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De recente financiële crisis en de rol van de euro: 
een toepassing op Ierland  

Kevin Hellinckx 

Opleiding: Master Handelsingenieur 

Type masterproef: intern aangestuurd 

Vertrouwelijk: neen  

 

Samenvatting 

1. Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Ierland, ooit de Keltische tijger genoemd omwille van zijn sterke economische groei sinds midden 

jaren 90, is terechtgekomen in een zware economische crisis en een daaropvolgende 

schuldencrisis. Het barsten van een vastgoedbubbel bracht Ierse banken in financiële problemen. 

Dit leidde tot een bankencrisis en overheidstussenkomst met als gevolg een spectaculaire toename 

van de staatsschuld van 24,8% van het BBP in 2007 naar meer dan 90% in 2010 (Eurostat, 2012). 

De vraag is wat er voor heeft gezorgd dat het economisch wonder in een diepe crisis terecht 

gekomen is en dat net Ierland zo hard getroffen werd. 

Hierbij blijft de rol van de euro niet onbesproken en wordt teruggegrepen naar de theorie van een 

optimale muntzone. De theorie wijst op een cruciaal gevolg van eurolidmaatschap namelijk de 

opgave van een soeverein monetair beleid. De ECB voert immers een gemeenschappelijk beleid 

voor alle eurolanden. Maar dit one size fit all beleid is mogelijk niet afgestemd op de Ierse noden 

aangezien de economische situatie van het land sterk afwijkt van de rest van de eurozone. Veel 

auteurs zoals De Grauwe (2010), Eichengreen (2009), Honohan (2010), en Taylor (2009) stellen 

dan ook dat EMU-lidmaatschap ertoe heeft geleid dat de rente voor Ierland vanaf 1999 veel te laag 

was en aan de basis lag van de crisis. Het zou hebben geleid tot een enorme private schuldopbouw 

en een consumptie- en vastgoedzeepbel. Maar ook tijdens de crisis werd de rol van de EMU en zijn 

institutionele onvolmaaktheden in vraag gesteld. De onderzoeksvragen zijn dan ook als volgt: 

a) Welke rol speelde de euro in het ontstaan van de Ierse crisis?    

- Was het beleid van de ECB in de periode voorafgaande aan de crisis afgestemd op de 

noden van de Ierse economie zoals vooropgesteld in de basis Taylor-regel? 

- Welk verband is er tussen het monetair beleid van de ECB en het ontstaan van de Ierse 

vastgoedbubbel?   

- Hoe had een soeverein monetair beleid aangepast aan de Ierse situatie, de gevolgen 

van de Ierse vastgoedbubbel en crisis kunnen verzachten? 

b) Wat was de rol van de EMU tijdens de crisis? 

2. Onderzoeksmethode 

 

a. Verantwoording onderzoeksmethode 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden werd gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als 

kwantitatieve onderzoeksmethoden. Eerst werd met een literatuurstudie dieper ingegaan op de 

theorie van de optimale muntzone om beter te begrijpen wat de mogelijke bijdrage is van de EMU 

aan de crisis. Daarna werd aan de hand van verkennend en beschrijvend onderzoek, de Ierse 

economische situatie zowel vóór als na toetreding tot de euro onderzocht. Op die manier konden de 

veranderingen in de Ierse macro-economische prestaties geïdentificeerd worden en kon het 

verband worden gelegd met toetreding tot de euro en de onderliggende oorzaken van de crisis. 
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Vervolgens werd overgaan tot kwantitatief onderzoek met focus op het rentebeleid en de Ierse 

vastgoedmarkt tijdens de periode van 1994 tot 2012. De eerste stap in de empirische analyse was 

nagaan in welke mate het monetair beleid van de ECB afgestemd was op de noden van de Ierse 

economie. Om dit te kunnen beoordelen is er een referentie of vergelijkingsbasis nodig. Hiervoor 

werd gebruik gemaakt van de Taylor-regel, een monetaire beleidsregel die beschrijft hoe de 

centrale bank de beleidsrente bepaalt naargelang de evolutie van de inflatie en economische groei. 

De gehanteerde maatstaf voor economische groei is in dit geval de output gap, gedefinieerd als het 

procentuele verschil tussen het werkelijk en het potentieel BBP op lange termijn. Het model 

verklaart met andere woorden hoe de Europese interbancaire rente of de EONIA, het resultaat van 

het rentebeleid van de ECB, bijgesteld wordt naargelang de economische omstandigheden.  

