ECB. 

Bovendien vinden de private bestedingen en de consumptiegroei ondersteuning in 

de verminderde noodzaak tot schuldenafbouw en de verbeterde 

arbeidsmarktomstandigheden. De grotere winstgevendheid van bedrijven en de zeer 

gunstige financieringscondities blijven het herstel van de bedrijfsinvesteringen 

stimuleren, terwijl exporteurs uit het eurogebied profiteren van de aanhoudende 

groei van de wereldeconomie. 

Volgens de flashraming van Eurostat steeg de twaalfmaands-HICP-inflatie in 

het eurogebied van 1,4% in oktober naar 1,5% in november. Tegelijkertijd zijn de 

indicatoren van de onderliggende inflatie recentelijk enigszins gedaald, wat deels het 

gevolg is van bijzondere factoren. Op basis van de huidige futuresprijzen voor olie 

wordt voor de komende maanden eerst een matiging van de totale 

twaalfmaandsinflatie verwacht, vooral als gevolg van basiseffecten in de 

energieprijzen, en daarna een stijging. De onderliggende inflatie wordt bevorderd 

door de monetairbeleidsmaatregelen van de ECB, de aanhoudende economische 

groei, de daarmee samenhangende verdwijning van de economische onderbenutting 

en de stijgende loongroei en zal naar verwachting op middellange termijn geleidelijk 

stijgen. 

Deze analyse komt in grote lijnen ook naar voren uit de door medewerkers van 

het Eurosysteem samengestelde macro-economische projecties voor het 

eurogebied van december 2017, die een twaalfmaands-HICP-inflatie voorzien 

van 1,5% in 2017, 1,4% in 2018, 1,5% in 2019 en 1,7% in 2020. Ten opzichte van 

de door medewerkers van de ECB samengestelde macro-economische projecties 

voor het eurogebied van september 2017 zijn de vooruitzichten voor de totale HICP-

inflatie naar boven bijgesteld, hoofdzakelijk als gevolg van hogere olie- en 

voedselprijzen. 

De projecties van december voorzien eveneens een verdere daling van het 

begrotingstekort van het eurogebied over de projectieperiode, met name als 

gevolg van conjunctuurverbeteringen en lagere rentelasten. Verwacht wordt dat 

de begrotingskoers voor het eurogebied als geheel in grote lijnen neutraal blijft. De 

overheidsschuldquote van het eurogebied zal naar verwachting verder dalen, zij het 

wel vanaf een nog altijd hoog niveau. 

De economische analyse wordt gecompleteerd door de monetaire analyse, 

waaruit voor het derde kwartaal en oktober 2017 opnieuw een krachtige 
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geldgroei naar voren komt. Het ruime monetaire aggregaat is in oktober opnieuw 

gegroeid, met 5%, wat overeenkomt met het gestage groeitempo dat sinds medio 

2015 wordt waargenomen. Ook het herstel van de groei van de kredietverlening aan 

de private sector zet door. De totale jaarlijkse externe financiering aan niet-financiële 

vennootschappen in het eurogebied is in het derde kwartaal van 2017 naar schatting 

gestegen, onder invloed van verbeteringen in zowel de bancaire kredietverlening als 

de uitgifte van schuldbewijzen. 

Monetairbeleidsbeslissingen 

Op basis van zijn reguliere economische en monetaire analyses heeft de Raad 

van Bestuur bevestigd dat een ruime mate van monetaire accommodatie 

noodzakelijk is om te zorgen voor een duurzame terugkeer van de inflatie naar 

niveaus beneden maar dicht bij de 2%. De Raad van Bestuur heeft besloten de 

basisrentetarieven van de ECB ongewijzigd te laten en handhaaft zijn verwachting 

dat deze tarieven langere tijd op het huidige niveau zullen blijven, tot ruim na de 

periode van de netto activa-aankopen van het Eurosysteem. Met betrekking tot de 

bijzondere monetairbeleidsmaatregelen heeft de Raad van Bestuur zijn voornemen 

bevestigd om de aankopen in het kader van het programma voor de aankoop van 

activa (asset purchase programme – APP) vanaf januari 2018 voor een bedrag van 

€ 30 miljard per maand voort te zetten tot eind september 2018, of zo nodig langer, 

en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende 

verandering in het beloop van de inflatie die in overeenstemming is met zijn 

inflatiedoelstelling. Bovendien heeft de Raad van Bestuur opnieuw bevestigd klaar te 

staan om het APP uit te breiden of te verlengen als de vooruitzichten minder gunstig 

worden of als de financiële omstandigheden niet langer in overeenstemming zijn met 

verdere ontwikkeling naar een duurzame verandering in het beloop van de inflatie. 

De Raad van Bestuur herhaalde verder dat het Eurosysteem de aflossingen op 

effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben 

bereikt, nog geruime tijd na de beëindiging van zijn netto activa-aankopen zal 

herbeleggen, in ieder geval zo lang als nodig is. 
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1 Externe omgeving 

De wereldeconomie blijft in stevig tempo groeien en lijkt zich in toenemende mate 

gelijktijdig te ontwikkelen. De vooruitzichten voor de geavanceerde economieën 

houden een stevige groei in, die afvlakt wanneer de opgaande conjunctuur in de 

loop van de projectieperiode zijn hoogtepunt bereikt. De vooruitzichten voor de 

opkomende markteconomieën worden ondersteund door de aantrekkende 

bedrijvigheid in grondstoffenexporterende landen. Indicatoren voor de wereldhandel 

wijzen op een opleving in het derde kwartaal. De mondiale inflatie zal naar 

verwachting langzaam stijgen nu de overcapaciteit op wereldschaal afneemt. 

Mondiale economische bedrijvigheid en handel 

De gestage groei van de wereldeconomie heeft een bredere basis gekregen en 

zette in de tweede helft van het jaar door. Het herstel lijkt zich wereldwijd 

gelijktijdig te ontwikkelen, nu het percentage landen waar de economische 

bedrijvigheid sterker groeit dan het gemiddelde van de afgelopen jaren sinds de 

tweede helft van 2016 toeneemt. Wat de geavanceerde landen betreft: in de 

Verenigde Staten is de economische bedrijvigheid in het derde kwartaal in een stevig 

tempo gegroeid, ondanks de gevolgen van de recente orkanen. Ook in Japan bleef 

het reële bbp in een flink tempo groeien, terwijl de bedrijvigheid in het Verenigd 

Koninkrijk relatief zwak was. Die zwakte was onder andere het gevolg van het 

negatieve effect van de waardevermindering van het pond op de reële inkomens van 

huishoudens en op de consumptie, waardoor het toegenomen 

concurrentievermogen en de positieve stimulans van de steeds stevigere groei in het 

eurogebied ruimschoots teniet werden gedaan. De bedrijvigheid in de opkomende 

markteconomieën wordt ondersteund door India en China en ook door Brazilië en 

Rusland, die uit een diepe recessie komen. Wel wordt voor de laatste twee landen 

op korte termijn enig verlies van dynamiek voorzien. 
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Op enquêtes gebaseerde indicatoren en stemmingsbarometers wijzen voor de 

korte termijn op aanhoudende groei van de wereldeconomie. De samengestelde 

wereldwijde Purchasing Managers’ Index (PMI) exclusief het eurogebied stond in het 

derde kwartaal op ongeveer hetzelfde peil als in de twee kwartalen daarvoor, in de 

buurt van het langjarig gemiddelde, wat erop wijst dat de gestage groei van de 

mondiale bedrijvigheid doorzet (zie Grafiek 1). De stemmingsbarometers zijn de 

afgelopen maanden eveneens gestegen. 

Grafiek 1 

Mondiale PMI voor de totale productie 

(spreidingsindex) 

 

Bronnen: Haver Analytics, Markit en berekeningen van ECB-medewerkers. 
Toelichting: De meest recente waarnemingen betreffen november 2017. Het langetermijngemiddelde betreft de periode van januari 

1999 tot en met november 2017. 

Hoewel het monetair beleid internationaal enige verschillen vertoont, blijven 

de mondiale financieringsvoorwaarden gunstig. De markten gaan nog steeds uit 

van een zeer geleidelijke verkrapping van het monetair beleid in de Verenigde 

Staten. Het Federal Open Market Committee (FOMC) heeft bij zijn vergadering in 

september de beleidsrente ongewijzigd gelaten, maar wel besloten een begin te 

maken met de balansverkorting bij het Federal Reserve System. In december is een 

renteverhoging doorgevoerd, zoals door de markt werd verwacht. De verwachting 

dat er in het Verenigd Koninkrijk een verkrapping ophanden was, die door een 

verhoging van de officiële beleidsrente werd bevestigd, werd opnieuw sterker 

vanwege de snelle stijging van de inflatie tot boven de inflatiedoelstelling en de 

hardnekkige opwaartse prijsdruk als gevolg van de recente depreciatie van het pond. 

In Japan handhaafde de Bank of Japan haar accommoderende koers. Om de 

schuldenopbouw in het Chinese financiële stelsel te beperken, zorgt de Chinese 

Volksbank sinds begin dit jaar voor krappere financieringsvoorwaarden door de 

marktrente te verhogen en stijging van de interbancaire rentetarieven te stimuleren. 

Andere opkomende markteconomieën, waaronder India en enkele 

grondstoffenexporterende landen, hebben onder invloed van afnemende inflatiedruk 

en hogere wisselkoersen hun beleidsrente verlaagd. In de geavanceerde 

economieën blijft de stemming op de financiële markten over het algemeen goed: de 

aandelenmarkten stijgen en de volatiliteit neemt verder af. In enkele grote 

opkomende economieën is de rente gedaald, wat heeft bijgedragen aan een 
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bescheiden verruiming van de financieringsvoorwaarden, en de instroom van 

kapitaal is er sterk toegenomen. 

Naar verwachting blijft de economische bedrijvigheid wereldwijd grotendeels 

stabiel, met opmerkelijke verschillen in de ontwikkelingen in diverse landen en 

regio's. Voor de geavanceerde economieën wordt flinke groei voorzien die afneemt 

in de loop van de projectieperiode, wanneer het herstel, met name in de Verenigde 

Staten en Japan, zijn hoogtepunt bereikt en de outputgap zich geleidelijk sluit. De 

verwachting is verder dat de groei in het Verenigd Koninkrijk beperkt blijft. De 

vooruitzichten voor de opkomende markteconomieën worden ondersteund door het 

herstel in de grondstoffenexporterende landen, met name Brazilië en Rusland. India 

en China blijven stevig groeien, al zal China, gezien zijn afnemende groeipotentieel, 

naar verwachting overgaan naar een lager groeiniveau. Per saldo compenseren 

deze ontwikkelingen elkaar grotendeels, wat stabiele groeivooruitzichten voor het 

mondiale bbp oplevert. 

Het groeipotentieel is in de meeste geavanceerde en opkomende economieën 

de laatste jaren kleiner geworden en zal zich naar verwachting stabiliseren op 

een lager niveau dan vóór de crisis. In de geavanceerde economieën is de 

bijdrage van kapitaal aan de bedrijvigheid afgenomen: het investeringsniveau is na 

de financiële crisis gedaald doordat de vooruitzichten voor de vraag slechter, de 

financieringsvoorwaarden krapper en de onzekerheid groter werden. Ook in 

opkomende markteconomieën werd minder geïnvesteerd, vooral in 

grondstoffenexporterende landen. In diverse landen heeft het afnemende 

demografische voordeel bijgedragen tot de daling van het groeipotentieel. 

De bedrijvigheid in de Verenigde Staten blijft naar verwachting dankzij de 

krachtige binnenlandse vraag flink groeien. Het herstel zet door dankzij stevige 

groei van de investeringen en de consumptie, waarbij de krapte op de arbeidsmarkt 

geleidelijk doorwerkt in sterkere loongroei en gunstige financieringsvoorwaarden de 

vermogensgroei stimuleren. De vooruitzichten voor de Verenigde Staten worden 

bovendien ondersteund door de grotere buitenlandse vraag en de recente 

waardedaling van de Amerikaanse dollar. Vanaf volgend jaar zal er waarschijnlijk 

enige stimulans uitgaan van de belastinghervorming en het bijbehorende pakket 

begrotingsmaatregelen. De verwachting is echter dat de bbp-groei op middellange 

termijn geleidelijk afneemt en terugkeert naar het potentiële niveau. 

Vanwege de grote onzekerheid wordt er voor het Verenigd Koninkrijk een 

relatief geringe groei van het reële bbp verwacht. De tragere groei van de 

economische bedrijvigheid van de laatste tijd komt vooral op het conto van de 

private consumptie, nu de huishoudens de effecten van de toenemende inflatie en 

de afnemende groei van de reële lonen beginnen te voelen. De verwachting is dat 

deze groeivertraging de komende kwartalen doorzet. De naar verhouding zwakke 

groeivooruitzichten weerspiegelen de aanhoudende gevolgen van de grote 

onzekerheid en de sterke depreciatie van het pond na het Britse referendum over 

het EU-lidmaatschap. 
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In Japan blijft de economie naar verwachting stevig groeien, ondersteund door 

binnen- en buitenlandse factoren. De afbouw van de stimulering door de overheid 

zal de groei waarschijnlijk remmen, maar de verwachting is dat de bedrijvigheid 

steun ondervindt van de aantrekkende buitenlandse vraag, de door hoge winsten 

ingegeven groei van de private investeringen, de toenemende schaarste aan 

arbeidskrachten en productiecapaciteit en de gunstige financieringsvoorwaarden. De 

verwachting is echter dat de btw-verhoging die voor oktober 2019 is gepland na 

invoering negatief zal uitwerken op de economische bedrijvigheid. 

In China blijft de bedrijvigheid krachtig groeien, mede dankzij de veerkrachtige 

consumptie en een nog altijd sterke woningmarkt. Voor de vooruitzichten op 

korte termijn is vooral de nadruk van de overheid op stabiele groei van belang (die 

voortvloeit uit de politieke wisseling van de wacht die gaande is), terwijl voor de 

middellange termijn wordt aangenomen dat de geleidelijke invoering van structurele 

hervormingen wordt voorgezet, met een ordelijke groeivertraging tot resultaat. 

De verwachting is dat de economische bedrijvigheid in Midden- en Oost-

Europa op korte termijn versnelt, als gevolg van oplevende investeringen en 

sterke particuliere consumptie. De binnenlandse vraag blijft ook in de toekomst de 

belangrijkste aanjager van de economische groei, dankzij aantrekkende 

arbeidsmarkten en een hogere absorptie van EU-gelden. 

Na diepe recessies zet het herstel in de grote grondstoffenexporterende 

landen door. Leidende indicatoren wijzen in Rusland op een afzwakking van het 

herstel op korte termijn, maar de verwachting is dat de groei daarna weer aantrekt 

dankzij hogere olieprijzen, een sterkere roebel en dalende inflatie. Op middellange 

termijn zal de Russische economie naar verwachting licht blijven groeien, tegen een 

achtergrond van begrotingsproblemen bij de overheid die het bedrijfsklimaat 

belasten en een gebrek aan investeringen in vaste activa en structurele 

hervormingen die de aanbodcapaciteit van het land ondermijnen. Hoewel de af en 

toe oplaaiende politieke onzekerheid in Brazilië een aanhoudend negatief effect 

heeft op de bedrijfsinvesteringen en de consumptieve bestedingen, ondervindt de 

economie op middellange termijn steun van ruimere financieringsvoorwaarden, een 

accommoderender monetair beleid en verbetering van de ruilvoet. 
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De wereldhandel is in het tweede kwartaal opnieuw stevig gegroeid en de 

vooruitzichten voor de korte termijn blijven gunstig. De sterkere groei van de 

wereldwijde invoer van goederen wijst erop dat de wereldhandel ook in het derde 

kwartaal stevig is gegroeid (zie Grafiek 2). Het volume van de goedereninvoer is in 

september met 1,6% op driemaandsbasis gestegen, vooral door een sterke opleving 

van de importgroei in opkomende markteconomieën, met name in Azië en Latijns-

Amerika. Daar staat met betrekking tot de geavanceerde economieën tegenover dat 

de cijfers van september negatief zijn voor de Verenigde Staten en Japan en de 

daling van de totale invoer (goederen en diensten) in de gepubliceerde nationale 

rekeningen bevestigen. De leidende indicatoren lijken de solide ontwikkeling van de 

wereldhandel te bevestigen; zo staat de PMI voor nieuwe exportorders aan het begin 

van het vierde kwartaal nog altijd op een hoog niveau. 

Grafiek 2 

Wereldhandel in goederen 

(links: driemaands op driemaands mutaties in procenten; rechts: spreidingsindex)  

 

Bronnen: Berekeningen van Markit, het CPB en de ECB. 
Toelichting: De meest recente waarnemingen betreffen november 2017 (mondiale PMI voor de industrie), oktober 2017 (mondiale PMI 

voor nieuwe exportorders) en september 2017 (handel). 

Op langere termijn zal de wereldhandel naar verwachting blijven groeien. De 

solide handelsindicatoren en -enquêtes in combinatie met meerdere verrassingen in 

positieve zin zouden erop kunnen wijzen dat de conjuncturele dynamiek in de 

wereldhandel groter is dan eerder werd gedacht, dankzij de conjunctuurstijging en 

het herstel van de investeringen. 

Naar verwachting blijft de mondiale groei gedurende de projectieperiode per 

saldo min of meer gelijk. Volgens de door medewerkers van het Eurosysteem 

samengestelde macro-economische projecties van december 2017 neemt de 

wereldwijde reële bbp-groei (ongerekend het eurogebied) toe van 3,7% in 2017 tot 

3,9% in 2018, om vervolgens geleidelijk te dalen naar 3,7% in 2020. Deze 

ontwikkeling komt voort uit een geleidelijke groeivertraging in de geavanceerde 

economieën, die zich al verder in de conjunctuurcyclus bevinden, gedurende de 

projectieperiode. Deze groeivertraging wordt gecompenseerd door toegenomen 

dynamiek in opkomende markteconomieën, met name in Latijns-Amerika. De 

prognose voor de groei van de buitenlandse vraag in het eurogebied is 5,5% in 

2017, 4,4% in 2018, 3,8% in 2019 en 3,5% in 2020. Ten opzichte van de projecties 
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van september 2017 is het mondiale bbp voor 2017-2018 slechts marginaal naar 

boven bijgesteld. De buitenlandse vraag in het eurogebied is voor de gehele 

projectieperiode naar boven bijgesteld op grond van herziene data en een 

positievere kijk op de ontwikkelingen op middellange termijn. 

Voor de mondiale bedrijvigheid is er op korte termijn sprake van opwaartse 

risico's, maar op middellange termijn blijven de risico's eerder neerwaarts 

gericht. Positief is de mogelijkheid dat de betere stemming zich vertaalt in een 

snellere opleving van de bedrijvigheid dan werd voorzien. Fiscale 

stimuleringsmaatregelen die ruimer uitvallen dan voorzien, zoals die waarover 

momenteel in het Amerikaanse Congres wordt gedebatteerd, vormen eveneens een 

gematigd opwaarts risico voor de Amerikaanse en mondiale groei. Op de 

middellange termijn overheersen echter de neerwaartse risico's, zoals toenemend 

handelsprotectionisme, plotselinge verkrapping van de mondiale 

financieringsvoorwaarden (die met name kwetsbare opkomende markteconomieën 

kunnen treffen), verstoringen in verband met het proces van hervorming en 

liberalisering in China en (geo)politieke onzekerheid, onder andere over de 

toekomstige betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. 

Mondiale prijsontwikkelingen 

Wereldwijd is de consumptieprijsinflatie in oktober licht gedaald dankzij 

afvlakkende energieprijzen. De twaalfmaandsconsumptieprijsinflatie in het OESO-

gebied, die de afgelopen maanden was gestegen, daalde in oktober naar 2,2% (zie 

Grafiek 3). De twaalfmaandsinflatie uitgezonderd voedingsmiddelen en energie 

steeg in de OESO-landen echter naar 1,9%, na in de vijf maanden daarvoor stabiel 

te zijn gebleven op 1,8%. 

Grafiek 3 

CPI-inflatie in OESO-landen 

(mutaties in procenten per jaar; bijdragen in procentpunt) 

 

Bron: OESO. 
Toelichting: De meest recente waarneming betreft oktober 2017. 
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De olieprijs is in de afgelopen weken opnieuw gestegen. De prijs van een vat 

Brent-olie steeg van USD 50 medio augustus naar USD 64 onlangs. Oorzaak voor 

de hogere prijzen waren onder andere geopolitieke spanningen in het Midden-

Oosten en recente ontwikkelingen in Venezuela, die de verwachting versterkten dat 

de afspraken tussen OPEC- en niet-OPEC-landen over vermindering van de 

olieproductie zouden worden verlengd tot na maart 2018, die werd bevestigd toen de 

afspraken op 30 november 2017 tot eind 2018 werden verlengd, en de grote vraag 

naar olie. De prijzen van oliefutures wijzen op een daling van de olieprijzen onder het 

huidige niveau, naar ongeveer USD 61 per vat in 2018 en USD 58 per vat in 2019. 

De prijzen van grondstoffen ongerekend energie zijn de afgelopen weken licht 

gedaald, al noteert ijzererts hoger. In Kader 1 wordt de ontwikkeling van de 

metaalprijzen nader toegelicht en uitgesplitst naar vraag- en aanbodeffecten. 

De verwachting is dat de mondiale inflatie geleidelijk aantrekt. Hoewel de curve 

van de oliefutures duidt op een lichte daling van de olieprijzen gedurende de 

projectieperiode, wat wederom wijst op een zeer beperkte bijdrage van de 

energieprijzen aan de inflatie, zal de geleidelijke verkleining van de wereldwijde 

reservecapaciteit de onderliggende inflatie naar verwachting ondersteunen. 
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2 Financiële ontwikkelingen 

Het rendement op overheidsobligaties in het eurogebied is licht gedaald sinds de 

monetairbeleidsvergadering van de Raad van Bestuur van 7 september 2017. De 

rendementsecarts op bedrijfsobligaties zijn eveneens gedaald, terwijl de 

aandelenkoersen van niet-financiële ondernemingen (NFC’s) in het eurogebied zijn 

gestegen dankzij een afname van het veronderstelde geopolitieke risico. 

Tegelijkertijd worden de waarderingen van bedrijfsobligaties en aandelen nog steeds 

ondersteund door de goede economische vooruitzichten. Op de valutamarkten is de 

euro vrijwel ongewijzigd gebleven. 

De rendementen op langlopende overheidsobligaties in het eurogebied zijn 

sinds begin september 2017 licht gedaald. In de verslagperiode (7 september tot 

en met 13 december 2017) steeg het rendement op tienjaarsoverheidsobligaties in 

Duitsland met 2 basispunten naar 0,32% (zie Grafiek 4). Het bbp-gewogen 

rendement op tienjaarsoverheidsobligaties in het eurogebied daalde echter met 5 

basispunten naar 0,88% als gevolg van een idiosyncratische daling van het 

rendement op overheidsobligaties in een aantal landen van het eurogebied. In de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk steeg het rendement op langlopende 

overheidsobligaties met 30 basispunten en 24 basispunten naar respectievelijk 

2,34% en 1,21%. De bewegingen van de lange rente in het eurogebied sinds begin 

september waren per saldo bescheiden en weerspiegelden als daarmee gevolg van 

de verwachtingen van de markt ten aanzien van het monetair beleid in het 

eurogebied niet de stijgingen elders. In de Verenigde Staten was de stijging deels te 

wijten aan het vooruitzicht van hervormingingen van het federale belastingstelsel, 

terwijl in het Verenigd Koninkrijk een herbeoordeling van het toekomstige monetair 

beleid een rol speelde. 

Grafiek 4 

Rendementen op tienjaarsoverheidsobligaties in het eurogebied, de Verenigde 

Staten en het Verenigd Koninkrijk 

(procenten per jaar) 

 

Bronnen: Bloomberg en ECB. 
Toelichting: De verticale grijze lijn geeft het begin van de nieuwe verslagperiode per 7 september 2017 aan. De meest recente 

waarneming betreft 13 december 2017. 
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De ecarts op overheidsobligaties ten opzichte van risicovrije OIS-rente 

daalden in een aantal landen van het eurogebied. De daling varieerde van 3 

basispunten in Duitsland tot 20 basispunten in Italië en ongeveer 100 basispunten in 

Portugal (zie Grafiek 5). In de beide laatstgenoemde landen droeg een gunstiger 

beoordeling van de kredietwaardigheid van de overheid door een aantal grote 

kredietbeoordelaars bij aan de afname van de ecarts in lijn met de algehele 

verbetering van het macro-economische klimaat in het eurogebied. Daarnaast waren 

de idiosyncratische dalingen in Portugal en Italië grotendeels verantwoordelijk voor 

de daling van het bbp-gewogen gemiddelde rendement op 

tienjaarsoverheidsobligaties in het eurogebied zoals getoond in Grafiek 4. 

Grafiek 5 

Rendementsecart tussen overheidsobligaties in het eurogebied en OIS-rente 

(procenten per jaar) 

 

Bronnen: Thomson Reuters en berekeningen van de ECB. 
Toelichting: Het ecart wordt berekend door de tienjaars-OIS-rente in mindering te brengen op het rendement op overheidsobligaties. 

Voor het eurogebied wordt het bbp-gewogen gemiddelde rendement op tienjaarsoverheidsobligaties gerapporteerd. De verticale grijze 

lijn geeft het begin van de nieuwe verslagperiode per 7 september 2017 aan. De meest recente waarneming betreft 13 december 

2017. 
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De termijncurve voor de euro overnight index average (EONIA) is globaal 

genomen ongewijzigd gebleven. De termijncurve voor de EONIA is voor de korte 

looptijden licht naar boven verschoven en voor de langere looptijden iets naar 

beneden (zie Grafiek 6). Het feit dat de curve tot ongeveer medio 2020 negatief blijft, 

is in overeenstemming met de verwachting van marktpartijen dat de rente op de 

depositofaciliteit van de ECB langdurig negatief blijft. 

Grafiek 6 

EONIA-termijnrente 

(procenten per jaar) 

 

Bronnen: Thomson Reuters en berekeningen van de ECB. 

De EONIA bedroeg gemiddeld -35 basispunten. Als gevolg van idiosyncratische 

factoren bereikte de EONIA eind november een hoogste niveau van -24 

basispunten. De overliquiditeit nam toe met ongeveer € 121 miljard, naar ongeveer 
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De rendementsecarts op bedrijfsobligaties daalden in de verslagperiode 

verder. Op 7 december lagen de ecarts op kredietwaardige bedrijfsobligaties 

uitgegeven door NFC's (ten opzichte van de corresponderende AAA-curve voor het 

eurogebied) gemiddeld 16 basispunten lager dan in begin september en ongeveer 

80 basispunten lager dan in maart 2016, vóór de aankondiging van het programma 

voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen (corporate 

sector purchase programme – CSPP).Ecarts op niet-kredietwaardige obligaties en 

door de financiële sector uitgegeven obligaties daalden tijdens de verslagperiode 

eveneens, met respectievelijk 11 en 16 basispunten (zie Grafiek 7). Het lage niveau 

en de verdere daling van de ecarts op bedrijfsobligaties is in overeenstemming met 

een sterker wordend economisch herstel. 

Grafiek 7 

Rendementsecarts bedrijfsobligaties binnen het eurogebied 

(basispunten) 

 

Bronnen: iBoxx indices en ECB-berekeningen. 

Toelichting: De verticale grijze lijn geeft het begin van de nieuwe verslagperiode per 7 september 2017 aan. De meest recente 

waarneming betreft 13 december 2017. 
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De aandelenkoersen in het eurogebied zijn gestegen. De aandelenkoersen van 

NFC's en banken in het eurogebied stonden aan het eind van de verslagperiode 

ongeveer 4% hoger. Dit was deels het gevolg van de afname van het veronderstelde 

geopolitieke risico (zie Grafiek 8). De aandelenkoersen in het eurogebied worden 

ook nog steeds ondersteund door de goede economische vooruitzichten en de 

daaruit voortvloeiende verbetering van de winstverwachtingen. De aandelenkoersen 

van NFC's en banken in de Verenigde Staten stonden aan het einde van de 

verslagperiode respectievelijk 7% en 19% hoger, wat eveneens voortkwam uit de 

perceptie in de markt dat de hervorming van de vennootschapsbelasting in de 

Verenigde Staten een gunstig effect zal hebben. De marktverwachtingen omtrent de 

volatiliteit van de aandelenkoersen in het eurogebied namen licht af en handhaafden 

zich op het lage niveau waarvan heel 2017 sprake is geweest, terwijl de 

verwachtingen in de Verenigde Staten per saldo lager werden. 

Grafiek 8 

Aandelenkoersindices eurogebied en Verenigde Staten 

(index: 1 januari 2015 = 100) 

 

Bronnen: Thomson Reuters en berekeningen van de ECB. 
Toelichting: De verticale grijze lijn geeft het begin van de nieuwe verslagperiode per 7 september 2017 aan. De meest recente 

waarneming betreft 13 december 2017. 
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Op de valutamarkten is de euro vrijwel ongewijzigd gebleven. Hierachter gaat 

echter enige ongelijkheid van de ontwikkeling per valutapaar schuil. Sinds aan het 

begin van de verslagperiode een hoogtepunt werd bereikt, is de euro tegenover de 

Amerikaanse dollar met 2,0% in waarde gedaald (zie Grafiek 9). Dit weerspiegelt 

zowel de verwachtingen ten aanzien van het toekomstige beleid als daaraan 

gerelateerd macro-economisch nieuws. De euro is eveneens in waarde gedaald ten 

opzichte van het Britse pond (met 3,8%) en ten opzichte van de valuta's van een 

aantal opkomende economieën in Azië. De euro steeg in waarde tegenover de 

valuta's van een aantal opkomende en ontwikkelde economieën, waaronder de 

Zwitserse frank (met 2,1%), de Japanse yen (met 2,0%) en de Chinese renminbi. De 

munt werd eveneens meer waard ten opzichte van de valuta's van de meeste EU-

lidstaten buiten het eurogebied, met uitzondering van de Poolse zloty en de 

Tsjechische koruna. Tegenover deze valuta's daalde de euro in waarde met 

respectievelijk 0,7% en 1,8%. 

Grafiek 9 

Veranderingen in de wisselkoers van de euro ten opzichte van enkele valuta’s 

(procenten) 

  

Bron: ECB. 

Toelichting: EER-38 is de nominaal-effectieve wisselkoers van de euro ten opzichte van de valuta’s van 38 van de belangrijkste 
handelspartners van het eurogebied. Alle veranderingen worden berekend op basis van de wisselkoersen van 13 december 2017. 
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3 Economische bedrijvigheid 

De economische expansie in het eurogebied blijft solide en breed gedragen voor alle 

landen en sectoren. De reële bbp-groei wordt ondersteund door de groei van de 

particuliere consumptie en investeringen, en door de uitvoer die profiteert van het 

breed gedragen wereldwijde herstel. De meest recente enquêteresultaten en 

binnenkomende gegevens bevestigen voor de nabije toekomst een robuuste 

groeidynamiek. Vergeleken met de door medewerkers van de ECB samengestelde 

macro-economische projecties van september 2017, zijn de vooruitzichten voor de 

bbp-groei in de door medewerkers van het Eurosysteem samengestelde macro-

economische projecties van december 2017 aanzienlijk opwaarts bijgesteld. Het 

reëel bbp van het eurogebied groeit naar verwachting met 2,4% in 2017, 2,3% in 

2018, 1,9% in 2019 en 1,7% in 2020. 

De economische expansie in het eurogebied blijft krachtig en is breed 

gedragen voor alle landen en sectoren. Het reëel bbp steeg in het derde kwartaal 

van 2017 op kwartaalbasis met 0,6%, na een groei van 0,7% in het voorgaande 

kwartaal (zie Grafiek 10). De binnenlandse vraag bleef de belangrijkste stuwende 

kracht, met name de investeringen in vaste activa, en in mindere mate de netto-

uitvoer en voorraadwijzigingen. Aan de productiezijde werd de economische 

bedrijvigheid breed gedragen, met een krachtige groei van de toegevoegde waarde 

in de industrie (ongerekend de bouwnijverheid) en een enigszins lagere groei in de 

bouwnijverheid en de dienstensector. 

Grafiek 10 

Reëel bbp van het eurogebied en samenstelling 

(mutaties in procenten op kwartaalbasis en bijdragen in procentpunten op kwartaalbasis) 

 

Bron: Eurostat. 
Toelichting: De meest recente waarnemingen betreffen het derde kwartaal van 2017. 

De arbeidsmarkten in het eurogebied blijven een krachtige dynamiek vertonen. 

De werkgelegenheid steeg in het derde kwartaal van 2017 verder, met 0,4% op 

kwartaalbasis, wat resulteerde in een stijging op jaarbasis met 1,7%. De 

werkgelegenheid ligt momenteel 1,2% boven het in het eerste kwartaal van 2008 
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opgetekende piekniveau van voor de crisis. Ook het totale aantal gewerkte uren 

heeft zich verder hersteld, hoewel het gemiddelde aantal gewerkte uren per 

werknemer in grote lijnen stabiel is gebleven. Niettemin werken zowel voltijd- als 

deeltijdwerkers gemiddeld meer uren, maar die stijgingen zijn tenietgedaan door de 

veranderende samenstelling van de werkgelegenheid in de richting van een groter 

aandeel deeltijdwerkers.1 Het werkloosheidscijfer in het eurogebied kwam in oktober 

2017 uit op 8,8%, het laagste niveau sinds januari 2009 (zie Grafiek 11). De daling 

tekende zich af over een breed spectrum van leeftijdsgroepen, bij zowel mannen als 

vrouwen. De langdurige werkloosheid (d.w.z. het aantal personen dat minstens 

twaalf maanden werkloos is, uitgedrukt als een percentage van de 

beroepsbevolking) is eveneens blijven dalen, maar blijft ruim boven het niveau van 

voor de crisis. De enquêtegegevens wijzen op verdere verbeteringen van de 

arbeidsmarktomstandigheden in de komende periode. Tegelijkertijd zijn er steeds 

meer meldingen van tekorten aan arbeidskrachten in sommige landen en sectoren. 

Grafiek 11 

Arbeidsmarktontwikkelingen in het eurogebied 

(links: index: 2008-I = 100; rechts: procenten) 

  

Bronnen: Eurostat en berekeningen van de ECB. 
Toelichting: De meest recente waarnemingen betreffen het derde kwartaal van 2017 voor werkgelegenheid en gewerkte uren, en 

oktober 2017 voor het werkloosheidscijfer. 

De verbeterde arbeidsmarkten blijven de inkomensgroei en de consumptieve 

bestedingen ondersteunen. In het derde kwartaal van 2017 vertraagde de groei 

van de particuliere consumptie licht tot 0,3% op kwartaalbasis, tegen 0,5% in het 

voorgaande kwartaal. Deze groei, vooral in duurzame consumptiegoederen, werd 

geschraagd door het herstel van de situatie op de arbeidsmarkt en de stijging in het 

reële loon per werknemer. Ook de monetairbeleidsmaatregelen van de ECB, die 

voor een verbetering van de financieringsvoorwaarden hebben gezorgd, zijn de 

bestedingen van de huishoudens blijven ondersteunen. De spaarquote is in de 

afgelopen kwartalen gedaald, voornamelijk als gevolg van zowel een verbetering van 

de economische en financiële situatie van huishoudens als van de 

lagerenteomgeving, wat de neiging tot sparen vermindert. Het 

consumentenvertrouwen is in november 2017 verder toegenomen doordat 

                                                                    

1  Zie ook het Kader "Factoren achter ontwikkelingen in het gemiddeld aantal gewerkte uren per 

werkende sinds 2008", Economisch Bulletin, nummer 6, ECB, 2016. 
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huishoudens optimistischer zijn over hun toekomstige financiële omstandigheden en 

de algehele situatie in het eurogebied. Als gevolg hiervan ligt het 

consumentenvertrouwen nu dicht in de buurt van historische recordhoogten, wat 

duidt op een krachtige onderliggende dynamiek van de consumptieve bestedingen 

op korte termijn. 

Het herstel op de huizenmarkten zal de groeidynamiek naar verwachting 

blijven stimuleren. De investeringen in woningen namen in het tweede kwartaal 

van 2017 met 1,3% toe, en weerspiegelen het herstel dat zich in het eurogebied als 

geheel en in veel afzonderlijke eurolanden voortzet. Sinds het uitbreken van de crisis 

in het eurogebied bewegen de ontwikkelingen in woninginvesteringen en de 

schuldenlast van huishoudens zich in tegengestelde richtingen. In 2008 begon de 

schuldenlast van huishoudens te stijgen, terwijl de woninginvesteringen begonnen te 

dalen. Sinds 2013 is deze trend omgeslagen, waarbij het herstel van de 

investeringen gepaard ging met schuldafbouw door de huishoudens. Deze 

ontwikkelingen staan in schril contrast met die in de periode voor de crisis, toen 

zowel de schuldenlast als de investeringen toenamen (zie Grafiek 12). 

Grafiek 12 

Schuldenlast en woninginvesteringen 

(cumulatieve procentuele verandering) 

 

Bronnen: Eurostat en berekeningen van de ECB. 
Toelichting: De meest recente waarneming betreft het tweede kwartaal van 2017. 

Woninginvesteringen en woningprijzen worden nog steeds gestimuleerd door zeer 

gunstige financieringsvoorwaarden, portefeuilleherschikkingen naar woningen tegen 

de achtergrond van het lage rendement op alternatieve langetermijnbeleggingen en 

de stijgende inkomensgroei als gevolg van de voortgaande 

werkgelegenheidscreatie. Recente indicatoren wijzen erop dat dit positieve 

momentum in de woninginvesteringen waarschijnlijk zal aanhouden. Het 

ondernemersvertrouwen in het segment realisatie van gebouwen is in oktober verder 

verbeterd en blijft op een niveau dat sinds 2008 niet meer werd bereikt. Ook de 

bouwproductie steeg in het derde kwartaal, in lijn met de positieve groei van de 

woninginvesteringen in hetzelfde kwartaal, zij het in een lager tempo dan eerder in 

2017.   
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De verdere verbetering in oktober en november van de bouwsector-

vertrouwensindicator van de Europese Commissie voor het segment gebouwen in 

vergelijking met het derde kwartaal duidt erop dat de positieve groei ook in het vierde 

kwartaal zal aanhouden. 

De bedrijfsinvesteringen groeiden in het derde kwartaal van 2017 gestaag en 

de vooruitzichten voor de korte termijn blijven robuust. De niet-

bouwinvesteringen namen in het derde kwartaal met 1,9% toe op kwartaalbasis, na 

een groei met 3,9% in het voorgaande kwartaal. Uit de enquêtegegevens van de 

Europese Commissie blijkt dat de aanbodbeperkingen in het vierde kwartaal verder 

lijken te zijn toegenomen, wat wijst op de noodzaak om de 

kapitaalgoederenvoorraad uit te breiden of te rationaliseren. Bovendien blijft het 

sentiment in de sector die investeringsgoederen produceert sterk, wat een gevolg is 

van de zeer gunstige productieverwachtingen en orderportefeuilles. Ten slotte heeft 

de gematigde groei van de schuldfinanciering, in combinatie met het aanzienlijke 

herstel van de aandelenkoersen in de afgelopen jaren, de hefboomratio (schuld 

uitgedrukt als percentage van de totale activa) in de sector niet-financiële 

ondernemingen tot historische laagterecords doen dalen, wat waarschijnlijk 

bedrijfsmiddelen voor investeringsactiviteiten vrijmaakt. 

De bedrijfsinvesteringen zullen op de middellange termijn naar verwachting 

verder herstellen. De robuuste vooruitzichten voor de investeringen worden 

ondersteund door een aantal factoren. De bezettingsgraad blijft stijgen en ligt nog 

steeds boven het gemiddelde peil van voor de crisis, de financieringsvoorwaarden 

blijven naar verwachting zeer gunstig, en de winstmarges zullen naar verwachting 

toenemen tegen de achtergrond van een reeds ruime kaspositie in de sector niet-

financiële ondernemingen. Bovendien zal de druk om schulden af te bouwen naar 

verwachting verder afnemen naarmate de economische expansie voortduurt in een 

lagerenteomgeving, wat op zijn beurt de groei van de bedrijfsinvesteringen zal 

ondersteunen. De verwachting van nog steeds gematigde potentiële groei en 

beperking van het intermediatievermogen van banken in sommige landen, evenals 

de resterende structurele belemmeringen en het gebrek aan werknemers met 

specifieke vaardigheden, kunnen de vooruitzichten inzake de bedrijfsinvesteringen 

echter blijven drukken. 
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De uitvoer van het eurogebied blijft krachtig groeien. De handelsgegevens op 

maandbasis wijzen op een sterke dynamiek in de uitvoer naar landen buiten het 

eurogebied in het derde kwartaal, die met 4,1% de hoogste stijging op jaarbasis in 

zes jaar liet optekenen (rekening houdend met de waarnemingen voor juli en 

augustus) en ruim boven het gemiddelde niveau van na de crisis ligt. Dit wijst op een 

voortzetting van het herstel dat in 2016 begon. Het gunstige verloop van de 

buitenlandse vraag compenseerde het negatieve effect van de recente 

waardestijging van de euro ruimschoots. De uitvoer naar niet-EU-landen, met name 

China en de rest van Azië, is de belangrijkste drijvende kracht achter de dynamiek. 

De bovengemiddelde orderontvangsten in de verwerkende industrie en indicatoren 

voor het exportmarktklimaat duiden erop dat de sterke groei van de uitvoer de 

komende maanden zal aanhouden, en dat de positieve dynamiek in halffabricaten 

en investeringsgoederen (zie Grafiek 13) verband kan houden met een herstel van 

de investeringen wereldwijd. Het aantrekken van deze investeringen kan de uitvoer 

op middellange termijn ondersteunen. 

Grafiek 13 

Uitvoer van goederen naar landen buiten het eurogebied 

(mutaties in procenten per jaar; bijdragen in procentpunten) 

 

Bron: Eurostat. 
Toelichting: De uitvoer van goederen wordt in volume uitgedrukt. De laatste waarneming betreft augustus 2017. 

De binnenkomende gegevens wijzen al met al op een onverminderd opwaartse 

groeidynamiek gedurende het vierde kwartaal van 2017 en rond de 

jaarwisseling, en de robuuste groei zal in 2018 naar verwachting voortduren. 

De Economic Sentiment Indicator (ESI) van de Europese Commissie en de 

samengestelde Purchasing Managers’ Index (PMI) stegen in november verder, en 

bleven daarmee ruim boven hun gemiddelde niveau. Dit wijst erop dat de groei in het 

vierde kwartaal van 2017 minstens even sterk was als in het voorgaande kwartaal 

(zie het Kader " Wat leert de recente toename van op enquêtes gebaseerde 

indicatoren ons over de kracht en omvang van de reële bbp-groei?" in dit nummer 

van het Economisch Bulletin). 
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Verwacht wordt dat de huidige economische groei in het eurogebied zal 

aanhouden, ondersteund door de monetairbeleidsbeslissingen van de ECB die 

doorwerken naar de reële economie. De geringere noodzaak om schulden af te 

bouwen blijft bijdragen aan de groei van de particuliere bestedingen. De verbeterde 

arbeidsmarktomstandigheden, lage rentetarieven en zeer gunstige 

financieringsvoorwaarden ondersteunen de groei van de particuliere consumptie. De 

verbetering van de winstgevendheid van het bedrijfsleven en de zeer gunstige 

financieringsvoorwaarden stimuleren het verdere herstel van de investeringen. 

