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NNaattiioonnaallee  BBaannkk  vveerrwwaacchhtt  vveerrlliieess  vvaann  99
mmiilljjaarrdd  eeuurroo

DDee  NNaattiioonnaallee  BBaannkk  vvaann  BBeellggiiëë  vveerrwwaacchhtt  ddiitt  jjaaaarr  eeeenn  vveerrlliieess
vvaann  660000  mmiilljjooeenn  àà  880000  mmiilljjooeenn  eeuurroo  ttee  bbooeekkeenn..  EEnn  ddaaaarrmmeeee
iiss  hheett  lleeeedd  nniieett  ggeelleeddeenn..  DDee  kkoommeennddee  jjaarreenn  kkuunnnneenn  ddee  rrooddee
cciijjffeerrss  nnoogg  aaaannddiikkkkeenn..  TToott  eenn  mmeett  22002277  kkaann  ddee  ttoottaallee  ffaaccttuuuurr
zzeellffss  ooppllooppeenn  ttoott  99  mmiilljjaarrdd  eeuurroo..  DDaatt  iiss  mmeeeerr  ddaann  ddee  77  mmiill--
jjaarrdd  eeuurroo  aaaann  bbuuffffeerrss  ddiiee  ddee  iinnsstteelllliinngg  hheeeefftt..
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Het verlies is het gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank.
Die besloot de voorbije jaren, massaal geld in de economie te pompen om
de zaken tijdens de coronapandemie draaiende te houden. Daartoe liet ze
de centrale banken in haar regio miljarden aan obligaties opkopen.

De snelle stijging van de rentevoeten in de jongste maanden zet de ban-
ken nu echter een pad in de korf. De obligaties die ze opkochten, dragen
immers een erg lage rente. Nu de intrestvoeten zijn toegenomen, worden
die vroeger uitgegeven obligaties met lage rente minder waard. Als ze de
obligaties behoudt, moet ze nog jarenland tevreden zijn met lage rentes.
Intussen moet ze zelf werd meer rente betalen op de gelden die ze zelf
aantrekt. elke stijging van de beleidsrente van de ECB met 0,25% doet
haar kosten op jaarbasis met zowat 310 miljoen euro toenemen.

De centrale bank zegt rekening te hebben gehouden met die mogelijkhe-
den. In 2016 besliste ze om de helft van haar winst in te houden en haar
financiële buffers te versterken. Ze bedragen nu 7,08 miljard euro. Eind
dit boekjaar worden ze voor het eerst aangesproken.

Maar die buffers blijken nu onvoldoende om alle schade op te vangen. De
Nationale Bank verwacht immers dat ze om dezelfde reden tot en met het
boekjaar 2027 verliezen blijft boeken.

Volgens de huidige prognoses zal het gecumuleerde verlies oplopen tot
zowat 9 miljard euro. Dat is meer dan haar buffer van iets meer dan 7 mil-
jard euro.

De Nationale Bank stelt dat dit voor haar geen probleem hoeft te zijn. Ze
kan immers tijdelijk met een negatief vermogen werken. De bank bena-
drukt ook dat er nog heel veel onzekerheden zitten in de berekeningen.

Het wordt vandaag ook uitkijken naar de reactie van de Brusselse beurs.
Sinds de problemen in september duidelijk werden, daalde de koers van
het aandeel van de Nationale Bank — die voor de helft in handen van de
Belgische staat en voor de andere helft in die van grote investeerders is —
van 1.555 euro naar 822 euro.

(JVG)
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