Deze Taylor-regel werd econometrisch geschat met de Generalised Method of Moments aangezien 

de basisassumpties van kleinste kwadratenregressie (OLS) niet voldaan zijn en er sprake is van 

endogeniteit. Hierdoor zou OLS vertekende schattingsresultaten opleveren. Op basis van de 

geschatte Taylor-regel werd vervolgens een contrafeitelijke analyse uitgevoerd. Hierbij wordt 

gesimuleerd hoe de Ierse rente had geweest indien perfect rekening zou zijn gehouden met de 

Ierse economische situatie in termen van inflatie en output gap. 

In een tweede fase werd nagegaan welk verband er bestaat tussen het monetair beleid van de ECB 

en het ontstaan van de Ierse vastgoedbubbel. Hiervoor werd een huizenprijsmodel geschat met 

OLS waarbij onder andere de hypotheekrente als verklarende variabele werd gebruikt. Daarnaast 

werd rekening gehouden met het effect van de Ierse bevolkingsgroei en het hoger beschikbaar 

inkomen om het effect van andere factoren uit te zuiveren. Met dit model, dat de nationaal 

gemiddelde nieuwbouwprijs verklaart, werd vervolgens een counterfactual uitgevoerd. Het idee is 

dat de Ierse hypotheekrentevoeten sterk gekoppeld zijn aan de EONIA of kortetermijnrente 

aangezien 85% van de Ierse hypothecaire contracten vastgelegd zijn met variabele rente. Een 

wijziging in de officiële beleidsrente van de ECB heeft dus vermoedelijk grote invloed op de 

rentevoeten van nieuwe en al aangegane hypotheekleningen. Daarom werd de hypotheekrente 

verklaard aan de hand van de EONIA en ingevuld in het huizenprijsmodel. Deze analyse biedt een 

antwoord op de vraag hoe huizenprijzen zouden zijn geëvolueerd met een monetair beleid dat 

voldeed aan de Ierse noden, zoals voorgeschreven door de Taylor-regel.  

Een opmerking is dat de econometrische modellen eventueel in vraag zouden kunnen worden 

gesteld. Maar econometrie is onmisbaar om de grootte van het verband tussen variabelen te 

meten, wat niet mogelijk is louter op basis van economische theorie. Wanneer deze methodes 

omzichtig en correct worden toegepast en theoretisch onderbouwd zijn, laten ze toe om op een 

wetenschappelijke wijze te beoordelen wat de rol is van de euro in het ontstaan van de Ierse crisis. 

b. Verzameling en verwerking van de gegevens 

De gebruikte secundaire data doorheen de masterproef zijn voornamelijk afkomstig van officiële 

instanties zoals de ECB, Eurostat, de OESO, het Ierse departement voor het milieu, de 

gemeenschap en lokale overheden, terwijl ook de Ierse nationale bank en statistische dienst veel 

bruikbare gegevens aanbieden. De meeste data zijn vrij beschikbaar en relatief betrouwbaar.  

3. Bevindingen en besluiten 

De resultaten tonen aan dat het rentebeleid van het Europees Monetair Instituut en de ECB tussen 

1994 en 2012, goed beschreven kan worden aan de hand van de Taylor-regel. Het bevestigt dat de 

ECB wel degelijk een beleid voert voor de eurozone als geheel. Bovendien blijkt het beleid 

prijsstabiliserend en contracyclisch te zijn zoals verwacht wordt van een goed monetair beleid. 

Dit betekent echter niet dat het rentebeleid voldeed aan de Ierse noden. Vanaf 1999 was de rente 

voor Ierland dan ook persistent te laag als gevolg van de divergente Ierse macro-economische 

situatie. Indien de ECB perfect rekening had gehouden met de Ierse gegevens, had de beleidsrente 

tussen 1999 en 2007 ongeveer 6,7% hoger moeten zijn om de economie te stabiliseren. De 

analyse leidt voor diezelfde periode dan ook tot een contrafeitelijke hypotheekrente van gemiddeld 
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9,9% tegenover een werkelijke van gemiddeld 4,65%. Het gevolg is dat vanaf eind 1999, de 

werkelijke en de contrafeitelijke gemiddelde woningprijs van elkaar beginnen af te wijken. Het is 

vooral in de beginjaren van de EMU dat beide reeksen een ander verloop vertonen. Terwijl de 

jaarlijkse gemiddelde groeivoet van de Ierse gemiddelde nieuwbouwprijs tijdens de periode van 