Tegelijkertijd blijven de exporteurs uit het eurogebied profiteren van de aanhoudende 

wereldwijde economische expansie. 

Volgens de door medewerkers van het Eurosysteem samengestelde macro-

economische projecties voor het eurogebied van december 2017 zal het reëel 

bbp op jaarbasis toenemen met 2,4% in 2017, 2,3% in 2018, 1,9% in 2019 en 

1,7% in 2020 (zie Grafiek 14). Vergeleken met de door medewerkers van de ECB 

samengestelde macro-economische projecties van september 2017 zijn de 

vooruitzichten voor de reële bbp-groei aanzienlijk opwaarts bijgesteld. De risico's 

voor de groeivooruitzichten van het eurogebied zijn globaal in evenwicht. 

Grafiek 14 

Reëel bbp in het eurogebied (inclusief projecties) 

(mutaties in procenten op kwartaalbasis) 

 

Bronnen: Eurostat en de door medewerkers van het Eurosysteem samengestelde macro-economische projecties voor het eurogebied 
van december 2017, die op 14 december 2017 op de website van de ECB zijn gepubliceerd. 

Toelichting: De marges rond de centrale projecties zijn gebaseerd op de verschillen tussen de werkelijke uitkomsten en eerdere 

projecties die over een periode van enkele jaren zijn uitgevoerd. De breedte van de marges is tweemaal de gemiddelde absolute 

waarde van deze verschillen. Voor de berekening van de marges, waarin een correctie voor uitzonderlijke gebeurtenissen is 

opgenomen, wordt een methode gebruikt die beschreven is in 'New procedures for constructing Eurosystem and ECB staff projection 

ranges', in december 2009 door de ECB gepubliceerd en te vinden op de ECB-website. 
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4 Prijzen en kosten 

Volgens de flashraming van Eurostat beliep de twaalfmaands-HICP-inflatie in het 

eurogebied 1,5% in november, tegen 1,4% in oktober. De indicatoren voor de 

onderliggende inflatie zijn tegelijkertijd wat gematigd de laatste tijd, deels onder 

invloed van bijzondere factoren. Op basis van de huidige futuresprijzen voor olie 

mag worden verwacht dat de twaalfmaands totale inflatie de komende maanden zal 

matigen, voornamelijk ten gevolge van basiseffecten in de energieprijzen, en daarna 

weer zal toenemen. De onderliggende inflatie zal naar verwachting op de 

middellange termijn geleidelijk stijgen. Dit onder invloed van de 

monetairbeleidsmaatregelen van de ECB, de voortgaande economische expansie, 

de daarmee samenhangende afname van de onbenutte economische capaciteit en 

de stijgende loongroei. Deze inschatting is ook in grote lijnen terug te vinden in de 

door medewerkers van het Eurosysteem samengestelde macro-economische 

projecties voor het eurogebied van december 2017. Deze maken gewag van een 

jaar-op-jaar HICP-inflatie van 1,5% in 2017, 1,4% in 2018, 1,5% in 2019 en 1,7% in 

2020. In vergelijking met de door medewerkers van de ECB samengestelde macro-

economische projecties van september 2017 zijn de vooruitzichten voor de totale 

HICP-inflatie naar boven bijgesteld, hoofdzakelijk als gevolg van hogere olie- en 

voedselprijzen. 

De totale inflatie is in november licht gestegen. Volgens de flashraming van 

Eurostat is de totale HICP-inflatie in het eurogebied opgelopen van 1,4% in oktober 

tot 1,5% in november en bereikte deze aldus opnieuw het niveau van september 

(zie Grafiek 15). De toename in november hangt vooral samen met een hogere 

energieprijsinflatie, die slechts marginaal werd gecompenseerd door een licht lagere 

inflatie van de voedselprijzen. Dat de energieprijsinflatie hoger uitviel dan verwacht, 

had te maken met de meest recente forse toename van de olieprijs. 

Grafiek 15 

Bijdragen van componenten aan de totale HICP-inflatie in het eurogebied 

(mutaties in procenten per jaar; bijdragen in procentpunten) 

 

Bronnen: Eurostat en berekeningen van de ECB. 
Toelichting: De meest recente waarnemingen betreffen november 2017 (flashramingen). 

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

HICP

voedingsmiddelen

energie

industriële goederen m.u.v. energie                                                                                          

diensten



ECB Economisch Bulletin, Nummer 8 / 2017 – Economische en monetaire ontwikkelingen 

Prijzen en kosten 25 

De indicatoren van de onderliggende inflatie zijn de laatste tijd enigszins 

gematigd, deels onder invloed van bijzondere factoren. De HICP-inflatie 

ongerekend voedingsmiddelen en energie bedroeg in november 0,9%. Dat 

percentage was onveranderd ten opzichte van oktober maar een daling vergeleken 

met 1,1% in september (zie Grafiek 16). Deze totale daling sinds september was 

voor een deel toe te schrijven aan omvangrijke prijsdalingen voor bepaalde 

dienstencomponenten, waaronder onderwijsgelden in Italië en verzekeringen in 

verband met transport in Duitsland. De HICP-inflatie voor november ongerekend 

voedingsmiddelen en energie benaderde het niveau van eind vorig jaar. Over het 

algemeen vallen uit de indicatoren voor de onderliggende inflatie nog geen 

overtuigende signalen op te maken voor een aanhoudende opwaartse trend. 

Grafiek 16 

Indicatoren van de onderliggende inflatie 

(mutaties in procenten per jaar) 

 

Bronnen: Eurostat en berekeningen ECB. 
Toelichting: Onder de diverse indicatoren van onderliggende inflatie vallen HICP ongerekend energie; HICP ongerekend onbewerk te 

voedingsmiddelen en energie; HICP ongerekend voedingsmiddelen en energie; HICP ongerekend voedingsmiddelen, energie, 

reisartikelen en kleding; getrimd gemiddelde 10%; getrimd gemiddelde 30%; mediane HICP; en een maatstaf gebaseerd op een 

dynamisch factormodel. De meest recente waarnemingen betreffen november 2017 (HICP ongerekend voedingsmiddelen en energie) 

en oktober 2017 (alle andere indicatoren).  
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De mondiale prijsdruk blijft sterk maar vertaalt zich nog altijd niet naar een 

prijseffect in de latere stadia van de prijsketen in het eurogebied. De jaarlijkse 

olieprijsinflatie uitgedrukt in euro’s is de afgelopen maanden fors gestegen en ook de 

mondiale niet-energieprijsdruk is onverminderd sterk (zie Grafiek 17). Hoewel deze 

mondiale opwaartse prijsdruk op de importprijzen in het eurogebied werd getemperd 

door de neerwaartse druk van de waardestijging van de euro in de zomer, is die toch 

goed zichtbaar in de sterke groei van de invoer- en producentenprijzen voor 

halffabricaten. Beide zijn in oktober met 3,5% gestegen (op jaarbasis). De 

doorwerking naar de latere stadia in de prijsketen lijkt echter nog altijd zwak: de 

inflatie op jaarbasis van de producentenprijzen voor consumptiegoederen 

ongerekend voedingsmiddelen bleef in grote lijnen stabiel op amper 0,2% in oktober. 

Een mogelijke verklaring voor de zwakke inflatie van de producentenprijzen voor 

consumptiegoederen uitgezonderd voedingsmiddelen is dat, ondanks de forse 

prijsdruk in de eerdere fasen van de productie- en prijsketen, de marges onder druk 

staan. 

Grafiek 17 

Mondiale, intermediaire en binnenlandse producentenprijzen 

(mutaties in procenten per jaar) 

 

Bronnen: Eurostat en berekeningen ECB. 
Toelichting: De meest recente waarnemingen betreffen oktober 2017. 

De loongroei is de afgelopen kwartalen enigszins toegenomen. De 

twaalfmaandsgroei van de beloning per werknemer steeg van een laagtepunt van 

1,1% in het tweede kwartaal van 2016 tot 1,7% in het derde kwartaal van 2017. 

Deze hogere loongroei kwam vooral voor rekening van de loondrift, die sneller op de 

conjunctuur reageert dan de contractlonen. De groei op jaarbasis van de 

contractlonen per werknemer bedroeg 1,4% in het derde kwartaal van 2017, 

onveranderd ten opzichte van het voorgaande kwartaal en gelijk aan het gemiddelde 

voor 2016. Factoren die nog steeds de loongroei kunnen drukken zijn onder andere 

de nog altijd aanzienlijke onbenutte capaciteit op de arbeidsmarkt, de lage inflatie in 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PPI, binnenlandse afzet – consumptiegoederen m.u.v. voedingsmiddelen 

PPI – halffabricaten

wereldwijde PPI m.u.v. olie, op handelsbasis



ECB Economisch Bulletin, Nummer 8 / 2017 – Economische en monetaire ontwikkelingen 

Prijzen en kosten 27 

het verleden, de zwakke productiviteitsgroei en de voortdurende effecten van de 

arbeidsmarkthervormingen die tijdens de crisis in sommige landen zijn doorgevoerd.2 

Zowel de op marktinformatie als op enquêtes gebaseerde maatstaven voor de 

inflatieverwachtingen op de langere termijn zijn stabiel gebleven. De vijfjaars 

toekomstige inflatie vijf jaar vooruit beliep op 13 december 2017 1,71%, iets hoger 

dan het niveau van begin september (zie Grafiek 18). Uit de op marktinformatie 

gebaseerde maatstaven voor de inflatieverwachtingen valt nog altijd een langdurige 

periode van lage inflatie af te leiden, met een slechts zeer geleidelijke terugkeer naar 

een niveau onder maar dicht bij 2%. De kans op deflatie, aangegeven door de 

optiemarkten, blijft laag en wijst erop dat het deflatierisico nog altijd beperkt is. 

Volgens de door de ECB georganiseerde Survey of Professional Forecasters over 

het vierde kwartaal van 2017 bedroegen de maatstaven voor de 

inflatieverwachtingen op de lange termijn 1,9%. 

Grafiek 18 

Marktgebaseerde indicatoren van inflatieverwachtingen 

(mutaties in procenten per jaar) 

 

Bronnen: Thomson Reuters en berekeningen van de ECB. 
Toelichting: De meest recente waarnemingen betreffen 13 december 2017. 

  

                                                                    

2  Zie ook de discussie in het Kader “Wat valt er van de ECB Survey of Professional Forecasters te leren 

over percepties van de dynamiek op de arbeidsmarkt in het eurogebied?” in dit nummer van het 

Economisch Bulletin. 
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Hoewel de HICP-inflatie onder invloed van neerwaartse energiegerelateerde 

basiseffecten naar verwachting op de korte termijn iets daalt, trekt deze daarna 

weer aan en bereikt deze een niveau van 1,7% in 2020. Op basis van de 

informatie die eind november beschikbaar was, maken de door medewerkers van 

het Eurosysteem samengestelde macro-economische projecties voor het eurogebied 

van december 2017 gewag van een HICP-inflatie op jaarbasis van 1,5% in 2017, 

1,4% in 2018, 1,5% in 2019 en 1,7% in 2020 (zie Grafiek 19).3 Vergeleken met de 

door medewerkers van de ECB samengestelde macro-economische projecties van 

september 2017 zijn de vooruitzichten voor de totale HICP-inflatie naar boven 

bijgesteld, voornamelijk als gevolg van hogere olie- en voedselprijzen. 

Grafiek 19 

HICP-inflatie in het eurogebied (met inbegrip van projecties) 

(mutaties in procenten per jaar) 

 

Bronnen: Eurostat en door medewerkers van het Eurosysteem samengestelde macro-economische projecties voor het eurogebied 
van december 2017, die op 14 december 2017 op de website van de ECB zijn gepubliceerd. 

De HICP-inflatie ongerekend energie en voedingsmiddelen zal op de 

middellange termijn naar verwachting geleidelijk stijgen. De HICP-inflatie met 

uitzondering van energie en voedingsmiddelen zal in 2017 naar verwachting 1,0% 

belopen. In 2018 is dat naar verwachting 1,1%, in 2019 1,5% en in 2020 1,8%. Wat 

de binnenlandse kosten betreft, is een belangrijke factor achter de geleidelijke 

stijging van de onderliggende inflatie de verbetering van de 

arbeidsmarktomstandigheden in het eurogebied en de groeiende tekorten aan 

arbeidsaanbod in sommige delen van het eurogebied, waarvan wordt verwacht dat 

ze de loongroei stimuleren. Daarnaast zal de aanzienlijke stijging van de totale 

inflatie in 2017 in vergelijking met de drie voorgaande jaren wellicht bijdragen aan de 

toename van de loongroei in die eurolanden waar het loonvormingsproces berust op 

een loonindexering die is gebaseerd op de in het verleden vastgestelde inflatie, of op 

verwachtingselementen. 

   

                                                                    

3  Zie de door medewerkers van het Eurosysteem samengestelde macro-economische projecties voor 

het eurogebied van december 2017, die op 14 december 2017 op de website van de ECB zijn 

gepubliceerd. 
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5 Geld en krediet 

In het derde kwartaal van 2017 en in oktober is het ruime monetaire aggregaat 

wederom gegroeid in het stevige tempo waarvan sinds medio 2015 sprake is. Ook 

het herstel van de groei van de kredietverlening aan de private sector zet door. 

Volgens ramingen is de totale jaarlijkse externe financiering aan niet-financiële 

ondernemingen in het eurogebied in het derde kwartaal van 2017 gestegen, doordat 

zowel de kredietverlening door banken als de uitgifte van schuldbewijzen is 

toegenomen. 

De gemiddelde groei van het ruime monetaire aggregaat was in het derde 

kwartaal van 2017 met 4,9% opnieuw krachtig en bereikte in oktober 5,0%, in 

lijn met het gestage tempo van de geldgroei sinds medio 2015 (zie Grafiek 20). 

De geldgroei werd ondersteund door de lage alternatieve kosten voor het 

aanhouden van de meest liquide instrumenten in een klimaat van zeer lage rentes 

en door de effecten van de door de ECB genomen monetairbeleidsmaatregelen. De 

meest liquide componenten bleven de belangrijkste factor in de groei van het ruime 

monetaire aggregaat, waarbij de groei op jaarbasis van M1 in het derde kwartaal van 

2017 en in oktober 9,4% was (tegenover 9,2% in het tweede kwartaal van 2017 en 

9,8% in september). 

Grafiek 20 

M3, M1 en leningen aan de private sector 

(mutaties in procenten per jaar; gecorrigeerd voor seizoens- en kalendereffecten) 

 

Bron: ECB. 

Toelichting: De leningen zijn gecorrigeerd voor verkopen en securitisaties van leningen en saldocompensatie (notional cash pooling). 

De meest recente waarneming betreft oktober 2017. 

Onmiddellijk opvraagbare deposito's bleven de voornaamste aanjager van de 

M3-groei. Met name de groei op jaarbasis van de door huishoudens en niet-

financiële ondernemingen aangehouden onmiddellijk opvraagbare deposito's bleef in 

het derde kwartaal en oktober 2017 sterk. Daar staat tegenover dat de volatiele groei 

op jaarbasis van de door niet-monetaire financiële instellingen aangehouden 

onmiddellijk opvraagbare deposito’s in oktober daalde, wat de aanzet gaf voor de 

vertraging van de groei van M1 gedurende de maand. De groei op jaarbasis van de 

chartale geldhoeveelheid bleef in het derde kwartaal en oktober 2017 ongeveer 
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gelijk, wat erop wijst dat er in de geldaanhoudende sector geen sterke neiging 

bestaat om in een klimaat van zeer lage of negatieve rentetarieven deposito's om te 

zetten in contant geld. De niet-onmiddellijk opvraagbare kortlopende deposito's (M2 

minus M1) bleven een negatieve invloed uitoefenen op M3. Het mutatietempo op 

jaarbasis van verhandelbare instrumenten (M3 minus M2) – een kleine component 

van M3 – werd in deze periode negatief. Deze ontwikkeling werd veroorzaakt door 

een kleinere positieve bijdrage van aandelen/participaties in geldmarktfondsen, wat 

erop wijst dat deze instrumenten minder aantrekkelijk zijn geworden, en een verdere 

daling van door monetaire financiële instellingen (MFI's) uitgegeven kortlopende 

schuldbewijzen. 

De binnenlandse bronnen van geldschepping waren wederom de belangrijkste 

aanjager van de groei van het ruime monetaire aggregaat (zie Grafiek 21). De 

M3-tegenposten die positief hebben bijgedragen aan de M3-groei waren de 

aankopen van overheidsschuldbewijzen door het Eurosysteem (zie het rode 

gedeelte van de staven in Grafiek 21). Die aankopen vonden voornamelijk plaats in 

het kader van het ECB-programma voor de aankoop van door de publieke sector 

uitgegeven schuldbewijzen (public sector purchase programme – PSPP). Ook het 

aanhoudende herstel van de kredietverlening aan de private sector (zie het blauwe 

gedeelte van de staven in Grafiek 21) droeg wederom bij aan de groei van M3. 

Onder de kredietverlening aan de private sector vallen zowel MFI-leningen aan de 

private sector als door MFI's aangehouden schuldbewijzen die zijn uitgegeven door 

de private niet-MFI-sector in het eurogebied. De aankopen van door de niet-MFI-

sector uitgegeven schuldbewijzen die het Eurosysteem doet in het kader van het 

programma voor de aankoop van door de bedrijfssector uitgegeven obligaties 

(corporate sector purchase programme – CSPP) vallen er derhalve ook onder. De 

aanhoudende krimp van de langerlopende financiële passiva van MFI’s (exclusief 

kapitaal en reserves) heeft een positieve bijdrage geleverd aan de groei van M3 

(samen met andere tegenposten opgenomen in het donkergroene gedeelte van de 

staven in Grafiek 21). Het mutatietempo op jaarbasis van deze passiva is sinds het 

tweede kwartaal van 2012 negatief, onder andere door de impact van de gerichte 

langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-II) van de ECB, die voor banken 

mogelijk als substituut functioneert voor langerlopende financiering via de markt.  
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De verkoop van overheidsobligaties door MFI's in het eurogebied met uitzondering 

van het Eurosysteem, ten slotte, droeg bij tot de negatieve groei op jaarbasis van de 

kredietverlening aan de overheid door MFI's met uitzondering van het Eurosysteem 

en drukte daarmee de M3-groei (zie het lichtgroene gedeelte van de staven in 

Grafiek 21). 

Grafiek 21 

M3 en tegenposten 

(mutaties in procenten per jaar; bijdragen in procentpunten; gecorrigeerd voor seizoens- en kalendereffecten) 

 

Bron: ECB. 
Toelichting: Onder de kredietverlening aan de private sector vallen zowel MFI-leningen aan de private sector als door MFI's 

aangehouden schuldbewijzen die zijn uitgegeven door de private niet-MFI-sector in het eurogebied. De door het Eurosysteem in het 

kader van het CSPP aangehouden schuldbewijzen vallen er derhalve ook onder. De meest recente waarneming betreft oktober 2017. 

De netto externe activa van MFI's bleven de M3-groei op jaarbasis drukken (zie 

het gele gedeelte van de staven in Grafiek 21). De mutatie op jaarbasis in de netto 

externe activa bleef in het derde kwartaal van 2017 negatief, terwijl de 

kapitaaluitstroom uit het eurogebied, die deels verklaard kan worden door verkopen 

van overheidsobligaties van eurolanden door niet-ingezetenen in het kader van het 

PSPP, de afgelopen maanden is gedaald. De daarmee samenhangende 

neerwaartse druk op de groei van M3 werd hierdoor gemitigeerd. De daling van de 

negatieve bijdrage van de netto externe activa kwam in oktober tot stilstand. Hoewel 

niet-ingezetenen nog altijd behoren tot de belangrijkste verkopers van activa die in 

aanmerking komen voor het programma voor de aankoop van activa (asset 

purchase programme – APP) is het mogelijk dat zij de herschikking van hun 

portefeuilles met andere activa uit het eurogebied hebben gematigd. 
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Het sinds begin 2014 waargenomen herstel van de groei van de 

kredietverlening aan de private sector houdt aan. De groei op jaarbasis van de 

MFI-leningen aan de private sector (gecorrigeerd voor verkopen en securitisaties 

van leningen en saldocompensatie (notional cash pooling)) bleef in het derde 

kwartaal van 2017 min of meer gelijk en nam in oktober toe (zie Grafiek 20). De 

groei op jaarbasis van de kredietverlening aan niet-financiële ondernemingen in alle 

sectoren nam toe van 2,3% in het derde kwartaal naar 2,9% in oktober (zie 

Grafiek 22). De groei van de kredietverlening aan niet-financiële ondernemingen is 

sinds het dieptepunt in het eerste kwartaal van 2014 aanzienlijk toegenomen en de 

verschillen tussen de landen in de ontwikkeling van deze leningen zijn over het 

geheel genomen kleiner geworden. Tegelijkertijd liep de groei van de 

kredietverlening in de vier grootste eurolanden in oktober 2017 iets verder uiteen. De 

groei op jaarbasis van de kredietverlening aan huishoudens is in grote lijnen 

gelijkgebleven en was in oktober 2,7% (zie Grafiek 23). Deze ontwikkelingen worden 

ondersteund door de aanzienlijke verlagingen van de bancaire rentetarieven op 

leningen die sinds de zomer van 2014 in het gehele eurogebied worden 

waargenomen (vooral als gevolg van de bijzondere monetairbeleidsmaatregelen van 

de ECB) en door de algehele verbetering van de vraag naar en het aanbod van 

bankleningen. Daarnaast hebben banken voortgang geboekt met het consolideren 

van hun balans en het terugdringen van niet-renderende leningen, hoewel het 

niveau van de niet-renderende leningen in enkele landen hoog blijft, wat de 

financiële bemiddeling kan beperken.4 

Grafiek 22 

MFI-leningen aan niet-financiële ondernemingen in specifieke landen van het 

eurogebied 

(mutaties in procenten per jaar) 

 

Bron: ECB. 
Toelichting: Gecorrigeerd voor verkopen en securitisaties van leningen en saldocompensatie (notional cash pooling). De spreiding 

tussen landen wordt berekend op basis van de minimum- en maximumwaarden bij een vaste steekproef van twaalf landen van het 

eurogebied. De meest recente waarneming betreft oktober 2017. 

                                                                    

4 Zie ook het “Financial Stability Review” van de ECB van november 2017, Paragraaf 3. 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

eurogebied

Duitsland                                                        

Frankrijk

Italië                                                     

Spanje                                                                 

spreiding tussen landen



ECB Economisch Bulletin, Nummer 8 / 2017 – Economische en monetaire ontwikkelingen 

Geld en krediet 33 

Grafiek 23 

MFI-leningen aan huishoudens in specifieke landen van het eurogebied 

(mutaties in procenten per jaar) 

 

Bron: ECB. 

Toelichting: Gecorrigeerd voor verkopen en securitisaties van leningen en saldocompensatie (notional cash pooling). De spreid ing 

tussen landen wordt berekend op basis van de minimum- en maximumwaarden bij een vaste steekproef van twaalf landen van het 

eurogebied. De meest recente waarneming betreft oktober 2017. 

De banken zagen de kosten van hun schuldfinanciering verder dalen, naar een 

nieuw historisch dieptepunt. De samengestelde kosten van schuldfinanciering 

voor de banken gaven in het derde kwartaal van 2017 een lichte daling te zien en 

bleven in oktober op een historisch laag niveau staan (zie Grafiek 24). De daling in 

het derde kwartaal werd veroorzaakt door de ontwikkeling van de rendementen op 

bankobligaties, terwijl de depositokosten stabiel bleven. In oktober daalden zowel de 

rendementen op bankobligaties als de depositokosten naar een nieuw historisch 

dieptepunt. De accommoderende beleidskoers van de ECB, het feit dat de MFI's per 

saldo aflossen op hun langerlopende financiële passiva, de versterking van de 

bankbalansen en de afnemende versplintering van de financiële markten hebben 

allemaal aan de gunstige kosten van schuldfinanciering voor de banken bijgedragen. 
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Grafiek 24 

Samengestelde kosten van schuldfinanciering voor banken 

(samengestelde kosten van deposito's en ongedekte schuldfinanciering via de markt, procenten per jaar) 

 

Bronnen: ECB, Markit Iboxx en berekeningen van de ECB. 
Toelichting: De samengestelde kosten van deposito's worden berekend als het gemiddelde van de rentetarieven op nieuwe contrac ten 

van onmiddellijk opvraagbare deposito's, deposito's met een vaste looptijd en deposito's met een opzegtermijn, gewogen naar de 

respectieve uitstaande bedragen. De meest recente waarneming betreft oktober 2017. 

De rentetarieven voor bankleningen aan niet-financiële ondernemingen bleven 

historisch laag (zie Grafiek 25). De samengestelde rentetarieven voor 

bankkredieten aan niet-financiële ondernemingen zijn in het derde kwartaal van 

2017 verder gedaald naar een historisch dieptepunt, waarop ze in oktober bleven 

staan. De samengestelde rentetarieven voor bankleningen aan huishoudens ten 

behoeve van woningaankoop, die – vanaf een historisch dieptepunt van 1,78% in 

december 2016 – tot en met augustus 2017 een gematigde stijging te zien gaven, 

zijn in september en oktober 2017 enigszins gedaald (zie Grafiek 26). Sinds de 

aankondiging van de kredietverruimende maatregelen van de ECB in juni 2014 zijn 

de samengestelde rentetarieven voor bankkrediet aan niet-financiële ondernemingen 

en huishoudens per saldo aanzienlijk sterker gedaald dan de 

marktreferentietarieven. Dat wijst erop dat de doorwerking van de 

monetairbeleidsmaatregelen in de rente op bankkrediet is verbeterd. De 

eerdergenoemde daling van de samengestelde kosten van schuldfinanciering voor 

de banken heeft de daling van de samengestelde krediettarieven bevorderd. Tussen 

mei 2014 en oktober 2017 zijn de samengestelde krediettarieven voor leningen aan 

niet-financiële ondernemingen en voor leningen aan huishoudens met respectievelijk 

120 en 103 basispunten gedaald. De bancaire rentetarieven voor leningen aan niet-

financiële ondernemingen zijn vooral in kwetsbare eurolanden sterk gedaald, wat 

ertoe bijdraagt dat de verschillen tussen de landen in de doorwerking van het 

monetair beleid in deze tarieven kleiner worden. Gedurende dezelfde periode liep 

het verschil tussen de rente op zeer kleine leningen (kredieten tot en met € 0,25 

miljoen) en die op grote leningen (kredieten groter dan € 1 miljoen) in het eurogebied 

aanzienlijk terug en in oktober 2017 bevond dit verschil zich dicht bij het historisch 

dieptepunt. Dit wijst erop dat kleine en middelgrote ondernemingen doorgaans meer 

van de daling van de bankkrediettarieven hebben geprofiteerd dan grote 

ondernemingen. 
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Grafiek 25 

Samengestelde rente op bankkrediet voor niet-financiële ondernemingen 

(procenten per jaar; driemaands voortschrijdende gemiddelden) 

 

Bron: ECB. 

Toelichting: De indicator voor de totale kosten van bankkrediet wordt berekend door de korte- en langetermijnrentes te aggregeren 

aan de hand van een 24-maands voortschrijdend gemiddelde van de volumes van nieuwe contracten. De standaardafwijking tussen 

landen wordt berekend aan de hand van een vaste steekproef van twaalf eurolanden. De meest recente waarneming betreft oktober 

2017. 

Grafiek 26 

Samengestelde rente op leningen voor woningaankopen 

(procenten per jaar; driemaands voortschrijdende gemiddelden) 

 

Bron: ECB. 
Toelichting: De indicator voor de totale kosten van bankkrediet wordt berekend door de korte- en langetermijnrentes te aggregeren 

aan de hand van een 24-maands voortschrijdend gemiddelde van de volumes van nieuwe contracten. De standaardafwijking tussen 

landen wordt berekend aan de hand van een vaste steekproef van twaalf eurolanden. De meest recente waarneming betreft oktober 

2017. 

De totale externe financiering op jaarbasis van niet-financiële ondernemingen 

in het eurogebied is in het derde kwartaal van 2017 naar schatting gestegen. 

Deze stijging is het gevolg van een verbetering van zowel de kredietverlening door 

banken als de uitgifte van schuldbewijzen, die in het tweede kwartaal door 

bijzondere factoren werden gedrukt. Over het algemeen wordt het sinds begin 2014 
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opgetekende herstel van de externe financiering van niet-financiële ondernemingen 

ondersteund door de aantrekkende economische bedrijvigheid, verdere dalingen van 

de kosten van schuldfinanciering, de versoepeling van de bankkredietvoorwaarden 

en een groter aantal fusies en overnames. Tegelijkertijd is de behoefte aan externe 

financiering afgenomen, omdat niet-financiële ondernemingen recordbedragen aan 

liquide middelen aanhouden, die nog steeds groeien. 

De netto-uitgifte van schuldbewijzen door niet-financiële ondernemingen is in 

het derde kwartaal van 2017 gestegen. De stijging concentreerde zich in juli; in 

augustus en september steeg de netto-uitgifte slechts gering. Gegevens uit de markt 

wijzen op een sterke bruto-uitgifte van schuldbewijzen in oktober en november. De 

netto-uitgifte van beursgenoteerde aandelen door niet-financiële ondernemingen 

werd opnieuw gedrukt door grootschalige inkoop van eigen aandelen in sommige 

landen. 

De financieringskosten voor niet-financiële ondernemingen blijven gunstig. De 

totale nominale kosten van externe financiering voor niet-financiële ondernemingen 

(bestaande uit bankkrediet, de uitgifte van schuldbewijzen aan de markt en 

financiering met eigen vermogen) zijn na een gematigde stijging in juni en juli 2017 

naar schatting opnieuw iets gedaald, naar 4,3% in november. De daling sinds juli 

2017 is grotendeels te verklaren uit de dalende kosten van financiering met eigen 

vermogen. Daarnaast zijn de kosten van schuldfinanciering via de markt volgens de 

raming naar een nieuw historisch dieptepunt gedaald (zie Paragraaf 2). De totale 

nominale kosten van externe financiering liggen nu 30 basispunten boven het 

historisch dieptepunt van juli 2016, maar zijn nog steeds aanzienlijk lager dan in de 

zomer van 2014, direct voordat de markt begon de verwachtingen omtrent het op 

handen zijnde APP in te prijzen. 
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6 Begrotingsontwikkelingen 

Volgens de door de medewerkers van het Eurosysteem samengestelde macro-

economische projecties voor december 2017 daalt het begrotingstekort in het 

eurogebied gedurende de projectieperiode (2017-2020) verder. Dit is hoofdzakelijk 

het gevolg van een verbetering van de conjunctuur en dalende rentelasten. De 

algehele begrotingskoers binnen het eurogebied zal volgens die projecties 

grotendeels neutraal zijn. De schuldquote van het eurogebied daalt naar verwachting 

verder, zij het vanaf een nog altijd zeer hoog niveau. Met name landen met een hoog 

schuldenpeil moeten aanvullende consolidatie-inspanningen verrichten om de 

overheidsschuldquote voortvarend op een neerwaarts pad te brengen en om de 

begrotingsbuffers weer aan te vullen. 

Het algemene overheidstekort in het eurogebied zal gedurende de 

projectieperiode naar verwachting geleidelijk dalen. Op basis van de door 

medewerkers van de ECB samengestelde macro-economische projecties voor 

december 20175 wordt voorzien dat het algemene overheidstekort in het eurogebied 

terugloopt van 1,5% bbp in 2016 naar 0,5% bbp in 2020 (zie Tabel 1). De verwachte 

verbetering van de begrotingsvooruitzichten, die in grote lijnen onveranderd zijn ten 

opzichte van de projecties voor september 2017, is vooral te danken aan een 

gunstige conjunctuur en dalende rentelasten. Hoewel de door de landen van het 

eurogebied medio oktober 2017 ingediende ontwerpbegrotingen voor 2018 

aanvullende consolidatie-inspanningen door sommige landen voorzien, komt een en 

ander nog niet volledig in de prognoses tot uitdrukking. Daarin zijn alleen de 

maatregelen opgenomen die zijn aangenomen of binnenkort door het betreffende 

parlement worden aangenomen. Zie voor een beoordeling van de 

ontwerpbegrotingen het Kader “Evaluatie van de EC-beoordeling van de 

ontwerpbegrotingen op basis van de exercitie voor 2018” in dit nummer van het 

Economisch Bulletin. Verwacht wordt dat de begrotingskoers binnen het eurogebied 

gedurende de projectieperiode grotendeels neutraal is.6 

Het schuldniveau van overheden in het eurogebied zal naar verwachting 

verder dalen, zij het vanaf een hoog niveau. Voorzien wordt dat de schuldquote in 

het eurogebied, die in 2014 een piek bereikte, afneemt van 88,9% bbp in 2016 naar 

80,7% bbp aan het einde van 2020. Deze daling komt vooral op het conto van een 

positief en toenemend primair overschot en een gunstig groei/rente-ecart; dat laatste 

dankzij de overwegend stabiele macro-economische vooruitzichten. Dat de 

schuldquote licht lager is dan in september 2017 heeft vooral te maken met een 

gunstiger rente-groei-ecart. In de meeste eurolanden zal de schuldquote naar 

verwachting verbeteren, terwijl in een aantal landen de overheidsschuldquote 

gedurende de projectieperiode waarschijnlijk stijgt. Vooral in landen met een hoog 

                                                                    

5  Zie ook de door medewerkers van het Eurosysteem samengestelde macro-economische projecties 

voor het eurogebied van december 2017.  

6  De begrotingskoers weerspiegelt de richting en omvang van de stimulans die uitgaat van het 

begrotingsbeleid op de economie, naast de automatische reactie van de overheidsfinanciën op de 

conjunctuur. Deze wordt gemeten als de wijziging in het structurele primaire saldo, dus het voor de 

conjunctuur gecorrigeerde primaire saldo verminderd met tijdelijke maatregelen, bijvoorbeeld in de 

vorm van overheidssteun aan de financiële sector. Voor een bespreking van de begrotingskoers binnen 

het eurogebied wordt verwezen naar het artikel “The euro area fiscal stance”, Economisch Bulletin, 

Nummer 4, ECB, 2016. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.projections201712_eurosystemstaff.nl.pdf?d5781f851042a2a597139c2f870b3e05
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.projections201712_eurosystemstaff.nl.pdf?d5781f851042a2a597139c2f870b3e05
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schuldenpeil zijn aanvullende consolidatie-inspanningen nodig om de 

overheidsschuldquote voortvarend op een neerwaarts pad te breng en daarbij het 

Stabiliteits- en Groeipact volledig na te leven. Door de begrotingsbuffers weer aan te 

vullen, worden deze landen minder kwetsbaar voor hernieuwde instabiliteit op de 

financiële markten of een sterk aantrekkende rente. 

Tabel 1 

Begrotingsontwikkelingen in het eurogebied 

(in procenten bbp) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

a. Totale inkomsten  46,1 46,0 45,7 45,3 45,2 

b. Totale uitgaven  47,6 47,1 46,6 46,2 45,7 

 waarvan:           

c. Rentelasten  2,2 2,0 1,9 1,7 1,7 

d. Primaire uitgaven (b - c) 45,4 45,1 44,7 44,5 44,0 

Begrotingssaldo (a - b) -1,5 -1,1 -0,9 -0,9 -0,5 

Primair begrotingssaldo (a - d) 0,6 0,9 1,0 0,9 1,2 

Voor de conjunctuur gecorrigeerd begrotingssaldo -1,4 -1,2 -1,1 -1,2 -1,0 

Structureel primair saldo 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 

Brutoschuld 88,9 87,0 85,1 83,1 80,7 

PM: reëel bbp (mutaties in procenten) 1,8 2,4 2,3 1,9 1,7 

Bron: Eurostat, ECB en de door medewerkers van het Eurosysteem samengestelde macro-economische projecties voor het 

eurogebied, december 2017. 

Toelichting: De gegevens betreffen het aggregaat van de totale overheid van het eurogebied. Als gevolg van afronding kunnen zich 

verschillen voordoen. Aangezien recente bijstellingen van de cijfers normaal zijn meegenomen in de projecties kunnen deze 

verschillen van de meest recente bekrachtigde cijfers van Eurostat. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.projections201712_eurosystemstaff.nl.pdf?d5781f851042a2a597139c2f870b3e05
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.projections201712_eurosystemstaff.nl.pdf?d5781f851042a2a597139c2f870b3e05
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Kaders 

1 Wat bepaalt de metaalprijzen? 

Voor een goede beoordeling van het effect van de metaalprijzen op de 

prijsontwikkeling in de eurolanden is inzicht in de achterliggende factoren belangrijk. 

In dit Kader worden de bepalende factoren achter de ontwikkeling van de 

metaalprijzen sinds 1998 geanalyseerd. De nadruk ligt daarbij vooral op de sterke 

stijging van de prijzen tussen juni en september 2017. In die periode is de prijs van 

aluminium, koper en ijzererts gelijktijdig met circa 10% gestegen. 

De metaalprijzen mogen dan minder in de schijnwerpers staan dan de olieprijs, 

ook de metaalprijzen schommelen sinds eind 2003 sterk. In de periode daarvoor 

(tussen 1995 en 2003) waren de prijzen nog betrekkelijk stabiel. Daarna gingen ze 

tot medio 2011 sterk omhoog (met uitzondering van een terugval tijdens de 

wereldwijde recessie). Vervolgens was er sprake van een daling tot begin 2016, 

waarna de prijzen weer begonnen te stijgen (zie Grafiek A). In september 2017 lagen 

de metaalprijzen ongeveer 75% hoger dan in 1995. IJzererts en koper liepen daarbij 

voorop. De aluminiumprijs bleef in deze periode stabieler. 

Grafiek A 

Metaalprijzen 

(index: 1995=100) 

 

Bronnen: Bloomberg, Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut en berekeningen van de ECB. 

Toelichting: In de metaalindex zitten onder andere aluminium, koper, lood, nikkel, schroot, tin, zink en ijzererts. De wegingen zijn 
gebaseerd op de invoer door eurolanden (zie Grafiek B). 
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China is in deze markt een dominante partij geworden, in overeenstemming 

met de uitbundige economische groei van de afgelopen tien jaar. Dat geldt 

voor het aandeel van China in het verbruik van metalen en bij sommige 

metalen ook voor de productie daarvan (zie Grafiek B). China verbruikt circa 

50% tot 60% van de metalen in de wereld en is goed voor 50% van de 

aluminiumproductie en 35% van de koperproductie in de wereld. Het aandeel van 

China in de consumptie van ijzererts is daarentegen gedaald van 70% in 2014 naar 

60% in 2015. Dit is het gevolg van een geleidelijke verschuiving in het economische 

evenwicht in China van grondstofintensieve activiteiten naar diensten. Verder is er 

vanwege de zorg om het milieu in China minder staal geproduceerd. En dat had 

weer een negatief effect op de vraag naar ijzererts. 

Grafiek B 

Geografische samenstelling metaalproductie en -verbruik 

(mondiaal procentueel aandeel in 2016) 

Bronnen: Bloomberg en berekeningen van de ECB. 

Toelichting: In paneel (a) zijn de aluminium- en kopercijfers afkomstig van het World Bureau of Metal Statistics (WBMS); deze hebben hoofdzakelijk betrekking op respectievelijk de 

primaire productie en de raffinageproductie. Voor ijzererts zijn de cijfers ontleend aan de mijnproductie van bruikbare ijzererts van de United States Geological Survey (USGS). In 

paneel (b) zijn diezelfde gegevensbronnen geraadpleegd voor het verbruik. Cijfers over het verbruik van ijzererts zijn niet beschikbaar voor 2016 en zijn vervangen door cijfers voor 

2015. 

De afgelopen twintig jaar zijn de schommelingen van de metaalprijzen vooral 

bepaald door de vraag. Op basis van aan modellen ontleende schattingen 

blijkt dat de recente prijsstijgingen ook met aanbodfactoren te maken hebben. 

Voor de ontwarring van de belangrijkste factoren achter de sterke stijging wordt 

gebruikgemaakt van een dynamisch factormodel. Dat model is ontwikkeld door Delle 

Chiaie, Ferrara en Giannone (2017)7 en wordt toegepast op een groot aantal 

energie- en niet-energieprijzen. In deze benadering wordt ervan uitgegaan dat sterke 

grondstofschokken (zoals een aanbodschok op een grondstoffenmarkt) vooral een 

specifieke markt of sector betreffen en dat de grondstoffenprijzen bij een 

omvangrijke steekproef wel uitmiddelen. Duurzame veranderingen in de 

gemeenschappelijke component (de mondiale factor) wijzen daarentegen veelal op 

een vraagverschuiving onder invloed van de mondiale conjunctuur. In de mondiale 

                                                                    

7  Delle Chiaie, S., Ferrara, L. and Giannone, D., "Common factors of commodity prices", Working Paper 

Series, No 2112, ECB, november 2017. 
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(vraag)factor komt een groot deel van de schommelingen in de metaalprijzen tot 

uitdrukking. Die factor is al sinds het begin van deze eeuw zeer belangrijk, 

grotendeels vanwege het toenemende belang van China (zie Grafiek C). Kijken we 

naar de jongste periode, dan wordt de gelijktijdige stijging van die drie metaalprijzen 

met circa 10% tussen juni en september 2017 vooral veroorzaakt door 

grondstofspecifieke componenten. Daarin komen zowel idiosyncratische als 

verzamelingspecifieke aanbodfactoren tot uitdrukking (zie Grafiek D). Een grotere 

mondiale vraag speelde eveneens een rol, zij het minder dan het aanbod. 

Grafiek C 

Belangrijkste bepalende factoren metaalprijzen periode 1998-2016 

(mutaties in procenten en bijdragen aan prijsveranderingen in procentpunten) 

Bron: Delle Chiaie, Ferrara en Giannone (2017). 

Uitkomsten komen overeen met ontwikkelingen in de metaalmarkten in de 

periode. In Chili en Peru is de koperproductie gedaald onder invloed van de 

weersomstandigheden en stakingen in sommige mijnen. Voor ijzererts werden door 

aanbodtekorten in Australië en Brazilië hogere prijzen genoteerd. Ook de 

aluminiumprijzen zijn gestegen onder invloed van de sterke mondiale vraag plus het 

beleid van China om de overproductie en vervuiling aan te pakken met 

fabriekssluitingen. De metaalprijzen zijn sinds begin oktober licht gestegen (met 

circa 2%), vooral onder invloed van de ontwikkelingen bij ijzererts. Dat de prijzen van 

ijzererts zijn gestegen, hing samen met de toenemende vraag naar kwalitatief 

hoogwaardige ijzererts (na een herstructurering van de Chinese staalindustrie in het 

kader van de milieuhervormingen). 
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Grafiek D 

Belangrijkste bepalende factoren metaalprijsstijging juni tot september 2017 

(mutaties in procenten per jaar en bijdragen in procentpunten) 

 

Bron: Delle Chiaie, Ferrara en Giannone (2017) (geactualiseerd). 
Toelichting: Voor ijzererts moet de historische ontwikkeling met enige terughoudendheid worden benaderd. Dit in verband met zorgen 

over de kwaliteit van de gegevensverzameling. Van ijzererts is pas vanaf 1995 de prijsontwikkeling zichtbaar. Bovendien werd de pri js 

van de meeste ijzererts tot 2010 bepaald op basis van jaarlijkse benchmark-prijsonderhandelingen. 