1999 tot 2007 maar liefst 11,15% bedroeg, zouden huizenprijzen onder het alternatief rentebeleid 

jaarlijks slechts met 6,8 tot 8 procent zijn gestegen. Midden 2007, net voor het instorten van de 

vastgoedzeepbel, zouden de Ierse huizenprijzen dan ook ongeveer 25 tot 30 procent lager zijn 

geweest dan de werkelijke. Deze resultaten worden bevestigd door een gelijkaardige studie van 

Seyfried (2010) en komt grotendeels overeen met de bevindingen van McQuinn en O’Reilly (2008). 

De gehele analyse bevestigt dus dat toetreding tot de EMU en het exogeen monetair beleid mee 

aan de basis lag van de crisis. Paradoxaal genoeg was uizicht op lagere rentevoeten en 

kapitaalkosten een belangrijke reden om toe te treden tot de EMU terwijl het een klimaat creëerde 

voor een niet-duurzame kredietexpansie en andere economische onevenwichtigheden. De te lage 

rente heeft via stijgende huizenprijzen immers ook geleid tot een grote private schuldopbouw, een 

niet-duurzaam niveau van tewerkstelling in de bouwsector en uitzonderlijke belastingsontvangsten 

waarmee de overheid een procyclisch fiscaal beleid voerde. Dit leidde via hogere lonen en inflatie 

tot een verslechtering van de internationale competitiviteit. Bij een alternatief rentebeleid zou de 

correctie tijdens de crisisjaren dus veel kleiner zijn geweest. 

Een eigen Iers monetair beleid garandeert evenwel niet dat er een optimaal rentebeleid zou zijn 

gevoerd. Bovendien waren er andere manieren om de Ierse economie te stabiliseren. Fiscaal en 

macro-prudentieel beleid zijn immers beleidsinstrumenten die bij afwezigheid van het rente-

instrument, de lokale economie hadden kunnen bijsturen. Maar ook de overheid en nationale 

financiële toezichthouders schoten te kort. De overheid deed niets terwijl ze bijvoorbeeld via 

afschaffing van aftrekbaarheid van hypothecaire rentes of niet-belastbaarheid van 

vastgoedeigendom de vorming van de vastgoedzeepbel mogelijk wat kunnen tegengaan. Ook 

nationale toezichthouders grepen niet in op het moment dat kredietvoorwaarden zeer laks werden. 

Zo werden leningsvormen toegestaan waarbij 100% van de aankoopwaarde van een woning werd 

gefinancierd. Het gevolg is dat wanneer huizenprijzen daalden er veel leningen waren waarbij de 

waarde van de woning lager was dan de uitstaande hypotheek. Eurolidmaatschap lag dus 

misschien niet alleen aan de basis van de crisis en wijst er op dat een onvolmaakte muntunie 

vereist dat landen zichzelf de nodige discipline opleggen (Honohan, 2009; Honohan, 2010). 

Maar ook tijdens de crisis bleek de EMU met zijn institutionele onvolmaaktheden niet echt 

bevorderend te zijn. De afwezigheid van een federale unie was een omgeving waarin de 

bankencrisis zich persistent kon uitspreiden over de gehele eurozone. Door de afwezigheid van een 

politieke unie en bankenunie werd er onvoldoende actie ondernomen om de neerwaartse spiraal 

tussen de financiële positie van banken en overheden tegen te gaan. Redding van grote banken 

bleef voornamelijk een nationale aangelegenheid. Door de afwezigheid van een opvangnet of 

centrale bank als lender of last resort werden Ierse langetermijnrentes speculatief opgedreven tot 

onhoudbare niveaus aangezien wanbetaling van een Europees land, net zoals bij Griekenland, niet 

langer onmogelijk bleek te zijn. Door eurolidmaatschap zijn landen immers gevoeliger voor een 

kapitaalvlucht aangezien geld gemakkelijk kan stromen naar de meer solvabele landen bij de 

afwezigheid van wisselrisico. Bovendien werd er vanuit Europa, vooral onder impuls van Duitsland, 

een politiek uitgestippeld van besparingen. Hierdoor werd de economische crisis in perifere landen 

alleen maar versterkt. Gezamenlijke actie tegen de systeemcrisis lijkt de beste remedie (De 

Grauwe, 2012a; Giavazzi & Spaventa, 2010). Het was bijvoorbeeld beter geweest dat zwakkere 

landen konden genieten van een Europees, gecoördineerd expansief fiscaal beleid: “The boom, not 

the slump, is the right time for austerity at the Treasury” (Keynes, 1937, p. 4).  

Er is dan ook overeenstemming over de noodzaak aan de verdere uitbouw van de EMU als fiscale 

en politieke unie, onder het motto “The euro is irreversible” (Draghi, 2012, §3). Al zullen politieke 

en culturele verschillen vermoedelijk een grote uitdaging blijven om tot compromissen te komen.  
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1.  Inleiding 

Ierland, dat midden de jaren 90 de bijnaam Keltische tijger kreeg door zijn sterke economische groei, 

is terechtgekomen in een zware economische crisis en een daaropvolgende schuldencrisis. Het 

barsten van een vastgoedbubbel bracht Ierse banken in financiële problemen. Dit leidde tot een 

bankencrisis en overheidstussenkomst met als gevolg overheidstekorten en een spectaculaire 

toename van de staatsschuld. Deze steeg van 24,8% van het BBP in 2007 naar meer dan 90% in 2010 

(Eurostat, 2012). Omdat de overheid uiteindelijk niet meer in staat was om zijn schulden te 

herfinancieren moest het in november 2010 beroep doen op een noodlening van het IMF en de EU. 

Ook andere Europese landen kwamen in moeilijkheden en in de loop van 2010 werd de financieel-

economische crisis dan ook een Europese schuldencrisis. 

De vraag is hoe het Iers Europees economisch wonder in een diepe crisis terecht gekomen is. Wat 

maakt dat net Ierland één van de landen is die het hardst getroffen werd? Hierbij wordt de crisis vaak 

gekaderd in de wereldwijde financieel-economische crisis, overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. 

Deze veroorzaakte in Europa een economische schok waarbij Ierland zwaar getroffen werd.  

Maar er is meer aan de hand. Het land maakt deel uit van de Europese Monetaire Unie (EMU). De 

theorie van de optimale muntzone wijst hierbij op de kosten van eurolidmaatschap. Het belangrijkste 

gevolg is de opgave van een soeverein monetair- en wisselkoersbeleid als instrumenten voor het 

opvangen van een asymmetrische economische schok. Bovendien heeft de EMU een aantal 

structurele gebreken zoals het gebrek aan fiscaal federalisme en de afwezigheid van een politieke 

unie. In dit opzicht loopt de monetaire integratie voorop op de fiscale en politieke eenmaking. Deze 

gebreken zorgden tijdens de schuldencrisis duidelijk voor problemen en versterkte de fiscale impact 

van de crisis via tal van zichzelf versterkende mechanismen. Dit kwam onder andere tot uiting in 

speculatie tegen overheden door langetermijnrentes van staatsobligaties op te drijven tot 

onhoudbare niveaus (De Grauwe, 2009a; De Grauwe, 2012a; Lane, 2012; Van Hove, 2010). 

De Europese Centrale Bank (ECB) voert een beleid voor de eurozone als geheel. Maar door de 

divergente macro-economische prestaties van de verschillende eurolanden is dit een moeilijke 

opgave. In ‘Does one size fit all’ (Moons & Van Poeck, 2008) wordt dan ook aangetoond dat het 

gevoerde monetair beleid duidelijk niet strookt met de noden van alle individuele eurolidstaten. Het 

gevolg is dat Ierland in de periode voor de crisis mogelijk te lage rentevoeten kende. Dit zou geleid 

kunnen hebben tot een enorme private schuldopbouw, de vorming van een vastgoedbubbel en 

andere macro-economische onevenwichtigheden die uiteindelijk een verklaring kunnen zijn waarom 

Ierland zo zwaar getroffen werd. Maar misschien heeft de euro de crisis in landen als Ierland 

afgezwakt doordat lidmaatschap van een muntgroep toch ook voordelen biedt (De Grauwe, 2010; 

Dellepiane & Hardiman, 2011; Honohan, 2010; Lane, 2011a). 