Ondanks de recente toename van de metaalprijzen wordt in de meeste 

prognoses voor koper, aluminium en ijzererts uitgegaan van een stabilisatie of 

zelfs een daling van de prijzen. De futuresmarkten wijzen in de richting van 

stabiliserende metaalprijzen, maar de prognoses van Consensus Economics 

voorzien een daling met circa 7% tot medio 2019. Tegenover de hogere vraag zou 

namelijk ook een hoger aanbod moeten staan. Op basis van de prognoses van de 

Wereldbank zouden de metaalprijzen nog wat sterker kunnen dalen. Voor ijzererts 

wordt zelfs een terugval van circa 30% tot eind 2019 voorzien. De koper- en 

aluminiumprijzen dalen naar verwachting eveneens, met circa 11%. China blijft 

waarschijnlijk een voorname rol spelen bij de ontwikkeling van de metaalprijzen. Zo 

wordt de verkrapping van de metaalmarkten behalve door de groei van de vraag 

naar metalen vooral beïnvloed door het milieu- en veiligheidsbeleid in China. Het 

effect daarvan is sterker op ijzererts dan op koper en aluminium. De opwaartse 

risico's zijn onder andere onverwachte uitval van het aanbod. De neerwaartse 

risico's hebben meer te maken met een achterblijvende groei van de vraag in China 

en een versoepeling van de productiebeperkingen op de zware industrie in China. 
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De ontwikkeling van de metaalprijzen speelt een rol bij de beoordeling van de 

inflatievooruitzichten in het eurogebied en de risico's voor de prijsstabiliteit op 

de middellange termijn. Schommelingen in de metaalprijzen werken hoofdzakelijk 

via de productie- en distributieketen door in de inflatie. Het aandeel van metaal in de 

consumptie is tamelijk gering. Omdat metaalprijzen vooral van invloed zijn op de 

industrie en weinig effect hebben op de dienstensector is dat effect relevanter voor 

landen met een omvangrijke industriële sector dan op een diensteneconomie. In 

vergelijking met de olieprijs hebben de metaalprijzen slechts een gering effect op de 

inflatie omdat deze niet rechtstreeks in de HICP-energieprijzen doorwerken. Uit 

sommige schattingen blijkt dat, bezien over een ramingsperiode van drie jaar, een 

daling van de industriële grondstoffenprijzen met 10% leidt tot een verlaging van de 

HICP (met uitzondering van energie en onbewerkte voedingsmiddelen) in de 

eurolanden met 0,15%.8 

  

                                                                    

8  Zie voor het effect van de grondstoffenprijzen Landau, B. en Skudelny, F., "Pass-through of external 

shocks along the pricing chain – a panel estimation approach for the euro area," Working Paper Series, 

No 1104, ECB, november 2009. 
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2 Liquiditeitsverhoudingen en monetairbeleidstransacties 

van 26 juli tot en met 31 oktober 2017 

Dit Kader geeft een overzicht van de monetairbeleidstransacties van de ECB in 

de vijfde en zesde reserveaanhoudingsperioden van 2017, van respectievelijk 

26 juli tot en met 12 september en van 13 september tot en met 31 oktober. 

Gedurende de verslagperiode zijn de rente op de basisherfinancieringstransacties 

(main refinancing operations – MRO), de marginale beleningsfaciliteit en de 

depositofaciliteit ongewijzigd gebleven op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,40%. 

Het Eurosysteem heeft daarnaast in het kader van het uitgebreide programma voor 

de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) opnieuw effecten van de 

publieke sector, gedekte obligaties, effecten op onderpand van activa en 

bedrijfsobligaties aangekocht, met een richtbedrag van gemiddeld € 60 miljard per 

maand. Dit tempo wordt gehandhaafd tot december 2017. Daarna wordt het 

richtbedrag verlaagd naar gemiddeld € 30 miljard per maand tot september 2018, en 

zo nodig langer. 

Liquiditeitsbehoefte 

Tijdens de verslagperiode bedroeg de gemiddelde dagelijkse 

liquiditeitsbehoefte van het bankwezen (gedefinieerd als de som van de 

autonome factoren en de reserveverplichtingen) € 1.212,5 miljard, een toename 

van € 43,7 miljard ten opzichte van de voorgaande verslagperiode (de derde en 

vierde aanhoudingsperiode van 2017). De hogere liquiditeitsbehoefte was toe te 

schrijven aan een toename van de gemiddelde netto autonome factoren. Die stegen 

tijdens de verslagperiode met € 43,9 miljard tot een recordbedrag van € 1.090,2 

miljard. De minimumreserveverplichtingen daalden licht, met € 0,2 miljard naar 

€ 122,2 miljard. 

  



ECB Economisch Bulletin, Nummer 8 / 2017 – Kaders 

Liquiditeitsverhoudingen en monetairbeleidstransacties van 26 juli tot en met 31 oktober 

2017 45 

De groei van de totale netto autonome factoren (en dus de 

liquiditeitsverkrapping) was vooral toe te schrijven aan geringere 

liquiditeitsverruimende factoren. De netto buitenlandse activa leverden de 

belangrijkste bijdrage aan die toename; deze stegen in de verslagperiode met € 33,0 

miljard naar gemiddeld € 637,0 miljard. De gemiddelde in euro's luidende nettoactiva 

daalden eveneens ten opzichte van de vorige verslagperiode, met € 26,3 miljard 

naar € 306,1 miljard. 

Liquiditeitsverkrappende autonome factoren zijn in de verslagperiode 

eveneens gedaald en boden enig tegenwicht aan de ontwikkeling van de 

liquiditeitsverruimende autonome factoren. De belangrijkste bijdrage was 

afkomstig van andere autonome factoren. Die zijn met € 30,1 miljard gedaald naar 

€ 690,3 miljard. De toename van de bankbiljetten in omloop en de 

overheidsdeposito's, met respectievelijk € 11,5 miljard en € 3,4 miljard bood enige 

compensatie voor het niveau van de liquiditeitsverkrappende autonome factoren. 

De volatiliteit van de autonome factoren bleef verhoogd en was daarmee 

vrijwel gelijk ten opzichte van de vorige verslagperiode. Die volatiliteit werd 

vooral veroorzaakt door schommelingen in zowel overheidsdeposito's als nettoactiva 

(in euro). 
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Tabel A 

Liquiditeitssituatie in het Eurosysteem 

 

26 juli 2017 tot en met  

31 oktober 2017 

3 mei 2017 tot en met  

25 juli 2017 

Zesde 

aanhoudingsperiode 

Vijfde 

aanhoudingsperiode 

Bron: ECB. 

Toelichting: Alle cijfers in Tabel A zijn afgerond, waardoor in enkele gevallen het cijfer dat de mutatie ten opzichte van de voorgaande periode aangeeft niet het verschil tussen de 
voor de twee periodes vermelde afgeronde cijfers vertegenwoordigt (verschil € 0,1 miljard). 

1) De totale waarde van de autonome factoren omvat ook "vereveningsposten". 

Passiva – liquiditeitsbehoefte (gemiddelden; EUR miljard) 

Autonome liquiditeitsfactoren 2.033,1 (-15,3) 2.048,3 2.046,7 (+27,2) 2.019,5 (-52,2) 

Bankbiljettencirculatie 1.142,7 (+11,5) 1.131,2 1.142,8 (+0,3) 1.142,5 (+6,2) 

Overheidsdeposito’s 200,1 (+3,4) 196,7 218,3 (+36,4) 181,8 (-47,9) 

Overige autonome factoren 690,3 (-30,1) 720,5 685,6 (-9,5) 695,1 (-10,4) 

Lopende rekeningen 1.248,0 (+74,0) 1.174,0 1.253,3 (+10,5) 1.242,7 (+73,5) 

Monetairbeleidsinstrumenten 752,0 (+35,0) 717,0 770,4 (+36,7) 733,6 (+15,7) 

Minimumreserveverplichtingen 122,2 (-0,2) 122,5 122,3 (+0,1) 122,2 (-0,4) 

Depositofaciliteit 629,8 (+35,2) 594,5 648,1 (+36,6) 611,4 (+16,1) 

Liquiditeitsverkrappende ‘fine-tuning’-transacties 0,0 (+0,0) 0,0 0,0 (+0,0) 0,0 (+0,0) 

Activa – liquiditeitsverschaffing (gemiddelden; EUR miljard) 

Autonome liquiditeitsfactoren 943,2 (-59,2) 1.002,4 937,0 (-12,3) 949,3 (-34,0) 

Netto buitenlandse activa 637,0 (-33,0) 670,0 635,0 (-4,0) 639,0 (-17,8) 

Nettoactiva luidend in euro 306,1 (-26,3) 332,4 302,0 (-8,3) 310,3 (-16,2) 

Monetairbeleidsinstrumenten 2.966,8 (+152,3) 2.814,4 3.010,2 (+85,9) 2.924,3 (+71,4) 

Openmarkttransacties 2.966,5 (+152,3) 2.814,2 3.010,0 (+86,0) 2.924,0 (+71,4) 

 Tendertransacties 772,7 (-6,0) 778,7 771,6 (-2,2) 773,8 (-2,7) 

 MRO's 6,1 (-5,4) 11,5 6,7 (+1,2) 5,5 (-3,9) 

 Driemaands-LTRO's 8,4 (+2,3) 6,1 8,3 (-0,2) 8,5 (+1,8) 

 TLTRO-I-transacties 18,6 (-2,6) 21,1 17,2 (-2,7) 19,9 (-0,6) 

 TLTRO-II-transacties 739,6 (-0,3) 739,9 739,4 (-0,5) 739,8 (-0,1) 

 Rechtstreeks effectenverkeer 2.193,8 (+158,3) 2.035,5 2.238,4 (+88,2) 2.150,2 (+74,1) 

 Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties 7,2 (-0,8) 8,0 6,9 (-0,5) 7,4 (-0,3) 

 Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties 4,9 (-0,7) 5,5 4,8 (-0,1) 4,9 (-0,4) 

 Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties 229,7 (+8,4) 221,3 232,7 (+5,8) 226,9 (+3,6) 

 Programma voor de effectenmarkten 91,2 (-7,2) 98,3 90,5 (-1,2) 91,8 (-6,5)  

 Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa 24,6 (+0,6) 24,0 24,6 (-0,1) 24,6 (+0,4) 

 Aankoopprogramma voor staatsobligaties 1.725,5 (+139,9) 1.585,6 1.762,6 (+73,4) 1.689,2 (+69,5) 

 Aankoopprogramma voor bedrijfsobligaties 110,8 (+18,0) 92,8 116,2 (+10,8) 105,4 (+7,7) 

Marginale beleningsfaciliteit 0,3 (+0,0) 0,2 0,2 (-0,1) 0,3 (+0,0) 

Overige liquiditeitsgegevens (gemiddelden; EUR miljard) 

Gezamenlijke liquiditeitsbehoefte 1.212,5 (+43,7) 1.168,7 1.232,3 (+39,7) 1.192,6 (-18,7) 

Autonome factoren1 1.090,2 (+43,9) 1.046,3 1.110,0 (+39,6) 1.070,4 (-18,2) 

Overliquiditeit 1.755,3 (+109,5) 1.645,8 1.778,8 (+47,1) 1.731,7 (+90,1) 

Renteverloop (gemiddelden; procenten) 

MRO's 0,00 (+0,00) 0,00 0,00 (+0,00) 0,00 (+0,00) 

Marginale beleningsfaciliteit 0,25 (+0,00) 0,25 0,25 (+0,00) 0,25 (+0,00) 

Depositofaciliteit -0,40 (+0,00) -0,40 -0,40 (+0,00) -0,40 (+0,00) 

EONIA -0,357 (+0,001) -0,358 -0,359 (-0,003)  -0,356 (+0,003) 
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Liquiditeitsverschaffing door monetairbeleidsinstrumenten 

Het gemiddelde bedrag van de liquiditeit die werd verschaft via 

openmarkttransacties – tendertransacties en rechtstreekse APP-aankopen – 

steeg met € 152,3 miljard naar € 2.966,5 miljard (zie Grafiek A). De toename was 

volledig toe te schrijven aan het APP. Bij tendertransacties is de vraag daarentegen 

licht gedaald. 

Grafiek A 

Ontwikkeling openmarkttransacties en overliquiditeit 

(EUR miljard) 

 

Bron: ECB. 

De gemiddelde liquiditeit die met tendertransacties werd verschaft, is tijdens 

de verslagperiode licht gedaald, met € 6,0 miljard, naar € 772,7 miljard. Dit had 

hoofdzakelijk te maken met een lagere gemiddelde liquiditeitsverschaffing via 

MRO's, die met € 5,4 miljard is gedaald. Het gemiddelde uitstaande bedrag aan 

langerlopende herfinancieringstranscaties (targeted longer-term refinancing 

operations – TLTRO's) is eveneens licht afgenomen, met € 2,8 miljard. Dit was het 

gevolg van vrijwillige vervroegde aflossingen op deze transacties. Het gemiddelde 

bedrag van de liquiditeit die werd verschaft via driemaands langerlopende 

herfinancieringstransacties (long-term refinancing operations – LTRO's) steeg 

daarentegen met € 2,3 miljard. 

De via de monetairbeleidsportefeuilles van het Eurosysteem verschafte 

liquiditeit is door de APP-aankopen gemiddeld met € 158,3 miljard gestegen 

naar € 2,193.8 miljard. De gemiddelde liquiditeit die voortvloeit uit het 

aankoopprogramma voor staatsobligaties (public sector purchase programme – 

PSPP), het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties, het 

programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa en het 

programma voor de aankoop van bedrijfsobligaties is gemiddeld met met 

respectievelijk € 139,9 miljard, € 8,4 miljard, € 0,6 miljard en € 18,0 miljard gestegen. 

De lagere liquiditeit als gevolg van de aflossing van obligaties aangehouden in het 

kader van het programma voor de effectenmarkten en de twee eerdere programma’s 

voor gedekte obligaties bedroeg € 8,6 miljard. 
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Overliquiditeit 

In verband met de hierboven geschetste ontwikkelingen is de gemiddelde 

overliquiditeit in de verslagperiode met € 109,5 miljard gestegen naar € 1.755,3 

miljard (zie Grafiek A). Zoals al aangegeven, is dit hoofdzakelijk het gevolg van via 

het APP verschafte liquiditeit, met een richtbedrag van € 60 miljard. De toename is 

enigszins tenietgedaan door een hogere liquiditeitsbehoefte onder invloed van 

autonome factoren. Uit een nadere analyse blijkt dat de overliquiditeit in de vijfde 

aanhoudingsperiode per saldo € 90,1 miljard is gestegen onder invloed van de APP-

aankopen en de daling van de liquiditeitsverkrappende autonome factoren (vooral 

het gevolg van lagere overheidsdeposito's). In de zesde aanhoudingsperiode was 

sprake van een geringere toename van de overliquiditeit van € 47,1 miljard. 

Tegenover de liquiditeitsinjectie via het APP stond tot op zekere hoogte een hogere 

totale liquiditeitsbehoefte van de bankensector (als gevolg van een toename van de 

overheidsdeposito's). 

De hogere overliquiditeit kwam overeen met gemiddelde tegoeden in rekening-

courant, die in de verslagperiode met € 74,0 miljard stegen naar € 1.248,0 miljard. 

Het gemiddelde beroep op de depositofaciliteit nam verder toe, met € 35,2 miljard 

naar € 629,8 miljard. 

Renteverloop 

De daggeldrente bleef in de verslagperiode bijna gelijk aan de 

depositofaciliteit. Voor specifieke mandjes onderpand binnen het door 

onderpand gedekte segment daalde de daggeldrente zelfs onder de 

depositofaciliteit. In de markt voor leningen zonder onderpand bedroeg de EONIA 

gemiddeld -0,357%, in vergelijking met een gemiddelde van -0,358% in de 

voorgaande verslagperiode. De EONIA bewoog zich binnen een smalle bandbreedte 

met -0,345% als hoogste punt op de laatste dag van augustus 2017 en -0,366% als 

laagste punt medio september 2017. 

Het dagtarief van repo’s in de markt voor door algemeen onderpand gedekte activa 

(GC Pooling) is licht gedaald ten opzichte van de vorige verslagperiode. Dat geldt 

voor zowel het standaardmandje als het uitgebreide mandje onderpand. Het 

dagtarief voor het standaardmandje onderpand bedroeg -0,437%, voor het 

uitgebreide mandje kwam dat uit op -0,402%. 

De daling van de belangrijkste repotarieven einde kwartaal in september 2017 was 

vergelijkbaar met die in juni 2017. Deze was betrekkelijk beperkt vergeleken met die 

per jaarultimo 2016 en kwartaalultimo in maart 2017. Hieruit blijkt dat marktpartijen 

zich inmiddels van efficiëntere werkwijzen voor onderpandbeheer bedienen. Ook kan 

deze ontwikkeling wijzen op het positieve effect van de mogelijkheid om liquiditeiten 

te gebruiken als onderpand voor PSPP-effectenuitleenfaciliteiten. 
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3 Wat leert de recente toename van op enquêtes 

gebaseerde indicatoren ons over de kracht en omvang 

van de reële bbp-groei? 

Recente opiniepeilingen wijzen op een forse stijging van het reëel bbp, wat de 

vraag oproept of die sterke groeidynamiek zal aanhouden. Zo waren de “zachte” 

gegevens uit de twee belangrijkste enquêtes voor het eurogebied – de 

conjunctuurenquêtes van de Europese Commissie onder producenten en 

consumenten, en de IHS Markit PMI-enquêtes (PMI staat voor Purchasing 

Managers’ Index) – de laatste tijd opmerkelijk gunstig, wat erop lijkt te wijzen dat de 

economie van het eurogebied krachtig groeit. Beide enquêtes worden nauwlettend 

gevolgd door analisten en beleidsmakers, omdat ze worden beschouwd als een 

tijdige en vaak unieke indicator voor de economische ontwikkelingen: de 

enquêteresultaten verschijnen maandelijks (vanaf de derde week van de 

referentiemaand), terwijl de voorlopige flashraming van het bbp pas 30 dagen na het 

einde van het referentiekwartaal wordt gepubliceerd. In dit Kader wordt ingegaan op 

een belangrijke gegevensreeks uit elke enquête, namelijk de Economic Sentiment 

Indicator (ESI) en de samengestelde PMI voor de productie, aangezien de twee 

desbetreffende indicatoren doorgaans het sterkst gecorreleerd zijn met de 

ontwikkelingen van het reëel bbp. 

De ESI en de samengestelde PMI voor de productie zijn beide nuttig om de 

schommelingen van het reëel bbp te meten, maar vertonen methodologische 

verschillen. De enquêtes van de Europese Commissie omvatten een groot aantal 

landen (alle landen van het eurogebied behalve Ierland), sectoren en vragen, en zijn 

gebaseerd op een ruime steekproef (die bestaat uit 75.000 ondernemingen uit de 

private sector en 26.000 consumenten). Ze kunnen hiermee een gedetailleerd beeld 

van de economische ontwikkelingen geven. Als onderdeel van die enquêtes omvat 

de ESI vertrouwensindicatoren voor vijf sectoren, die elk bestaan uit gemiddeld twee 

tot vier deelvragen. Enkele vragen hebben betrekking op de orders, de verwachte 

productie/vraag of de werkgelegenheid, en zijn daarmee toekomstgericht. De 

wegingen die aan de ESI ten grondslag liggen zijn als volgt bepaald: 40% voor de 

industrie, 30% voor de diensten, 20% voor de consumptie (huishoudens) en 5% voor 

zowel de detailhandel als de bouwnijverheid.9 De financiële diensten zijn echter niet 

in de ESI opgenomen. Dit is een tekortkoming, aangezien de financiële sector het 

reëel bbp beïnvloedt en de ontwikkelingen in deze sector sterk kunnen verschillen 

van die in de rest van de economie, zoals is gebleken tijdens de financiële crisis. 

De samengestelde PMI voor de productie wordt afgeleid uit de antwoorden op een 

vraag over de maand-op-maand veranderingen in de productie, met drie mogelijke 

antwoorden: “opwaarts gericht”, “onveranderd” of “neerwaarts gericht”. In die index 

wordt een weging van 65% toegepast voor de dienstverlening (omvat 2.000 private 

ondernemingen uit de vier grootste landen van het eurogebied en Ierland), waarbij 
                                                                    

9  Zie Gelper S. en C. Croux, “On the Construction of the European Economic Sentiment Indicator”, 

Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 72(1), februari 2010, pp. 47-62; Pošta V. en Z. Pikhart, 

“The Use of the Sentiment Economic Indicator for GDP Short-term Forecasting: Evidence from EU 

Economies”, Statistika, 49(1), 2012, pp. 41-55; en Sorić P., I. Lolić en M. Čižmešija, “European 

economic sentiment indicator: an empirical reappraisal”, Quality & Quantity – International Journal of 

Methodology, 50(5), september 2016, pp. 2025-2054. 
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de resterende 35% wordt toegewezen aan de productie in de verwerkende industrie 

(omvat 3.000 ondernemingen in verschillende landen, met inbegrip van Nederland, 

Oostenrijk en Griekenland). Belangrijke sectoren ontbreken dus, zoals 

overheidsdiensten en de niet-verwerkende industrie (hoofdzakelijk de 

bouwnijverheid). 

Uit de ESI en de samengestelde PMI voor de productie blijkt dat de economie 

van het eurogebied in het vierde kwartaal van 2017 sterk bleef groeien. Zoals 

blijkt uit Grafiek A, is de ESI ontworpen om gelijktijdige schommelingen van de reële 

bbp-groei op jaarbasis te volgen.10 De sterke correlatie tussen de ESI en de jaar-op-

jaar veranderingen van het reëel bbp wijst op een aanhoudend krachtige 

economische groei in het vierde kwartaal. Een deel van de recent waargenomen 

discrepantie tussen de ESI en de groei op jaarbasis kan toe te schrijven zijn aan het 

feit dat de recente stijging van de ESI grotendeels wordt gedragen door de eraan ten 

grondslag liggende toekomstgerichte componenten. De recente verbetering van de 

ESI zou dus ook kunnen wijzen op solide ontwikkelingen na het vierde kwartaal. 

Grafiek A 

Reëel bbp van het eurogebied en de Economic Sentiment Indicator 

(mutaties in procenten op jaarbasis; spreidingsindex) 

 

Bronnen: Eurostat en Europese Commissie. 

  

                                                                    

10 Voor een empirische studie, die een vergelijking tussen de twee enquêtes omvat, en zowel 

veranderingen op jaarbasis als op kwartaalbasis van het reëel bbp bestudeert, wordt verwezen naar 

het ‘special topic’ getiteld “ESI and other BCS indicators vs PMI – properties and empirical 

performance” in European Business Cycle Indicators: 2nd Quarter 2017, European Economy Technical 

Paper No 17, European Commission, juli 2017, pp. 18-26. Meer details over een op de PMI 

gebaseerde bbp-indicator, inclusief een vergelijking met de eerste flashramingen van het bbp, zijn te 

vinden in Bondt, G.J. de -, “Nowcasting: Trust the Purchasing Managers’ Index or wait for the flash 

GDP estimate?”, EcoMod2012 Conference Paper, juli 2012. Uit bijgewerkte PMI-resultaten, inclusief 

een reeks stabiliteitstesten, blijkt dat er geen tekenen zijn van een significante verandering in het 

verband tussen de PMI en het bbp. 
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De samengestelde PMI voor de productie is ontworpen om kwartaal-op-

kwartaalveranderingen in de reële bbp groei te volgen. Een eenvoudige, op de PMI 

gebaseerde regel om het bbp te volgen, wordt geïllustreerd in Grafiek B, namelijk dat 

de kwartaal-op-kwartaal mutatie in procenten van het reëel bbp gelijk is aan 10% 

van de gemiddelde samengestelde PMI voor de productie op kwartaalbasis waarvan 

50 wordt afgetrokken. Het verband tussen veranderingen op kwartaalbasis van het 

reëel bbp en de samengestelde PMI voor de productie was in sommige periodes 

zwakker, vooral in de eerste jaren van de financiële crisis (2008-2009). Niettemin 

heeft deze eenvoudige volgregel sinds 2003 (de eerste publicatie van een 

flashraming van het bbp voor het eurogebied) in ongeveer de helft van de 

beschouwde periodes de definitieve bbp-gegevens van de kalenderjaren 

nauwkeuriger voorspeld dan de eerste bbp-raming. Uit de volgregel blijkt dat de 

reële bbp-groei in het vierde kwartaal van 2017 grotendeels in overeenstemming 

was met de ramingen op kwartaalbasis van ECB-medewerkers voor december 

2017.11 

Grafiek B 

Reëel bbp van het eurogebied en de samengestelde PMI voor de productie 

(mutaties in procenten op kwartaalbasis; spreidingsindex) 

 

Bronnen: Eurostat en IHS Markit.  

  

                                                                    

11  Zie door medewerkers van het Eurosysteem samengestelde macro-economische projecties voor het 

eurogebied van december 2017. 
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De ESI wijst op een aanhoudende, onverminderde toename van het reëel bbp 

in het hele eurogebied op korte termijn, die zich in de meeste landen zou 

voordoen. Gelet op zijn omvang, is de ESI beter geschikt om de land- en 

sectordimensies meer tot in detail te onderzoeken. Uit de meest recente ESI-

resultaten, namelijk die voor november 2017 (zie de rode stippen in Grafiek C), blijkt 

dat de indicator zich boven zijn  langetermijngemiddelde (weergegeven door de 

nullijn) bevindt voor alle landen van het eurogebied behalve Griekenland. Bovendien 

ligt de ESI momenteel in alle landen, met uitzondering van de drie Baltische staten, 

België, Slowakije en Griekenland, meer dan één standaardafwijking boven zijn 

gemiddelde peil. De ESI bereikte in november een historisch hoogtepunt in Malta en 

Cyprus (zoals blijkt uit de positie van de rode stippen bovenaan de blauwe balken). 

Grafiek C 

Economic Sentiment Indicator 

(gestandaardiseerde waarden) 

 

Toelichting: De blauwe balken tonen het maximum- en minimumpeil sinds de aanvang van de respectieve landenreeksen; de rode 

stippen geven de meest recente resultaten weer en de nullijn duidt het gemiddelde aan. 

Bronnen: Europese Commissie en berekeningen van ECB-medewerkers. 

  

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

bandbreedte

bandbreedte voor november 2017



ECB Economisch Bulletin, Nummer 8 / 2017 – Kaders 

Wat leert de recente toename van op enquêtes gebaseerde indicatoren ons over de kracht 

en omvang van de reële bbp-groei? 53 

Ook op sectorniveau is een grotendeels positief beeld te zien, waarbij het 

vertrouwen hoog blijkt in de meeste sectoren van het eurogebied. Op 

sectorniveau bereikten de aan de ESI ten grondslag liggende 

vertrouwensindicatoren in november 2017 een recordhoogte voor de verwerkende 

industrie en bijna een historisch hoogtepunt voor de huishoudens (consumenten), de 

detailhandel en de bouwnijverheid (zie Grafiek D). Vooral de laatstgenoemde 

bedrijfstak vertoonde een opmerkelijke conjuncturele opleving. Daarentegen waren 

de meest recente resultaten voor de dienstensector verhoudingsgewijs zwak, hoewel 

ze nog altijd hoger waren dan zowel het langetermijngemiddelde als de vorige piek 

in 2011. Deze sectorale verschillen zijn economisch gezien van belang. Het 

aggregeren van de indicatoren van de Europese Commissie voor de dienstensector 

en het vertrouwen in de industrie – aan de hand van de sectorale wegingen van de 

samengestelde PMI voor de productie (65% voor de diensten en 35% voor de 

industrie) – zou bijvoorbeeld voor de reële bbp-groei op jaarbasis voor het vierde 

kwartaal van dit jaar een veel lagere raming opleveren dan op grond van de ESI 

(weergegeven in Grafiek A). Al met al blijkt uit de sectorgegevens dat alle 

bedrijfstakken momenteel aan de groei bijdrage, zij het in uiteenlopende mate. 

Grafiek D 

Vertrouwen binnen de sectoren 

(gestandaardiseerde waarden van afwijkingen van het maximum) 

 

Toelichting: De berekeningen voor de gegevens over het vertrouwen starten voor alle sectoren in januari 1985, behalve voor de 
dienstensector, waarvoor ze aanvangen in april 1995. 

Bronnen: Europese Commissie en berekeningen van ECB-medewerkers. 
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4 Wat valt er van de ECB Survey of Professional 

Forecasters te leren over percepties van de dynamiek op 

de arbeidsmarkt in het eurogebied? 

De arbeidsmarkt in het eurogebied is de afgelopen tien jaar getroffen door 

diverse schokken. Dat heeft geleid tot omvangrijke schommelingen in de 

werkloosheidsgraad en de loongroei. Professionele voorspellers hebben als 

reactie daarop bij herhaling hun verwachtingen voor de werkloosheidsgraad en de 

groei op jaarbasis van de beloning per werknemer (hierna: loongroei) bijgesteld, 

zowel naar boven als naar beneden. In dit Kader worden de herziene verwachtingen 

in de ECB Survey of Professional Forecasters (SPF) onderzocht en met de feitelijke 

uitkomsten vergeleken. 

In de periode 2008-2013 waren de met de financiële crisis en de 

overheidsschuldencrisis samenhangende economische tegenvallers 

aanleiding voor de deelnemers aan de enquête om geleidelijk hun 

verwachtingen voor de werkloosheidsgraad naar boven en die voor de 

loongroei naar beneden bij te stellen (zie Grafiek A en B). Dit komt overeen met 

de traditionele opvatting over werkloosheid als bepalende factor voor de 

onderbenutting op de arbeidsmarkt, die op haar beurt weer de verhouding 

kwantiteit/prijs op de arbeidsmarkt bepaalt: hoe meer werklozen er voor een baan 

zijn, des te lager de beloning die een onderneming moet aanbieden om werknemers 

in dienst te nemen of te behouden. Deze samenhang was bij de tijdelijke opleving 

van 2010-2011 ook in de omgekeerde richting zichtbaar: de verwachtingen voor de 

loongroei op korte termijn werden toen naar boven bijgesteld terwijl de 

onderbenutting op de arbeidsmarkt volgens de prognoses zou verminderen (zoals 

blijkt uit de verkleining van het verschil tussen de verwachtingen voor de 

werkloosheidsgraad op kortere en langere termijn). In 2013 kwam een ander beeld 

naar voren toen de verwachtingen voor de werkloosheidsgraad en vervolgens ook 

de loongroei naar beneden werden bijgesteld. 

Grafiek A 

Verwachtingen omtrent de werkloosheidsgraad 

(procenten) 

 

Bronnen: SPF en berekeningen van ECB-medewerkers. 
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Grafiek B 

Verwachtingen omtrent de loongroei 

(mutaties in procenten per jaar) 

 

Bronnen: SPF en berekeningen van ECB-medewerkers. 

De voorspellingsfouten in de SPF weerspiegelden tot en met 2013 doorgaans 

de voorspellingsfouten inzake de werkloosheid: bij een zwakkere loongroei 

dan verwacht overtrof de werkloosheidsgraad de verwachtingen en 

omgekeerd (zie Grafiek C).12 Na 2013 is echter niet alleen het patroon van de 

herzieningen van de werkloosheids- en loongroeiprognoses veranderd, maar ook het 

patroon van de voorspellingsfouten. In de periode 2013-2015 werden zowel de 

loongroei als de werkloosheidsgraad door de SPF overschat, een ongebruikelijk 

samenspel van fouten in vergelijking met het eerdere verloop van de enquête. Dat 

patroon was bovendien niet alleen zichtbaar in de gemiddelde voorspellingen van de 

SPF, maar ook bij de overgrote meerderheid van de individuele voorspellers. De 

streepjes in Grafiek C geven de spreiding van de individuele voorspellingsfouten 

weer (berekend als de interkwartielafstand). Voor de periode 2013-2015 liggen ze 

grotendeels onder de nullijn, wat erop wijst dat een grote meerderheid respondenten 

zowel de loongroei als de werkloosheid hebben overschat. 

                                                                    

12  De SPF meet sinds 2004 de verwachte groei op jaarbasis (kalenderjaar) van de beloning per 

werknemer (dat wil zeggen: de loongroei). 
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Grafiek C 

Fouten in de SPF-kortetermijnprojecties voor de werkloosheidsgraad en loongroei 

(procentpunten) 

 

Bronnen: SPF en berekeningen van ECB-medewerkers. 
Toelichting: De projectieperiode is het volgende kalenderjaar, de aangegeven datum verwijst naar de datum van de enquête. In de 

grafiek worden de mediaan en de interkwartielafstand van de voorspelde microgegevens geïllustreerd. Voorspellingsfouten worden 

gedefinieerd als het verschil tussen de verwachting en de feitelijke uitkomst op basis van de actuele gegevens. De meest recente 

gegevens voor de beloning per werknemer hebben betrekking op het derde kwartaal van 2017. De laatste SPF-verwachtingen voor 

het volgende kalenderjaar die definitief kunnen worden geëvalueerd zijn die voor het jaar 2016, op basis van enquêtes die in 2015 zijn 

gehouden. In de grafiek wordt tevens een indicatie gegeven van de verwachtingen uit de enquêtes van 2016 voor 2017, ervan 

uitgaande dat de gegevens voor het laatste kwartaal overeenstemmen met de door medewerkers van het Eurosysteem 

samengestelde macro-economische projecties voor december. Het patroon van de voorspellingsfouten voor de werkloosheid en 

loongroei voor het volgende kalenderjaar is vergelijkbaar (tot 2013 alleen verzameld in de enquêtes over het derde en vierde 

kwartaal). 

Dit historisch ongebruikelijke patroon van voorspellingsfouten sinds 2013 kan 

een indicatie zijn van een trendbreuk in de dynamiek van de arbeidsmarkt van 

het eurogebied. Meer in het bijzonder valt uit het patroon op te maken dat, hoewel 

de onbenutte capaciteit op de arbeidsmarkt (gemeten als de werkloosheid) kleiner 

bleek dan verwacht, de loongroei door andere factoren laag werd gehouden. Die 

factoren zouden onder andere kunnen zijn: een toegenomen loonflexibiliteit als 

gevolg van de ernst van de crisis en de daaropvolgende structurele hervormingen 

van de arbeidsmarkten, een grotere toename van banen met een geringe 

productiviteit, en de effecten van de lage inflatie.13 Dit patroon kan tevens aangeven 

dat de werkloosheidsgraad op dit moment de totale onbenutte capaciteit op de 

arbeidsmarkt onderschat. Zo kan door een verhoogd aandeel parttimers die eigenlijk 

meer uren zouden willen werken of door slechts marginaal aan de arbeidsmarkt 

gebonden werknemers het werkgelegenheidscijfer bijvoorbeeld zijn gegroeid zonder 

een significante loongroei te veroorzaken. Deze voorbeelden kloppen met de 

bevindingen van de enquête voor het tweede kwartaal van 2017: op een vraag over 

de ingeschatte risico’s voor de loonontwikkelingen benadrukten de respondenten de 

onzekerheid over de reactie van de lonen op de onbenutte capaciteit, en het risico 

dat de loongroei zwakker kon uitpakken dan verwacht als marginaal gebonden 

werknemers naar de arbeidsmarkt terugkeerden naarmate het economische herstel 

vorderde. 

  

                                                                    

13  Zie het Kader “Recent wage trends in the euro area”, Economic Bulletin, nummer 3, ECB, 2016. 
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De invloed van de factoren achter de ongewone arbeidsmarktontwikkelingen 

neemt mogelijk al af. De verwachtingen voor de loongroei zijn in 2017 voor alle 

voorspelperiodes gestegen. Vooral uit de jongste SPF (over het vierde kwartaal van 

2017) blijkt dat de verwachtingen voor de loongroei op langere termijn inmiddels de 

daling van de periode 2013-2016 voor meer dan de helft hebben ingelopen (zie 

Grafiek B). Dat kan wijzen op een perceptie van een verzwakking van de factoren 

die vooralsnog de loongroei hebben tegengehouden. 
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5 Evaluatie van de EC-beoordeling van de 

ontwerpbegrotingen op basis van de exercitie 2018 

Op 22 november 2017 heeft de Europese Commissie haar oordeel 

bekendgemaakt over de ontwerpbegrotingen voor 2018 van de overheden in 

het eurogebied. Ook is een analyse gepubliceerd van de begrotingssituatie in 

het eurogebied als geheel. In elke opinie wordt een eindoordeel gegeven over de 

mate waarin het bewuste plan overeenstemt met het Stabiliteits- en Groeipact 

(SGP). In die opinie is tevens een vervolg gegeven aan de landspecifieke adviezen 

en richtlijnen die in het kader van het Europees Semester 2017 voor het 

begrotingsbeleid zijn gedaan, zoals die op 11 juli 2017 zijn overgenomen door de 

Raad voor Economische en Financiële Zaken.14 

Over het geheel genomen wordt er in de ontwerpbegrotingen uitgegaan van 

een in grote lijnen neutrale begrotingsondersteuning van de economie in het 

eurogebied. Wel bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de landen 

onderling. Sommige landen hebben de middellangetermijndoelstellingen (medium-

term budgetary objectives -- MTO's) al bereikt. Een aantal maakt al gebruik van de 

beschikbare ruimte in overeenstemming met de begrotingsregels van de EU. In een 

flink aantal landen daarentegen blijven de structurele inspanningen achter bij de 

SGP-verplichtingen. Dit ondanks de stevige, breedgedragen economische expansie 

in het eurogebied. In de verklaring van de Eurogroep van 4 december 2017 over de 

ontwerpbegrotingen 2018 werd geconcludeerd dat voor 2018 een in grote lijnen 

neutrale begrotingskoers op het niveau van het eurogebied als geheel op zijn plaats 

is en blijft.15 Dit past verder bij de opvatting dat er in het geval van een geringe 

output gap geen noodzaak bestaat om de macro-economie via het begrotingsbeleid 

bij te sturen.16 De Eurogroep merkte daarnaast op dat de verbetering van de 

economische omstandigheden het mogelijk maakt om de begrotingsbuffers weer 

aan te vullen, terwijl het groeipotentieel van de economie tegelijkertijd ook verder 

wordt versterkt. 

Op basis van de najaarsprognose voor 2017 constateert de Europese 

Commissie dat slechts zes van de achttien ontwerpbegrotingen volledig 

overeenstemmen met het SGP.17 Dat betreft de plannen van Duitsland, Letland, 

Litouwen, Luxemburg, Nederland en Finland (alle zes in de preventieve tak van het 

SGP). Dat is er één meer dan het aantal landen waarvan de begrotingsplannen vorig 

jaar volledig overeenstemden. De EC is verder van mening dat de ontwerpbegroting 

van nog eens zes landen slechts "in grote lijnen in overeenstemming" was met het 

                                                                    

14  Zie voor meer achtergrond en informatie het kader met de titel "Landspecifieke aanbevelingen voor 

begrotingsbeleid in het kader van het Europees Semester 2017", Economisch Bulletin, Nummer 4, 

ECB, juni 2017. 

15  Zie Eurogroup statement on the Draft Budgetary Plans for 2018. 

16  In algemene zin is het concept van een algehele begrotingskoers binnen het eurogebied belangrijk 

richtpunt in het kader van de Economische en Monetaire Unie, waarin het gemeenschappelijke 

monetaire beleid wordt aangevuld met begrotingsbeleid op nationaal niveau. Dit betreft echter geen 

juridisch bindend concept. Zie voor een bespreking van de problematiek rond de evaluatie van de 

begrotingskoers het artikel met de titel "The euro area fiscal stance", Economisch Bulletin, Nummer 4, 

ECB, juni 2016. 

17  Griekenland valt buiten de exercitie. 

http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/12/04/eurogroup-statement-on-the-draft-budgetary-plans-for-2018/
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SGP.18 Dat betreft de plannen van Estland, Ierland, Cyprus, Malta en Slowakije in de 

preventieve tak en Spanje in het corrigerende deel. Hoewel het primaire tekort voor 

Spanje, dat een ontwerpbegroting heeft ingediend op basis van ongewijzigd beleid, 

op het moment van de buitengewonetekortprocedure (excessive deficit procedure – 

EDP) 2018 naar verwachting tot onder de tekortreferentiewaarde van 3% van het 

bbp is gedaald, hangt dit samen met het uitblijven van structurele 

inspanningstoezeggingen in het kader van het SGP.19 Bij de ontwerpbegroting van 

de zes resterende landen wordt opgemerkt dat deze het risico lopen het SGP niet na 

te leven.20 Dat geldt voor de ontwerpbegroting van Frankrijk (EDP-deadline in 2017) 

in het corrigerende deel, evenals voor België, Italië, Oostenrijk, Portugal en Slovenië 

in het preventieve deel. (De demissionaire regering van Oostenrijk heeft een 

ontwerpbegroting ingediend op basis van ongewijzigd beleid).  

De schuldquote daalt slechts traag in landen met een hoge staatsschuld. Van 

de groep van zes landen waarvan de ontwerpbegroting het risico loopt het SGP niet 

na te leven, hebben België, Frankrijk, Italië en Portugal volgens de prognose een 

overheidsschuldquote van meer dan 90% bbp in 2018 (zie de Grafiek). Met 

uitzondering van Portugal zullen deze landen de staatsschuld naar verwachting niet 

terugdringen tot de tekortreferentiewaarde van 60% bbp conform de schuldregel van 

het SGP. De Eurogroep zei in haar verklaring van 4 december 2017 dat het trage 

tempo van de schuldverlaging in een aantal lidstaten een punt van zorg blijft. In het 

geval van Italië wordt in de EC-brief van 22 november 2017 opgemerkt dat er 

onvoldoende vooruitgang is geboekt voor wat betreft de naleving van het 

schuldcriterium en dat de overheidsschuld van Italië een belangrijk kwetsbaar punt 

blijft.21 De Europese Commissie heeft nog steeds geen rapport opgesteld krachtens 

artikel 126, lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU) op grond van de gemelde gegevens over 2016. 

                                                                    

18  Voor landen in het preventieve deel van het SGP is een ontwerpbegroting in grote lijnen in 

overeenstemming als, volgens de prognose van de Europese Commissie, het ontwerp kan leiden tot 

enige afwijking van de MTO dan wel het aanpassingspad daarheen, maar het tekort ten opzichte van 

de vereisten geen significante afwijking van de vereiste aanpassing inhoudt. Een afwijking van het 

begrotingsdoel in het preventieve deel wordt als significant aangemerkt als deze hoger is dan 0,5% 

bbp in een jaar dan wel gemiddeld 0,25% bbp in twee achtereenvolgende jaren. Voor landen in het 

corrigerende deel van het SGP beoordeelt de Europese Commissie de ontwerpbegroting als "in grote 

lijnen in overeenstemming" als uit de prognose blijkt dat de primaire begrotingsdoelstelling wordt 

gehaald maar de begrotingsinspanning duidelijk tekortschiet ten opzichte van de aanbevolen waarde 

en de naleving van het EDP-advies hierdoor duidelijk gevaar loopt. 

19  Volgens de economische najaarsprognose 2017 van de Europese Commissie worden geen structurele 

inspanningen geraamd voor 2018, waar de Raad in 2016 krachtens artikel 126, lid 9 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie in 2016 aan Spanje een structurele inspanning van 0,5% 

bbp heeft geadviseerd. 