“Was it a coincidence that Ireland's economic fundamentals began to deteriorate when Ireland 

joined the euro area?” (Regling & Watson, 2010, p. 24). Wat ging er mis en wat is rol van euro in de 

recente financiële crisis? Dit is waar deze meesterproef dieper op ingaat. 
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2. Onderzoeksontwerp 

2.1 Probleemstelling 

Anno 2013 staat de euro nog steeds onder druk. Bijgevolg dient kritisch bekeken te worden wat de 

kosten en baten zijn van eurolidmaatschap en wat de rol is van de euro in het ontstaan en herstel 

van de Ierse crisis. Onderzoek (zie onderzoekscontext) naar de recente financiële crisis en de 

schuldencrisis in de eurozone focust sterk op de rol van overheden op het gebied van fiscaal beleid, 

bankregulering en het Europees monetair beleid in het ontstaan en verergeren van de crisis. In het 

verleden was vast te stellen dat monetaire excessen vaak aan de basis lagen van een crisis door de 

vorming en het instorten van een onhoudbare (vastgoed) bubbel. In de eerste plaats stelt zich dus de 

vraag hoe Ierland in een dergelijk zware crisis terecht gekomen is en of monetaire excessen werkelijk 

een fundamentele rol hebben gespeeld. Het begrijpen van de onderliggende mechanismen is immers 

belangrijk om toekomstige problemen te vermijden. 

In de meesterproef ‘De recente financiële crisis en de rol van de euro: een toepassing op Ierland’, 

wordt dan ook aan de hand van monetaire en macro-economische theorie onderzocht in welke mate 

er een causaal verband bestaat tussen het monetair beleid van de ECB, de Ierse vastgoedbubbel en 

kredietopbouw. Het centrale onderzoekdoel is nagaan hoe goed het beleid van de ECB afgestemd 

was op de noden van de Ierse economie en wat het verband is met de Ierse macro-economische 

ontwikkelingen. Maar ook tijdens de crisis bleef de rol van de euro niet onbesproken. Daarom wordt 

er ook wat dieper ingegaan op de rol van de EMU tijdens de crisis.  

2.2 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen zijn gebaseerd op twee pijlers: de rol van de euro voor en tijdens de Iers 

financieel-economische crisis. Er zijn twee centrale onderzoeksvragen met bijbehorende specifieke 

vragen en doelstellingen, namelijk: 

1. Welke rol speelde de euro in het ontstaan van de Ierse crisis?    

- Was het beleid van de ECB in de periode voorafgaande aan de crisis afgestemd op de 

noden van de Ierse economie zoals vooropgesteld in de basis Taylor-regel? 

- Welk verband is er tussen het monetair beleid van de ECB en het ontstaan van de Ierse 

(vastgoed)bubbel?   

- Hoe had een soeverein monetair beleid aangepast aan de Ierse situatie, de gevolgen van 

de Ierse vastgoedbubbel en crisis kunnen verzachten? 

2. Wat was de rol van de EMU tijdens de crisis? 

Bij de tweede onderzoeksvraag is het vooral de bedoeling om na te gaan welke rol institutionele 

onvolmaaktheden van de EMU hebben gespeeld in het tegengaan of verergeren van de crisis. Hierbij 

wordt iets dieper ingegaan op de gevolgen van het crisisbeleid voor het economisch herstel.  
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2.3 De ruimere onderzoekscontext 

De euro staat onder druk. Daarom wordt teruggegrepen naar de theorie rond optimale muntzones. 

Hierbij wordt geanalyseerd wat de gebreken zijn van de EMU en de gevolgen voor Europese landen. 

In het boek ‘Economics of monetary union’ (De Grauwe, 2009a) worden deze gebreken aangehaald. 

Ten eerste is er het gebrek aan een fiscale en politieke unie. Hiermee wordt bedoeld dat het budget 

van de Europese Unie zeer beperkt is namelijk slechts 1% van het Europees bruto binnenlands 

product (BBP). Bovendien zijn er weinig budgettaire transfers tussen eurolanden. Ook zijn de 

obligatiemarkten nog steeds gesegmenteerd en heersen er politieke tegenstellingen omtrent 

arbeidsmarktbeleid, fiscaliteit en het crisisbeleid. Deze beperkingen, in combinatie met gebrek aan 

loonflexibiliteit, de lage arbeidsmobiliteit en de economische divergenties tussen de eurolanden, 

geven aan dat de eurozone geen optimale muntunie is. Het mogelijk gevolg is dat een asymmetrische 

economische schok niet opgevangen kan worden of dat wanneer de nationale fiscale politiek en het 

rentebeleid niet op elkaar zijn afgestemd, dit leidt tot extreme macro-economische situaties 

(Beetsma & Giuliodori, 2010; De Grauwe, 2009a; Lane, 2012).  

Een cruciaal gevolg van eurolidmaatschap is de opgave van een soeverein monetair- en 

wisselkoersbeleid. De Europese Centrale Bank voert immers een gemeenschappelijk beleid voor alle 

eurolanden. Maar dit beleid is mogelijk niet afgestemd op de individuele noden van alle landen. Dit 

laatste argument wordt empirisch onderbouwd in het wetenschappelijk artikel ‘Does one size fit all’ 

(Moons & Van Poeck, 2008). Hierbij wordt aan de hand van de basis Taylor-regel1, aangetoond dat 

het gevoerde monetair beleid duidelijk niet strookt met de noden van alle individuele eurolidstaten. 

Er wordt aangetoond dat het beleid van de ECB, geoperationaliseerd via de EONIA2, goed beschreven 

of gemodelleerd kan worden door de basis Taylor-regel. De ECB lijkt dus een beleid te voeren dat 

optimaal is, volgens de basis Taylor-regel, voor de eurozone in zijn geheel. Maar bij de vergelijking 

tussen wat de optimale rentevoet zou zijn voor individuele landen volgens de basis Taylor-regel en de 

rentevoet gezet door de ECB, is vast te stellen dat er voor Ierland een opvallend sterke afwijking is. 

De verklaring is dat de inflatie en output gap in Ierland doorgaans sterk afwijkt ten opzichte van 

andere eurolanden. Het is een weerspiegeling van een zwakte binnen de EMU namelijk dat 

eurolanden divergent zijn op het vlak van macro-economische structuur. Het gevolg is dat de rente 

van de ECB,  gegeven de sterke Ierse economische groei en het hoge inflatieniveau, de afgelopen tien 

jaar niet afgestemd was op de Ierse noden. Dit leidde gedurende een lange periode tot een veel te 

lage rente wat de economische stabiliteit ondermijnde en de vraag naar vastgoed sterk stimuleerde. 

Een idee geponeerd door De Grauwe (2010), Dineen, Kennedy & Palcic (2012) Eichengreen (2009), 

Honohan (2010) en vele anderen. 

In de veel geciteerde papers ‘The financial crisis and the policy responses’ (Taylor, 2009) en ‘Housing 

and monetary policy’ (Taylor, 2007) wordt voor de Verenigde Staten aangetoond dat een te sterk 

expansief monetair beleid, sterk afwijkend van wat de Taylor-regel voorschrijft, geleid heeft tot de 

                                                           
1
 De Taylor-regel is een beleidsregel in de vorm van een reactiefunctie. De centrale bank zet hierbij zijn kortetermijnrentevoet naargelang 

de afwijking van de inflatie van het inflatiedoel en de output gap. De output gap is de procentuele afwijking van het reële BBP ten opzichte 

van het trend BBP. De rente wordt dus gezet naargelang de hoogte van de inflatie en de economische groei (Taylor, 1993, p. 202). 
2
 EONIA staat voor euro overnight index average, het gemiddelde interbancaire tarief voor één nachts ongedekte leningen berekend op 

basis van de tarieven van 44 referentiebanken. Het is de resultante van het gevoerde monetair beleid en speelt een cruciale rol in het 

monetair transmissiemechanisme of met andere woorden, via deze weg heeft de ECB invloed op de reële economie (ECB, 2012a; ECB, 

2012b). De EONIA is equivalent aan de Federal Funds Rate, wordt gebruikt in vele studies en is dus uitermate geschikt om het monetair 

beleid te bestuderen (ECB, 2012a; ECB, 2012b). 
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subprime mortgage crisis. Er wordt vastgesteld dat de Federal Funds Rate sinds begin 2002 sterk 

onder het niveau lag in vergelijking met wat de Taylor-regel zou aangeven. Ook bleek dat de Federal 

Reserve System (FED) tussen de jaren 80 en 2000 de Taylor-regel redelijk goed volgde wat niet 

toevallig een periode was van economische stabiliteit. Er wordt geargumenteerd dat de afwijking van 

een optimaal renteniveau aan de basis lag van de sterke stijging van de Amerikaans huizenprijzen. 