20  Voor landen in het preventieve deel van het SGP oordeelt de Europese Commissie dat de 

ontwerpbegroting het risico loopt niet aan het SGP te voldoen als uit de prognose 2018 een 

aanzienlijke afwijking van de MTO of het vereiste aanpassingspad richting de MTO blijkt, en/of niet-

naleving van de schuldreductienorm "indien die norm van toepassing is". Voor landen in het 

corrigerende deel van het SGP oordeelt de Europese Commissie dat de ontwerpbegroting het risico 

loopt niet aan het SGP te voldoen als de prognose 2018, onder voorwaarde van bevestiging achteraf, 

aanleiding kan zijn om de EDP aan te scherpen. Dit omdat noch de aanbevolen begrotingsinspanning 

noch het aanbevolen primaire tekort volgens de prognose zullen worden gehaald.  

21  Zie Letter to Italy. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/letter-to-italy-20171122.pdf
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Grafiek A 

Aanbevolen en geraamde aanpassingen structureel saldo voor 2018 en 

overheidsschuld in 2018 

(% bbp) 

 

Bronnen:  AMECO en landspecifieke aanbevelingen voor begrotingsbeleid zoals aangenomen door de Raad voor Economische en 

Financiële Zaken op 11 juli 2017. 
Toelichting: Duitsland, Estland, Cyprus, Litouwen, Luxemburg, Malta en Nederland wordt geadviseerd zich te houden aan hun MTO's. 

De structurele inspanningsvereisten voor Oostenrijk en Finland zijn lager dan de vereisten opgenomen in hun landspecifieke 

aanbevelingen, na correctie voor de flexibiliteit gekregen in het kader van het SGP (met name op het gebied van vluchtelingenopvang, 

structurele hervormingen, investeringen en pensioenen). Voor Italië en Slovenië kunnen de structurele inspanningseisen worden 

verminderd verlaagd middels toepassing van de toegestane speelruimte. 

Middels toepassing van de toegestane speelruimte adviseert de Europese 

Commissie om voor Italië en Slovenië de vereiste structurele aanpassingen 

voor 2018 uit hoofde van het Stabiliteits- en Groeipact aanzienlijk te verlagen.22 

Voor landen die in 2018 te maken hebben met structurele inspanningseisen van 

0,5% bbp en hoger werd in de op 11 juli 2017 meegegeven overwegingen van de 

Raad bij het economische, werkgelegenheids- en fiscale beleid van de lidstaten 

aangevoerd dat in de komende beoordelingen "naar behoren rekening wordt 

gehouden met de doelstelling om tot een begrotingskoers te komen die bijdraagt aan 

zowel de versterking van het lopende herstel als aan het waarborgen van de 

duurzaamheid van de overheidsfinanciën." Op basis hiervan adviseert de EC een 

vermindering van de structurele inspanningseisen voor Italië van 0,6% naar 0,3% 

bbp, en voor Slovenië van 1,0% naar 0,6% bbp.23 Algemeen gesteld is het voor de 

geloofwaardigheid van het SGP belangrijk dat de toepassing van de 

begrotingsregels voorspelbaar en transparant verloopt.24 Ondanks deze lagere eisen 

zal volgens de najaarsprognose 2017 van de Europese Commissie geen van beide 

landen volgend jaar volledig aan het preventieve deel van het SGP voldoen. 

De evaluatie van de ontwerpbegrotingen lijkt in de loop der tijd aan effectiviteit 

te hebben ingeboet. Die exercitie is destijds als reactie op de crisis geïntroduceerd. 

                                                                    

22  Zie voor meer details het kader met de titel "The application of discretion in the autumn 2017 fiscal 

surveillance exercise" in de publicatie van de Europese Commissie "2018 Draft Budgetary Plans: 

Overall assessment”. 

23  De Raad stelt uiterlijk in het voorjaar van 2019 een definitieve beoordeling op. Op dat moment wordt 

vastgesteld of deze landen het SGP in 2018 hebben nageleefd. 

24  In het rapport van de medewerkers van het Internationaal Monetair Fonds voor het 'Artikel 4-

onderzoek' naar het eurogebied is opgemerkt dat meer speelruimte voor de Europese Commissie bij 

de beoordeling van de naleving van de regels de geloofwaardigheid van het SGP verzwakt en dat er 

stappen moeten worden ondernomen om die geloofwaardigheid te herstellen. 
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Het oorspronkelijke doel van de evaluatie van de ontwerpbegrotingen was om tijdig 

in het begrotingsproces eventuele afwijkingen ten opzichte van gezond 

begrotingsbeleid te signaleren en te voorkomen. Dat wil zeggen, voordat de laatste 

hand aan de begroting wordt gelegd. Blijkt er uit een beoordeling van een 

ontwerpbegroting een risico dat de bepalingen van het SGP mogelijk in ernstige 

mate niet worden nageleefd, dat wil zeggen dat de ontwerpbegroting daadwerkelijk 

structurele inspanningen voorziet die duidelijk bij de vereisten achterblijven, dan kan 

de EC het betreffende land vragen om een geactualiseerde ontwerpbegroting in te 

dienen. De EC heeft sinds het begin van de eerste evaluatie-exercitie in het najaar 

van 2013 een dergelijk verzoek niet gedaan. Aan het criterium van een verregaande 

niet-naleving is volgens de EC namelijk in geen enkel geval voldaan.25 De Europese 

Commissie heeft echter wel de landen aangeschreven waarvan de plannen bij de 

SGP-eisen achterblijven. Daarbij heeft zij om extra maatregelen gevraagd. In de 

begintijd van de evaluatie-exercitie, en in het bijzonder in 2014, hebben bepaalde 

landen publiekelijk toegezegd navolging aan dat soort verzoeken te geven.26 In het 

kader van de laatste exercitie heeft daarentegen geen van de landen die van plan 

zijn in 2018 voor wat betreft de begrotingsinspanningen achter te blijven op de 

evaluatie gereageerd met extra maatregelen.27 Sterker nog, in voorgaande jaren 

hadden bepaalde landen waarvan de ontwerpbegroting op basis van de prognose 

van de EC het risico liep om het SGP niet te halen, toegezegd om  maatregelen te 

nemen om ervoor te zorgen dat de begroting voldoet aan het SGP, op basis van een 

kwantificering van de consolidatiekloof ten opzichte van de SGP-verplichtingen.28 In 

de verklaring over de ontwerpbegrotingen voor 2018 heeft de Eurogroep echter 

alleen maar de bewuste landen op het hart gedrukt om tijdig de nodige maatregelen 

te treffen om de door de Commissie gesignaleerde risico's aan te pakken en ervoor 

te zorgen dat de begroting 2018 voldoet aan de bepalingen van het SGP. Opgemerkt 

dient tevens te worden dat, in tegenstelling tot eerdere jaren, de Eurogroep begin 

2018 geen vervolg lijkt te hebben gepland voor de onderhavige exercitie op basis 

van de winterprognose van de Europese Commissie. Sinds de beoordeling van de 

ontwerpbegrotingen in het najaar van 2013 van start is gegaan, is er niets veranderd 

in het aandeel van de landen die een ontwerpbegroting hebben ingediend die in 

overeenstemming is met het SGP: ongeveer een derde. En dat ondanks de 

verbeterde economische situatie.29 

Voor de toekomst is het van essentieel belang dat de exercitie van het 

evalueren van ontwerpbegrotingen weer effectiever wordt gemaakt. Het is over 

het geheel genomen lastig te beoordelen in welke mate de evaluatie van de 

                                                                    

25  Dit is inclusief gevallen waarin de verbetering van het structurele saldo naar de landspecifieke MTO 

volgens de prognose belangrijk bij de eisen zou achterblijven, namelijk met meer dan 0,5 procentpunt 

bbp. Dit is de drempel voor de procedure voor significante afwijkingen in het preventieve deel van het 

SGP. 

26  Zo heeft de Europese Commissie in oktober 2014 Italië, Oostenrijk en Frankrijk aangeschreven. Eerder 

al, in mei 2014, was gevraagd om aanvullende maatregelen door Oostenrijk, nadat de Oostenrijkse 

regering na de parlementsverkiezingen een geactualiseerde versie van de ontwerpbegroting 2014 had 

ingediend die niet aan de SGP-eisen voldeed. 

27  In oktober 2017 heeft de Europese Commissie België, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal 

aangeschreven. 

28  Zie ook Eurogroup statement of 5 December 2016. 

29  Sinds het begin van de beoordelingsexercitie in het najaar van 2013 hebben alleen de door Duitsland 

en Nederland jaarlijks ingediende begrotingsplannen steeds een positieve beoordeling gekregen.  

http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/12/05/eurogroup-statement-dbp
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ontwerpbegroting landen heeft gestimuleerd om in de definitieve begroting 

aanvullende maatregelen te treffen.30 Overheden kunnen bij de afronding van een 

begroting of bij de uitvoering daarvan in de loop van het jaar aanvullende 

maatregelen nemen zonder deze specifiek met de evaluatie in verband te brengen . 

Bovendien wordt de beoordeling of landen in een bepaald jaar aan het SGP hebben 

voldaan op basis van de uitkomsten uitgevoerd en pas rond de anderhalf jaar of 

meer na de start van de evaluatie van de ontwerpbegroting uitgevoerd. Tegen die tijd 

kunnen veranderingen in de inschatting van de conjunctuurpositie van een land, 

evenals wijzigingen in de regelgeving, eventueel leiden tot een gunstigere 

beoordeling van de naleving van het SGP.31 Eén van de manieren om de naleving 

van het SGP te verbeteren is door geactualiseerde ontwerpbegrotingen op te vragen 

in alle gevallen waarin significante afwijkingen van de eisen worden voorzien. Een 

versterking van de exercitie met betrekking tot het evalueren van 

ontwerpbegrotingen is belangrijk. Eventuele onevenwichtigheden in een begroting 

moeten in economisch gunstige tijden worden aangepakt, om in de toekomst bij een 

conjuncturele neergang meer begrotingsruimte te hebben. 

   

                                                                    

30  Zie voor meer informatie het Kader “Opvolging evaluatie ontwerpbegrotingen voor 2015”, Economisch 

Bulletin, Nummer 2, ECB, maart 2015. 

31  Zo zijn de structurele inspanningseisen verlaagd in ruil voor aanvullende structurele hervormingen en 

investeringen in 2015. 
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Artikelen 

1 The oil market in the age of shale oil 

US shale oil production has expanded greatly since 2011, and now rivals that of 

Russia and Saudi Arabia in terms of market share. However, major producers of 

conventional oil, and members of the Organization of Petroleum Exporting Countries 

(OPEC) in particular, have been slow to adapt their production policies. This article 

investigates the reasons for this delayed reaction and provides an assessment of the 

relative importance of supply and demand factors in driving oil price developments in 

the wake of the shale oil “revolution”. Shale oil is the key novel factor affecting the 

structure of the oil market and influencing OPEC’s decisions whether to target price 

stabilisation or market share. The prolonged period of oversupply and low oil prices 

between the end of 2014 and the third quarter of 2016 was a result of the interplay of 

these factors; the partial recovery in prices, which occurred in 2017, reflects a 

gradual rebalancing of the market following the global supply restraint agreed by 

OPEC and major non-OPEC producers. Analysts expect oil prices to remain in a 

range consistent with the production costs of the major marginal producers – 

currently assessed to be around USD 50 per barrel over the short term. However, 

according to their projections, and given current extraction technology, prices must 

rise to around USD 65-70 per barrel over the medium term if shale oil production is 

to continue expanding profitably at a robust pace. 

1 Introduction 

Commodities, and oil in particular, remain the most important source of 

volatility in consumer price inflation. This poses a challenge for projections, as oil 

prices account for most of the prediction errors in inflation rates. Understanding the 

drivers of oil price movements is fundamental to an assessment of their persistence 

and of the implications for inflation expectations, as well as, ultimately, to the ability 

to tailor the monetary policy response. The surge in shale oil production since 2011 

is generally considered to have created a structural transformation of the oil market, 

however several questions remain open: to what extent has that transformation so 

far affected the supply and demand factors which drive the oil price; and what is its 

relevance over the longer term? 

The shale oil revolution has attracted significant interest because it marks a 

historical and unexpected turning point in US energy production trends. After 

three decades of steady decline, US oil production provided the largest contribution 

to global supply growth in the period from 2012 to 2014, and today rivals that of 

Saudi Arabia and Russia in terms of its share of global oil production. Initially, shale 

oil was essentially a US phenomenon, as both technical and legislative issues limited 

its global impact. In particular, the oil streams in the US, Canadian and Mexican 

pipeline systems were only able to absorb flows from the periphery into the internal 

US states, and exports of US crude oil were banned by a law which had been 
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introduced for national security reasons. Both of these factors led to an extraordinary 

build-up of inventory, depressing oil prices within the United States. Quality 

differentials for delivery in landlocked stocking points, such as the West Texas 

Intermediate (WTI) benchmark32 (the main benchmark used in the United States) 

were priced at an increasing discount. Prices for energy products became cheaper in 

the United States than in the rest of the world. However, the subsequent inversion of 

the oil streams in the pipelines and the creation of additional rail capacity in 2014, 

combined with the repeal of the export ban a year later, served to close the gap 

between US and international oil prices and bring US shale oil into the global arena. 

By this point, the US Energy Information Administration (US EIA) had made several 

positive reassessments of shale oil, in terms of both future quantities and life span, 

suggesting that permanent changes were occurring in the global oil market. 

OPEC’s production decisions during the shale oil age – which began around 

2011 – have been particularly influenced by the evolving supply conditions in 

the United States. In November 2014 production targets were abandoned in an 

attempt to regain market share; this aim was achieved, but at the cost of a drop in oil 

prices of more than half. Persistently low prices and producer nations’ impaired 

public finances prompted OPEC’s decision in November 2016 to change its policy 

again and restrain production, in an effort to rebalance the oil market which had been 

swamped with inventory. Had OPEC accepted the fact that in its role as swing 

supplier it was now competing with shale oil producers? 

This article describes the evolution of the oil market during the shale oil age, 

the shifts in OPEC’s production strategies and the effects of both of these 

developments on oil prices. It is structured as follows: Sections 2 and 3 review oil 

price dynamics and market fundamentals both before and during the shale oil age, 

with a particular focus on the market shares of major oil producing countries (notably 

the United States) following the revolution set in motion by the shale oil industry. Box 

1 provides details of the structural VAR (SVAR) model of the global oil market used 

to assess the relevance of supply and demand factors, in which two types of 

strategies are distinguished, depending on whether OPEC acts to protect its market 

share (the “strategic” approach) or to stabilise oil prices around a target value (the 

“accommodative” approach). Box 2 discusses the historical decomposition of the oil 

price, focusing on the period of shale oil production. Section 4 assesses the potential 

implications of shale oil for the global supply curve and the equilibrium price, based 

on micro-level evidence. Section 5 summarises the main themes of the article and 

concludes with perspectives over the medium and the long term. 

2 A narrative of pre-shale oil price dynamics 

Developments in the oil price in the years preceding the global financial crisis 

sowed the seeds for the shale oil revolution. The steep rise in price from USD 23 

per barrel in 2003 to an all-time high of USD 145 per barrel on the eve of the global 

financial crisis was primarily a reflection of surging demand in major emerging 

                                                                    

32  The delivery point under the WTI contract is Cushing in Oklahoma. 
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economies such as China (see Charts 1 and 4). On the supply side, while non-

OPEC producers were struggling to keep up with expanding consumption, OPEC’s 

preference – according to the empirical analysis – was to maintain a relatively tight 

market and exploit its renewed power to influence market equilibrium (see Chart 3). 

Chart 1 

Brent and WTI crude spot prices since 2000 

(USD per barrel) 

 

Sources: Bloomberg, Datastream and ECB staff calculations. 
Note: The latest observations are for 19 October 2017. 

Chart 2 

Changes in the price differential between Brent crude and WTI since 2000 

(USD per barrel) 

 

Sources: Bloomberg, Datastream and ECB staff calculations. 

Note: The chart plots the difference (spread) between Brent crude and WTI prices. The latest observations are for 19 October 2017. 

Against this background, capital flowed to the shale oil industry to finance 

investments in research and development. Medium-sized energy companies, 

generally more financially constrained than the multinationals, took advantage of 

these capital inflows to further develop horizontal drilling and hydraulic fracturing 

techniques in the United States, making shale oil production viable and profitable. 

The development of shale oil production also benefited from the fact that resources 
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were located in sparsely populated areas, and that in the United States land 

ownership rights include rights to sub-surface minerals and environmental regulation 

is less strict than in, for example, Europe.33 The extraction of oil and natural gas from 

shale rock formations has had a lasting effect on the US energy mix and markedly 

reduced the United States’ dependency on external energy; this has, in turn, helped 

reduce the perennial US trade deficit. 

Over the same period (2003-2007), OPEC regained influence on the oil market 

by addressing increasing demand from fast-developing emerging economies 

and stepping in to compensate for significant and protracted disruptions in 

production. In particular, new lows in prices in the aftermath of the Asian financial 

crisis of 1997 had restrained field investments for years, and conventional 

production, which lacked spare capacity, was unable to expand and respond to the 

growing demand from China and other emerging economies. The gap between 

global demand and supply was exacerbated by two major disruptions: a drop of 60% 

in Venezuelan oil production34 caused by a protracted strike which took place at the 

national oil company, Petróleos de Venezuela, in late 2002 in an attempt to force the 

then-president to call early elections; and the Second Gulf War in 2003. Given the 

general market conditions, OPEC was able to maintain a relatively tight market 

balance in order to support high oil prices during this period prior to the global 

financial crisis (see Box 1). 

The global financial crisis dramatically reduced economic activity and demand 

for crude oil and pushed prices below USD 40 per barrel in early 2009 (see 

Charts 3 and 4). The decline in annual consumption was particularly severe in the 

United States and more than offset the growth in demand in some emerging 

economies. However, prices rebounded ahead of firming improvements in global 

economic conditions, as a result of a very substantial production cut by OPEC of 

almost three million barrels per day that was not fully reversed until 2012. It can be 

seen that OPEC’s policies are motivated by a series of macro and micro factors as 

market conditions change; Box 1 details a possible empirical framework which may 

be established to partially evaluate these factors. 

                                                                    

33  See Di Nino V. and Faiella I., “Shale Fuels: The Solution to the Energy Conundrum?”, European 

Energy and Climate Security, September 2015, pp.133-153. 

34  From its highest point, in January 1997, to its lowest, in January 2003. 

https://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-319-21302-6
https://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-319-21302-6
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Chart 3 

Contribution to annual crude oil supply growth (2000-2010) 

(percentage points, left-hand scale; USD per barrel, right-hand scale) 

 

Sources: US EIA, Bloomberg and ECB staff calculations. 
Notes: The value for the final month of a year is taken as the value for that year. 

Chart 4 

Contribution to annual oil demand growth (2000-2010) 

(percentage points) 

 

Sources: International Energy Agency (IEA) and ECB staff calculations. 

Box 1  

A Bayesian structural VAR model incorporating different supply shocks 

This box presents an overview of a structural VAR (SVAR) model of the global oil market 

used to assess the relevance of supply and demand factors and provides certain insights 

regarding the debate about which factors dominate oil market dynamics. According to early 

literature published in the aftermath of the two oil crises of the 1970s, supply factors were the major 

drivers of price, and the macroeconomic effects of oil market shocks were unrelated to the nature of 
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the underlying shock.35 This view persisted in the literature until the end of the second half of 2000, 

when an increasing consensus identified global demand conditions as the key factor in explaining 

oil price movements in certain episodes, such as in the run-up to the 2008 crisis36. In particular, 

Kilian and Murphy37 show that both current and forward-looking demand for oil are driven by 

expectations about future activity (that is, by speculative demand). 

By analogy with Kilian and Murphy, a SVAR model can be used to identify global and 

speculative demand shocks and, specifically, to distinguish between two supply shocks – 

“strategic” and “accommodative” – depending on how OPEC reacts to non-OPEC 

production changes. In the framework of this model, OPEC can decide to protect its market share 

(the strategic approach), target a desired oil price level (the accommodative approach), or adopt 

any combination of the two.38 Using the strategic approach, OPEC production follows the same 

dynamics as that of non-OPEC producers, amplifying the impact of the shock on oil prices; whereas 

using the accommodative approach, OPEC tends to offset non-OPEC changes in production, 

attenuating oil price fluctuations. Shifts between approaches depend, among other factors, on the 

production capacity of competitors. The rapid rise of shale oil production is therefore likely to have 

brought about changes in OPEC’s production plans39. The model contains 24 lags and employs 

monthly data from February 1973 to April 2017 with the following reduced form representation: 

𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝐴(𝐿)𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡  

𝑌𝑡 is a vector of five endogenous variables including (1) the monthly percentage change in OPEC 

crude oil production, (2) the monthly percentage change in non-OPEC crude oil production, (3) the 

growth rate of the interpolated global GDP, (4) the log-real price of oil (Brent crude deflated by the 

US consumer price index), and (5) the monthly changes in global oil inventories measured as 

changes in OECD crude oil stocks and in US crude oil inventories. The vector c contains the 

intercepts, A(L) is a matrix polynomial in the lag operator and 𝑢𝑡  is a vector of reduced form error 

terms. 

The key identifying assumptions are sign restrictions imposed on the impact responses of 

the five variables to the structural shocks; no magnitude restriction is added.40 This model set 

                                                                    

35  See Nakov, A. and Pescatori, A., “Inflation-output gap trade-off with a dominant oil supplier”, Federal 

Reserve Bank of Cleveland Working Paper, 2007; and Yergin, D., “The Prize: The Epic Quest for Oil”, 

in Money and Power, Simon & Schuster, New York, 1992. 

36  See Kilian, L., “Exogenous oil supply shocks: how big are they and how much do they matter for the 

US economy?”, The Review of Economics and Statistics, Vol. 90, No 2, 2008, pp. 216-240; 

Baumeister, C. and Peersman, G., “Time-varying effects of oil supply shocks on the US economy”, 

American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 5. No 4, 2013, pp. 1-28; and Baumeister, C. and 

Hamilton, J., “Sign restrictions, structural vector autoregressions, and useful prior information”, 

Econometrica, Vol. 83, No 5, 2015, pp. 1963-1999. 

37  See Kilian, L. and Murphy, D., “The role of inventories and speculative trading in the global market for 

crude oil”, Journal of Applied Econometrics, Vol. 29, No 3, 2014, pp. 454-478. 

38  For theoretical underpinnings of OPEC production strategies see Behar, A. and Ritz R., “An Analysis of 

OPEC's Strategic Actions, US Shale Growth and the 2014 Oil Price Crash”, IMF Working Papers, No 

131, 2016. 

39  A number of micro and macro factors seem to influence OPEC decisions. These include global 

demand, the internal cohesiveness of OPEC, the fiscal needs of oil-producing countries and, most 

importantly, the production capacity of non-OPEC producers and the marginal cost of high-cost 

producers. 

40  Recent works establish that the historical decomposition of the oil price into fundamental shocks is 

strongly influenced by the imposition of magnitude restrictions on elasticities of demand and supply 

curves. See Caldara, D., Cavallo, M. and Iacoviello, M., “Oil Price Elasticities and Oil Price 

Fluctuations”, International Finance Discussion Papers, Board of Governors of the Federal Reserve 

System, No 1173, 2016. 
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-up rests on the ability to pin down “strategic” and “accommodative” OPEC behaviour in reaction to 

non-OPEC supply shocks. If OPEC seeks to maintain its market share (the strategic approach), it 

will react to expansions in non-OPEC production by also increasing its supply. In this case, both 

productions have the same sign, leading to a decrease in oil prices and an increase in oil demand. 

On the other hand, if OPEC aims to stabilise oil prices around a target (for given global demand 

conditions) it must drain the eventual excess supply by reducing its own supply to support prices. In 

this case, no sign restrictions are imposed on price and global activity, as they could increase or 

decrease depending on the net impact on production.41 Aggregate demand shocks are identified by 

simultaneous increases in supply and price. In the case of a speculative demand shock, market 

players purchase oil ahead of expected future shortages in the oil market and, as a result, the real 

price of oil, inventories and oil production will go up while aggregate demand will decrease (see 

Table A for a summary of sign restrictions). 

Table A 

Sign restrictions imposed 

(shocks) 

Source: ECB calculations. 

Three major conclusions can be drawn from the results of this analysis: (i) there is no clear 

dominance of demand and supply factors – each play a relevant role in explaining oil price 

dynamics, depending on the historical period analysed; (ii) OPEC policies have contributed 

to maintaining a high oil price in certain specific episodes; and (iii) speculative demand is 

never a relevant factor. In particular, the contribution of global economic activity to the evolution of 

the oil price is reduced in this framework, especially during the period from early 2005 until 2015, 

although it remains the major driver in the late 1970s and early 1980s (see Chart Ab). With regard 

to supply factors, the model identifies two specific episodes when OPEC acted to keep the market 

tight. One of these, the period between 1979 and 1985, is generally characterised by less buoyant 

demand, increasing non-OPEC supply and declining prices. During that time OPEC (namely Saudi 

Arabia) attempted to support prices by restricting production, thereby preventing prices from 

dropping further. The second episode was between the end of 2004 and the beginning of 2008, that 

is, in the run-up to the global financial crisis, when OPEC actively worked to maintain a relatively 

tight market balance and elevated prices (see Chart Aa). 

More generally, this framework has two major advantages over standard models of the oil 

market which do not differentiate between OPEC and non-OPEC production. First, it is able to 

identify with more precision the turning points related to specific events in the oil market by 

distinguishing between different types of supply policies. Second, it reduces the residual shock, 

                                                                    

41  To select only those supply shocks which have some persistent effect, a further restriction is imposed, 

i.e. that the oil price reaction persists for at least 12 periods in the case of a strategic supply shock.  

Variables  Strategic supply  

Accommodative 

supply Aggregate demand Speculative demand Residual 

OPEC supply - + + + 

 

NON-OPEC supply - - + + 

 

Real activity -  + -   

Real price of oil +  + +  

Inventories      +  
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which represents the unexplained part of oil price dynamics particularly in the early 1980s and in 

the run-up to the global financial crisis (see Chart Ad). 

Chart A 

Historical decomposition of oil prices (1975-2016) 

(percentage monthly contributions) 

Sources: US EIA, IEA, World Economic Outlook and ECB staff calculations from SVAR models. 

Notes: The chart shows the historical contribution of different types of oil shock to the logarithm of the real price of oil. The historical decompositions have 

been normalised to start at zero in January 1975. A negative value implies that the specific shock contributed to a reduction in the oil price, and a positive 

value implies that it contributed to an increase. The standard model refers to a four-variable model (production, demand, inventories and prices) which does 

not differentiate between OPEC and non-OPEC supply. The latest observations are for December 2016. 
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remained rather elevated owing to persistent geopolitical tensions and market 

segmentation, even though shale oil production was expanding. Prices dropped from 

around USD 120 per barrel to below USD 40 per barrel during the second period, 

and, more recently, prices have fluctuated within a range of values broadly 

compatible with marginal producers’ production costs. 

3.1 The first period of the shale oil age: January 2011 to mid-2014 

During the initial phase of expansion (January 2011 until mid-2014) shale oil 

production trebled and drove the US share of the market to 12%, up from 7% in 

2011. Total US production expanded by 76% from almost 5.4 million barrels per day 

at the beginning of 2010 to around 9.5 million barrels per day at the end of 2014 (see 

Charts 5, 6 and 7). This increase was principally due to production from major shale 

rigs – such as those in the Eagle Ford and the Permian regions – which had more 

than doubled since 2011, while US conventional production remained stable. 

Chart 5 

Expansion of US crude oil production since 2007 

(thousands of barrels per day) 

 

Source: US EIA. 
Note: The latest observations are for 1 September 2017. 
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Chart 6 

Changes in the structure of oil production (2000-2016) 

(thousands of barrels per day) 

 

Source: US EIA. 
Notes: The value for the final month of a year is taken as the value for that year. The latest observations are for December 2016. 

However, OPEC’s share of overall production decreased only marginally, 

owing to declines in production by other major non-OPEC producers (Norway, 

the United Kingdom and Mexico). More significantly, Saudi Arabia expanded its 

production quota; in mid-2013 it exceeded the production share it had held prior to 

the global financial crisis. Acting as the OPEC swing producer, it compensated for 

production cuts in those Middle Eastern countries which were experiencing political 

instability and the effects of an international embargo (Libya and Iran, respectively). 

In this initial phase, oil prices appear to have been supported more by positive 

developments in demand, while supply factors were relatively muted (see 

Charts 7, 8 and 9). The impact of shale oil producers was still fairly small, since they 

faced high production costs and rather limited production capacity. The first 

projections by the US EIA on shale oil production date back to 2011. Since then 

production has proved to be well above expectations, forcing the US EIA to regularly 

revise its forecasts upward. This is likely to have led to an OPEC strategy of “wait 

and see”, and a period in which it incrementally fine-tuned its supply to keep the 

market well balanced so that the prices remained above USD 100 per barrel, 

especially in Europe. This is consistent with a SVAR analysis which shows that oil 

prices were driven by stronger oil demand during this period (see Box 2). 
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Chart 7 

Contribution to annual crude oil supply growth (2010-2016) 

(percentage points, left-hand scale; USD per barrel, right-hand scale) 

 

Sources: US EIA, Bloomberg and ECB staff calculations. 
Notes: The value for the final month of a year is taken as the value for that year. 

Chart 8 

Contribution to annual oil demand growth (2010-2017) 

(percentage points) 

 

Sources: IEA and ECB staff calculations. 
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Chart 9 

Changes in supply and demand (2007-2016) 

(thousands of barrels per day) 

 

Sources: US EIA and IEA. 
Notes: The value for the final quarter of a year is taken as the value for that year. The latest observations are for December 2016. 

Nevertheless, from the end of 2013 the pace of expansion of shale oil 

production picked up and proven reserves were heavily reappraised upwards 

from two billion barrels in 2011 to 11.6 billion barrels in 2015.42 The 

extraordinary new capacity of shale oil production represented a fresh challenge to 

the prominence of OPEC’s role in the oil market. In 2014, other non-OPEC supply 

also rose by around one million barrels per day, reflecting solid production figures in 

Brazil, Canada and Russia. OPEC rapidly started to lose market share (−2 

percentage points between mid-2011 and mid-2014) and became concerned about 

the prospects for its high-cost producers. 

3.2 Two years targeting market share 

During the period from mid-2014 until October 2016, OPEC switched to a 

strategy of targeting market share. The reassessment of potential shale oil 

production growth in June 2014 can be considered as a turning point for the oil 

market, as it indicated that operators had underestimated the relevance of shale oil 

production. During the first half of 2014 not only did the US EIA repeatedly adjust its 

projections upwards43, but more importantly, it extended its estimates of the life 

expectancy of shale oil production to 2030. In this context, OPEC realised that its 

loss of market share over the previous three years would not be regained without a 

change in strategy. 

While it is generally the role of swing producers to counteract temporary 

shocks, shale oil had modified the market structure permanently.44 At this point, 

                                                                    

42  See Review of emerging resources: US shale gas and shale oil plays, Energy Information 

Administration, July 2011; and U.S. Crude Oil and Natural Gas Proved Reserves, Year-end 2015, 

Energy Information Administration, December 2016. 

43  See Medium-Term Oil Market Report 2014, International Energy Agency, Paris, 2014. 

44  See Dale, S. “The new economics of oil”, The Oxford Institute for Energy Studies, October 2015. 
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shale oil producers were still facing high break-even prices although production 

capacity was growing. Therefore an OPEC production policy consistent with 

maintaining high oil prices would have favoured continued development in the shale 

oil industry and progress in fracking technology, and resulted in further pressure on 

OPEC’s market share. Supply growth from the United States and Russia was not 

offset by reductions in OPEC production, and global demand growth was showing 

signs of slowing down. This led the International Energy Agency (IEA) to revise its 

forecasts for 2014 and 2015 downwards, mainly due to weaker projections for 

Chinese and European oil demand growth. 

On the back of these developments, OPEC took its decision in November 2014 

to abandon production quotas. This attempt to regain market share was only 

partially successful. As a consequence of lower prices the investment plans of 

OPEC’s competitors were heavily curtailed – especially in shale oil and non-

conventional fields – but competitors were not driven out of the market. On the 

contrary, they became more efficient over time. The supply glut continued to drive 

prices to a level as low as USD 30 per barrel in early 2016. Despite the low prices, 

shale oil rig counts resumed their growth in April 2016, and shale oil production 

proved to be more resilient than expected as producing companies were able to 

compress extraction costs. The shale oil industry survived through mergers and 

acquisitions, as highly indebted mid-sized firms were acquired by larger entities with 

greater financial resources and capable of operating in an environment of low oil 

prices. In the period from mid-2014 to April 2017, oil prices were driven mainly by 

supply dynamics. This is consistent with the results produced by applying the oil 

market model presented in Box 2. 

3.3 Reversion to a policy of price stabilisation 

Targeting market share was proving too expensive for the strained public 

finances of OPEC members45 who agreed with major non-OPEC producers in 

November 2016 to adopt an approach of oil market rebalancing in order to 

support prices. Global supply was cut by 1.8 million barrels per day but prices only 

rose to around USD 50 per barrel. However, the involvement of Russia and other 

major non-OPEC producers helped to partially preserve OPEC’s role in the market; 

in September 2017 OPEC’s production still represented 42% of global supply. Yet US 

production regained, and then exceeded, its 2014 level, suggesting that major shale 

oil production companies, at least in the short run, were economically viable at a 

price of around USD 50 per barrel. 

The decline in OPEC’s production was a reaction to the considerable fall in the 

production costs of high-cost shale oil producers. In particular, these producers 

introduced a series of technological improvements that raised their competitiveness. 

                                                                    

45  The market prices required to guarantee a balanced public budget in OPEC countries (“fiscal 

expenditures break-even prices”) were estimated by the IMF to be between USD 58 for Qatar and USD 

106 for Iran in 2015. It was estimated that oil prices of around USD 93 were needed in order to stabilise 

Saudi Arabia’s fiscal situation. See the Statistical Appendix to the Regional Economic Outlook: Middle 

East and Central Asia, IMF, October 2016. 
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The life of shale oil rig wells was extended by using injection liquids that had novel 

chemical compositions and, in particular, by the widespread use of re-fracking 

techniques46. Drilling closer to the “sweet spot”47 increased the recovery rate and 

contributed further to reductions in break-even prices. The resilience of shale oil 

producers to low prices exacerbated the excess supply and kept oil prices 

persistently below the levels justified by production costs. Prices that fluctuate 

around USD 50 per barrel seem to be more consistent with short- to medium-term 

equilibrium prices. In order to progress with the rebalancing of the oil market through 

global supply restraints, member countries who signed up to the November 2016 

OPEC agreement have recently extended it until the end of 2018, with the possibility 

of a review in June of that year. 

Box 2  

Historical decomposition of the oil price in the shale oil age 

This box provides an assessment of the factors affecting oil price dynamics in the shale oil 

age – which began in 2011 – based on the framework and the methodological approach 

explained in Box 1. The developments in oil prices and in OPEC’s decisions can be divided into 

three distinct periods, identified by local peaks and troughs in prices: the periods from January 2011 

to May 2014; from June 2014 to February 2015; and from November 2016 to April 2017. 

While demand factors were more relevant until mid-2014, the estimates obtained from the 

SVAR model suggest that since then, oil prices have been driven by supply dynamics. In the 

first period, which coincides with the beginning of the shale oil revolution, the 14% increase in oil 

prices was driven by stronger oil demand growth (+38%), partially balanced by a slight increase in 

supply (+10%) which contributed negatively to the price dynamics. However, since mid-2014, it is 

OPEC’s decisions which have been key in explaining the developments in oil prices. In November 

2014, OPEC abandoned production quotas. Indeed, the empirical analysis reveals that most (39%) 

of the 57% price drop experienced in the second half of 2014 and until early 2015 was due to 

supply factors. In particular, market share targeting represents 25%, and an additional 7% can be 

attributed to the price stabilisation policy. Speculative demand, which in this period can be 

interpreted as expectations of future excess supply, delaying destocking of inventories, made a 

negative contribution of another 7%, while demand factors contributed 9% to the drop in the oil 

price over the same period. 

Since autumn 2016, supply factors have continued to be key drivers of prices, as OPEC 

switched back to a policy of price targeting. It announced the reinstatement of production 

quotas in an attempt to facilitate the reabsorption of excess supply. Chart A shows that it was 

primarily supply factors related to market share stabilisation which supported upward movements in 

prices (contributing around 15% of the increase from November 2016 to April 2017), although the 

price stabilisation strategy also contributed, but to a lesser extent (6% of the increase). Conversely, 

demand factors were less relevant until the first quarter of 2017 and seem to have depressed prices 

slightly since then (see Chart A). 

                                                                    

46  See “Hydraulic fracturing accounts for about half of current U.S. crude oil production”, Today in Energy, 

Energy Information Administration, March 15, 2016. 

47  “Sweet spot” is the term used for the area of a shale basin with the highest concentration of crude oil, 

generally associated with lower extraction costs and higher efficiency rates. 
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Chart A 

Historical decomposition of oil price dynamics (2011–2016) 

(percentage points) 

Sources: IEA, US EIA, WEO and ECB staff calculations from SVAR models (see Box 1). 

Note: The latest observations are for April 2017. 

 

 

4 The relevance of shale oil in the medium term according to 

micro evidence 

Shale oil will remain an important factor in oil production in the future. The 

hypothesis maintained throughout this analysis is that producers began to be 

perceived as effective competitors once their supply capacity expanded and their 

break-even prices fell. However, how relevant is shale oil production expected to be 

in the medium term? This section provides evidence, based on the latest projections 

from Rystad48, that shale oil will remain an important factor for at least two reasons: 

i) the additional efficiency gains it is expected to achieve, and ii) the rapid increase of 

investment flows into the industry which are expected over the coming years. 

Technological progress has succeeded in consistently reducing the break-

even production prices of shale oil. Based on data released by Rystad in August 

2017, Chart 10 shows the potential production in millions of barrels per price range in 

2017 and in 2020, for given current and prospective shale oil wells (based on current 

ongoing and exploration projects). The data can therefore be interpreted as inverse 

aggregate shale oil supply curves; the blue line plots the current supply and the 

yellow line plots the forecasted supply. Almost the entire supply from currently active 

rigs can be produced economically for prices in the range of USD 40-45 per barrel 

                                                                    

48  Rystad is a specialised provider of the datasets on oil market variables that have been used in this 

section to assess the potential evolution of shale oil production.  
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(see Chart 10); this is a reduction of 30% from the production costs of a few years 

ago. 

Chart 10 

Current (2017) and future (2020) shale oil production by break-even price 

(thousands of barrels per day) 

 

Sources: Rystad data and ECB staff calculations. 
Note: The horizontal axis shows break-even price (BEP) ranges in USD. The definition of BEP in the oil sector is the costs related to 

the entire oil cycle production. These include selling, general and administrative expenses, property acquisition costs, finding costs, 

costs of licensing rounds, signature bonuses, the costs of drilling, exploration and development of wells , production and maintenance 

costs, transportation costs, taxes or royalties paid to the host state, return on capital and a risk premium to cover the uncertainties 

inherent in oil and gas investments. 

The comparison of the two curves (2017 and 2020) in Chart 10 also shows that 

current production of existing wells is limited to six million barrels per day. 

However shale oil supply is expected to expand rapidly beyond that limit at prices 

above USD 40-45 per barrel in the future. In particular, the development of newly 

approved projects could – according to these estimations – sustain a supply of 

around nine million barrels per day (equivalent to an increase of more than 50% over 

three years) provided that oil prices rise above USD 65 per barrel, which 

corresponds to the break-even price of just a few years ago. A note of caution 

accompanies the 2020 supply curve: since currently viable wells will be largely 

exhausted within two years and they are operating at prices below USD 40-45 per 

barrel, the curve shows that production in three years is expected to be lower than 

today if prices remain within that range over the medium term (see Chart 15). Similar 

analyses, conducted on other on-shore (non-shale) and off-shore production, show 

instead unchanged inverse supply curves, revealing a constant cost/supply structure 

and confirming that additional supply in the future will also almost exclusively come 

from shale oil. 

The development of capital investment in US shale oil production also 

provides evidence of the resilience of shale oil production over the coming 

years. Capital inflows into the industry are underway and are expected to become 

particularly pronounced in the medium term. As shown in Chart 11, capital 
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drilling costs (among other factors), will experience one of the largest rises – in line 
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with expected increases in US shale oil production mainly in the Permian region 

(Midland and Delaware). 

Chart 11 

Capital investment in US shale oil production (including projections)  

(USD millions) 

 

Sources: Rystad data and ECB staff calculations. 

5 Conclusions 

This article has reviewed the contribution made by market fundamentals to oil 

price dynamics in response to the emergence of a key novel factor – shale oil 

production. Empirical results from a SVAR model with sign restrictions suggest that, 

especially since 2014, shale oil has had an effect on developments in oil prices: 

directly, by contributing to global supply growth; and indirectly, by influencing OPEC 

production policies. OPEC was incentivised to pursue market share as shale oil 

production increased but was not competitive enough. However, as shale oil 

producers gained in competitiveness, OPEC preferred a policy of price stabilisation 

around a value compatible with the break-even cost of the marginal producers. 

Micro evidence suggests that not only has shale oil modified other producers’ 

incentives and therefore the mechanism of price formation over recent years, 

but it will remain a crucial element of oil production, at least for the next 15 years. 

Rapidly increasing investment inflows are expected to maintain the robust pace of 

production growth, thereby highlighting the relevance of technological improvements 

in oil production. However, important questions remain open concerning, for 

example, the life expectancy of the shale oil revolution – particularly given the 

unlikelihood that it will expand beyond the geographical borders of the United States 

to any significant extent. Geological conditions, environmental concerns, water 
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shortages and less efficient supply chains have so far prevented the widespread 

diffusion of shale oil technology elsewhere. 
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2 The impact of global value chains on the macroeconomic 

analysis of the euro area 

With the decline in transportation costs and the reduction of barriers to trade in the 

last decades, production processes have become more fragmented as firms locate 

their production and source their inputs across national borders. This has 

significantly increased trade in intermediate goods and services. Euro area 

countries, in particular, have been increasingly participating in cross-border 

production chains, both within the currency area and outside. 

This article analyses how global value chains affect the euro area economy. In 

particular, accounting for the presence of global value chains has an impact on some 

key economic indicators. The rise in importance of the value-added concept as 

opposed to conventional gross trade and the increase in intermediate trade change 

the way macroeconomic indices are computed and interpreted. Moreover, firms’ and 

sectors’ participation in global value chains creates or strengthens cross-country 

linkages via trade in intermediate inputs, which has consequences for 

macroeconomic analysis, namely for real activity spillovers and the skill mix and 

compensation of the labour force. 

1 Introduction 

The last few decades have witnessed a rapid expansion of global value chains 

(GVCs). Firms have been locating their production and sourcing their inputs across 

national borders. As a result, production has been increasingly organised in several 

stages across different countries, implying that exports have a significant amount of 

imported inputs incorporated into them (the “import content of exports”). As a result, 

production processes have become internationally fragmented, trade in intermediate 

goods and services has substantially increased (around 60% of world trade is 

estimated to be in intermediate goods), and the gross value of exports has become 

much higher than the value added originating in each exporting country. Multilateral 

free trade negotiations and the subsequent reduction of tariffs and non-tariff barriers, 

the opening-up of emerging market economies (EMEs) to global trade, financial 

liberalisation, the internationalisation of business services and technological 

improvements are the most prominent factors that contributed to the expansion of 

cross-country supply chains until recently. 

Euro area countries, in particular, have been increasingly participating in 

cross-border production chains, stimulated by a harmonised regulatory framework 

within the European Union (EU) and integration in a common currency area. As a 

result, the establishment of a regional production chain and trade in intermediate 

products with the rest of the world have been fostered. A comparison of countries’ 

GVC participation indices49 (Chart 1, panel a) shows that the euro area50 is more 

                                                                    

49  See Box 1 for details of the various measures of GVC integration. 

50  The euro area aggregates in Chart 1 include intra-euro area trade in global value chains. Excluding 

intra-euro area trade would deliver a lower participation in global value chains in the euro area. This 

highlights the relevance of regional production chains. 
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involved in global production chains than other large economies, such as the United 

States and China. 

Chart 1 

Participation and position in global value chains between 2000 and 2014 

(percentage points)  (index) 

Sources: World Input-Output Database (WIOD) (2016 release) and authors’ calculations. 

Notes: See Box 1 for details of the measures. The “4 largest euro area countries” are Germany, France, Italy and Spain. The “other euro area countries” are all of the other euro area 

countries, excluding CEE countries. “CEE” refers to all of the countries in central and eastern Europe that are EU members, five of which are in the euro area and six of which are 

outside the euro area. 

In the years following the Great Recession, which occurred in the period 2008-

09, the pace of supply chain expansion slowed substantially. Panel a of Chart 1 

shows that the halt in the expansion of global value chains has been a global 

phenomenon. It has been partly due to increasing labour costs in emerging markets, 

as well as the onshoring51 of multinational activities towards export markets (the 

“shortening of global value chains”, in which production is brought closer to demand 

markets). In addition, the introduction of protectionist non-tariff barriers (for instance 

through local content requirements and other regulations) has increased trade costs, 

thus weighing on the expansion of global value chains. Other contributing factors 

may have been a global demand shift towards services, which are less trade 

intensive than goods, as well as robotisation, which is encouraging renewed 

localisation of production in the advanced economies.52  

Euro area countries, however, have been less affected by GVC shortening than 

other countries (Chart 1, panel a). The process of shortening was particularly 

pronounced in China. While in 2014 (the last year for which data are available) the 

degree of participation of the United States in global value chains was comparable to 

                                                                    

51  Onshoring consists in transferring parts of the intermediate production processes close to the 

customers’ location. For instance, in the production of a car model which is sold in Asia, the production 

of components and parts of the vehicles would be relocated in the Asian region.  

52  For an account of the factors behind the global trade slowdown in general, see IRC Trade Task Force, 

“Understanding the weakness in global trade: what is the new normal?”, Occasional Paper Series, No 

178, ECB, September 2016. 
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that in 2008, in the euro area it was significantly higher and was driven by intra-euro 

area trade. 

Since the beginning of the 21st century, euro area countries have also 

recorded a rise in the foreign value added embedded in their exports, that is, 

they have been increasingly using imported inputs in the production of their 

exports. In panel b of Chart 1, the evolution over time of the position of selected 

economies in the global value chain is plotted. The position index53 of the euro area 

has fallen further below zero in recent years, meaning that euro area firms are using 

more foreign inputs and supplying fewer intermediate products to other countries. 

Hence, they are located more “downstream” in global value chains. Large euro area 

countries are, in turn, located “upstream” with respect to both small euro area 

countries and central and eastern European (CEE) countries54. This means that the 

last two country groupings use a relatively higher share of imported inputs in the 

production of their exports, often as a result of final assembly activities as part of the 

pan-European contribution to global value chains. Conversely, the United States is 

comparatively upstream as it provides intermediate products related to R&D, the 

financial sector and the commodity sectors to the rest of the world. Also, China55 has 

been moving significantly upstream when comparing 2007 with 2014. 

Global value chains have an impact on some key economic indicators. The rise 

in importance of the value-added concept, as opposed to conventional gross trade, 

and the increase in intermediate trade have brought about some challenges with 

regard to the way macroeconomic indices are computed and interpreted. In Section 

2, the implications of global value chains for the measurement and interpretation of 

three key indicators – real effective exchange rates, export market shares and the 

global demand elasticity of trade – will be analysed. 

Firms’ and sectors’ participation in global value chains also creates or 

strengthens cross-country linkages via trade in intermediate inputs. This has 

important consequences for macroeconomic analysis. Specifically, in Section 3 

the focus is on real spillovers, as well as the skill mix and compensation of the labour 

force. 

Box 1  

The measurement of global value chain integration 

Recent strands of the GVC literature have made use of global input-output tables in order to 

trace value-added flows through the various stages of production.56 The first goal is to 

decompose gross export flows of goods and services in order to disentangle the sources of value 

                                                                    

53  See Box 1 for a definition. 

54  The CEE countries considered in this analysis are: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, 

Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia. 

55  See the article entitled “China’s economic growth and rebalancing and the implications for the global 

economy”, Economic Bulletin, Issue 7, ECB, 2017. 

56  See Koopman, R., Wang, Z. and Wei, S. J., “Tracing value added and double counting in gross 

exports”, American Economic Review, Vol. 104(2), 2014, pp. 459-494, and Wang, Z., Wei, S. J. and 

Zhu, K., “Quantifying international production sharing at the bilateral and sector levels”, NBER Working 

Paper No 19677, National Bureau of Economic Research, 2013. 
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added from what merely constitutes back-and-forth trade in intermediate products (double-

counting).57 Figure A identifies the three main components of statistics on gross export flows: (i) 

domestic value added (DV); (ii) foreign value added (FV); and (iii) a double-counting term (DC). 

Domestic value added reflects the use of domestic inputs in the production of exports and therefore 

captures the genuine contribution of exports to GDP. Foreign value added refers to the use of 

foreign inputs in the process of export production. Finally, the third component consists of the value 

of intermediate products that cross borders more than once, thus representing double-counted 

flows. 

Figure A 

Decomposition of gross exports into value-added components 

Source: Based on Koopman et al. (2014). 
Note: The value of intermediate products that cross borders more than once is the value incorporated in all those intermediate inputs that are produced in a 

country A, which are exported to country B (and are hence counted as an export of country A) to produce products for another country (either A itself or a third 

country C) and are therefore counted again in country B’s gross exports. 

Within the domestic value-added component, it is important to further distinguish between those 

trade flows that are absorbed abroad for final consumption or investment (DVA) and those that are 

re-exported to other countries (IV) and thus depend on the demand of those countries.58 Finally, 

returned domestic value added (RDV) refers to exports that are used as inputs in production 

processes abroad, but then return and are consumed domestically. 

Value-added accounting allows the involvement in cross-border production chains of a 

given country or sector to be gauged. Backward (or downstream) participation in global value 

chains can be measured as the value added embedded in the foreign inputs (FV in Figure A) 

utilised in the production of exports. Forward (or upstream) participation, on the other hand, can be 

measured as the value added in intermediate products which are exported to a trade partner and 

then reprocessed and exported further by the trade partner (IV in Figure A). 

Synthetic measures of GVC participation and the GVC position can be derived from this 

decomposition. The extent of a country’s or a sector’s involvement in global value chains can be 

defined as the sum of GVC-related components divided by gross exports (𝐸𝑖𝑗𝑡), i.e.: 

𝐺𝑉𝐶_𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑗𝑡 =
𝐹𝑉𝑖𝑗𝑡

𝐸𝑖𝑗𝑡
+

𝐼𝑉𝑖𝑗𝑡

𝐸𝑖𝑗𝑡
  

                                                                    

57  Double-counting arises when an intermediate input crosses a border more than once.  

58  DVA and IV stand for domestic value added absorbed and indirect value added, respectively.  
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A measure of the relative downstream or upstream position of a country or a sector can be derived 

by considering the relative importance of sourcing of inputs and processing of output: 

𝐺𝑉𝐶_𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑗𝑡 = ln (1 +
𝐼𝑉𝑖𝑗𝑡

𝐸𝑖𝑗𝑡
) − ln (1 +

𝐹𝑉𝑖𝑗𝑡

𝐸𝑖𝑗𝑡
)  

A relatively higher share of foreign value added from upstream input providers would indicate a 

downstream position and hence lead to a negative value of the index. Conversely, a higher share of 

value added in re-exported intermediate products travelling further down the value chain would be 

an indication of an upstream position and, in this case, the GVC position index would be positive. 

Measures of both GVC participation and GVC position can be computed for bilateral trade relations 

involving countries/sectors i and j or as an aggregate indication for a country or a sector. 

Global input-output tables are needed in order to decompose gross trade into its value-

added components. In most of the analyses in this article, the World Input-Output Database 

(WIOD)59 is used. Two releases are available: the 2013 release, which includes 40 countries and 

the rest of the world as an aggregate for the period 1995-2011; and the 2016 release, which 

presents a more detailed sectoral decomposition and covers 43 countries and the rest of the world 

for the period 2000-2014. 

 

2 Implications of global value chains for the measurement and 

interpretation of macroeconomic indicators 

2.1 Global value chain-based real effective exchange rates 

Real effective exchange rates (REERs) are a measure of the international price 

and cost competitiveness of a country. REERs are computed as a trade-weighted 

average of a country’s bilateral exchange rates vis-à-vis its most important trading 

partners, adjusted for price levels.60 As such, they are used in aggregate export and 

import flow models and as a synthetic indicator for the analysis of trade performance 

and balance of payments adjustments. 

A challenge to the interpretation of conventional REERs is posed by the fact 

that imports are pervasively used to produce exports in today’s global 

economy. As a result, countries often compete against each other in specific stages 

of the value-added chain (e.g. two emerging economies may compete in the 

assembly of an iPhone). The conventional REER measures, however, assume that 

countries compete to sell products that they produce entirely at home, using only 

domestic inputs. 

In particular, bilateral value-added trade patterns may differ significantly from 

gross trade patterns, which implies that gross value trade weights may over- 

                                                                    

59  See www.wiod.org. 

60  See also “Revised trade weights for the effective exchange rates of the euro reflect the increasing 

importance of emerging market economies”, Economic Bulletin, Issue 6, ECB, 2015. 

http://www.wiod.org/home
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eb201506_focus05.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eb201506_focus05.en.pdf
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or understate the degree of bilateral competition for value-added exports. To 

account for this effect, value-added real effective exchange rates (VAREERs) based 

on bilateral value-added trade data can be constructed. VAREERs thus take into 

account that gross trade flows of intermediate goods, for instance between 

neighbouring countries, may distort the extent to which value added in terms of final 

goods is traded between countries. 

Moreover, as countries trade intermediate inputs intensively, this affects the 

impact of exchange rate changes on trade. An appreciation vis-à-vis a trading 

partner from which a country largely imports intermediate goods (e.g. components 

imported by China from Japan for iPhone assembly) may actually be beneficial for 

the competitiveness of that country as it reduces the cost of intermediate goods 

imports. To account for this effect, input-output real effective exchange rates 

(IOREERs) can be constructed. IOREERs identify an additional channel through 

which exchange rate movements affect price competitiveness. An appreciation not 

only increases the relative price of domestic goods and therefore worsens the 

country’s price competitiveness, it also has a counteracting effect on competitiveness 

as it reduces the cost of foreign inputs used in production. 

REERs based on GVC weights therefore offer a complementary measure that 

enriches the interpretation of more traditional measures based on gross trade 

and used in the computation of the REERs disseminated by the ECB.61 

VAREERs are calculated by replacing conventional bilateral total gross trade weights 

with value-added weights. IOREERs, instead, take into account bilateral trade in 

intermediates and attach a lower weight to partners that provide a sizeable share of 

inputs in a country’s production in order to account for the fact that an appreciation 

vis-à-vis such trading partners may actually be beneficial to the competitiveness of 

the importing country as it reduces the cost of production.62 

Although GVC weights are highly correlated with gross trade weights, their 

absolute differences are non-negligible. Table 1 reports the correlation 

coefficients between GVC-based trade weights (i.e. the share of each trading partner 

in the total trade of any given country) and conventional trade weights. On first 

inspection, the different weights look highly correlated for the majority of countries, 

with the exception of some small countries (Lithuania, Luxembourg and Slovakia), 

which have a correlation coefficient below 0.8. However, despite the high degree of 

correlation, absolute differences between GVC weights and conventional trade 

weights are substantial. In order to illustrate this, Chart 2 shows for each country the 

average of the absolute percentage deviations of its trading partners’ value-added 

and input-output-based trade weights from conventional trade weights. It turns out 

that in most cases value-added and input-output-based trade weights on average 

                                                                    

61  See Bems, R. and Johnson, R. C., “Demand for Value Added and Value-Added Exchange Rates”, 

NBER Working Paper No 21070, National Bureau of Economic Research, 2015. 

62  In order to ensure full consistency, GVC REERs are computed following the ECB method for the 

computation of its published REERs, namely by using three-year non-overlapping averages as weights. 

Standard REERs are in turn recalculated by deflating nominal exchange rates with relative GDP 

deflators and by considering a basket of only 40 (instead of 57) currencies because of data availability 

limitations for input-output data. 
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deviate by around 50% from the conventional trade weights and, in some cases, the 

average absolute percentage deviation is even higher than 100%. 

Table 1 

Coefficient of correlation with gross trade weights: VAREER and IOREER weights 

  BE DE IE GR ES FR IT CY LV LT LU MT NL AT PT SI SK FI 

IOREER 0.91 0.88 0.92 0.94 0.94 0.91 0.94 0.90 0.91 0.65 0.50 0.85 0.94 0.92 0.97 0.87 0.71 0.84 

VAREER 0.97 0.93 0.97 0.83 0.91 0.93 0.93 0.87 0.92 0.88 0.83 0.93 0.92 0.97 0.96 0.96 0.93 0.87 

Sources: Bems and Johnson (2015), op. cit., ECB and ECB staff calculations. 

Chart 2 

Average absolute deviation of VAREER and IOREER country weights from 

conventional trade weights 

(percentages) 

 

Sources: Bems and Johnson (2015), op. cit., ECB and ECB staff calculations. 

Note: The average absolute percentage deviation of GVC-based trade weights from conventional trade weights is calculated as 

follows for any given country. In a first step, for each of the given country’s trading partners, the percentage deviation of its GVC-based 

trade weight from its conventional trade weight is calculated. In a second step, the arithmetic average of the absolute values of these 

percentage deviations is calculated in order to obtain the average absolute percentage deviation. 

An interesting finding is that the GVC REERs show larger changes in price 

competitiveness for the euro area countries that were most affected by the 

crisis, thus suggesting that they might have been useful in the detection of 

pre-crisis country vulnerabilities. Across euro area countries, a comparison of the 

dynamics of GVC REERs with conventional REERs delivers broadly consistent 

messages. In the case of the euro area countries most affected by the crisis, 

however, the evolution of REERs (see the examples of Spain and Portugal in Chart 

3) shows that both the VAREER and, to a larger extent, the IOREER measures point 

to stronger losses in competitiveness in the years preceding the crisis and, 

correspondingly, larger gains in the post-crisis period. In macroeconomic analysis it 

would thus be beneficial to look at GVC REERs, which could provide useful 

complementary insights into competitiveness developments. 
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Chart 3 

Comparison of VAREER, IOREER and conventional REER indices 

(index: Q1 1999 = 100) 

Sources: Bems and Johnson (2015), op. cit., ECB and ECB staff calculations. 

2.2 Global value chains and export market shares 

With GVC integration, gross exports might not gauge a country’s international 

contribution to trade in terms of value added. As intermediate inputs cross 

borders several times within production chains, tracing value-added flows can be 

crucial for the assessment of the effective contribution of a country to the world 

market. Input-output data can be used in order to gather information on countries’ 

value-added structures63 and can be complemented with trade price data in order to 

investigate the price and non-price factors behind the evolution of market shares. 

Value-added and gross trade shares broadly deliver the same trends in market 

shares for the period 2000-14. Chart 4 compares changes in market shares of 

value added in exports of goods (called “value-added market shares” for simplicity) 

with conventional global market shares based on gross exports of goods.64 Both 

measures point to substantial gains in market shares for CEE euro area countries 

and corresponding losses for most non-CEE euro area countries. Less pronounced 

gains in terms of value added compared with gross trade in Slovenia and Slovakia 

can be explained by the outsourcing to these countries of the final assembly of motor 

vehicles by Germany, France and Italy. A similar trend is observed in the 

manufacturing of food products, chemical products and wood products outsourced 

from Finland, Sweden and Germany to Lithuania and Latvia. Estonia shares the 

above-mentioned tendencies of the other Baltic countries, while larger gains in terms 

                                                                    

63  See Box 1. 

64  Market shares are computed using bilateral trade and price information from the UN Comtrade 

database and input-output data from the WIOD (2016 release). 
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of value added are driven by the reduced outsourcing of electronic production from 

Finland.65 

Chart 4 

Changes in global market shares of euro area countries between 2000 and 2014 

(percentage change) 

 

Sources: WIOD, UN Comtrade, Latvijas Banka and Oesterreichische Nationalbank staff calculations. 
Notes: Cumulative log changes of global market shares are shown. Figures for the euro area are calculated as a weighted average for 

individual euro area countries (using gross exports and value added in gross exports as weights).  

The decomposition of the determinants of the changes in global market shares 

suggests that the international fragmentation of production plays a non-

negligible role in the shifts of market shares (Chart 5). Changes in global value-

added market shares can be decomposed into shifts in production chains, the 

variation of price factors and the change of residual non-price factors which can be 

thought of as being related to product quality and consumers’ tastes.66 The 

decomposition is done at the very detailed product level which makes it possible to 

control for differences in market conditions. First, the elasticity of real trade flows to 

changes in relative prices is estimated for every product on every geographical 

market. Taken together with the information on the changes in unit values, it provides 

the contribution of price and cost factors at a disaggregated level. Then, the 

aggregate contribution of price competitiveness is obtained. To account for the fact 

that each product contains value added from various countries, the aggregation uses 

weights calculated from trade in value added (rather than gross trade, as in the 

conventional REER). Moreover, a specific term accounting for shifts in global value 

chains is introduced into the decomposition; it is calculated as the weighted growth in 

a country’s share in the production of all goods exported by all countries. The 

positive shift in production chains can be achieved either by a higher domestic 

content in a country’s own gross exports, or by a higher value-added share in third 

                                                                    

65  This was related to the manufacturing process of Elcoteq in Estonia, which started in the late 1990s 

and was later reduced substantially. 

66  The decomposition also includes “other factors” such as shifts in demand or changes in the set of 

competitors. The empirical importance of other factors is found to be minor, but they are still needed for 

a theoretically sound decomposition. 
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countries’ gross exports. Finally, the non-price competitiveness is measured as a 

residual term that is not explained by the above-mentioned factors.67 

Chart 5 

Decomposition of value-added market shares between 2000 and 2014 

(percentage change) 

 

Sources: WIOD, UN Comtrade, Latvijas Banka and Oesterreichische Nationalbank staff calculations. 
Notes: Other factors include the extensive margin, the set of competitors and shifts in the demand structure. The chart shows 

cumulative log changes of global market shares. Figures for the euro area are calculated as a weighted average for individual euro 

area countries (using value added in gross exports as a weight). For details of the methodology, see Benkovskis and Wörz (2015). 

Changes in GVC participation and outsourcing resulted in market share losses 

for non-CEE euro area countries (except for Portugal, Luxembourg, Malta and 

Cyprus) and gains for CEE euro area countries between 2000 and 2014 (Chart 

5). At the same time, increases in quality and consumers’ preferences for CEE euro 

area countries’ products overcompensated for the losses in price competitiveness. 

Compared with gross export market shares, the decomposition considering value-

added shares downplays the role of non-price competitiveness, since some part of 

quality gains and losses of the gross exports can be attributed to the outsourcing 

process.68 Thus, the analysis based on value-added shares enhances the role of 

cost and price factors. 

In conclusion, using value-added flows instead of gross exports for the 

computation of global market shares improves the understanding of the 

drivers behind the external performances of euro area countries. Although both 

market shares follow similar trends, the decomposition of the value-added shares 

reveals the role of production outsourcing and provides a more precise contribution 

of price and non-price factors. 

                                                                    

67  For details of the methodology, see Benkovskis, K. and Wörz, J., “‘Made in China’ – How does it affect 

our understanding of global market shares?”, Working Paper Series, No 1787, ECB, 2015. 

68  For more empirical results, see Benkovskis and Wörz (2015), op. cit. 
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2.3 Global income elasticities of trade 

While trade grew by twice as much as income over the period 1981-2007, the 

trade-to-GDP growth ratio fell to about unity in the period 2011-2014 (Chart 6). 

In particular, the drop in the ratio was driven by a collapse in trade flows following the 

Great Recession that was significantly stronger than the decline in global income. 

Chart 6 

Ratio of global import growth to GDP growth 

(ratio) 

 

Source: ECB staff calculations. 
Notes: The last observation refers to 2014. The red line shows the ratio of the average growth rate of global imports of goods and 

services to global GDP growth over a rolling five-year window (the green line is based on a ten-year window). 

The changing international fragmentation of production is one of the drivers of 

the trade growth dynamics in relation to income growth. Although (tariff and 

non-tariff-related) trade costs, trade openness and financial liberalisation have been 

important determinants of trade growth, the intensity of engagement in global value 

chains plays a key role in explaining the disproportionate growth of trade compared 

with income at the end of the last century and the unexpectedly sharp drop after the 

crisis. First, from a merely statistical point of view, the organisation of production 

chains implies that goods and services cross borders several times during the 

production process and are hence partly double-counted in customs trade flow 

statistics (see Figure A in Box 1). As a result, registered gross trade flows exceed the 

effective value added of trade flows (Chart 7). Second, trade in global value chains is 

mainly in durable goods, which are known to have a high income elasticity, 

explaining the steepness of the trade reaction in the global crisis. Third, supply chain 

effects might intensify negative demand shocks, as downstream firms would initially 

cut inventories, affecting input providers. 
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Chart 7 

Global gross trade versus value-added trade 

(left-hand scale: USD trillions; right-hand scale: percentages) 

 

Sources: WIOD and ECB calculations. 

Chart 8 

Contributions to the global income elasticity of trade 

(trade-income elasticity and contributions) 

 

Source: IRC Trade Task Force, “Understanding the weakness in global trade: what is the new normal?”, Occasional Paper Series, No 
178, ECB, 2016, Section 3. 

Notes: The calculations follow Borin and Mancini (2015), op. cit. Other factors refer to the income elasticity of the non-GVC-related 

import content of final demand. 

GVC participation helps to explain significant variations in the global trade-

income elasticity. Regression results based on a standard import demand model69 

augmented by a GVC participation index show that global value chains have a 

significant impact on import elasticities. Moreover, the decomposition of the income 

elasticity of trade for the period 1995-2011 shows that the contribution of global value 

                                                                    

69  See Anderton, R., Baltagi, B. H., Skudelny, F. and Sousa, N., “Intra- and Extra-Euro Area Import 

Demand for Manufactures”, Applied Economics Quarterly, Vol. 53(3), 2007, pp. 221-241. 
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chains has been about 40% on average.70 However, recent data on GVC integration 

indicate a flattening trend in recent years71 and this translates into a negative 

contribution of global value chains to the global income elasticity of trade for the 

period 2012-13 (Chart 8). 

The results of this analysis suggest that GVC dynamics are relevant for 

medium-term trade projections. From a euro area policy perspective, the decline 

in GVC participation was one of the factors explaining recent downward revisions to 

the global income elasticity of trade.72 Going forward, a close monitoring of GVC 

dynamics is warranted to ensure consistent trade projections. 

3 Other implications of cross-country production linkages for 

macroeconomic analysis 

3.1 Sectoral spillovers via global production linkages 

Production linkages are a potential channel for real economic activity 

spillovers.73 Firms and sectors are increasingly sourcing or selling their inputs 

across borders and production processes are broken down in such a way that value 

is added in each step. This section utilises the World Input-Output Database to 

investigate empirically how production linkages give rise to real activity spillovers and 

to establish which characteristics of the network are relevant for the transmission of 

spillovers. Chart 9 reports correlation coefficients of sectors’ growth in real value 

added at a given distance74 in the input-output network. It shows that because 

sectors are more closely connected with each other through trade in intermediate 

inputs, their value-added growth is more correlated. As a recent strand of literature75 

has shown, shocks to specific firms or sectors transmit through production networks 

and might potentially translate into aggregate macroeconomic disturbances. 

                                                                    

70  See Borin, A. and Mancini, M., “Follow the value added: bilateral gross export accounting”, Banca 

d’Italia Working Paper No 1026, 2015, for methodological details. 

71  See Chart 1. 

72  See IRC Trade Task Force, “Understanding the weakness in global trade: what is the new normal?”, 

Occasional Paper Series, No 178, ECB, 2016. 

73  International input-output linkages may have also contributed to synchronising inflation rates by 

intensifying the spillovers from foreign cost shocks; see Auer, R. A., Borio, C. and Filardo, A., “The 

globalisation of inflation: the growing importance of global value chains”, BIS Working Paper No 602, 

Bank for International Settlements, 2017, and Auer, R. A., Levchenko, A. A., and Sauré, P., 

“International inflation spillovers through input linkages”, NBER Working Paper No 23246, National 

Bureau of Economic Research, 2017. 

74  Distance measures the shortest path between any two sectors in the network, that is, how many times 

inputs from one sector are sold in order to reach another sector. It is computed with the Dijkstra 

algorithm. 

75  See Gabaix, X., “The granular origins of aggregate fluctuations”, Econometrica, Vol. 79(3), 2011, pp. 

733-772, and Acemoglu, D., Carvalho, V. M., Ozdaglar, A. and Tahbaz‐Salehi, A., “The network origins 

of aggregate fluctuations”, Econometrica, Vol. 80(5), 2012, pp. 1977-2016. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop178.en.pdf
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Chart 9 

Real value-added synchronisation and distance between sectors 

(correlation coefficients for value added in interrelated sectors) 

 

Sources: WIOD (2013 release) and ECB calculations. 
Notes: The chart shows the average (1996-2009) pairwise correlation between sectors’ value added at a given distance to upstream 

and downstream sectors. The distance is equal to one when two sectors trade directly, two when two sectors trade through another 

sector and three when two sectors trade through two other sectors. 

The presence of hub sectors is relevant for the transmission of economic 

shocks as they connect otherwise unrelated entities through input-output 

linkages and could act as a conductor of shocks. In the World Input-Output 

Database76 the upstream hubs (i.e. sectors that supply inputs to other sectors) are 

mostly located in the United States, the United Kingdom, Germany and Russia, and 

operate in sectors such as computer activity, headquarter activity, R&D, finance and 

raw materials. As regards the downstream part of the value chain (i.e. sectors that 

purchase inputs from other sectors), the hubs are transport equipment, electronics, 

construction and basic metals in Germany, the United States and more recently 

China. Box 2 focuses on the spillover effects originating in some of these sectors. 

Activity spills over via these sectors to many other trading partners. A panel 

econometric analysis of the WIOD data confirms that, on average, spillovers to a 

sector stemming from other upstream and downstream sectors involved in its 

production chains are significant.77 

Box 2  

Identification of sectoral spillovers in the global economy 

To investigate the transmission of shocks through global supply chains, a non-linear panel 

model is estimated. In the model, the change in real value added of sector i is related to its past 

values and to the previous period’s change in value added of a set of direct and indirect upstream 

                                                                    

76  See Box 1 for a description of the database. 

77  See Box 2 for further details. 
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and downstream sectors.78 The estimation controls for other observed factors determining the 

activity of sector i, xit, as well as common unobserved time factors in the error term εit: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝜂𝑡 + 𝜌𝑙𝑎𝑔𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝜌𝑢𝑝�̃�𝑖,𝑡−1
𝑢𝑝 + 𝜌𝑑𝑜𝑤𝑛 �̃�𝑖,𝑡−1

𝑑𝑜𝑤𝑛 + 𝜷′𝒙𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

�̃�𝑖,𝑡−1
𝑢𝑝

and �̃�𝑖,𝑡−1
𝑑𝑜𝑤𝑛 are weighted averages of the value added of a selected group of upstream and 

downstream sectors: 

�̃�𝑖,𝑡−1
∗ = ∑ 1(𝑤𝑖𝑗,𝑡−1

∗ ≥ 𝑟∗)𝑗≠𝑖 𝑤𝑖𝑗,𝑡−1
∗ 𝑦𝑗,𝑡−1  

where * stands for “up” and “down” and the weight 𝑤𝑖𝑗,𝑡−1
∗  measures the bilateral importance of the 

value-added contribution and is inversely proportional to the bilateral distance. The aggregate �̃�𝑖,𝑡−1
∗  

is constructed such that only sectors with a weight above a certain level r are included in the 

average. The threshold is endogenously determined by the model and allows the identification of 

the most important sectors for spillover transmission.79 

The regressions confirm that upstream and downstream spillovers through supply chains 

are significant. The spillover effects are positive and of sizeable magnitude and their significance 

is not lost when including other determinants of sector i’s activity (employment and capital), the 

country’s activity and global factors (agriculture, fuel and metal prices and US interest rates). This 

means that the change in activity of a sector is related to the change in activity of both its input 

providers and its customers. 

The impact of a change in real value added in any sector can be traced and quantified by 

using the estimated coefficients from the model. This exercise identifies spillovers that stem 

solely from a change in real value added in the affected sectors. For example, the transport 

equipment sector (i.e. the car industry) in Germany and the electronics and optical equipment 

sector in China illustrate how changes in real value added propagate to other domestic sectors, the 

euro area and the rest of the world (Chart A). Obviously, the supply chain impact is the greatest in 

the domestic economy, affecting 27 and 30 sectors respectively (blue bars), but it also affects many 

other sectors in the euro area (yellow bars) and even spills over to other countries and involves a 

total of 236 and 172 sectors respectively (red bars). When these and other hub sectors’ ties to the 

rest of the value chains are severed, spillovers gradually diminish and become statistically 

insignificant.80 

                                                                    

78  The analysis in this box does not attempt to investigate the nature of the shock. In a Cobb-Douglas 

setting, demand-side shocks transmit upstream in the value chain, whereas supply shocks propagate 

to downstream sectors; see Acemoglu, D., Akcigit, U. and Kerr, W., “Networks and the macroeconomy: 

An empirical exploration”, NBER Macroeconomics Annual, Vol. 30(1), 2016, pp. 273-335. For a further 

investigation of the impact of demand and supply shocks in this analysis, see Frohm, E. and Gunnella, 

V., “Sectoral interlinkages in global value chains: spillovers and network effects”, Working Paper Series, 

No 2064, ECB, 2017. 

79  For further details of the methodology, see Frohm and Gunnella (2017), op. cit. 

80  See Figure 5 of Frohm and Gunnella (2017), op. cit. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2064.en.pdf
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Chart A 

Spillovers from specific sectors 

(number of sectors affected)  (percentages) 

Sources: WIOD (2013 release) and ECB calculations. 

Notes: In panel b, the impact of the sector reported on each other sector i is computed as 𝜌∗𝑤𝑖𝑗,𝑡
∗  and the overall impact as 𝜌∗ ∑ 1(𝑤𝑖𝑗,𝑡

∗ ≥ �̂�∗)𝑖≠𝑗 𝑤𝑖𝑗,𝑡
∗ , with 

domestic (same-country) effects, euro area effects and effects on the rest of the countries in the sample (rest of the world) being calculated by considering the 

affected sectors. Spillovers are aggregated by using the sectors’ respective GDP weights in total GDP of the aggregate considered. 

 

 

Overall, this analysis suggests that there is significant scope for propagation 

of sectoral shocks through global supply chains. As hub sectors could potentially 

be the channel of transmission across countries and sectors, particular attention 

should be paid to their developments and their links with other sectors in the global 

economy. 

3.2 The impact of global value chains on labour value added, hours 

worked and compensation 

Between 1997 and 2011 unskilled labour’s value-added share in the euro area 

has substantially declined, whereas skilled labour’s share has increased. 

Aggregating sectoral data at the country level helps to disentangle the evolution of 

the labour value-added contribution for different skill groups within the euro area.81 

The overall importance of labour in both euro area output and exports decreased 

slightly from 1997 to 2011. Among the five largest euro area economies, Germany is 

characterised by the highest shares of labour value added. Euro area exports 

contain significantly less labour value added than gross output, revealing that 

exporting firms rely more heavily on imported inputs and/or capital (Chart 10). With 

                                                                    

81  For this purpose, use is made of the World Bank’s Labor Content of Exports (LACEX) Database 

developed by Calì et al. in 2016 on the basis of a panel of global input-output tables, exports from the 

Global Trade Analysis Project and national employment data. The database is a panel covering 24 

sectors and 150 countries and measures the contribution of labour to a given country’s exports – 

measured as employees’ compensation (LACEX dataset) or the number of jobs (JOCEX dataset). 
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regard to the skill mix, skilled labour has captured a growing part of labour value 

added at the expense of unskilled labour. 

Chart 10 

Average domestic labour value-added share in the euro area and its five largest economies 

(percentage share) 

Sources: Labor Content of Exports Database (World Bank) and ECB staff calculations. 
Notes: The shares for the euro area are computed as a weighted average of all available euro area countries, with gross output as a weight. Due to missing data, Slovenia is not 

included in the computations. 

Trade in global value chains changes the scope of tasks being performed in 

each industry, possibly affecting the skill mix and compensation within 

sectors. The changes to production processes and input choices related to 

international production segmentation in the past decades could have affected the 

level of employment and compensation per hour for different types of workers. 

Therefore, there is a need to assess the relationship between recent labour market 

developments and different measures of GVC participation across different sectors 

and for different skill groups. 

Box 3  

Employment, labour compensation and global value chains 

This box presents the analysis of the relationship between hours worked and compensation 

for different skill groups, on the one hand, and GVC participation, on the other hand, in a 

panel of euro area sectors over the period 1995-2009. The estimating regression is: 

log yi,c,t =γ0 +α ∗ log (
K

L
)

i,c,t
+γ1 ∗ log IVi,c,t +γ2 ∗ log FVi,c,t + FEi,c + FEc,t + ϵi,c,t  

where the unit of observation is a sector i in country c at time t, yi,c,t is either the log of the 

share of high-skilled hours in total hours or the log of compensation of high-skilled and low-skilled 

workers, and IVi,c,t and FVi,c,t are backward and forward GVC indices, respectively.82 Sector-country 

                                                                    

82  See Box 1 for a description of the GVC participation indices. 
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(FEi,c) and country-time (FEc,t) fixed effects are included in order to control for unobserved time-

invariant differences across industries and aggregate country-level changes in each year.83 

The estimation results confirm that there is a significant effect of foreign value added on the 

skill mix and on the compensation of both high and low-skilled workers. 

 

Estimation results using within-sector changes show that participation in 

global value chains may be associated with a shift towards high-skilled 

labour.84 A panel fixed-effects estimation shows that participation in global value 

chains is associated with a change in the skill composition within sectors 

characterised by a shift towards high-skilled workers (Chart 11, panel a).85 When 

disentangling the effect between backward and forward-looking participation indices, 

this effect is mainly driven by an increased usage of imported inputs.86 Such a job 

polarisation might be related to a combination of both offshoring and skill-biased 

technical change at the sectoral level. 

Turning to wages, panel analysis shows that backward participation in global 

value chains is associated with an increase in hourly compensation for all skill 

groups (Chart 11, panel b). Both high and low-skilled workers experience an 

increase in their hourly compensation when the sector they are working in sees an 

increase in the foreign value added embedded in its exports (backward 

participation).87 This result is supported by existing studies that show that imported 

inputs generate important productivity effects, through channels involving learning, 

innovation, and variety or quality aspects.88 While an increased share of imported 

inputs in the production process might benefit total factor productivity and hence 

potential output,89 competitiveness would improve only when productivity increases 

faster than input costs (wages and the rental rate of capital). A number of firm-level 

studies find a positive net effect of imported inputs on external competitiveness, 

hence enabling entry into new export markets.90 Moreover, the strengthening of 

global value chains has the potential to weaken the elasticity of exports to the 

exchange rate, for example if exports are increasingly made of inputs bought in 

foreign currencies.91 

                                                                    

83  The wage regressions also include the capital-to-labour ratio as a determinant of the marginal 

productivity of labour in a Cobb-Douglas production function setting. 

84  The results presented here do not provide evidence of causality, but are designed to assess correlation 

between different GVC participation indices and labour market outcomes. 

85  For more details of the methodology, see Box 3. 

86  See Box 1 for a description of the GVC participation indices. 

87  This is consistent with firm-level studies such as Bas, M. and Strauss-Kahn, V., “Does importing more 

inputs raise exports? Firm-level evidence from France”, Review of World Economics, Vol. 150, 2014, 

pp. 241-275. 

88  See, for example, Halpern, L., Koren, M. and Szeidl, A., “Imported Inputs and Productivity”, American 

Economic Review, Vol. 105(12), 2015, pp. 3660-3703. 

89  See Box 4 for an analysis of technology transmission through production linkages in the CEE countries.  

90  See, for example, Kasahara, H. and Lapham, B., “Productivity and the decision to import and export: 

Theory and evidence”, Journal of International Economics, Vol. 89(2), 2013, pp. 297-316. 

91  See Section 2.1 of this article for an account of the effects of the use of imported inputs in production 

on countries’ price competitiveness. 
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Chart 11 

GVC participation correlations with skill composition and compensation of high and low-skilled employees 

(percentage change corresponding to a 1% increase in the GVC participation index) 

Sources: World Input-Output Database (2013 release) and ECB staff calculations. 

This analysis suggests that global value chains have an impact on labour 

market outcomes. A greater share of imported inputs in production may be 

associated with a shift towards high-skilled labour. Foreign inputs could raise 

wages for all skill groups. At the same time, global value chains may have positive 

welfare implications for the participating economies, namely technological 

advancement following the more efficient allocation of workers to high-skilled tasks 

which also implies higher wages in advanced economies, on the one hand, and 

increased salaries for workers in emerging economies, on the other.92 

Box 4  

Technology transfer through global value chains and productivity growth in central and 

eastern European countries 

Supply chain linkages are an important channel for technology transmission from parent to 

host firms. Firms involved in production chains can benefit from being related to more 

technologically advanced parent firms as they can learn and absorb their technology. According to 

the literature, there are two main transmission channels. On the one hand, firms utilising parent 

companies’ intermediate products in their production – i.e. firms with backward supply linkages – 

can have access to new technology embedded in those products and to a wide variety of inputs. On 

the other hand, firms providing intermediate products to their parent companies – i.e. firms with 

forward supply linkages – are subject to quality checks which improve their products. This, in turn, 

would enhance their productivity and allow them to upgrade capital. 

Given the high integration of CEE countries in global value chains, productivity 

developments of firms in these countries depend heavily on these technology spillovers. As 

shown in panel a of Chart 1, CEE countries are integrated in GVCs to a much larger extent than the 

euro area on average, even after the general slowdown in GVC participation growth after 2011. For 

                                                                    

92  Welfare gains for advanced economies only materialise when resources are efficiently and rapidly 

reallocated across skill groups. See Rodriguez-Clare, A., “Offshoring in a Ricardian World”, American 

Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 2(2), 2010, pp. 227-258. 
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this reason, this box uses the CEE region as a case study to analyse to what extent and how 

technology spills from parent to host firms in GVCs. 

According to the literature, new technology diffuses across countries in two stages: first 

from global frontier firms to national frontier firms, and second from national frontier firms 

to national non-frontier firms. This framework is adapted to GVCs and it is assumed that the 

relevant global frontier firms are parent firms and that only national frontier firms in the host country 

participate directly in GVCs. Accordingly, in a first stage, the most productive firms in the host 

country absorb technology from parent firms. In a second stage, the new technology spills from 

firms participating in GVCs to non-frontier firms in the host economy, which operate in domestic 

production chains and interact with national frontier firms. Moreover, transmission depends on the 

exposure to and learning from the relevant frontier firms (“pass-through” effect), as well as the 

ability to catch up with the frontier (“catch-up” effect). 

Table A 

TFP growth of national frontier and non-frontier firms 

Sources: CompNet, WIOD (2016 release) and ECB calculations. 

Notes: Robust standard errors in parentheses, clustered at the country-sector level. Country-sector fixed effects, a constant and dummies for crisis and post-
crisis periods are included. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10 

Parametric analysis using data from the Competitiveness Research Network (CompNet) and 

the latest WIOD release for nine CEE countries and ten years (2003-12) provides evidence in 

support of the importance of technology transfer for total factor productivity (TFP) growth in 

CEE economies. First, TFP growth of the most productive firms in CEE countries, assumed to be 

directly participating in GVCs, is associated positively and significantly with TFP growth of non-CEE 

EU frontier firms operating in sectors involved in the same production chain (the “GVC frontier”). 

The first two columns of Table A confirm the importance not only of the pass-through effect, but also 

of the catch-up effect (proxied by the lagged TFP gap to the GVC frontier). Second, TFP growth of 

non-frontier firms in CEE countries is related fundamentally to TFP growth of the most productive 

domestic firms participating in GVCs, rather than to the GVC frontier (the last two columns of Table 

A). Thus, non-frontier firms benefit only indirectly from the technology transfer through GVCs. These 

results confirm the two-stage technology diffusion process proposed by the literature. Moreover, 

Table A shows that backward linkages are more important for technology transfer than forward 

 

First stage of technology diffusion Second stage of technology diffusion 

GVC forward 

participation (exports) 

GVC backward 

participation (imports) 

GVC forward 

participation (exports) 

GVC backward 

participation (imports) 

TFP growth of GVC frontier 

0.156*** 0.430*** 0.060* 0.151*** 

(0.044) (0.058) (0.036) (0.041) 

Lagged TFP gap between GVC frontier 

and national frontier 

0.281*** 0.364*** 0.041 0.010 

(0.044) (0.054) (0.026) (0.024) 

TFP growth of national frontier 

  0.947*** 0.920*** 

  (0.051) (0.049) 

Lagged TFP gap between national 

frontier and non-frontier firms 

  0.560*** 0.569*** 

  (0.077) (0.080) 

GVC participation growth 

0.079** 0.199** 0.068** 0.203** 

(0.036) (0.079) (0.032) (0.079) 

Observations 642 642 642 642 

Adjusted R-squared 0.224 0.334 0.727 0.736 
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linkages, as higher-quality inputs are made available to host firms and generate positive 

externalities. 

In conclusion, technology transfer through GVCs, particularly via backward linkages, is a 

key factor behind productivity developments in CEE countries. 

 

4 Conclusions 

Euro area countries are heavily involved in global production chains. This has 

an impact on some key macroeconomic indicators. It is therefore essential to 

consider global value chains when dealing with certain macroeconomic concepts. 

More specifically: 

 Measures of competitiveness which account for the presence of global value 

chains, such as value-added and input-output REERs, portray different pictures 

regarding episodes of currency appreciation/depreciation compared with 

conventional REERs. 

 Although shifts in production chains are not a major determinant of the change 

in global market shares of euro area countries, taking into account global value 

chains helps to understand the drivers of competitiveness. 

 Developments in global value chains have played a role in the accelerating and 

then decelerating dynamics of the elasticity of trade to global demand over the 

past decades. To the extent that the high responsiveness of trade to income – 

which was observed before the crisis also as a result of the expansion of global 

value chains – is no longer observed in the future, a lower elasticity of trade to 

income could be regarded as the “new normal”. 

Firms’ and sectors’ involvement in production chains creates cross-country 

interlinkages. This has a bearing on the analysis of macroeconomic spillovers: 

 Real spillovers via input-output linkages occur and certain sectors may play a 

key role in their transmission. Moreover, production chains are a channel for 

foreign and domestic technological transfer to non-frontier firms, which takes 

place through the technology that is embedded in imported intermediate 

products. 

 Finally, sectors increasing their involvement in global value chains tend to hire a 

higher share of high-skilled workers and show systematically higher wages for 

any given skill level. In particular, sectors located downstream in the value 

chain see a positive effect on wages from using more foreign inputs. 

  



ECB Economisch Bulletin, Nummer 8 / 2017 – Statistieken  102 

Statistieken 



S 1ECB Economisch Bulletin, Nummer 8 / 2017 – Statistieken

Statistieken

Inhoud

1 Externe omgeving S 2

2 Financiële ontwikkelingen S 3

3 Economische bedrijvigheid  S 8

4 Prijzen en kosten S 14

5 Geld en krediet S 18

6 Begrotingsontwikkelingen S 23

Verdere informatie

ECB-statistieken kunnen worden ingezien in en gedownload van het Statistical Data Warehouse (SDW):  http://sdw.ecb.europa.eu/

Gegevens uit de statistische bijlage van het Economisch Bulletin zijn beschikbaar in het SDW:  http://sdw.ecb.europa.eu/reports.
do?node=1000004813

Een alomvattend Statistics Bulletin kan worden gevonden in het SDW:  http://sdw.ecb.europa.eu/reports.
do?node=1000004045

Methodologische definities kunnen worden gevonden in de “General Notes” bij het Statistics Bulletin:  http://sdw.ecb.europa.eu/reports.
do?node=10000023

Details ten aanzien van berekeningen kunnen worden gevonden in de “Technical Notes” bij het Statistics Bulletin:  http://sdw.ecb.europa.eu/reports.
do?node=10000022

Een uitleg van termen en afkortingen kan worden gevonden in de “Statistics Glossary” van de ECB op   http://www.ecb.europa.eu/home/
glossary/html/glossa.en.html

In de tabellen gebruikte conventies

- gegevens bestaan niet/gegevens zijn niet van toepassing

. gegevens zijn nog niet beschikbaar

... nihil of verwaarloosbaar

(v) voorlopig

http://sdw.ecb.europa.eu/
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004813
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004813
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004045
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004045
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000023
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000023
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000022
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000022
http://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossa.en.html
http://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossa.en.html


S 2ECB Economisch Bulletin, Nummer 8 / 2017 – Statistieken

1 Externe omgeving

1.1 Belangrijkste handelspartners, bbp en CPI

1.2 Belangrijkste handelspartners, Purchasing Managers’ Index en mondiale handel

Bbp1)

(mutaties in procenten, periode-op-periode)
CPI

(mutaties in procenten per jaar)
G20 Verenigde 

Staten
Verenigd 

Koninkrijk
Japan China PM:  

eurogebied
OESO-landen Verenigde 

Staten
Verenigd 

Koninkrijk
Japan China PM:  

eurogebied 2)  
(HICP)

Totaal m.u.v. voeding
 en energie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2014 3,5 2,6 3,1 0,4 7,3 1,3 1,7 1,8 1,6 1,5 2,7 2,0 0,4
2015 3,5 2,9 2,3 1,4 6,9 2,1 0,6 1,7 0,1 0,0 0,8 1,4 0,0
2016 3,2 1,5 1,8 0,9 6,7 1,8 1,1 1,8 1,3 0,7 -0,1 2,0 0,2
2016 IV 1,0 0,4 0,6 0,3 1,7 0,6 1,5 1,7 1,8 1,2 0,3 2,2 0,7
2017 I 0,8 0,3 0,3 0,4 1,4 0,6 2,4 1,8 2,5 2,1 0,3 1,4 1,8

II 1,0 0,8 0,3 0,7 1,8 0,7 2,1 1,8 1,9 2,7 0,4 1,4 1,5
III . 0,8 0,4 0,6 1,7 0,6 2,2 1,8 2,0 2,8 0,6 1,6 1,4

2017 juni - - - - - - 1,9 1,8 1,6 2,6 0,4 1,5 1,3
juli - - - - - - 2,0 1,8 1,7 2,6 0,4 1,4 1,3
aug. - - - - - - 2,2 1,8 1,9 2,9 0,7 1,8 1,5
sept. - - - - - - 2,3 1,8 2,2 3,0 0,7 1,6 1,5
okt. - - - - - - 2,2 1,9 2,0 3,0 0,2 1,9 1,4
nov.3) - - - - - - . . . . . . 1,5

Bronnen: Eurostat (kol. 3, 6, 10, 13); BIB (kol. 9, 11, 12); OESO (kol. 1, 2, 4, 5, 7, 8).
1) De kwartaalgegevens zijn voor seizoen gecorrigeerd; de jaargegevens zijn niet voor seizoen gecorrigeerd.
2)  De gegevens hebben betrekking op de veranderende samenstelling van het eurogebied.
3)  Het cijfer voor het eurogebied is een schatting gebaseerd op voorlopige nationale gegevens en op vroege informatie over de energieprijzen.

Purchasing Managers’ Surveys (spreidingsindices; voor seizoen gecorrigeerd) Goedereninvoer1)

Composite Purchasing Managers’ Index Global Purchasing Managers’ Index2)

Mondiaal2) Verenigde 
Staten

Verenigd 
Koninkrijk

Japan China PM:  
eurogebied

Verwerkende 
industrie

Diensten Nieuwe  
uitvoer orders

Mondiaal Geavan-
ceerde 

economieën

Opkomende 
markt-

economieën
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 54,2 57,3 57,9 50,9 51,1 52,7 53,3 54,1 51,5 2,7 3,8 2,0
2015 53,2 55,8 56,2 51,4 50,4 53,8 51,8 53,7 50,3 0,9 3,7 -1,0
2016 51,6 52,4 53,4 50,5 51,4 53,3 51,8 51,9 50,2 1,0 1,3 0,7
2016 IV 53,2 54,6 55,5 52,0 53,1 53,8 53,4 53,2 50,5 1,8 -1,3 3,9
2017 I 53,3 54,3 54,6 52,5 52,3 55,6 53,4 53,3 51,8 2,1 1,4 2,6

II 53,1 53,6 54,8 53,0 51,3 56,6 52,5 53,3 51,5 -0,3 1,6 -1,6
III 53,3 54,9 54,1 51,8 51,9 56,0 52,7 53,5 51,8 . . .

2017 juni 53,1 53,9 53,8 52,9 51,1 56,3 52,1 53,4 51,7 -0,3 1,6 -1,6
juli 53,1 54,6 54,1 51,8 51,9 55,7 52,5 53,3 51,6 1,5 2,3 0,9
aug. 53,6 55,3 54,0 51,9 52,4 55,7 52,8 53,9 52,4 1,2 1,2 1,2
sept. 53,2 54,8 54,1 51,7 51,4 56,7 52,8 53,4 51,6 . . .
okt. 53,6 55,2 55,8 53,4 51,0 56,0 52,7 53,9 51,7 . . .
nov. 53,2 54,5 54,9 52,2 51,6 57,5 53,6 53,1 52,2 . . .

Bronnen: Markit (kol. 1-9); Centraal Planbureau (CPB) en ECB-berekeningen (kol. 10-12).
1)  Mondiale en geavanceerde economieën met uitzondering van het eurogebied. Jaargegevens en kwartaalgegevens zijn periode-op-periodepercentages; maandgegevens zijn 

3 maanden-op-3 maanden-percentages. Alle gegevens zijn voor seizoen gecorrigeerd.
2)  Met uitzondering van het eurogebied.
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2 Financiële ontwikkelingen

2.1 Geldmarktrente
(procenten per jaar; gemiddelden per periode)

2.2 Rendementscurves
(per einde periode; rentes in procenten per jaar; ecarts in procentpunten)

2.3 Effectenbeursindices
(indices in punten; gemiddelden per periode)

Eurogebied1) Verenigde Staten Japan
Overnight  
deposito’s  

(EONIA)

Eenmaands- 
deposito’s  

(EURIBOR)

Driemaands- 
deposito’s  

(EURIBOR)

Zesmaands- 
deposito’s  

(EURIBOR)

Twaalfmaands- 
deposito’s  

(EURIBOR)

Driemaands- 
deposito’s  

(LIBOR)

Driemaands- 
deposito’s  

(LIBOR)
1 2 3 4 5 6 7

2014 0,09 0,13 0,21 0,31 0,48 0,23 0,13
2015 -0,11 -0,07 -0,02 0,05 0,17 0,32 0,09
2016 -0,32 -0,34 -0,26 -0,17 -0,03 0,74 -0,02
2017 mei -0,36 -0,37 -0,33 -0,25 -0,13 1,19 -0,01

juni -0,36 -0,37 -0,33 -0,27 -0,15 1,26 -0,01
juli -0,36 -0,37 -0,33 -0,27 -0,15 1,31 -0,01
aug. -0,36 -0,37 -0,33 -0,27 -0,16 1,31 -0,03
sept. -0,36 -0,37 -0,33 -0,27 -0,17 1,32 -0,03
okt. -0,36 -0,37 -0,33 -0,27 -0,18 1,36 -0,04
nov. -0,35 -0,37 -0,33 -0,27 -0,19 1,43 -0,03

Bron: ECB.
1)  De gegevens hebben betrekking op de veranderende samenstelling van het eurogebied, zie de “General Notes” van het Statistics Bulletin.

Spotrentes Ecarts Onmiddellijke termijnrentes
Eurogebied1), 2) Eurogebied1), 2) Verenigde 

Staten
Verenigd 
Koninkrijk

Eurogebied1), 2)

3  
maanden

1 jaar 2 jaar 5 jaar 10 jaar 10 jaar
- 1 jaar

10 jaar
- 1 jaar

10 jaar
- 1 jaar

1 jaar 2 jaar 5 jaar 10 jaar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 -0,02 -0,09 -0,12 0,07 0,65 0,74 1,95 1,45 -0,15 -0,11 0,58 1,77
2015 -0,45 -0,40 -0,35 0,02 0,77 1,17 1,66 1,68 -0,35 -0,22 0,82 1,98
2016 -0,93 -0,82 -0,80 -0,47 0,26 1,08 1,63 1,17 -0,78 -0,75 0,35 1,35
2017 mei -0,73 -0,74 -0,74 -0,39 0,36 1,10 1,05 0,88 -0,76 -0,67 0,43 1,54

juni -0,69 -0,65 -0,59 -0,17 0,54 1,19 1,07 0,93 -0,60 -0,41 0,65 1,63
juli -0,71 -0,71 -0,67 -0,21 0,58 1,29 1,07 0,93 -0,70 -0,51 0,72 1,75
aug. -0,78 -0,77 -0,73 -0,35 0,38 1,15 0,89 0,92 -0,75 -0,62 0,48 1,52
sept. -0,76 -0,75 -0,70 -0,26 0,52 1,27 1,04 0,98 -0,73 -0,54 0,65 1,68
okt. -0,79 -0,79 -0,74 -0,32 0,44 1,23 0,95 0,87 -0,78 -0,60 0,55 1,61
nov. -0,78 -0,76 -0,70 -0,28 0,44 1,20 0,79 0,88 -0,73 -0,52 0,56 1,52

Bron: ECB.
1) De gegevens hebben betrekking op de veranderende samenstelling van het eurogebied, zie de “General Notes” van het Statistics Bulletin.
2) ECB-berekeningen gebaseerd op onderliggende gegevens verstrekt door EuroMTS en ratings verstrekt door Fitch Ratings.

Dow Jones EURO STOXX-indices Verenigde 
Staten

Japan 
Referentie Belangrijkste sectoren

Ruime
index

Euro 
STOXX 

50

Grond-
stoffen

Diensten 
voor 

consu-
menten

Con-
sumptie-

goederen

Olie en 
gas

Finan-
cieel

Industrie Techno-
logie

Nuts-
bedrijven

Telecom-
municatie

Gezond-
heids zorg

Standard 
& Poor’s 

500

Nikkei 
225

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2014 318,7 3.145,3 644,3 216,6 510,6 335,5 180,0 452,9 310,8 279,2 306,7 668,1 1.931,4 15.460,4
2015 356,2 3.444,1 717,4 261,9 628,2 299,9 189,8 500,6 373,2 278,0 377,7 821,3 2.061,1 19.203,8
2016 321,6 3.003,7 620,7 250,9 600,1 278,9 148,7 496,0 375,8 248,6 326,9 770,9 2.094,7 16.920,5
2017 mei 387,1 3.601,9 765,9 281,9 707,5 318,8 186,4 616,2 477,1 272,5 363,8 935,1 2.395,3 19.726,8

juni 383,6 3.547,8 767,8 283,0 698,8 299,9 182,4 617,2 475,2 283,6 355,4 927,3 2.434,0 20.045,6
juli 377,8 3.483,9 745,3 270,9 685,3 289,5 187,7 606,5 465,2 273,5 339,7 891,3 2.454,1 20.044,9
aug. 375,1 3.451,3 727,5 266,5 681,4 288,8 187,3 596,2 467,4 284,4 340,3 861,1 2.456,2 19.670,2
sept. 380,7 3.507,1 750,1 261,2 701,2 298,1 185,9 615,8 480,3 288,2 331,8 883,8 2.492,8 19.924,4
okt. 391,7 3.614,7 791,0 267,8 724,9 306,3 190,2 636,2 501,1 290,1 330,9 895,9 2.557,0 21.267,5
nov. 391,7 3.601,4 802,3 269,2 727,7 315,4 188,3 640,6 508,6 294,8 317,3 854,9 2.593,6 22.525,1

Bron: ECB.
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Deposito’s Doorlo-
pende 
kredie-
ten en 

rekening-
courant-

kredieten

Ver-
lengd  

krediet-
kaart-

krediet

Consumptief krediet Leningen 
aan  

eenmans-
zaken en 

persoons- 
vennoot- 

schappen  
zonder 
rechts- 

persoonlijk-
heid

Woninghypotheken
Over-
night

Met 
opzeg-

termijn tot 
en met  

3 maan-
den

 Met vaste  
looptijd van:

Naar oor-
spronkelijke 
rentelooptijd

APRC 3) Naar oorspronkelijke rente-
looptijd

Effec-
tieve 
rente 

in
pro-

centen 
per

jaar3)

Samen-
gestelde
indicator

leen-
kosten

Tot en 
met  

2 jaar

Meer 
 dan  

2 jaar

Variabe-
le rente 

tot en 
met  

1 jaar

Meer 
dan  

1 jaar

Variabe-
le rente 

tot en 
met  

1 jaar

Meer 
dan 

1 jaar 
tot en 

met  
5 jaar

Meer 
dan  

5 jaar 
tot en 

met  
10 jaar

Meer 
dan  

10 jaar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 nov. 0,08 0,49 0,43 0,78 6,39 16,73 4,91 5,74 6,12 2,43 1,76 1,91 1,76 1,79 2,24 1,79

dec. 0,08 0,49 0,43 0,76 6,33 16,69 4,78 5,48 5,87 2,31 1,77 1,90 1,80 1,75 2,24 1,78
2017 jan. 0,07 0,48 0,41 0,76 6,34 16,64 5,05 5,87 6,24 2,27 1,76 1,88 1,80 1,76 2,28 1,81

febr. 0,07 0,48 0,40 0,77 6,38 16,69 5,09 5,72 6,17 2,39 1,77 1,89 1,84 1,81 2,29 1,85
maart 0,06 0,48 0,40 0,74 6,39 16,70 4,99 5,62 6,08 2,39 1,74 1,88 1,85 1,82 2,25 1,85
april 0,06 0,47 0,39 0,72 6,34 16,70 4,83 5,58 5,97 2,36 1,73 1,89 1,91 1,85 2,26 1,87
mei 0,06 0,47 0,39 0,81 6,33 16,70 5,08 5,78 6,22 2,43 1,73 1,90 1,90 1,87 2,23 1,87
juni 0,06 0,47 0,38 0,77 6,31 16,82 4,68 5,74 6,19 2,41 1,69 1,89 1,91 1,89 2,21 1,87
juli 0,05 0,46 0,38 0,76 6,27 16,80 4,95 5,84 6,28 2,36 1,75 1,91 1,90 1,90 2,21 1,88
aug. 0,05 0,45 0,35 0,75 6,24 16,80 5,32 5,89 6,34 2,35 1,75 2,00 1,92 1,94 2,21 1,91
sept. 0,05 0,45 0,35 0,74 6,28 16,80 5,07 5,71 6,20 2,34 1,70 1,93 1,96 1,96 2,20 1,89
okt.(v) 0,05 0,44 0,35 0,75 6,24 16,80 4,88 5,68 6,15 2,40 1,67 1,92 1,93 1,96 2,18 1,88

Bron: ECB.
1) De gegevens hebben betrekking op de veranderende samenstelling van het eurogebied.
2) Met inbegrip van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
3) Rente in procenten per jaar (annual percentage range of charge – APRC).

Deposito’s Doorlo-
pende  
kredie-
ten en 

rekening-
courant-

kredieten

Overige leningen naar omvang en oorspronkelijke rentelooptijd Samen-
gestelde 
indicator 

leen kosten

Over-
night

 Met vaste  
looptijd:

Tot en met EUR 0,25 miljoen Meer dan EUR 0,25 tot en 
met 1 miljoen

Meer dan EUR 1 miljoen

Tot en 
met  

2 jaar

Van 
meer 
 dan  

2 jaar

Variabele 
rente  

tot en met  
3 maanden

Meer dan 
3 maan-

den tot 
en met 
 1 jaar

Meer 
dan  

1 jaar

Variabele 
rente  

tot en met  
3 maanden

Meer dan 
3 maan-

den tot 
en met 
 1 jaar

Meer 
dan  

1 jaar

Variabele 
rente  

tot en met  
3 maanden

Meer dan 
3 maan-

den tot 
en met 
 1 jaar

Meer 
dan  

1 jaar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2016 nov. 0,07 0,12 0,42 2,65 2,60 2,91 2,38 1,82 1,82 1,68 1,29 1,43 1,52 1,82

dec. 0,07 0,12 0,59 2,64 2,58 2,84 2,30 1,83 1,84 1,68 1,33 1,46 1,62 1,81
2017 jan. 0,06 0,12 0,51 2,64 2,68 2,80 2,30 1,81 1,86 1,73 1,22 1,37 1,62 1,79

febr. 0,06 0,10 0,53 2,64 2,58 2,78 2,35 1,77 1,76 1,71 1,18 1,31 1,53 1,76
maart 0,06 0,08 0,58 2,58 2,52 2,79 2,35 1,76 1,79 1,72 1,30 1,62 1,57 1,82
april 0,06 0,10 0,40 2,56 2,55 2,69 2,35 1,79 1,78 1,70 1,34 1,50 1,64 1,81
mei 0,05 0,10 0,43 2,52 2,49 2,77 2,37 1,76 1,73 1,71 1,20 1,47 1,63 1,76
juni 0,05 0,06 0,43 2,51 2,46 2,68 2,34 1,74 1,71 1,67 1,27 1,43 1,56 1,76
juli 0,05 0,11 0,35 2,45 2,45 2,76 2,36 1,75 1,74 1,72 1,23 1,33 1,65 1,74
aug. 0,05 0,10 0,36 2,44 2,49 2,70 2,41 1,74 1,78 1,78 1,24 1,43 1,59 1,74
sept. 0,04 0,07 0,44 2,42 2,45 2,73 2,39 1,71 1,68 1,73 1,19 1,45 1,58 1,73
okt.(v) 0,04 0,11 0,42 2,41 2,40 2,69 2,36 1,70 1,66 1,70 1,23 1,34 1,61 1,73

Bron: ECB.
1) De gegevens hebben betrekking op de veranderende samenstelling van het eurogebied.
2)  Overeenkomstig ESR 2010 zijn december 2014 houdstermaatschappijen van niet-financiële groepen geherclassificeerd van de sector niet-financiële vennootschappen naar de 

sector financiële vennootschappen.

2 Financiële ontwikkelingen

2.4 Door MFI’s op leningen aan en deposito’s van huishoudens toegepaste rentetarieven  
(nieuwe contracten)1), 2)

(procenten per jaar; gemiddelden per periode, tenzij anders aangegeven)

2.5  Door MFI’s op leningen aan en deposito’s van niet-financiële vennootschappen toegepaste rentetarieven  
(nieuwe contracten)1), 2)

(procenten per jaar; gemiddelden per periode, tenzij anders aangegeven)
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2 Financiële ontwikkelingen

2.6   Schuldbewijzen uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, naar sector van de emittent en 
oorspronkelijke looptijd

(EUR miljard; transacties gedurende de maand en uitstaande bedragen per einde periode; nominale waarden)

2.7 Groeipercentages en uitstaande bedragen van schuldbewijzen en beursgenoteerde aandelen 
(EUR miljard; mutaties in procenten)

Uitstaande bedragen Bruto uitgiften1)

Totaal MFI’s  
(m.i.v. het 
Eurosys-

teem)

Niet-monetaire financiële  
ondernemingen

Overheid Totaal MFI’s  
(m.i.v. het 
Eurosys-

teem)

Niet-monetaire financiële 
ondernemingen

Overheid

Financiële  
anders  

dan MFI’s

Niet- 
financiële 

onder-
nemingen

Centrale 
overheid

Overige 
Overheid

Financiële 
anders  

dan MFI’s

Niet- 
financiële 

onder-
nemingen

Centrale 
overheid

Overige 
Overheid

FVCs FVCs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kortlopend

2014 1.320 543 131 . 59 538 50 219 219 34 . 38 93 25
2015 1.269 517 147 . 62 478 65 161 161 37 . 33 82 34
2016 1.241 518 135 . 59 466 62 161 161 45 . 32 79 33
2017 mei 1.302 521 139 . 93 481 68 173 173 52 . 37 84 21

juni 1.288 507 144 . 80 484 72 149 149 60 . 33 81 33
juli 1.289 514 146 . 86 477 66 177 177 54 . 43 77 32
aug. 1.293 516 147 . 84 474 71 169 169 54 . 29 80 25
sept. 1.299 530 145 . 81 478 65 162 162 61 . 38 82 29
okt. 1.279 529 146 . 84 457 62 175 175 44 . 41 74 36

Langlopend
2014 15.128 4.048 3.160 . 993 6.285 643 225 65 48 . 16 86 10
2015 15.246 3.784 3.287 . 1.056 6.481 637 216 68 46 . 13 81 9
2016 15.397 3.695 3.233 . 1.186 6.643 641 220 62 53 . 18 79 8
2017 mei 15.423 3.626 3.245 . 1.140 6.779 634 281 68 90 . 18 101 4

juni 15.406 3.620 3.216 . 1.144 6.788 638 230 62 50 . 24 84 9
juli 15.399 3.618 3.232 . 1.154 6.762 633 268 74 93 . 21 76 4
aug. 15.326 3.592 3.173 . 1.150 6.777 633 127 29 35 . 3 54 5
sept. 15.367 3.570 3.180 . 1.178 6.805 634 231 56 63 . 17 90 5
okt. 15.347 3.587 3.147 . 1.184 6.789 640 236 78 42 . 21 85 10

Bron: ECB.
1)  Voor vergelijkingsdoeleinden hebben de jaargegevens betrekking op het gemiddelde maandcijfer over het jaar.

Schuldbewijzen Beursgenoteerde aandelen
Totaal MFI’s  

(m.i.v. het 
Eurosys-

teem)

Niet-monetaire financiële  
ondernemingen

Overheid Totaal MFIs Financiële  
onder-

nemingen 
anders dan 

MFI’s

Niet-financiële  
onder-

nemingenFinanciële  
ondernemingen

Niet-financiële  
onder-

nemingen

Centrale 
overheid

Overige 
Overheid

FVCs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Uitstaand bedrag
2014 16.448,6 4.590,6 3.291,0 . 1.051,3 6.822,7 693,0 6.016,4 591,3 850,5 4.574,6
2015 16.514,6 4.301,6 3.433,5 . 1.117,8 6.959,3 702,4 6.813,1 584,3 984,0 5.244,9
2016 16.637,7 4.213,1 3.368,1 . 1.245,0 7.108,2 703,4 7.089,5 537,6 1.097,9 5.454,0
2017 mei 16.724,9 4.146,3 3.384,1 . 1.232,3 7.260,3 701,9 7.845,6 631,3 1.151,9 6.062,4

juni 16.693,4 4.127,4 3.360,0 . 1.223,7 7.272,4 709,9 7.694,5 640,5 1.151,7 5.902,4
juli 16.688,5 4.132,6 3.378,3 . 1.240,4 7.238,8 698,5 7.718,2 663,1 1.197,6 5.857,6
aug. 16.618,5 4.108,3 3.320,5 . 1.234,3 7.250,5 704,7 7.638,4 630,8 1.174,6 5.833,0
sept. 16.666,3 4.100,2 3.325,3 . 1.259,1 7.282,2 699,5 7.937,9 657,7 1.237,6 6.042,6
okt. 16.625,3 4.115,8 3.293,3 . 1.267,5 7.246,3 702,2 8.169,9 649,6 1.299,6 6.220,6

Groeipercentages
2014 -0,6 -8,2 1,0 . 5,3 3,2 1,1 1,5 7,2 1,9 0,7
2015 0,2 -7,0 5,7 . 4,7 1,8 0,6 1,1 4,2 1,6 0,6
2016 0,3 -3,0 -1,7 . 7,5 2,1 -0,1 0,5 1,2 0,9 0,4
2017 mei 1,6 -2,0 2,9 . 8,1 2,2 0,1 0,8 5,9 1,1 0,2

juni 1,5 -2,2 3,7 . 8,3 1,7 0,4 0,7 4,8 1,2 0,3
juli 1,8 -1,1 3,4 . 9,3 1,8 -0,9 0,8 6,1 1,4 0,1
aug. 1,5 -1,5 1,9 . 9,1 2,0 -0,4 0,8 6,1 1,4 0,2
sept. 1,3 -1,5 0,9 . 7,5 2,3 -0,4 0,9 6,1 2,0 0,2
okt. 0,9 -0,9 -0,9 . 7,2 1,9 -0,4 0,9 6,0 2,8 0,1

Bron: ECB.
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2.8 Effectieve wisselkoersen1)

(gemiddelden per periode; index: 1999 I =100)

2.9 Bilaterale wisselkoersen
(gemiddelden per periode; eenheden van de nationale valuta per euro)

19 handelspartners 38 handelspartners
Nominaal Reële CPI Reële PPI Reële bbp-deflator Reële ULCM2) Reële ULCT Nominaal Reële CPI

1 2 3 4 5 6 7 8
2014 101,4 97,2 96,4 91,0 96,4 98,6 114,3 95,4
2015 91,7 87,6 88,6 82,8 80,6 88,2 105,7 87,0
2016 94,4 89,5 90,8 85,0 79,8 89,3 109,7 89,3
2016 IV 94,5 89,6 90,5 84,7 79,5 89,1 109,4 88,9
2017 I 93,8 89,0 89,6 83,4 78,7 88,3 108,6 88,1

II 95,3 90,3 91,0 84,7 78,8 89,2 110,2 89,1
III 98,6 93,2 93,7 . . . 114,5 92,4

2017 juni 96,3 91,3 91,9 - - - 111,5 90,1
juli 97,6 92,4 93,0 - - - 113,4 91,5
aug. 99,0 93,6 94,3 - - - 115,1 92,9
sept. 99,0 93,6 94,0 - - - 115,1 92,8
okt. 98,6 93,1 93,5 - - - 114,9 92,4
nov. 98,5 93,1 93,3 - - - 115,1 92,6

Procentuele mutatie t.o.v. vorige maand

2017 nov. -0,1 0,0 -0,2 - - - 0,2 0,2

Procentuele mutatie t.o.v. vorig jaar

2017 nov. 4,2 3,9 3,0 - - - 5,0 4,0

Bron: ECB.
1) Voor een definitie van de groepen handelspartners en overige informatie wordt verwezen naar de “General Notes” van het Statistics Bulletin.
2) De met de arbeidskosten per eenheid product in de verwerkende industrie (ULCM) gedefleerde reeksen zijn alleen beschikbaar voor de groep van 19 handelspartners.

Chinese 
renminbi

Kroatische
kuna

Tsjechische 
koruna

Deense 
kroon

Hongaarse
forint

Japanse 
yen

Poolse 
zloty

Britse 
pond

Roemeense
leu

Zweedse 
kroon

Zwitserse 
frank

Amerikaanse
dollar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 8,186 7,634 27,536 7,455 308,706 140,306 4,184 0,806 44,437 9,099 1,215 1,329
2015 6,973 7,614 27,279 7,459 309,996 134,314 4,184 0,726 44,454 9,353 1,068 1,110
2016 7,352 7,533 27,034 7,445 311,438 120,197 4,363 0,819 44,904 9,469 1,090 1,107
2016 IV 7,369 7,523 27,029 7,439 309,342 117,918 4,378 0,869 45,069 9,757 1,080 1,079
2017 I 7,335 7,467 27,021 7,435 309,095 121,014 4,321 0,860 45,217 9,506 1,069 1,065

II 7,560 7,430 26,535 7,438 309,764 122,584 4,215 0,861 45,532 9,692 1,084 1,102
III 7,834 7,426 26,085 7,438 306,418 130,349 4,258 0,898 45,822 9,557 1,131 1,175

2017 juni 7,646 7,410 26,264 7,438 308,285 124,585 4,211 0,877 45,721 9,754 1,087 1,123
juli 7,796 7,412 26,079 7,437 306,715 129,482 4,236 0,886 45,689 9,589 1,106 1,151
aug. 7,876 7,405 26,101 7,438 304,366 129,703 4,267 0,911 45,789 9,548 1,140 1,181
sept. 7,826 7,464 26,075 7,440 308,368 131,924 4,269 0,895 45,992 9,533 1,147 1,191
okt. 7,789 7,509 25,766 7,443 309,951 132,763 4,263 0,891 45,895 9,614 1,155 1,176
nov. 7,772 7,551 25,538 7,442 311,891 132,392 4,227 0,888 46,347 9,848 1,164 1,174

Procentuele mutatie t.o.v. vorige maand
2017 nov. -0,2 0,6 -0,9 0,0 0,6 -0,3 -0,8 -0,3 1,0 2,4 0,8 -0,2

Procentuele mutatie t.o.v. vorig jaar
2017 nov. 5,2 0,4 -5,5 0,0 1,0 13,2 -3,7 2,2 2,8 0,0 8,2 8,7

Bron: ECB.
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2.10 Betalingsbalans eurogebied, financiële rekening
(EUR miljard, tenzij anders aangegeven; uitstaande bedragen per einde periode; transacties gedurende periode)

Totaal1) Directe investeringen Effectenverkeer Netto 
financiële 
derivaten

Overige financiële 
transacties

Officiële 
reserves

PM: Bruto  
externe schuld

Activa Passiva Netto Activa Passiva Activa Passiva Activa Passiva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uitstaande bedragen (internationale investeringspositie)
2016 III 23.519,8 24.521,3 -1.001,5 10.318,1 8.434,1 7.682,4 10.463,6 -62,1 4.854,3 5.623,5 727,0 13.856,0

IV 23.982,9 24.780,0 -797,1 10.680,0 8.610,8 7.862,2 10.570,0 -57,7 4.790,9 5.599,2 707,6 13.782,1
2017 I 25.161,7 25.746,9 -585,2 11.055,3 8.909,6 8.253,0 10.859,1 -62,8 5.189,5 5.978,2 726,6 14.242,7

II 24.571,9 25.201,4 -629,5 10.766,7 8.719,8 8.175,2 10.679,9 -48,8 4.996,1 5.801,8 682,7 13.888,6
Uitstaande bedragen in procenten bbp

2017 II 224,3 230,1 -5,7 98,3 79,6 74,6 97,5 -0,4 45,6 53,0 6,2 126,8
Transacties

2016 IV 94,9 0,6 94,3 102,5 38,7 23,2 -22,8 15,9 -51,3 -15,4 4,6 -
2017 I 629,7 567,3 62,4 187,1 199,8 172,3 65,7 21,8 251,0 301,8 -2,5 -

II 209,4 160,8 48,7 51,0 70,6 174,5 110,6 -1,3 -13,2 -20,4 -1,7 -
II 57,4 -104,0 161,5 -153,8 -165,0 175,1 19,4 -19,7 55,3 41,5 0,6 -

2017 april 172,0 161,3 10,7 46,0 7,0 40,9 16,8 2,2 87,4 137,5 -4,5 -
mai 97,0 89,2 7,9 31,8 33,0 70,2 65,0 4,0 -10,4 -8,8 1,4 -
juni -59,6 -89,7 30,1 -26,8 30,6 63,4 28,7 -7,5 -90,2 -149,0 1,4 -
juli -17,9 -61,0 43,1 -176,3 -186,0 65,8 52,0 -3,9 101,7 72,9 -5,2 -
aug. 54,9 17,0 37,9 10,9 18,9 68,6 -24,8 -7,9 -16,0 22,9 -0,7 -
sept. 20,4 -60,1 80,5 11,6 2,0 40,6 -7,8 -7,8 -30,4 -54,3 6,4 -

Twaalfmaands gecumuleerde transacties
2017 sept. 991,5 624,7 366,9 186,8 144,1 545,1 173,0 16,7 241,9 307,6 1,0 -

Twaalfmaands gecumuleerde transacties in procenten bbp
2017 sept. 9,0 5,7 3,3 1,7 1,3 4,9 1,6 0,2 2,2 2,8 0,0 -

Bron: ECB.
1) Netto financiële derivaten zijn opgenomen onder totale activa.
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3.1 Bbp en uitgavencomponenten
(kwartaalgegevens voor seizoen gecorrigeerd; jaargegevens niet voor seizoen gecorrigeerd)

Bbp
Totaal Binnenlandse vraag Extern saldo 1)

Totaal Particuliere 
consumptie

Overheids
consumptie

Bruto investeringen in vaste activa Voorraad
mutaties 2)

Totaal Uitvoer 1) Invoer 1)

Totaal bouw
nijverheid

Totaal  
machinerie

Producten 
intellectueel 

eigendom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lopende prijzen (EUR miljard)
2014 10.157,6 9.786,6 5.633,9 2.129,1 1.997,1 1.006,5 599,7 385,6 26,5 371,0 4.541,7 4.170,8
2015 10.515,1 10.030,3 5.754,3 2.168,9 2.078,1 1.016,2 637,9 418,4 29,0 484,8 4.847,0 4.362,2
2016 10.788,8 10.310,0 5.891,6 2.218,8 2.189,3 1.051,8 674,3 457,7 10,3 478,8 4.935,9 4.457,1
2016 IV 2.725,6 2.613,9 1.489,2 558,9 557,9 266,9 171,2 118,5 7,9 111,8 1.264,8 1.153,0
2017 I 2.747,6 2.630,1 1.504,9 562,1 559,8 272,7 171,6 114,2 3,2 117,5 1.297,6 1.180,2

II 2.778,6 2.660,8 1.515,5 564,9 573,3 277,4 175,8 118,8 7,0 117,8 1.307,8 1.190,0
III 2.804,9 2.681,3 1.522,4 567,6 581,2 279,3 180,7 119,9 10,1 123,6 1.320,2 1.196,7

In procenten bbp
2016 100,0 95,6 54,6 20,6 20,3 9,7 6,2 4,2 0,1 4,4  

Kettingvolumes (prijzen van het voorgaande jaar)
Mutaties in procenten op kwartaalbasis

2016 IV 0,6 0,7 0,5 0,3 1,0 1,2 1,6 0,1   1,6 1,8
2017 I 0,6 0,2 0,5 0,2 0,1 1,8 1,0 5,9   1,3 0,4

II 0,7 1,0 0,5 0,3 2,2 0,3 1,5 7,8   1,0 1,7
III 0,6 0,6 0,3 0,2 1,1 0,1 2,9 0,6   1,2 1,1

Mutaties in procenten per jaar
2014 1,3 1,3 0,8 0,7 1,9 0,4 4,6 3,8   4,7 4,9
2015 2,1 2,0 1,8 1,3 3,3 0,5 5,3 7,3   6,4 6,7
2016 1,8 2,3 2,0 1,8 4,5 2,5 5,5 8,3   3,3 4,7
2016 IV 1,9 2,3 1,9 1,6 4,5 2,6 3,4 11,1   3,8 4,8
2017 I 2,1 1,9 1,7 1,0 4,1 3,7 3,9 5,6   4,8 4,8

II 2,4 2,3 1,9 1,1 3,5 4,2 4,3 0,9   4,5 4,4
III 2,6 2,4 1,9 1,1 4,2 3,4 7,2 2,0   5,2 5,1

Bijdrage tot mutaties in procenten bbp op kwartaalbasis; procentpunten
2016 IV 0,6 0,7 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0  
2017 I 0,6 0,2 0,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,5  

II 0,7 0,9 0,3 0,1 0,4 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2  
III 0,6 0,5 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1  

Bijdrage tot mutaties in procenten bbp per jaar; procentpunten
2014 1,3 1,3 0,5 0,1 0,4 0,0 0,3 0,1 0,3 0,1  
2015 2,1 2,0 1,0 0,3 0,6 0,0 0,3 0,3 0,0 0,1  
2016 1,8 2,2 1,1 0,4 0,9 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4  
2016 IV 1,9 2,2 1,0 0,3 0,9 0,3 0,2 0,4 0,1 0,3  
2017 I 2,1 1,8 0,9 0,2 0,8 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2  

II 2,4 2,2 1,1 0,2 0,7 0,4 0,3 0,0 0,2 0,2  
III 2,6 2,3 1,1 0,2 0,9 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3  

Bronnen: Eurostat en berekeningen van de ECB.
1) Uitvoer en invoer hebben betrekking op goederen en diensten en omvatten de grensoverschrijdende handel binnen het eurogebied.
2) Met inbegrip van aankopen minus verkopen van kostbaarheden.
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3.2 Toegevoegde waarde naar bedrijfstak
(kwartaalgegevens voor seizoen gecorrigeerd; jaargegevens niet voor seizoen gecorrigeerd)

Bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) Belas tingen  
minus  

subsidies op  
producten

Totaal Land
bouw, 

bosbouw 
en 

visserij

Verwer
kende 

industrie, 
energie 
en nuts

bedrijven

Bouw
nijverheid

Handel, 
transport 

en horeca

Informatie 
en commu 

nicatie

Financiële 
dienst

verlening 
en verze
keringen

Onroerend 
goed

Profes
sionele, 

zakelijke 
en onder

steunende 
diensten

Openbaar 
bestuur, 

onderwijs, 
gezond

heidszorg 
en sociale 

dienst
verlening

Kunst en 
enter

tainment
sector en 

overige 
dienst

verlening

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lopende prijzen (EUR miljard)

2014 9.123,0 152,0 1.782,5 461,6 1.720,2 418,4 458,0 1.050,1 980,8 1.777,4 322,0 1.034,6
2015 9.443,2 153,8 1.899,9 468,7 1.782,7 433,1 464,2 1.073,0 1.025,7 1.811,4 330,6 1.072,0
2016 9.680,3 151,4 1.936,5 489,3 1.831,2 451,3 454,0 1.100,2 1.070,7 1.857,6 338,1 1.108,5
2016 IV 2.443,5 38,6 489,6 123,8 463,0 114,5 112,2 277,5 270,7 468,6 85,1 282,1
2017 I 2.464,6 40,0 490,8 126,1 469,1 114,8 112,5 279,7 275,1 470,9 85,5 283,0

II 2.492,1 39,8 498,0 128,0 475,7 116,4 112,5 282,1 278,9 474,4 86,2 286,6
III 2.516,6 40,3 504,6 129,5 479,9 117,2 113,0 284,5 282,5 478,1 87,0 288,2

In procenten toegevoegde waarde
2016 100,0 1,6 20,0 5,1 18,9 4,7 4,7 11,4 11,1 19,2 3,5 

Kettingvolumes (prijzen van het voorgaande jaar)
Mutaties in procenten op kwartaalbasis

2016 IV 0,6 1,0 1,2 0,5 0,8 0,8 0,4 0,3 0,8 0,4 0,2 1,0
2017 I 0,7 1,9 0,0 1,5 1,1 1,0 0,1 0,6 1,5 0,3 0,3 0,4

II 0,7 0,5 1,0 0,7 0,7 1,0 0,5 0,2 0,9 0,5 0,5 0,8
III 0,7 0,2 1,3 0,4 0,6 0,8 0,1 0,5 0,7 0,4 0,6 0,2

Mutaties in procenten per jaar
2014 1,3 1,7 2,7 1,0 1,7 4,3 1,9 0,4 2,7 0,5 0,1 1,3
2015 1,9 3,1 4,0 0,4 1,7 3,4 0,1 0,7 2,8 0,9 1,1 3,4
2016 1,7 1,3 2,0 1,6 1,9 3,0 0,4 0,9 2,9 1,3 0,9 3,0
2016 IV 1,9 2,7 2,6 1,7 2,1 3,6 0,2 1,0 2,7 1,6 0,9 2,5
2017 I 2,0 0,4 1,8 2,6 2,7 4,4 0,6 1,2 3,5 1,3 1,0 2,6

II 2,4 0,0 3,0 3,2 3,1 4,7 0,1 1,2 3,1 1,5 1,2 2,8
III 2,6 0,2 3,6 3,1 3,3 3,6 0,0 1,6 3,9 1,5 1,6 2,3

Bijdrage tot mutaties in procenten toegevoegde waarde op kwartaalbasis; procentpunten
2016 IV 0,6 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 
2017 I 0,7 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 

II 0,7 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 
III 0,7 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

Bijdrage tot mutaties in procenten toegevoegde waarde per jaar; procentpunten
2014 1,3 0,0 0,5 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 
2015 1,9 0,1 0,8 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 0,0 
2016 1,7 0,0 0,4 0,1 0,4 0,1 0,0 0,1 0,3 0,3 0,0 
2016 IV 1,9 0,0 0,5 0,1 0,4 0,2 0,0 0,1 0,3 0,3 0,0 
2017 I 2,0 0,0 0,4 0,1 0,5 0,2 0,0 0,1 0,4 0,3 0,0 

II 2,4 0,0 0,6 0,2 0,6 0,2 0,0 0,1 0,3 0,3 0,0 
III 2,6 0,0 0,7 0,2 0,6 0,2 0,0 0,2 0,4 0,3 0,1 

Bronnen: Eurostat en berekeningen van de ECB.
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3.3 Werkgelegenheid1)

(kwartaalgegevens voor seizoen gecorrigeerd; jaargegevens niet voor seizoen gecorrigeerd)

Totaal Naar soort
werkgelegenheid

Naar bedrijfstak

Werk
nemers

Zelf
standigen

Landbouw, 
bosbouw  

en visserij

Verwer
kende 

industrie, 
energie 
en nuts

bedrijven

Bouw
nijverheid

Handel, 
transport  

en  
horeca

Informatie 
en com

municatie

Financiële 
dienst

verlening 
en verze
keringen

Onroe
rend 
goed

Profes
sionele, 

zakelijke  
en onder

steunende 
diensten

Openbaar 
bestuur, 

onderwijs, 
gezond

heidszorg 
en sociale 

dienst
verlening

Kunst en 
enter 

tainment 
sector en 

overige 
dienst

verlening

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Werknemers

In procenten totaal aantal werknemers
2014 100,0 85,0 15,0 3,4 15,0 6,1 24,7 2,7 2,7 1,0 13,1 24,3 7,1
2015 100,0 85,2 14,8 3,3 14,9 6,0 24,8 2,7 2,6 1,0 13,3 24,3 7,1
2016 100,0 85,5 14,5 3,2 14,8 5,9 24,9 2,8 2,6 1,0 13,5 24,3 7,0

Mutaties in procenten per jaar
2014 0,6 0,7 0,1 0,1 0,4 1,3 0,7 0,7 0,9 0,2 2,3 1,0 0,7
2015 1,0 1,2 0,3 1,2 0,2 0,0 1,2 1,4 0,2 1,4 2,8 1,0 0,5
2016 1,3 1,6 0,3 0,5 0,6 0,2 1,7 2,4 0,0 1,9 2,8 1,3 1,1
2016 IV 1,3 1,6 0,1 0,1 0,6 0,4 1,6 2,6 0,0 2,6 2,8 1,3 0,5
2017 I 1,6 1,8 0,2 1,0 0,8 1,5 1,7 3,2 0,5 1,9 3,2 1,2 1,1

II 1,6 2,0 0,3 0,6 1,1 1,5 1,8 3,4 0,8 2,0 3,3 1,1 1,8
III 1,7 2,0 0,1 0,2 1,3 2,2 2,0 3,1 0,9 2,0 3,2 1,1 2,0

Gewerkte uren
In procenten totaal aantal gewerkte uren

2014 100,0 80,3 19,7 4,4 15,6 6,8 25,6 2,9 2,7 1,0 12,8 22,0 6,3
2015 100,0 80,5 19,5 4,3 15,5 6,8 25,6 2,9 2,7 1,0 13,0 22,0 6,3
2016 100,0 80,8 19,2 4,2 15,4 6,7 25,7 2,9 2,7 1,0 13,2 22,0 6,2

Mutaties in procenten per jaar
2014 0,6 0,8 0,4 0,3 0,1 0,9 0,4 0,6 1,0 0,0 2,4 1,2 0,1
2015 1,1 1,4 0,2 0,3 0,6 0,6 0,9 2,4 0,1 1,8 2,9 1,0 0,8
2016 1,2 1,6 0,1 0,4 0,7 0,1 1,6 1,9 0,6 2,1 2,8 1,0 0,9
2016 IV 1,0 1,4 0,3 1,1 0,8 0,0 1,3 2,0 0,2 2,4 2,5 0,9 0,1
2017 I 1,3 1,7 0,4 0,6 1,0 1,6 1,3 2,9 0,2 2,3 2,9 0,9 1,1

II 1,5 1,9 0,2 0,5 1,4 1,7 1,7 3,1 1,4 1,8 2,8 1,0 1,7
III 1,8 2,2 0,0 0,2 1,7 2,4 2,0 2,5 0,8 2,0 3,1 1,0 2,3

Gewerkte uren per werknemer
Mutaties in procenten per jaar

2014 0,0 0,1 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,5
2015 0,1 0,1 0,1 0,9 0,3 0,5 0,4 1,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,3
2016 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,2 0,0 0,2 0,1
2016 IV 0,3 0,2 0,2 1,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3
2017 I 0,3 0,1 0,6 1,6 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,0

II 0,1 0,1 0,1 1,1 0,3 0,2 0,0 0,4 0,6 0,2 0,4 0,1 0,1
III 0,1 0,2 0,1 0,0 0,5 0,2 0,1 0,6 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3

Bronnen: Eurostat en berekeningen van de ECB.
1)  De werkgelegenheidscijfers zijn gebaseerd op ESR 2010.
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3.4 Beroepsbevolking, werkloosheid en vacatures
(voor seizoen gecorrigeerd, tenzij anders aangegeven)

Beroeps
bevol

king, 
miljoen1)

Onder
bezet
ting, % 

beroeps
bevol
king1)

Werkloosheid Vacature
cijfer2)

Totaal Langdurige 
werkloos

heid, % 
beroeps

bevolking1)

Naar leeftijd Naar geslacht
Miljoen % be

roeps
bevol

king

Volwassenen Jeugd Mannen Vrouwen
Miljoen % be

roeps
bevol

king

Miljoen % be
roeps
bevol

king

Miljoen % be
roeps
bevol

king

Miljoen % be
roeps
bevol

king

% totaal 
aantal 
banen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
% van totaal 

in 2016
100,0 81,8 18,2 52,2 47,8

2014 160.334 4,6 18.635 11,6 6,1 15.212 10,4 3.423 23,8 9.932 11,5 8.703 11,8 1,4
2015 160.600 4,6 17.451 10,9 5,6 14.300 9,8 3.152 22,3 9.260 10,7 8.191 11,0 1,5
2016 161.877 4,3 16.230 10,0 5,0 13.280 9,0 2.951 20,9 8.473 9,7 7.757 10,4 1,7
2016 IV 162.300 4,2 15.753 9,7 4,9 12.882 8,7 2.871 20,4 8.241 9,4 7.512 10,0 1,7
2017 I 161.635 4,3 15.385 9,5 4,8 12.636 8,5 2.750 19,6 7.977 9,1 7.409 9,9 1,9

II 162.214 4,2 14.845 9,1 4,5 12.147 8,2 2.698 19,1 7.698 8,8 7.147 9,5 1,9
III   14.561 9,0  11.891 8,0 2.670 18,8 7.554 8,6 7.006 9,3 1,9

2017 mei   14.869 9,2  12.162 8,2 2.708 19,2 7.710 8,8 7.159 9,5 
juni   14.689 9,0  12.011 8,1 2.678 19,0 7.631 8,7 7.057 9,4 
juli   14.688 9,0  12.019 8,1 2.669 18,9 7.615 8,7 7.072 9,4 
aug.   14.562 9,0  11.887 8,0 2.676 18,8 7.565 8,6 6.997 9,3 
sept.   14.432 8,9  11.766 7,9 2.666 18,7 7.483 8,5 6.949 9,2 
okt.   14.344 8,8  11.687 7,9 2.657 18,6 7.456 8,5 6.888 9,2 

Bronnen: Eurostat en berekeningen van de ECB.
1) Niet voor seizoen gecorrigeerd.
2) Het vacaturecijfer is gelijk aan het aantal vacatures gedeeld door de som van het aantal bezette banen en het aantal vacatures, uitgedrukt in procenten.

3.5 Kortetermijnondernemingsstatistieken
(gemiddelden per periode; eenheden van de nationale valuta per euro)

Industriële productie Productie 
bouw 

nijverheid 

ECB 
indicator 

industriële 
nieuwe 

orderont
vangsten

Detailhandel Registratie 
nieuwe  

personen
auto’s

Totaal Belangrijkste bedrijfstakken Totaal Voedings
middelen, 
dranken, 

tabak

Niet 
voedings
middelen

Brandstof
Verwer

kende 
industrie

Half
fabri
caten

Inves
terings
goede

ren

Con
sumptie

goederen

Energie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% van totaal 

in 2010
100,0 86,0 33,6 29,2 22,5 14,7 100,0 100,0 100,0 39,3 51,5 9,1 100,0

Mutaties in procenten per jaar
2014 0,8 1,7 1,1 1,8 2,7 5,4 2,0 3,1 1,5 0,7 2,5 0,0 3,8
2015 2,1 2,4 1,0 3,6 2,6 0,8 0,9 3,6 2,7 1,8 3,3 2,3 8,8
2016 1,5 1,6 1,9 1,7 1,2 0,2 2,2 0,3 1,5 1,3 1,7 1,8 7,2
2016 IV 2,4 1,8 2,4 1,8 1,3 5,4 2,3 3,2 2,4 1,7 3,1 1,4 4,1
2017 I 1,3 1,3 2,2 1,3 0,6 1,8 1,9 5,5 2,2 1,4 2,8 1,4 4,8

II 2,7 2,8 3,9 2,4 1,7 1,7 3,7 6,7 2,9 2,7 3,3 1,3 6,0
III 3,7 4,0 4,9 4,6 2,0 0,3 3,0 8,8 2,9 1,8 4,3 0,3 5,5

2017 mei 4,1 4,3 4,1 5,5 3,2 1,6 2,9 8,4 2,7 2,1 3,6 0,1 7,1
juni 2,9 2,6 4,3 1,5 1,2 4,8 4,3 5,9 3,5 2,7 3,6 4,1 6,5
juli 3,7 3,8 5,0 4,5 1,1 1,7 2,8 7,3 2,3 1,5 3,6 1,0 4,6
aug. 3,9 4,3 5,3 5,1 2,6 0,1 1,9 9,0 2,3 1,3 3,7 0,2 6,9
sept. 3,4 3,9 4,6 4,4 2,3 0,8 3,1 10,2 4,0 2,5 5,7 0,2 5,3
okt. 3,7 4,4 5,0 3,3 5,3 2,2 . . 0,4 0,2 0,6 0,3 5,9

Mutaties in procenten op maandbasis (voor seizoen gecorrigeerd)
2017 mei 1,3 1,5 0,6 2,3 1,4 0,6 0,1 2,5 0,4 0,4 0,8 1,2 2,8

juni 0,5 0,8 0,0 1,9 0,4 0,9 0,1 0,4 0,4 0,6 0,3 1,0 1,8
juli 0,3 0,5 0,6 1,0 0,5 1,2 0,0 0,7 0,0 0,5 0,3 0,5 2,0
aug. 1,5 1,8 1,2 3,4 0,3 0,6 0,0 3,2 0,2 0,0 0,0 0,7 2,9
sept. 0,5 0,6 0,5 1,6 0,2 0,5 0,1 0,7 0,8 1,0 0,5 0,5 1,5
okt. 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 . . 1,1 1,3 1,1 0,1 3,0

Bronnen: Eurostat, berekeningen van de ECB, experimentele statistieken van de ECB (kolom 8) en de European Automobile Manufacturers Association (kolom 13).
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3.6 Opiniepeilingen
(voor seizoen gecorrigeerd)

3.7 Samenvattende rekeningen voor huishoudens en nietfinanciële ondernemingen
(lopende prijzen, tenzij anders aangegeven; niet voor seizoen gecorrigeerd)

Conjunctuurenquêtes onder producenten en consumenten door de Europese Commissie  
(procentuele saldi, tenzij anders aangegeven)

Purchasing Managers’ Surveys  
(spreidingsindices)

Conjunctuur
indi cator 

(langlopend 
gemiddelde  

= 100)

Verwerkende industrie Indicator van 
consumen
tenvertrou

wen

Indicator  
van ver
trouwen 

bouw
nijverheid

Indicator 
van ver
trouwen 

detail
handel

Diensten Purchasing 
Managers’ 

Index (PMI) 
voor de ver

werkende 
industrie

Productie 
verwer

kende 
industrie

Bedrij
vigheid 

diensten
sector

Samen
gestelde 

productie
Indicator 

van produ
centenver

trouwen

% bezet
tingsgraad

Indicator  
van ver
trouwen 

diensten
sector

% bezet
tingsgraad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19992013 100,0 6,1 80,7 12,8 13,6 8,7 7,0  51,0 52,4 52,9 52,7
2014 101,4 3,8 80,5 10,1 26,6 3,1 4,7 87,7 51,8 53,3 52,5 52,7
2015 104,2 3,1 81,4 6,2 22,4 1,6 9,2 88,4 52,2 53,4 54,0 53,8
2016 104,8 2,6 81,9 7,7 16,6 1,5 11,2 89,1 52,5 53,6 53,1 53,3
2016 IV 106,9 0,6 82,4 6,5 13,1 1,8 12,4 89,4 54,0 54,9 53,5 53,8
2017 I 108,0 1,1 82,6 5,5 11,0 2,0 13,2 89,4 55,6 56,9 55,1 55,6

II 110,0 3,3 82,9 2,7 5,0 3,2 13,4 89,8 57,0 58,3 56,0 56,6
III 112,1 5,4 83,5 1,5 2,2 2,9 14,9 89,9 57,4 58,0 55,3 56,0

2017 juni 111,1 4,5  1,3 3,5 4,4 13,3  57,4 58,7 55,4 56,3
juli 111,3 4,5 83,2 1,7 1,8 3,9 14,2 90,2 56,6 56,5 55,4 55,7
aug. 111,9 5,0  1,5 3,3 1,6 15,1  57,4 58,3 54,7 55,7
sept. 113,1 6,7  1,2 1,7 3,0 15,4  58,1 59,2 55,8 56,7
okt. 114,1 8,0 83,8 1,1 0,4 5,5 16,2 89,6 58,5 58,8 55,0 56,0
nov. 114,6 8,2  0,1 1,6 4,2 16,3  60,1 61,0 56,2 57,5

Bronnen: Europese Commissie (DirectoraatGeneraal Economische en Financiële Zaken) (kolommen 18), Markit (kolommen 912).

Huishoudens Nietfinanciële ondernemingen
Spaar
quote 

(bruto)1)

Schul d
quote

Reëel 
bruto 

besteed
baar 

inkomen

Beleg
gingen

Niet
financiële 

beleggingen 
(bruto)

Netto 
waarde2)

Huis
vermogen

Winst
deel3)

Spaar
quote 

(netto)

Schuld  
ratio4)

Beleg gingen Niet
financiële 

beleggingen 
(bruto)

Finan
ciering

In procenten 
bruto besteedbaar 

inkomen  
(gecorrigeerd)

Mutaties in procenten per jaar In procenten 
netto toegevoegde 

waarde

In procenten
bbp

Mutaties in procenten per jaar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2014 12,7 94,4 1,0 1,9 1,3 2,7 1,0 32,5 4,6 132,4 2,9 7,1 1,6
2015 12,3 93,7 1,5 2,2 1,5 3,4 2,5 33,4 6,3 134,3 4,4 4,7 2,4
2016 12,1 93,3 1,9 1,9 5,5 4,3 4,4 33,4 7,7 134,3 3,9 6,2 1,9
2016 III 12,2 93,4 1,5 2,2 5,8 4,1 4,0 33,5 7,7 133,6 4,0 6,3 1,9

IV 12,1 93,3 1,5 1,9 5,2 4,3 4,4 33,4 7,7 134,3 3,9 6,4 1,9
2017 I 12,1 93,0 1,5 1,9 10,8 4,7 4,6 33,5 7,3 133,7 4,4 9,9 2,3

II 12,1 93,1 1,4 1,9 5,5 4,9 4,9 33,3 6,7 132,9 4,2 8,6 2,2

Bronnen: ECB en Eurostat.
1)  Gebaseerd op vierkwartaals gecumuleerde sommen van zowel besparingen als bruto besteedbaar inkomen (gecorrigeerd voor de mutatie in het netto vermogen van huis

houdens in pensioenfondsreserves).
2)  Financiële activa (met aftrek van financiële verplichtingen) en nietfinanciële activa. Nietfinanciële activa bestaan voornamelijk uit huisvermogen (woningen en land). Zij omvat

ten tevens nietfinanciële activa van ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid die zijn opgenomen binnen de sector huishoudens.
3)  Het winstdeel gebruikt netto inkomen uit ondernemen, dat globaal gelijk is aan lopende winst in ondernemingsboekhouding.
4)  Gebaseerd op het uitstaande bedrag aan leningen, schuldbewijzen, handelskredieten en pensioenfondsverplichtingen.
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3.8 Balans eurogebied, lopende rekening en vermogensoverdrachtenrekening
(EUR miljard; voor seizoen gecorrigeerd tenzij anders aangegeven; transacties)

Lopende rekening Vermogensover
drachtenrekening1)

Totaal Goederen Diensten Primaire inkomens Secundaire  
inkomens

Ont
vangsten

Uitgaven Netto Ont
vangsten

Uitgaven Ont
vangsten

Uitgaven Ont
vangsten

Uitgaven Ont
vangsten

Uitgaven Ont
vangsten

Uitgaven

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2016 IV 946,0 860,8 85,3 548,4 457,9 199,2 193,7 170,0 144,3 28,4 64,8 9,4 9,6
2017 I 955,2 871,1 84,1 558,9 479,8 206,1 188,8 163,0 145,9 27,2 56,6 7,4 17,7

II 964,4 890,2 74,1 559,1 477,5 208,0 190,8 170,5 151,5 26,8 70,3 7,0 17,2
III 969,3 866,4 102,8 566,3 475,4 210,9 188,9 166,2 134,5 25,8 67,5 5,8 4,6

2017 april 318,9 297,3 21,6 184,2 158,4 69,3 62,8 56,5 49,6 8,9 26,5 2,0 6,1
mei 326,3 297,9 28,4 188,9 162,2 68,6 64,1 59,8 50,8 9,0 20,8 2,1 5,5
juni 319,2 295,0 24,1 186,0 156,9 70,0 64,0 54,2 51,1 8,9 23,0 2,9 5,6
juli 319,9 289,3 30,6 185,1 158,7 70,0 62,5 56,3 44,7 8,5 23,5 2,4 1,4
aug. 323,2 288,7 34,5 187,4 158,1 70,0 62,8 56,9 46,5 8,9 21,3 1,7 1,3
sept. 326,1 288,4 37,8 193,8 158,7 70,9 63,6 53,0 43,3 8,4 22,8 1,7 1,9

Twaalfmaands gecumuleerde transacties
2017 sept. 3.834,9 3.488,5 346,4 2.232,7 1.890,7 824,2 762,2 669,7 576,3 108,2 259,3 29,6 49,1

Twaalfmaands gecumuleerde transacties in procenten bbp
2017 sept. 34,7 31,6 3,1 20,2 17,1 7,5 6,9 6,1 5,2 1,0 2,3 0,3 0,4

1) De vermogensoverdrachtenrekening is niet voor seizoen gecorrigeerd.

3.9 Externe handel eurogebied in goederen1), waarde en volume naar categorie goederen2)

(voor seizoen gecorrigeerd, tenzij anders aangegeven)

Totaal (niet 
voor seizoen 
gecorrigeerd)

Uitvoer (f.o.b.) Invoer (c.i.f.)

Uitvoer Invoer Totaal PM:  
Verwerken
de industrie

Totaal PM: 
Half

fabricaten
Investerings

goederen
Con

sumptie
goederen

Half
fabricaten

Investerings
goederen

Con
sumptie

goederen

Verwerken
de industrie

Olie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Waarde (EUR miljard; mutaties in procenten per jaar voor kolommen 1 en 2)

2016 IV 2,3 2,5 525,4 245,2 109,4 157,4 440,1 462,7 257,5 75,7 119,7 336,5 50,1
2017 I 10,9 13,8 539,5 258,5 110,1 161,1 449,5 485,8 279,3 78,4 120,1 344,3 59,9

II 5,3 9,7 545,1 257,1 112,4 163,0 455,5 486,2 275,5 79,5 123,4 352,0 52,1
III 6,1 7,6 547,4 . . . 458,5 483,2 . . . 351,3 .

2017 april 1,7 4,4 180,0 85,5 36,7 53,7 149,7 161,6 92,0 26,9 40,2 116,5 17,9
mei 13,7 18,1 184,1 86,9 38,5 55,4 154,5 165,3 93,9 26,7 42,2 119,7 17,6
juni 4,2 6,7 181,0 84,6 37,3 53,9 151,3 159,3 89,7 25,9 41,0 115,9 16,6
juli 6,1 8,9 178,9 83,7 36,4 54,2 149,6 160,8 90,1 26,2 40,8 117,1 15,8
aug. 6,8 8,8 183,2 86,2 37,9 55,5 153,9 162,2 91,3 27,0 41,1 119,1 15,9
sept. 5,6 5,1 185,3 . . . 155,0 160,2 . . . 115,1 .

Volumeindices (2000 = 100; mutaties in procenten per jaar voor kolommen 1 en 2)
2016 IV 1,6 1,0 120,5 118,2 119,4 124,9 120,1 110,1 109,2 108,3 112,0 112,8 104,4
2017 I 6,4 3,1 121,1 121,6 119,1 124,5 120,6 110,3 111,3 108,2 110,0 112,3 109,6

II 1,5 2,0 122,6 121,5 121,7 125,7 122,1 112,5 112,9 110,3 114,3 115,4 104,4
III . . . . . . . . . . . . .

2017 maart 9,2 6,0 122,6 122,7 122,1 126,1 122,5 110,7 111,9 106,5 113,0 112,7 103,6
april 6,0 5,2 121,2 120,7 118,7 124,5 120,3 110,6 111,3 109,0 111,3 113,5 102,4
mei 8,9 9,6 123,6 122,9 124,5 127,2 123,7 114,7 115,1 112,7 116,8 117,8 104,8
juni 1,8 1,6 123,0 121,0 122,0 125,5 122,4 112,2 112,3 109,1 114,8 114,8 106,0
juli 3,6 3,4 121,5 119,5 118,3 126,5 120,9 113,2 113,1 109,9 113,6 115,6 101,3
aug. 4,8 4,8 124,8 123,0 124,7 130,1 124,9 115,3 115,2 116,7 114,9 119,4 98,8

Bronnen: ECB en Eurostat.
1)  Verschillen tussen de betalingsbalansgoederen van de ECB (Tabel 3.8) en de handel in goederen van Eurostat (Tabel 3.9) zijn voornamelijk het gevolg van verschillende  

definities.
2) De productgroepen zoals gerubriceerd in de Broad Economic Categories.
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4.1 Geharmoniseerde Consumptieprijsindex1)

(mutaties in procenten per jaar, tenzij anders aangegeven)

Totaal Totaal (niet voor seizoen gecorrigeerd; mutatie in procenten  
t.o.v. voorgaande periode)2)

PM: Door de overheid 
gereguleerde prijzen

Index: 
2005 
=100

Totaal Goe-
deren

Diensten Totaal Bewerkte 
voedings-
middelen

Onbewerkte 
voedings-
middelen

Industriële 
goederen 

m.u.v. 
energie

Energie 
(niet voor 

seizoen 
gecorri-
geerd)

Diensten Totaal HICP 
uitgezonderd  

door de 
overheid 

gereguleerde 
prijzen

Door de 
overheid 
geregu-

leerde 
prijzen

Totaal m.u.v. 
voedings-

middelen en 
energie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% van totaal 

in 2017
100,0 100,0 70,9 55,4 44,6 100,0 12,1 7,5 26,3 9,5 44,6 86,6 13,4

2014 100,0 0,4 0,8 -0,2 1,2 - - - - - - 0,2 1,9
2015 100,0 0,0 0,8 -0,8 1,2 - - - - - - -0,1 0,9
2016 100,2 0,2 0,9 -0,4 1,1 - - - - - - 0,2 0,2
2016 IV 101,0 0,7 0,8 0,4 1,1 0,4 0,3 -0,3 0,1 2,4 0,3 0,8 0,3
2017 I 101,0 1,8 0,8 2,3 1,1 0,7 0,3 2,0 0,1 3,3 0,3 2,0 0,5

II 102,0 1,5 1,1 1,5 1,6 0,1 0,7 -1,2 0,1 -1,4 0,6 1,6 1,3
III 101,8 1,4 1,2 1,4 1,5 0,2 0,6 0,4 0,1 -0,9 0,4 1,5 1,1

2017 juni 102,0 1,3 1,1 1,0 1,6 0,0 0,2 -0,4 0,1 -0,9 0,3 1,3 1,3
juli 101,4 1,3 1,2 1,1 1,6 0,1 0,2 0,3 0,0 -0,7 0,2 1,3 1,1
aug. 101,7 1,5 1,2 1,4 1,6 0,2 0,2 0,6 0,0 0,7 0,1 1,6 1,1
sept. 102,1 1,5 1,1 1,6 1,5 0,1 0,1 0,1 0,0 1,0 0,0 1,6 1,0
okt. 102,2 1,4 0,9 1,5 1,2 0,0 0,1 0,8 0,0 0,7 -0,2 1,4 1,1
nov.3) 102,3 1,5 0,9 . 1,2 0,2 0,2 0,0 0,0 1,5 0,0 . .

Goederen Diensten
Voedingsmiddelen  

(m.i.v. alcoholische dranken en tabak)
Industriële goederen Huisvesting Transport Communicatie Recreatie en 

persoonlijke 
diensten

Diversen

Totaal Bewerkte 
voedings-
middelen

Onbewerkte 
voedings-
middelen

Totaal Industriële 
goederen 

m.u.v. 
energie

Energie Huren

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
% van totaal 

in 2017
19,6 12,1 7,5 35,8 26,3 9,5 10,7 6,5 7,3 3,2 15,1 8,2

2014 0,5 1,2 -0,8 -0,5 0,1 -1,9 1,7 1,4 1,7 -2,8 1,5 1,3
2015 1,0 0,6 1,6 -1,8 0,3 -6,8 1,2 1,1 1,3 -0,8 1,5 1,2
2016 0,9 0,6 1,4 -1,1 0,4 -5,1 1,1 1,1 0,8 0,0 1,4 1,2
2016 IV 0,8 0,6 1,0 0,2 0,3 0,2 1,2 1,2 1,2 -0,1 1,3 1,2
2017 I 2,0 0,9 4,0 2,4 0,3 8,2 1,3 1,2 1,7 -1,1 1,4 0,7

II 1,5 1,4 1,6 1,5 0,3 4,6 1,3 1,3 2,6 -1,4 2,3 0,8
III 1,6 2,0 0,9 1,3 0,5 3,4 1,3 1,2 2,3 -1,8 2,4 0,8

2017 juni 1,4 1,6 1,0 0,8 0,4 1,9 1,3 1,3 2,4 -1,6 2,4 0,9
juli 1,4 1,9 0,6 0,9 0,5 2,2 1,3 1,2 2,2 -1,8 2,5 0,8
aug. 1,4 2,0 0,6 1,4 0,5 4,0 1,3 1,2 2,5 -1,9 2,4 0,8
sept. 1,9 2,0 1,5 1,4 0,5 3,9 1,3 1,2 2,1 -1,8 2,4 0,9
okt. 2,3 2,1 2,8 1,1 0,4 3,0 1,3 1,2 1,5 -1,8 2,1 0,4
nov. 2,2 2,1 2,4 . 0,4 4,7 . . . . . .

Bronnen: Eurostat en berekeningen van de ECB.
1)  De gegevens hebben betrekking op de veranderende samenstelling van het eurogebied.
2)  In mei 2016 is de ECB begonnen met de publicatie van verbeterde voor seizoen gecorrigeerde HICP-reeksen voor het eurogebied, na een herziening van de benadering ten 

aanzien van seizoencorrectie zoals beschreven in Box 1, Economic Bulletin, Issue 3, ECB, 2016 (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb201603.en.pdf).
3) Het cijfer voor het eurogebied is een schatting gebaseerd op voorlopige nationale gegevens en op vroege informatie over de energieprijzen.
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4 Prijzen en kosten 

4.2 Industrie, bouwnijverheid en onroerend goed
(mutaties in procenten per jaar, tenzij anders aangegeven)

4.3 Grondstoffenprijzen en bbp-deflatoren
(mutaties in procenten per jaar, tenzij anders aangegeven)

Industriële producentenprijzen m.u.v. bouwnijverheid1) Bouw-
nijverheid

Woningen2) Experi-
mentele 
indicator 

van com-
mercieel 

onroerend 
goed2)

Totaal
(Index:
2010 = 

100)

Totaal Industrie m.u.v. bouwnijverheid en energie Energie  
Verwer-

kende 
industrie

Totaal Half- 
fabrikaten

Investe - 
rings-

goederen

Consumptiegoederen
Totaal Voedings-

middelen, 
dranken en 

tabak

Niet- 
voedings-
middelen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% van totaal 

in 2010
100,0 100,0 78,1 72,1 29,4 20,1 22,6 13,8 8,9 27,9

2014 106,9 -1,5 -0,9 -0,3 -1,1 0,4 0,1 -0,1 0,3 -4,3 0,3 0,4 1,6
2015 104,0 -2,7 -2,4 -0,5 -1,3 0,7 -0,6 -0,9 0,2 -8,2 0,2 1,6 3,8
2016 101,6 -2,3 -1,5 -0,5 -1,7 0,4 0,0 0,0 0,1 -6,9 0,4 3,2 5,7
2016 IV 103,1 0,4 1,0 0,4 0,0 0,5 0,8 1,2 0,1 0,4 1,2 3,7 5,5
2017 I 104,7 4,1 4,0 2,1 3,1 0,8 1,7 2,6 0,2 9,9 1,9 3,8 .

II 104,2 3,3 3,1 2,4 3,5 0,9 2,4 3,5 0,2 5,7 1,9 4,0 .
III 104,4 2,4 2,6 2,1 3,0 1,0 2,2 3,2 0,3 3,2 1,9 . .

2017 mei 104,2 3,4 3,1 2,4 3,6 0,9 2,3 3,6 0,2 5,7 - - -
juni 104,0 2,4 2,1 2,2 3,0 0,9 2,4 3,5 0,3 2,5 - - -
juli 104,0 2,0 2,2 2,0 2,7 1,0 2,2 3,2 0,2 1,9 - - -
aug. 104,3 2,5 2,7 2,2 2,9 1,0 2,2 3,2 0,3 3,4 - - -
sept. 104,8 2,8 2,9 2,2 3,3 1,0 2,2 3,1 0,3 4,3 - - -
okt. 105,2 2,5 2,5 2,3 3,5 0,9 1,8 2,4 0,2 3,1 - - -

Bronnen: Eurostat, berekeningen van de ECB en berekeningen van de ECB op basis van MSCI-gegevens en nationale bronnen (kolom 13).
1) Alleen binnenlandse afzet.
2)  Experimentele gegevens gebaseerd op niet-geharmoniseerde bronnen (zie voor nadere details de experimentele gegevens). 

Bbp-deflatoren Olie-
prijzen 
(EUR 

per vat)

Prijzen grondstoffen m.u.v. energie (EUR)
Totaal (voor 
seizoen ge-
corrigeerd; 

index:  
2010 = 100)

Totaal Binnenlandse vraag Uitvoer1) Invoer1) Invoergewogen2) Aanwendingsgewogen2)

Totaal Parti-
culiere 

con-
sumptie

Over- 
heids- 

con-
sumptie

Bruto  
investe-

ringen 
in vaste 

activa

Totaal Voe-
dings-

midde-
len

Niet- 
voedings-
middelen

Totaal Voe-
dings-

midde-
len

Niet- 
voedings-
middelen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
% van totaal 100,0 45,4 54,6 100,0 50,4 49,6

2014 104,5 0,9 0,6 0,5 0,9 0,7 -0,7 -1,5 74,1 -3,4 2,0 -8,5 -0,4 4,6 -6,4
2015 106,0 1,4 0,4 0,3 0,5 0,8 0,3 -1,9 47,1 0,0 4,2 -4,5 2,9 7,0 -2,7
2016 106,8 0,8 0,4 0,3 0,5 0,8 -1,5 -2,5 39,9 -3,5 -3,9 -3,2 -7,3 -10,3 -2,9
2016 IV 107,2 0,7 0,9 0,7 0,7 0,9 -0,2 0,2 46,5 9,1 1,1 18,6 3,3 -6,7 18,5
2017 I 107,4 0,7 1,5 1,5 1,0 1,3 2,5 4,5 50,8 18,3 5,9 33,2 13,0 0,1 32,4

II 107,8 1,1 1,4 1,4 1,0 1,3 2,3 3,2 45,6 6,8 -2,7 18,2 6,7 -2,4 19,9
III 108,2 1,3 1,4 1,3 1,0 1,3 1,7 1,8 44,0 1,7 -7,4 11,9 2,4 -5,8 13,0

2017 juni - - - - - - - - 41,7 2,3 -7,1 13,7 3,2 -4,8 15,1
juli - - - - - - - - 42,2 1,0 -6,1 8,9 2,0 -4,4 10,1
aug. - - - - - - - - 43,5 1,1 -9,0 12,3 1,0 -8,1 13,1
sept. - - - - - - - - 46,3 3,1 -7,2 14,7 4,1 -4,8 15,8
okt. - - - - - - - - 49,0 2,5 -6,2 12,0 5,2 -1,2 13,2
nov. - - - - - - - - 53,3 -2,6 -8,5 3,4 0,2 -3,8 4,9

Bronnen: Eurostat, berekeningen van de ECB en Bloomberg (kolom 9).
1)  De deflatoren voor uitvoer en invoer hebben betrekking op goederen en diensten en omvatten de grensoverschrijdende handel binnen het eurogebied.
2)  Invoergewogen: gewogen volgens de gemiddelde invoerstructuur over 2009-2011; aanwendingsgewogen: gewogen volgens de gemiddelde binnenlandsevraagstructuur over 

2009-2011.

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/experimental-data.en.html
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4 Prijzen en kosten 

4.4 Opiniepeilingen met betrekking tot prijzen
(voor seizoen gecorrigeerd)

4.5 Arbeidskosten
(mutaties in procenten per jaar, tenzij anders aangegeven)

Conjunctuurenquêtes onder producenten en consumenten door  
de Europese Commissie (procentuele saldi)

Purchasing Managers’ Surveys (spreidingsindices)

Verwachtingen verkoopprijzen  
(voor de komende drie maanden)

Consumptie-
prijstendensen  
gedurende de 
laatste twaalf 

maanden

Betaalde prijzen Afzetprijzen

Verwerkende 
industrie

Detailhandel Diensten Bouw-
nijverheid

Verwerkende 
industrie

Diensten Verwerkende 
industrie

Diensten

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1999-2013 4,7 - - -2,0 34,7 57,7 56,7 - 49,9
2014 -0,9 -1,5 0,9 -17,4 15,1 49,6 53,5 49,7 48,2
2015 -2,8 1,3 2,7 -13,2 -0,2 48,9 53,5 49,6 49,0
2016 -0,4 1,7 4,4 -7,3 0,2 49,8 53,9 49,3 49,6
2016 IV 4,6 3,1 4,9 -5,4 2,4 58,6 54,9 51,6 50,5
2017 I 9,0 5,5 6,4 -3,7 12,9 67,8 56,7 55,0 51,4

II 7,8 4,2 5,9 1,8 12,3 62,5 55,9 54,6 51,5
III 8,7 4,9 6,8 3,2 10,5 60,4 55,7 54,4 51,4

2017 juni 7,1 3,4 5,8 3,6 11,7 58,4 55,3 54,3 50,9
juli 7,5 4,4 6,2 5,3 10,1 57,8 55,2 53,7 51,0
aug. 8,1 4,0 6,4 0,1 9,9 59,4 55,6 54,3 51,3
sept. 10,5 6,1 8,0 4,3 11,5 64,0 56,3 55,2 51,8
okt. 8,7 8,4 8,6 7,8 13,0 66,4 56,7 55,8 52,1
nov. 11,1 7,5 8,2 7,9 14,7 69,4 56,9 56,8 52,1

Bronnen: Europese Commissie (Directoraat-Generaal Economische en Financiële Zaken) en Markit.

Totaal 
(Index: 

2012 = 100)

Totaal Naar component Naar geselecteerde bedrijfstak PM: Indicator van 
contractlonen1)

Lonen Door werkgevers 
betaalde sociale-
verzekeringspre-

mies

Bedrijfseconomie Voornamelijk niet-
bedrijfseconomie

1 2 3 4 5 6 7
% van totaal 

in 2012
100,0 100,0 74,6 25,4 69,3 30,7

2014 102,6 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,7
2015 104,3 1,6 1,9 0,7 1,6 1,6 1,5
2016 105,8 1,5 1,5 1,6 1,4 1,5 1,4
2016 IV 112,3 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4
2017 I 100,4 1,4 1,3 1,6 1,3 1,6 1,6

II 111,1 1,7 2,1 0,8 1,9 1,5 1,4
III . . . . . . 1,4

Bronnen: Eurostat en berekeningen van de ECB. 
1)  Experimentele gegevens gebaseerd op niet-geharmoniseerde bronnen (zie voor nadere details de experimentele gegevens).

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/governance_and_quality_framework/html/experimental-data.en.html
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4 Prijzen en kosten 

4.6 Arbeidskosten per eenheid product, loonsom per arbeidsinzet en arbeidsproductiviteit
(mutaties in procenten per jaar, tenzij anders aangegeven; kwartaalgegevens voor seizoen gecorrigeerd; jaargegevens niet voor seizoen gecorrigeerd)

Totaal 
(Index: 

2010 =100)

Totaal Naar bedrijfstak
Land-
bouw, 

bosbouw 
en visserij

Verwer- 
kende 

industrie, 
energie  
en nuts-

bedrijven

Bouw-
nijverheid

Handel, 
transport 

en horeca

Informatie 
en commu-

nicatie

Financiële 
dienst-

verlening 
en verzeke-

ringen

Onroerend 
goed

Profes-
sionele, 

zakelijke 
en onder-

steunende 
diensten

Openbaar 
bestuur, 

onderwijs, 
gezond-

heidszorg 
en sociale 

dienst-
verlening

Kunst- en 
entertainment-

sector en  
overige  
dienst - 

verlening

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Arbeidskosten per eenheid product

2014 104,4 0,7 -1,4 -1,0 1,3 0,3 -1,4 3,0 1,7 1,3 1,6 1,6
2015 104,8 0,4 -3,3 -1,8 0,5 1,2 0,9 0,6 2,0 1,6 1,3 1,4
2016 105,6 0,8 1,3 0,0 -0,3 1,3 0,0 1,7 4,3 0,7 1,2 1,7
2016 IV 106,1 0,8 3,6 -0,4 0,0 1,2 -0,3 2,3 4,9 0,9 1,1 1,6
2017 I 106,3 1,0 0,5 0,6 0,3 0,5 -0,4 1,9 4,3 1,8 1,4 1,6

II 106,5 0,9 1,3 -0,1 0,6 0,1 0,4 1,1 5,6 2,6 1,4 1,9
III 106,7 0,9 0,9 -0,5 1,0 0,6 1,6 0,1 3,6 2,1 1,1 1,2

Loonsom per werknemer
2014 106,6 1,4 0,2 2,1 1,6 1,2 2,2 2,0 1,9 1,7 1,1 1,0
2015 108,1 1,4 0,8 1,9 0,9 1,6 2,8 0,7 1,4 1,6 1,2 2,0
2016 109,5 1,3 0,5 1,4 1,5 1,5 0,7 2,2 3,3 0,8 1,2 1,5
2016 IV 110,3 1,4 0,7 1,6 1,3 1,6 0,7 2,1 3,4 0,9 1,4 2,0
2017 I 110,7 1,5 -0,2 1,6 1,4 1,4 0,8 1,8 3,6 2,1 1,6 1,6

II 111,1 1,7 0,7 1,7 2,3 1,4 1,6 1,7 4,8 2,4 1,8 1,4
III 111,6 1,7 1,3 1,8 1,9 1,9 2,1 1,1 3,1 2,8 1,6 0,7

Arbeidsproductiviteit per werknemer
2014 102,1 0,7 1,7 3,1 0,3 0,9 3,6 -0,9 0,2 0,4 -0,5 -0,6
2015 103,2 1,1 4,3 3,7 0,4 0,4 1,9 0,1 -0,7 0,1 -0,1 0,5
2016 103,7 0,5 -0,8 1,4 1,8 0,2 0,6 0,4 -0,9 0,1 0,0 -0,2
2016 IV 104,0 0,6 -2,8 2,0 1,3 0,4 1,0 -0,2 -1,5 -0,1 0,3 0,4
2017 I 104,1 0,5 -0,7 0,9 1,1 0,9 1,2 -0,1 -0,6 0,3 0,1 -0,1

II 104,3 0,7 -0,6 1,9 1,7 1,3 1,2 0,6 -0,8 -0,2 0,3 -0,6
III 104,6 0,8 0,4 2,3 0,9 1,3 0,5 0,9 -0,4 0,6 0,4 -0,4

Loonsom per gewerkt uur
2014 108,5 1,3 1,1 1,7 1,1 1,4 2,0 2,0 1,7 1,3 0,8 1,4
2015 109,9 1,3 0,7 1,5 0,3 1,6 1,8 0,7 0,6 1,2 1,3 1,8
2016 111,4 1,3 -0,1 1,3 1,5 1,5 1,0 1,7 3,4 0,7 1,5 1,7
2016 IV 112,2 1,6 1,3 1,4 1,6 1,9 1,3 2,1 4,2 1,0 1,8 2,4
2017 I 112,5 1,6 0,3 1,4 1,1 1,6 0,9 1,5 3,6 2,1 1,9 1,6

II 112,9 1,7 1,9 1,4 2,0 1,5 1,9 2,4 5,2 2,5 1,9 1,2
III 113,3 1,5 0,4 1,3 1,3 1,7 2,3 0,9 3,2 2,7 1,7 0,1

Arbeidsproductiviteit per uur
2014 104,2 0,8 2,0 2,8 -0,1 1,3 3,7 -0,9 0,5 0,3 -0,8 -0,1
2015 105,2 1,0 3,4 3,4 -0,2 0,8 0,9 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,2
2016 105,8 0,6 -0,9 1,3 1,6 0,3 1,0 -0,2 -1,2 0,1 0,3 0,0
2016 IV 106,2 0,9 -1,7 1,8 1,7 0,8 1,6 -0,4 -1,4 0,2 0,7 0,7
2017 I 106,2 0,7 0,9 0,8 1,0 1,4 1,5 -0,4 -1,1 0,6 0,4 -0,1

II 106,5 0,9 0,5 1,6 1,5 1,4 1,6 1,3 -0,6 0,2 0,5 -0,5
III 106,6 0,8 0,4 1,8 0,7 1,2 1,0 0,8 -0,4 0,7 0,5 -0,7

Bronnen: Eurostat en berekeningen van de ECB. 
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5 Geld en krediet

5.1 Monetaire aggregaten1)

(EUR miljard en groeipercentages op jaarbasis; voor seizoen gecorrigeerd; uitstaande bedragen en groeipercentages per einde periode; transacties  
gedurende periode) 

M3
M2 M3-M2

M1 M2-M1
Chartale 

geld-
omloop

Girale 
deposito’s

Deposito’s 
met vaste 

looptijd 
tot en met 
twee jaar

Deposito’s 
met  

opzegtermijn  
tot en met  

drie maanden

Repo’s Aandelen 
geldmarkt-

fondsen

Schuld-
bewijzen 

met 
looptijd  

tot en met  
twee jaar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uitstaande bedragen

2014 970,1 4.975,6 5.945,7 1.585,7 2.147,6 3.733,2 9.678,9 120,8 430,0 110,1 660,9 10.339,8
2015 1.037,7 5.575,8 6.613,5 1.444,1 2.159,7 3.603,8 10.217,2 74,5 485,1 75,6 635,2 10.852,4
2016 1.075,1 6.128,3 7.203,4 1.328,6 2.175,7 3.504,3 10.707,7 70,4 523,2 95,7 689,2 11.396,9
2016 IV 1.075,1 6.128,3 7.203,4 1.328,6 2.175,7 3.504,3 10.707,7 70,4 523,2 95,7 689,2 11.396,9
2017 I 1.087,2 6.292,0 7.379,1 1.304,7 2.181,3 3.486,0 10.865,2 74,4 531,6 100,2 706,2 11.571,3

II 1.094,9 6.424,8 7.519,7 1.258,0 2.194,2 3.452,2 10.971,9 68,2 513,7 80,1 662,1 11.634,0
III 1.103,9 6.573,9 7.677,8 1.222,4 2.208,2 3.430,5 11.108,3 66,6 530,8 80,1 677,5 11.785,8

2017 mei 1.092,5 6.374,4 7.466,9 1.267,6 2.190,1 3.457,7 10.924,6 71,9 519,6 83,3 674,8 11.599,4
juni 1.094,9 6.424,8 7.519,7 1.258,0 2.194,2 3.452,2 10.971,9 68,2 513,7 80,1 662,1 11.634,0
juli 1.095,0 6.468,2 7.563,2 1.245,9 2.200,4 3.446,3 11.009,5 66,3 518,2 79,9 664,4 11.673,9
aug. 1.099,6 6.528,0 7.627,6 1.239,0 2.205,0 3.444,0 11.071,6 70,5 521,0 76,9 668,4 11.740,0
sept. 1.103,9 6.573,9 7.677,8 1.222,4 2.208,2 3.430,5 11.108,3 66,6 530,8 80,1 677,5 11.785,8
okt. (v) 1.110,0 6.591,1 7.701,2 1.216,1 2.215,4 3.431,5 11.132,7 73,1 529,0 69,3 671,3 11.804,0

Transacties
2014 59,6 376,6 436,2 -88,4 3,7 -84,7 351,5 3,8 11,8 12,8 28,3 379,8
2015 66,5 566,9 633,3 -134,5 12,3 -122,2 511,2 -47,4 49,7 -27,2 -25,0 486,1
2016 37,5 542,0 579,5 -105,8 16,0 -89,8 489,7 -4,2 38,0 16,1 49,9 539,5
2016 IV 8,2 171,4 179,6 -53,4 4,0 -49,4 130,2 -7,6 20,6 3,2 16,2 146,4
2017 I 12,1 166,4 178,5 -21,5 5,5 -16,0 162,5 4,1 8,5 4,0 16,5 179,0

II 7,8 152,4 160,2 -37,1 12,5 -24,6 135,5 -5,6 -17,5 -18,4 -41,5 94,0
III 9,0 157,8 166,8 -32,7 10,8 -22,0 144,8 -1,1 17,0 -0,2 15,7 160,6

2017 mei 1,4 48,0 49,4 -9,2 5,1 -4,0 45,4 -0,1 0,1 0,6 0,6 46,0
juni 2,5 54,2 56,7 -8,6 4,2 -4,5 52,2 -3,5 -5,7 -0,5 -9,7 42,5
juli 0,1 49,5 49,6 -10,0 3,0 -7,0 42,6 -1,6 4,3 1,5 4,2 46,8
aug. 4,6 63,3 67,9 -5,9 4,6 -1,3 66,5 4,5 2,8 -5,5 1,8 68,4
sept. 4,3 45,1 49,3 -16,8 3,2 -13,6 35,7 -3,9 9,9 3,7 9,7 45,4
okt. (v) 6,2 14,3 20,5 -7,3 7,2 -0,1 20,4 6,4 -1,9 -13,0 -8,5 11,9

Groeipercentages
2014 6,5 8,4 8,1 -5,2 0,2 -2,2 3,8 3,1 2,8 18,5 4,6 3,9
2015 6,8 11,3 10,6 -8,5 0,6 -3,3 5,3 -38,9 11,4 -25,4 -3,8 4,7
2016 3,6 9,7 8,8 -7,4 0,7 -2,5 4,8 -5,7 7,8 21,0 7,8 5,0
2016 IV 3,6 9,7 8,8 -7,4 0,7 -2,5 4,8 -5,7 7,8 21,0 7,8 5,0
2017 I 3,7 9,9 8,9 -7,6 0,8 -2,5 5,0 -14,5 12,9 3,9 7,9 5,1

II 3,8 10,5 9,5 -9,4 1,1 -3,0 5,2 -18,6 5,0 -14,0 -0,6 4,9
III 3,5 10,9 9,8 -10,5 1,5 -3,2 5,4 -13,2 5,7 -12,9 1,0 5,2

2017 mei 3,9 10,1 9,2 -8,5 1,0 -2,8 5,1 -17,1 7,1 -9,1 1,7 4,9
juni 3,8 10,5 9,5 -9,4 1,1 -3,0 5,2 -18,6 5,0 -14,0 -0,6 4,9
juli 3,4 10,2 9,2 -9,9 1,2 -3,2 5,0 -18,5 4,3 -17,6 -1,7 4,6
aug. 3,5 10,6 9,5 -9,2 1,4 -2,7 5,4 -11,3 6,2 -24,0 -0,4 5,0
sept. 3,5 10,9 9,8 -10,5 1,5 -3,2 5,4 -13,2 5,7 -12,9 1,0 5,2
okt. (v) 3,5 10,5 9,4 -9,9 1,8 -2,7 5,4 -0,4 3,7 -26,2 -0,7 5,0

Bron: ECB.
1) De gegevens hebben betrekking op de veranderende samenstelling van het eurogebied.
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5.2 Deposito’s in M31)

(EUR miljard en groeipercentages op jaarbasis; voor seizoen gecorrigeerd; uitstaande bedragen en groeipercentages per einde periode; transacties  
gedurende periode)

Niet-financiële ondernemingen2) Huishoudens3) Financiële  
ondernemingen  

anders dan 
verzekerings-

instellingen 
en pensioen-

fondsen2)

Verzeke-
ringsinstel-

lingen en 
pensioen-

fondsen

Overige  
overheid4)

Totaal Giraal Met 
vaste 

looptijd  
tot en 

met 
twee 
jaar

Met opzeg-
termijn  

tot en met  
drie maan-

den

Repo’s Totaal Overnight Met 
vaste 

looptijd  
tot en 

met  
twee 
jaar

Met opzeg-
termijn  

tot en met  
drie maan-

den

Repo’s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uitstaande bedragen

2014 1.864,7 1.366,5 366,5 112,6 19,1 5.556,2 2.749,7 811,9 1.991,5 3,1 851,0 223,4 334,4
2015 1.953,2 1.503,9 323,6 117,4 8,3 5.750,7 3.060,7 695,0 1.992,3 2,7 957,9 226,6 365,5
2016 2.079,0 1.656,1 296,1 118,2 8,4 6.052,6 3.401,2 643,8 2.005,7 1,9 990,1 198,2 383,2
2016 IV 2.079,0 1.656,1 296,1 118,2 8,4 6.052,6 3.401,2 643,8 2.005,7 1,9 990,1 198,2 383,2
2017 I 2.159,7 1.734,4 301,3 117,6 6,5 6.135,9 3.498,1 620,5 2.014,7 2,6 973,0 191,5 392,3

II 2.187,9 1.769,1 293,5 118,9 6,4 6.187,6 3.560,6 599,2 2.025,5 2,3 970,1 196,5 403,1
III 2.218,1 1.806,7 285,9 120,1 5,3 6.255,3 3.635,2 582,0 2.036,2 2,0 977,4 201,0 419,2

2017 mei 2.174,1 1.755,0 294,1 118,8 6,2 6.171,9 3.540,9 605,8 2.022,6 2,6 961,7 196,1 400,2
juni 2.187,9 1.769,1 293,5 118,9 6,4 6.187,6 3.560,6 599,2 2.025,5 2,3 970,1 196,5 403,1
juli 2.193,0 1.777,7 289,8 119,4 6,1 6.205,3 3.578,7 593,1 2.031,3 2,1 978,3 194,8 409,4
aug. 2.205,8 1.793,1 286,9 120,0 5,7 6.231,9 3.607,3 588,4 2.034,2 2,0 988,5 199,2 417,1
sept. 2.218,1 1.806,7 285,9 120,1 5,3 6.255,3 3.635,2 582,0 2.036,2 2,0 977,4 201,0 419,2
okt. (v) 2.228,6 1.822,0 280,4 120,8 5,4 6.293,0 3.674,6 574,1 2.042,2 2,2 950,8 202,6 420,6

Transacties
2014 68,9 90,9 -26,2 1,4 2,7 140,7 208,8 -65,1 -1,2 -1,8 56,8 7,0 22,3
2015 85,1 124,3 -32,9 4,9 -11,2 194,7 303,8 -109,8 1,2 -0,4 88,3 -0,5 29,6
2016 127,9 151,8 -24,3 0,2 0,2 299,9 333,6 -46,5 13,7 -0,8 30,9 -29,6 18,8
2016 IV 9,8 30,6 -18,9 -1,0 -0,8 70,7 90,4 -23,4 4,6 -0,7 43,1 -7,9 -1,4
2017 I 83,7 79,7 6,5 -0,7 -1,9 83,5 97,4 -23,6 8,9 0,7 -15,5 -6,4 9,2

II 37,7 40,8 -4,8 1,7 0 54,9 65,7 -20,4 10,0 -0,3 13,6 5,3 10,6
III 35,2 41,0 -6,0 1,3 -1,1 66 75,5 -16,8 7,6 -0,3 12,8 4,8 16,1

2017 mei 16,4 15,7 -0,1 1,4 -0,6 19 22,0 -6,1 3,7 -0,5 8,7 -2,6 2,3
juni 15,8 15,3 -0,2 0,5 0,2 16,4 20,6 -6,4 2,5 -0,3 10,7 0,3 2,9
juli 8,9 11,5 -2,8 0,5 -0,3 15,5 18,7 -5,7 2,7 -0,2 11,5 -1,5 6,4
aug. 14,5 16,6 -2,4 0,6 -0,4 27 28,9 -4,7 2,9 0,0 12,6 4,6 7,7
sept. 11,8 12,9 -0,9 0,2 -0,5 23,4 27,9 -6,4 2,0 -0,1 -11,4 1,7 2,0
okt. (v) 8,8 13,9 -6,0 0,7 0,2 37,2 39,0 -8,0 6,0 0,2 -28,2 1,6 1,3

Groeipercentages
2014 4,0 7,6 -6,5 1,3 15,3 2,6 8,2 -7,4 -0,1 -36,3 7,1 3,7 7,4
2015 4,6 9,0 -9,2 4,4 -57,6 3,5 11,0 -13,6 0,1 -13,2 10,2 -0,2 8,8
2016 6,6 10,1 -7,6 0,2 2,1 5,2 10,9 -6,7 0,7 -29,9 3,2 -13,0 5,1
2016 IV 6,6 10,1 -7,6 0,2 2,1 5,2 10,9 -6,7 0,7 -29,9 3,2 -13,0 5,1
2017 I 7,8 11,4 -5,5 -0,3 -32,6 5,3 11,4 -10,1 1,0 1,6 1,4 -13,0 4,2

II 8,1 11,2 -4,3 0,4 -21,4 4,8 10,7 -12,4 1,3 -25,3 3,2 -6,2 6,1
III 8,1 11,8 -7,4 1,1 -42,3 4,6 9,9 -12,6 1,6 -25,3 5,7 -2,0 8,9

2017 mei 7,4 10,7 -5,8 0,5 -22,3 5,1 11,1 -11,7 1,3 -24,3 2,7 -9,5 5,2
juni 8,1 11,2 -4,3 0,4 -21,4 4,8 10,7 -12,4 1,3 -25,3 3,2 -6,2 6,1
juli 7,6 10,7 -5,4 1,1 -25,2 4,5 10,1 -12,6 1,4 -29,9 4,4 -9,3 6,6
aug. 8,1 11,3 -5,1 1,6 -32,2 4,5 9,9 -12,4 1,5 -28,8 6,4 -5,9 8,7
sept. 8,1 11,8 -7,4 1,1 -42,3 4,6 9,9 -12,6 1,6 -25,3 5,7 -2,0 8,9
okt. (v) 8,3 11,8 -7,2 1,7 -21,7 4,8 10,1 -12,9 1,8 -21,7 4,7 -1,5 7,6

Bron: ECB.
1)  De gegevens hebben betrekking op de veranderende samenstelling van het eurogebied.
2)  Overeenkomstig ESR 2010, zijn in december 2014 houdstermaatschappijen van niet-financiële groepen geherclassificeerd van de sector niet-financiële ondernemingen naar 

de sector financiële ondernemingen. Deze entiteiten worden opgenomen in de statistieken betreffende de MFI-balans onder financiële ondernemingen anders dan MFI’s en 
verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen.

3)  Met inbegrip van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
4)  Heeft betrekking op de sector overheid met uitzondering van de centrale overheid.
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5.3 Kredietverlening aan ingezetenen van het eurogebied1)

(EUR miljard en groeipercentages op jaarbasis; voor seizoen gecorrigeerd; uitstaande bedragen en groeipercentages per einde periode; transacties  
gedurende periode)

Kredietverlening aan de 
overheid

Kredietverlening aan overige ingezetenen van het eurogebied

Totaal Leningen Schuld-
bewijzen

Totaal Leningen Schuld-
bewijzen

Aandelen 
en aandelen 

van niet-
geldmarkt-

fondsen/
beleggings-

fondsen

Totaal Aan niet- 
financiële 

onder-
nemingen3)

Aan huis-
houdens4)

Aan financiële 
ondernemingen 

 anders dan 
MFI’s en 

verzekeringsins-
tellingen en pen-

sioenfondsen3)

Aan 
verzekerings-

instellingen 
en pensioen-

fondsen

Gecorri-
geerde  

leningen2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Uitstaande bedragen

2014 3.613,5 1.136,1 2.475,2 12.509,1 10.454,5 10.724,6 4.317,2 5.201,5 806,6 129,2 1.282,2 772,5
2015 3.901,3 1.113,5 2.785,4 12.599,8 10.509,6 10.805,0 4.290,2 5.308,7 787,1 123,8 1.307,8 782,4
2016 4.393,6 1.083,3 3.297,1 12.839,2 10.669,8 10.977,6 4.312,7 5.409,7 834,6 112,7 1.385,4 784,0
2016 IV 4.393,6 1.083,3 3.297,1 12.839,2 10.669,8 10.977,6 4.312,7 5.409,7 834,6 112,7 1.385,4 784,0
2017 I 4.434,5 1.071,6 3.348,8 12.967,5 10.751,7 11.045,5 4.332,0 5.456,6 850,3 112,9 1.423,2 792,6

II 4.463,9 1.064,5 3.385,2 12.963,9 10.729,7 11.046,9 4.299,9 5.485,1 832,1 112,7 1.437,8 796,3
III 4.548,3 1.050,5 3.483,7 13.016,4 10.783,7 11.101,9 4.303,0 5.524,1 844,8 111,9 1.438,8 793,9

2017 mei 4.475,9 1.066,4 3.395,1 12.977,5 10.747,8 11.060,1 4.338,9 5.472,8 824,5 111,6 1.437,6 792,1
juni 4.463,9 1.064,5 3.385,2 12.963,9 10.729,7 11.046,9 4.299,9 5.485,1 832,1 112,7 1.437,8 796,3
juli 4.496,7 1.058,1 3.424,3 12.985,3 10.735,4 11.070,2 4.303,5 5.485,5 832,2 114,2 1.455,2 794,7
aug. 4.541,5 1.057,1 3.470,0 12.991,9 10.761,2 11.083,5 4.304,1 5.507,1 835,4 114,7 1.440,5 790,2
sept. 4.548,3 1.050,5 3.483,7 13.016,4 10.783,7 11.101,9 4.303,0 5.524,1 844,8 111,9 1.438,8 793,9
okt. (v) 4.557,9 1.044,8 3.499,3 13.070,6 10.837,4 11.154,3 4.330,0 5.534,4 860,9 112,1 1.433,0 800,2

Transacties
2014 73,3 16,7 56,6 -99,8 -47,0 -32,8 -60,6 -14,6 16,3 11,8 -89,7 36,9
2015 295,3 -21,0 316,0 83,0 55,9 77,0 -15,0 98,5 -22,0 -5,7 25,6 1,5
2016 488,3 -34,6 522,8 316,4 233,6 258,0 81,7 119,5 43,6 -11,1 78,7 4,1
2016 IV 152,6 -17,2 170,0 80,6 60,3 68,3 15,4 37,5 4,7 2,7 18,2 2,0
2017 I 77,4 -11,1 88,0 143,3 96,4 86,4 26,5 49,1 20,6 0,2 36,7 10,1

II 34,6 -5,2 39,8 57,3 26,1 48,3 -1,1 37,8 -10,5 0,0 19,4 11,8
III 88,7 -10,8 99,6 77,8 79,5 86,6 21,4 44,0 14,7 -0,7 2,1 -3,9

2017 mei 16,9 -3,2 20,0 29,3 15,2 24,5 8,5 9,3 -0,4 -2,2 13,9 0,2
juni -8,5 -2,5 -5,8 28,3 11,6 15,8 -16,7 17,0 10,2 1,1 4,4 12,3
juli 32,9 -6,0 38,8 34,1 18,2 37,0 11,7 1,6 3,4 1,5 18,1 -2,2
aug. 39,3 -1,3 40,5 18,5 34,2 22,4 5,3 23,7 4,7 0,6 -14,4 -1,2
sept. 16,5 -3,5 20,3 25,1 27,2 27,1 4,5 18,7 6,7 -2,8 -1,5 -0,5
okt. (v) 3,0 -5,7 8,9 47,5 53,3 53,3 27,2 11,1 14,8 0,2 -8,7 2,8

Groeipercentages
2014 2,1 1,5 2,4 -0,8 -0,4 -0,3 -1,4 -0,3 1,7 11,9 -6,6 4,6
2015 8,2 -1,8 12,8 0,7 0,5 0,7 -0,3 1,9 -2,7 -4,4 2,0 0,2
2016 12,5 -3,1 18,7 2,5 2,2 2,4 1,9 2,3 5,5 -9,0 6,0 0,5
2016 IV 12,5 -3,1 18,7 2,5 2,2 2,4 1,9 2,3 5,5 -9,0 6,0 0,5
2017 I 10,9 -4,2 16,8 3,1 2,4 2,7 1,7 2,5 4,8 3,6 8,2 4,7

II 8,2 -3,8 12,6 3,1 2,4 2,5 1,2 3,0 3,7 8,4 7,2 6,4
III 8,4 -4,0 12,8 2,8 2,5 2,7 1,5 3,1 3,6 2,0 5,6 2,6

2017 mei 9,6 -4,8 15,0 2,9 2,2 2,7 1,6 2,7 2,3 0,3 8,1 3,9
juni 8,2 -3,8 12,6 3,1 2,4 2,5 1,2 3,0 3,7 8,4 7,2 6,4
juli 7,7 -4,1 11,9 3,0 2,2 2,6 1,2 2,9 3,4 3,6 7,5 5,6
aug. 8,4 -3,9 12,9 2,8 2,4 2,6 1,4 3,1 3,5 4,0 6,0 2,6
sept. 8,4 -4,0 12,8 2,8 2,5 2,7 1,5 3,1 3,6 2,0 5,6 2,6
okt. (v) 7,4 -4,2 11,5 2,9 2,7 2,9 1,7 3,2 4,7 -1,6 4,4 2,8

Bron: ECB.
1)  De gegevens hebben betrekking op de veranderende samenstelling van het eurogebied.
2)  Gecorrigeerd voor verkopen van leningen en securitisaties (resulterend in het niet langer opnemen op de statistische balans van de sector MFI’s) alsmede voor posities die 

voortkomen uit door MFI’s verstrekte notional cash-poolingdiensten.
3)  Overeenkomstig ESR 2010, zijn in december 2014 houdstermaatschappijen van niet-financiële groepen geherclassificeerd van de sector niet-financiële ondernemingen naar 

de sector financiële ondernemingen. Deze entiteiten worden opgenomen in de statistieken betreffende de MFI-balans onder financiële ondernemingen anders dan MFI’s en 
verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen.

4)  Met inbegrip van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
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5.4 Door MFI’s verstrekte leningen aan niet-financiële ondernemingen en huishoudens in het eurogebied1)

(EUR miljard en groeipercentages op jaarbasis; voor seizoen gecorrigeerd; uitstaande bedragen en groeipercentages per einde periode; transacties  
gedurende periode)

Niet-financiële ondernemingen2) Huishoudens3)

Totaal Tot en met 
één jaar

Meer dan  
één jaar en 

tot en met 
vijf jaar

Meer dan  
vijf jaar

Totaal Consump-
tief krediet

Woning-
hypotheken

Overige 
leningenGecorrigeerde 

leningen4)
Gecorrigeerde 

leningen4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uitstaande bedragen

2014 4.317,2 4.269,8 1.112,3 724,5 2.480,4 5.201,5 5.546,5 563,0 3.861,7 776,9
2015 4.290,2 4.272,8 1.043,1 761,8 2.485,2 5.308,7 5.641,5 595,4 3.949,4 763,9
2016 4.312,7 4.312,2 1.001,2 797,8 2.513,6 5.409,7 5.726,4 615,2 4.046,2 748,4
2016 IV 4.312,7 4.312,2 1.001,2 797,8 2.513,6 5.409,7 5.726,4 615,2 4.046,2 748,4
2017 I 4.332,0 4.333,1 1.005,1 802,6 2.524,3 5.456,6 5.767,6 626,4 4.085,7 744,5

II 4.299,9 4.314,1 988,8 798,6 2.512,5 5.485,1 5.797,5 635,0 4.112,9 737,1
III 4.303,0 4.324,3 976,4 812,4 2.514,2 5.524,1 5.828,8 644,4 4.148,7 730,9

2017 mei 4.338,9 4.345,7 1.000,4 804,3 2.534,2 5.472,8 5.790,8 634,8 4.097,0 741,0
juni 4.299,9 4.314,1 988,8 798,6 2.512,5 5.485,1 5.797,5 635,0 4.112,9 737,1
juli 4.303,5 4.325,6 984,4 802,7 2.516,4 5.485,5 5.809,1 639,4 4.112,0 734,0
aug. 4.304,1 4.325,9 980,9 804,9 2.518,2 5.507,1 5.818,8 642,5 4.132,0 732,6
sept. 4.303,0 4.324,3 976,4 812,4 2.514,2 5.524,1 5.828,8 644,4 4.148,7 730,9
okt. (v) 4.330,0 4.350,7 990,7 816,4 2.522,9 5.534,4 5.840,2 647,2 4.156,6 730,7

Transacties
2014 -60,6 -67,1 -14,1 2,5 -49 -14,6 6,0 -3,0 -2,9 -8,6
2015 -15,0 23,7 -62,1 31,9 15,2 98,5 77,0 21,8 80,2 -3,5
2016 81,7 98,6 -17,3 44,3 54,7 119,5 114,3 23,5 105,2 -9,2
2016 IV 15,4 29,7 -10,6 7,7 18,2 37,5 33,1 9,0 32,2 -3,7
2017 I 26,5 31,4 6,2 6,4 14 49,1 43,4 11,1 38,9 -0,8

II -1,1 10,1 -2,8 2,1 -0,4 37,8 40,2 10,5 27,9 -0,6
III 21,4 33,4 -6,1 17,1 10,4 44,0 35,9 10,9 36,7 -3,6

2017 mei 8,5 9,2 4,4 1,1 3,1 9,3 15,5 6,5 2,3 0,5
juni -16,7 -9,7 -3,9 -2,3 -10,4 17,0 11,7 1,5 15,6 -0,1
juli 11,7 20,5 -1,1 5,8 7 1,6 12,7 4,8 -0,6 -2,6
aug. 5,3 5,3 -1,5 3,4 3,4 23,7 11,9 3,6 20,4 -0,3
sept. 4,5 7,5 -3,4 8 0 18,7 11,3 2,5 16,9 -0,7
okt. (v) 27,2 27,6 14,2 4,3 8,7 11,1 12,5 3,1 7,9 0,1

Groeipercentages
2014 -1,4 -1,5 -1,3 0,3 -1,9 -0,3 0,1 -0,5 -0,1 -1,1
2015 -0,3 0,6 -5,6 4,4 0,6 1,9 1,4 3,9 2,1 -0,5
2016 1,9 2,3 -1,7 5,8 2,2 2,3 2,0 4,0 2,7 -1,2
2016 IV 1,9 2,3 -1,7 5,8 2,2 2,3 2,0 4,0 2,7 -1,2
2017 I 1,7 2,4 -2,7 4,9 2,6 2,5 2,4 4,5 2,9 -1,2

II 1,2 2,0 -2,6 3,8 2 3,0 2,6 6,0 3,3 -1,1
III 1,5 2,4 -1,3 4,2 1,7 3,1 2,7 6,8 3,4 -1,2

2017 mei 1,6 2,5 -2,6 4,9 2,3 2,7 2,6 6,3 2,9 -1,0
juni 1,2 2,0 -2,6 3,8 2 3,0 2,6 6,0 3,3 -1,1
juli 1,2 2,3 -2,2 3,7 1,8 2,9 2,6 6,7 3,1 -1,4
aug. 1,4 2,4 -1,8 3,8 1,9 3,1 2,7 6,7 3,3 -1,3
sept. 1,5 2,4 -1,3 4,2 1,7 3,1 2,7 6,8 3,4 -1,2
okt. (v) 1,7 2,9 -0,8 4,5 1,9 3,2 2,7 6,7 3,4 -1,0

Bron: ECB.
1)  De gegevens hebben betrekking op de veranderende samenstelling van het eurogebied.
2)  Overeenkomstig ESR 2010, zijn in december 2014 houdstermaatschappijen van niet-financiële groepen geherclassificeerd van de sector niet-financiële ondernemingen naar 

de sector financiële ondernemingen. Deze entiteiten worden opgenomen in de statistieken betreffende de MFI-balans onder financiële ondernemingen anders dan MFI’s en 
verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen.

3)  Met inbegrip van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
4)  Gecorrigeerd voor verkopen van leningen en securitisaties (resulterend in het niet langer opnemen op de statistische balans van de sector MFI’s) alsmede voor posities die 

voortkomen uit door MFI’s verstrekte notional cash-poolingdiensten.
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5.5 Tegenposten van M3 anders dan krediet aan ingezetenen van het eurogebied1)

(EUR miljard en groeipercentages op jaarbasis; voor seizoen gecorrigeerd; uitstaande bedragen en groeipercentages per einde periode; transacties  
gedurende periode)

MFI-verplichtingen MFI-activa
Aan-

houdingen 
overheid2)

Langlopende financiële verplichtingen  
t.o.v. overige ingezetenen van het eurogebied

Netto  
externe activa Overige

Totaal Deposito’s 
met vaste 

looptijd van 
meer dan 
twee jaar

Deposito’s 
met opzeg-
termijn van  

meer dan  
drie maanden

Schuld-
bewijzen  

met looptijd  
van meer dan 

twee jaar

Kapitaal en 
reserves

Totaal

Repo’s met 
centrale tegen-

partijen3)

Repo’s met 
wederinkoop 
met centrale 

tegenpartijen3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uitstaande bedragen

2014 269,6 7.132,9 2.186,3 92,4 2.392,6 2.461,5 1.386,3 233,4 184,5 139,7
2015 284,7 6.999,1 2.119,4 80,0 2.255,8 2.543,9 1.350,6 284,5 205,9 135,6
2016 314,4 6.923,8 2.054,1 70,9 2.146,7 2.652,2 1.136,9 265,4 205,9 121,6
2016 IV 314,4 6.923,8 2.054,1 70,9 2.146,7 2.652,2 1.136,9 265,4 205,9 121,6
2017 I 308,2 6.881,1 2.031,7 69,3 2.106,5 2.673,6 1.104,0 254,7 183,1 111,8

II 305,7 6.766,4 2.002,0 66,8 2.066,4 2.631,2 1.030,0 248,3 154,2 109,7
III 365,3 6.700,4 1.977,1 61,5 2.016,2 2.645,7 1.023,9 262,9 140,6 85,4

2017 mei 315,5 6.832,1 2.014,7 66,9 2.080,8 2.669,7 1.047,4 246,2 162,4 104,3
juni 305,7 6.766,4 2.002,0 66,8 2.066,4 2.631,2 1.030,0 248,3 154,2 109,7
juli 324,7 6.722,5 1.991,0 63,3 2.052,9 2.615,3 1.042,3 196,8 128,1 76,4
aug. 348,3 6.726,5 1.982,2 62,5 2.036,2 2.645,7 1.029,5 252,0 124,4 69,0
sept. 365,3 6.700,4 1.977,1 61,5 2.016,2 2.645,7 1.023,9 262,9 140,6 85,4
okt. (v) 341,7 6.697,9 1.961,3 60,8 2.013,3 2.662,5 968,3 246,8 154,2 109,5

Transacties
2014 -3,2 -170,8 -120,8 2,1 -160,1 108,0 238,5 -6,2 0,7 17,8
2015 8,9 -216,1 -106,3 -13,5 -215,4 119,0 -86,0 -13,3 21,4 -4,0
2016 26,7 -110,2 -70,2 -9,1 -110,5 79,6 -276,2 -72,5 12,8 -12,0
2016 IV 12,1 -6,1 -20,2 -2,2 -12,0 28,3 -42,9 -38,0 -0,2 -7,5
2017 I -7,5 -16,2 -16,3 -1,5 -27,3 28,9 -33,6 -31,9 -21,6 -9,1

II -2,6 -10,0 -22,1 -2,4 -2,6 17,1 -15,1 4,6 -28,9 -2,1
III 65,0 -17,4 -22,0 -2,9 -29,7 37,2 24,3 17,5 -13,6 -24,3

2017 mei -15,3 9,2 -6,0 -2,4 9,4 8,1 -19,7 13,5 -13,0 0,6
juni -9,9 -10,2 -8,9 -0,1 -4,5 3,3 6,6 -3,8 -8,2 5,4
juli 19,1 -5,6 -8,9 -1,1 0,1 4,3 31,6 -38,4 -26,0 -33,3
aug. 23,5 -0,2 -7,8 -0,8 -9,2 17,5 -13,6 47,5 -3,7 -7,5
sept. 22,4 -11,5 -5,3 -1,0 -20,6 15,4 6,3 8,3 16,2 16,5
okt. (v) -23,5 -13,9 -16,6 -0,7 -8,9 12,3 -63,3 -12,8 13,6 24,0

Groeipercentages
2014 -1,4 -2,3 -5,1 2,3 -6,3 4,5 - - 0,4 14,6
2015 3,5 -3,0 -4,8 -14,4 -8,8 4,8 - - 11,6 -2,9
2016 9,4 -1,6 -3,3 -11,5 -4,9 3,0 - - 6,3 -9,0
2016 IV 9,4 -1,6 -3,3 -11,5 -4,9 3,0 - - 6,3 -9,0
2017 I -4,3 -1,1 -3,9 -10,1 -4,5 4,4 - - -20,8 -25,3

II -7,7 -1,1 -3,9 -10,9 -3,7 3,5 - - -30,7 -22,6
III 22,1 -0,7 -3,9 -12,5 -3,4 4,3 - - -31,2 -33,4

2017 mei 3,9 -1,2 -4,3 -11,6 -3,9 3,9 - - -23,4 -23,6
juni -7,7 -1,1 -3,9 -10,9 -3,7 3,5 - - -30,7 -22,6
juli -2,4 -0,8 -4,0 -11,5 -2,8 3,5 - - -35,6 -39,5
aug. 9,0 -0,8 -4,1 -11,8 -2,9 3,9 - - -38,2 -48,0
sept. 22,1 -0,7 -3,9 -12,5 -3,4 4,3 - - -31,2 -33,4
okt. (v) 8,6 -1,0 -4,6 -12,6 -3,6 4,1 - - -19,6 -17,6

Bron: ECB.
1)  De gegevens hebben betrekking op de veranderende samenstelling van het eurogebied.
2)  Omvat door overheden aangehouden deposito’s bij de MFI-sector en effecten uitgegeven door de MFI-sector.
3)  Niet voor seizoen gecorrigeerd.
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6.2 Ontvangsten en uitgaven
(in procenten bbp; stromen gedurende een periode van één jaar)

6.1 Tekort/overschot
(in procenten bbp; stromen gedurende een periode van één jaar)

6.3 Schuld/bbp-ratio
(in procenten bbp; uitstaande bedragen per einde periode)

Ontvangsten Uitgaven
Totaal Lopende ontvangsten Kapitaal-

ontvangsten
Totaal Lopende Uitgaven Kapitaal-

uitgaven

2

Directe 
belastin-

gen

Indirecte 
belas-
tingen

Netto sociale 
verzekerings-

premies

8

Loonsom 
werk nemers

Inter mediaire 
consumptie

Rente Sociale  
uitkeringen 

7 131 3 4 5 6 9 10 11 12
2013 46,7 46,2 12,6 13,0 15,5 0,5 49,8 45,6 10,4 5,3 2,8 23,0 4,2
2014 46,7 46,2 12,5 13,1 15,4 0,5 49,2 45,3 10,3 5,3 2,6 23,0 3,9
2015 46,2 45,7 12,5 13,0 15,2 0,5 48,3 44,4 10,1 5,2 2,4 22,7 3,9
2016 46,1 45,6 12,6 13,0 15,3 0,5 47,6 44,1 10,0 5,2 2,2 22,7 3,5
2016 III 46,1 45,6 12,5 13,0 15,3 0,5 47,9 44,1 10,0 5,2 2,2 22,7 3,8

IV 46,1 45,6 12,6 13,0 15,3 0,4 47,6 44,1 10,0 5,2 2,2 22,7 3,5
2017 I 46,1 45,6 12,6 13,0 15,3 0,4 47,4 43,9 9,9 5,1 2,2 22,7 3,5

II 46,1 45,7 12,7 13,0 15,3 0,4 47,4 43,9 9,9 5,1 2,1 22,7 3,5

Bronnen: ECB voor jaargegevens; Eurostat voor kwartaalgegevens.

Totaal Financieel instrument Houder Oorspronkelijke 
looptijd

Resterende looptijd Valuta

Chartaal 
geld en 

depo-
sito’s

Leningen Schuld-
bewijzen

Ingezeten  
crediteuren

Niet-
ingezeten 

crediteuren

Tot en 
met 

één jaar

Meer dan 
één jaar

Tot en 
met 

één jaar

Meer dan  
één jaar en 

tot en met  
vijf jaar

Meer dan 
vijf jaar

Euro of 
deel-

nemende 
valuta’s

Overige 
valuta’s

MFI’s

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2013 91,3 2,6 17,5 71,2 45,4 26,4 45,9 10,4 81,0 19,4 32,1 39,9 89,3 2,1
2014 91,8 2,7 17,1 72,0 44,1 25,8 47,7 10,0 81,9 18,8 31,8 41,2 89,7 2,1
2015 89,9 2,8 16,1 71,0 44,3 27,3 45,6 9,3 80,7 17,6 31,2 41,1 87,9 2,1
2016 88,9 2,7 15,4 70,8 46,2 30,7 42,7 8,9 80,0 17,1 29,8 41,9 86,9 2,1
2016 III 89,7 2,7 15,6 71,4 . . . . . . . . . .

IV 88,9 2,7 15,4 70,8 . . . . . . . . . .
2017 I 89,2 2,6 15,1 71,4 . . . . . . . . . .

II 89,1 2,7 14,8 71,5 . . . . . . . . . .

Bronnen: ECB voor jaargegevens; Eurostat voor kwartaalgegevens.

Tekort (-)/overschot (+) PM: 
Primair tekort (-)/

overschot (+)Totaal Centrale overheid Deelstaatoverheid Lagere overheid Wettelijke sociale 
zekerheidsinstellingen

 1 2 3 4 5 6
2013 -3,0 -2,6 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2
2014 -2,6 -2,2 -0,2 0,0 -0,1 0,1
2015 -2,1 -2,0 -0,2 0,1 -0,1 0,3
2016 -1,5 -1,7 -0,1 0,2 0,0 0,6
2016 III -1,8 . . . . 0,5

IV -1,5 . . . . 0,6
2017 I -1,3 . . . . 0,8

II -1,3 . . . . 0,9

Bronnen: ECB voor jaargegevens; Eurostat voor kwartaalgegevens.
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6.4 Jaarlijkse mutatie in de overheidsschuld/bbp-ratio en onderliggende factoren1)

(in procenten bbp; stromen gedurende een periode van één jaar)

6.5 Overheidsschuldbewijzen1)

(schuldaflossing in procenten bbp; gemiddelde resterende looptijd in jaren; gemiddelde nominale rendementen in procenten per jaar)

Mutatie in 
schuld/ 

bbp-ratio2)

Primair 
tekort (+)/  

over-
schot (-)

Tekort/schuld-aanpassing Ecart  
rentegroei

PM:  
Finan - 

cierings-
behoefte

Totaal Transacties in de belangrijkste financiële activa Herwaarderings-
effecten en  

overige verande-
ringen in volume

Overige
Totaal Chartaal 

geld en 
deposito’s

Leningen Schuld-
bewijzen

Aandelen en 
beleggings-

fondsaandelen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1,9 0,2 -0,3 -0,8 -0,5 -0,4 -0,2 0,4 0,2 0,3 1,9 2,6
2014 0,5 -0,1 -0,1 -0,3 0,2 -0,2 -0,3 0,0 0,1 0,2 0,6 2,4
2015 -1,9 -0,3 -0,9 -0,5 0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,3 -0,8 1,3
2016 -1,0 -0,6 -0,3 0,3 0,3 -0,1 0,0 0,1 -0,3 -0,3 -0,1 1,6
2016 III -1,4 -0,5 -0,5 -0,2 0,2 -0,1 -0,3 0,0 -0,2 -0,1 -0,4 1,5

IV -1,0 -0,6 -0,3 0,3 0,3 -0,1 0,0 0,1 -0,3 -0,3 -0,1 1,6
2017 I -1,7 -0,8 -0,5 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,2 -0,3 -0,2 -0,3 1,0

II -1,7 -0,9 -0,7 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 0,1 -0,2 -0,1 -0,2 0,8

Bronnen: ECB voor jaargegevens; Eurostat voor kwartaalgegevens.
1)  Intergouvernementele kredietverlening in de context van de financiële crisis wordt geconsolideerd, behalve in kwartaalgegevens betreffende de tekort/schuld-aanpassing.
2)  Berekend als het verschil tussen de overheidsschuld/bbp-ratio aan het einde van de periode en die van een jaar daarvoor.

Schuldaflossing verschuldigd binnen één jaar 2) Gemiddelde 
resterende 

looptijd3)

Gemiddeld nominaal rendement4)

Totaal Hoofdsom Rente Uitstaande bedragen Transacties
Looptijden  
tot en met  

drie maanden

4

Looptijden  
tot en met  

drie maanden

Totaal Variabele 
rente

Nulcoupon Vaste rente Uitgifte Aflossing

10

Looptijden tot  
en met één jaar

1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13
2014 15,8 13,8 5,1 2,0 0,5 6,4 3,1 1,6 0,4 3,5 2,8 0,8 1,6
2015 14,7 12,8 4,3 1,9 0,5 6,6 2,9 1,4 0,1 3,3 3,0 0,4 1,2
2016 14,1 12,4 4,6 1,7 0,4 6,8 2,6 1,2 -0,1 3,0 2,9 0,2 1,2
2016 III 14,4 12,7 4,0 1,7 0,4 6,8 2,6 1,3 -0,1 3,1 2,8 0,2 1,2

IV 14,1 12,4 4,6 1,7 0,4 6,9 2,6 1,2 -0,1 3,0 2,9 0,2 1,2
2017 I 14,3 12,6 4,3 1,7 0,4 6,9 2,6 1,2 -0,2 3,0 2,9 0,2 1,1

II 14,3 12,6 4,4 1,7 0,4 7,0 2,5 1,2 -0,2 2,9 2,6 0,2 1,2
2017 mei 14,4 12,7 4,3 1,7 0,4 7,0 2,5 1,2 -0,2 2,9 2,6 0,1 1,2

juni 14,3 12,6 4,4 1,7 0,4 7,0 2,5 1,2 -0,2 2,9 2,6 0,2 1,2
juli 13,9 12,2 4,3 1,7 0,4 7,1 2,5 1,2 -0,2 2,9 2,6 0,2 1,3
aug. 13,7 12,0 4,3 1,7 0,4 7,1 2,5 1,1 -0,2 2,9 2,5 0,2 1,2
sept. 13,4 11,7 3,9 1,7 0,4 7,1 2,5 1,1 -0,2 2,9 2,5 0,2 1,1
okt. 13,2 11,6 3,8 1,7 0,4 7,2 2,4 1,1 -0,2 2,8 2,5 0,2 1,2

Bron: ECB.
1)  Tegen nominale waarde en niet geconsolideerd met de sector overheid.
2)  Met uitzondering van toekomstige betalingen op schuldbewijzen die nog niet uitstaan en vroege aflossingen.
3)  Resterende looptijd per einde periode.
4)  Uitstaande bedragen per einde periode; transacties als twaalfmaands gemiddelde.
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België Duitsland Estland Ierland Griekenland Spanje Frankrijk Italië Cyprus
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Overheidstekort (-)/overschot (+)
2013 -3,1 -0,1 -0,2 -6,1 -13,2 -7,0 -4,1 -2,9 -5,1
2014 -3,1 0,3 0,7 -3,6 -3,6 -6,0 -3,9 -3,0 -8,8
2015 -2,5 0,6 0,1 -1,9 -5,7 -5,3 -3,6 -2,6 -1,2
2016 -2,5 0,8 -0,3 -0,7 0,5 -4,5 -3,4 -2,5 0,5
2016 III -2,8 0,6 0,3 -1,6 -1,9 -4,9 -3,3 -2,4 -1,0

IV -2,5 0,8 -0,3 -0,7 0,4 -4,5 -3,4 -2,5 0,5
2017 I -2,0 1,0 -0,5 -0,5 1,0 -4,1 -3,4 -2,4 0,8

II -1,5 0,8 -0,5 -0,6 1,0 -3,6 -3,3 -2,4 1,0
Overheidsschuld

2013 105,5 77,4 10,2 119,4 177,4 95,5 92,4 129,0 102,6
2014 106,8 74,6 10,7 104,5 179,0 100,4 95,0 131,8 107,5
2015 106,0 70,9 10,0 76,9 176,8 99,4 95,8 131,5 107,5
2016 105,7 68,1 9,4 72,8 180,8 99,0 96,5 132,0 107,1
2016 III 108,8 69,2 9,5 75,1 176,4 99,9 97,4 132,1 111,5

IV 106,1 68,1 9,4 72,8 179,1 99,0 96,5 132,0 108,5
2017 I 107,8 66,6 9,2 74,7 176,2 99,9 98,8 134,0 107,6

II 106,6 66,0 8,9 74,3 175,0 99,8 99,3 134,7 107,6

Lettland Litouwen Luxemburg Malta Nederland Oostenrijk Portugal Slovenië Slowakije Finland
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Overheidstekort (-)/overschot (+)
2013 -1,0 -2,6 1,0 -2,4 -2,4 -2,0 -4,8 -14,7 -2,7 -2,6
2014 -1,2 -0,6 1,3 -1,8 -2,3 -2,7 -7,2 -5,3 -2,7 -3,2
2015 -1,2 -0,2 1,4 -1,1 -2,1 -1,0 -4,4 -2,9 -2,7 -2,7
2016 0,0 0,3 1,6 1,1 0,4 -1,6 -2,0 -1,9 -2,2 -1,7
2016 III 0,2 0,3 1,6 0,9 -0,4 -0,7 -3,7 -1,8 -2,4 -2,0

IV 0,0 0,3 1,6 1,1 0,4 -1,6 -2,0 -1,9 -2,2 -1,7
2017 I -0,1 0,7 0,5 2,3 1,0 -1,2 -1,6 -1,4 -1,9 -1,5

II 0,4 0,7 0,4 2,0 1,1 -1,3 -1,4 -1,2 -1,7 -0,9
Overheidsschuld

2013 39,0 38,8 23,7 68,4 67,8 81,0 129,0 70,4 54,7 56,5
2014 40,9 40,5 22,7 63,8 68,0 83,8 130,6 80,3 53,5 60,2
2015 36,9 42,6 22,0 60,3 64,6 84,3 128,8 82,6 52,3 63,6
2016 40,6 40,1 20,8 57,6 61,8 83,6 130,1 78,5 51,8 63,1
2016 III 38,3 41,2 21,6 59,3 61,5 82,7 132,8 81,7 52,7 61,6

IV 40,5 40,1 20,8 57,6 61,8 83,6 130,1 78,5 51,9 63,1
2017 I 39,4 39,2 23,9 58,1 59,6 81,7 130,4 80,2 53,5 62,6

II 40,0 41,7 23,4 56,8 58,7 81,4 132,1 79,8 51,8 61,8

Bron: Eurostat.

6 Begrotingsontwikkelingen

6.6 Begrotingsontwikkelingen in de landen van het eurogebied
(in procenten bbp; stromen gedurende een periode van één jaar en uitstaande bedragen per einde periode)
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