Huizen konden gemakkelijk gefinancierd worden door leningen met zeer lage rente wat leidde tot 

grote huizenvraag en stijgende vastgoedprijzen. De stijgende huizenprijzen op zich stimuleerde de 

vraag nog meer. Maar wanneer de rentevoet zich normaliseerde stortte de markt in elkaar. Veel 

schuldenaars konden de (variabele) rente en schuld niet meer terugbetalen. Dit leidde tot grote 

verliezen bij banken. Er wordt aangetoond met een counterfactual, een scenario simulatie waarbij 

geschat wordt wat een strikter monetair beleid betekend zou hebben voor de evolutie van de groei 

in de huizenmarkt, dat de vastgoedbubbel toch gedeeltelijk had voorkomen kunnen worden.  

Ook wordt in de paper (Taylor, 2009) verwezen naar Europa waar een gelijkaardige vaststelling wordt 

gedaan3. Hoe groter de afwijking van de rente van de ECB ten opzichte van de rente volgens de 

Taylor-regel toegepast voor een individueel land, hoe groter de zeepbel in de huizenmarkt. 

Opvallend was de situatie in Ierland waarbij de afwijking van de Taylor-regel zeer groot was en er een 

zware vastgoedcrisis heerste.  

Ook in het werk ‘The financial crisis and the future of the euro’ (De Grauwe, 2010) wordt het 

argument van Taylor gedeeltelijk bevestigd. De (Ierse) crisis zou het gevolg zijn van een grote 

onhoudbare private schuldopbouw, mee het gevolg van de gebreken van de EMU. Zo toont De 

Grauwe expliciet het verband tussen sterk toenemend bankkrediet en de sterke stijging in reële 

huizenprijzen in bepaalde Europese landen. De Grauwe stelt tevens dat de staatschulden in de 

tienjarige periode voorafgaand aan het uitbreken van de crisis in 2008 niet gestegen zijn. De 

schuldopbouw bij private personen daarentegen was wel zeer groot. Door de crisis werden 

overheden gedwongen private schulden over te nemen via bankinterventies en stegen de publieke 

schulden sterk. Opvallend in Ierland is dat de private schuldopbouw bij de grootste in Europa was 

terwijl de staatsschuld zeer laag was. 

De Grauwe poneert echter ook dat de lage rente in Ierland als gevolg van eurolidmaatschap maar 

een gedeeltelijke verklaring is voor de consumptie- en vastgoedbubbel. De Grauwe spreekt van een 

tweede kracht: ‘animal spirit’. Het is een golf van optimisme (of pessimisme) dat zichzelf versterkte. 

Bijvoorbeeld als mensen verwachten dat huizenprijzen zullen stijgen, koopt iedereen vastgoed wat 

uiteindelijk leidt tot nog hogere prijzen. Maar zulke golven van optimisme en pessimisme blijken zich 

af te spelen op nationaal niveau juist omdat eurolanden divergent zijn in termen van macro-

economische prestaties. Dit algemeen beeld, geschetst in het werk van De Grauwe (2010), wordt 

voor Ierland specifiek bevestigd door Lane (2010) in het werk ‘Irish crisis’. 

McCarthy en McQuin (2011) benadrukken dat ook andere fundamentele factoren zoals hoger 

inkomen, bevolkingsevolutie en deregulering in kredietverstrekkingregels een belangrijke rol 

gespeeld hebben in de oververhitting van de Ierse vastgoedmarkt. Ook de Ierse overheid lijkt niet 

vrijuit te gaan omdat ze persistent een procyclisch fiscaal beleid zou hebben gevoerd. De situatie 

waarbij de overheid de uitgaven in tijden van economische expansie nog verhoogd met 

                                                           
3
 Maar in deze studie (Taylor, 2009) werd de situatie in Europa echter niet in detail onderzocht. Taylor voerde een beperkte analyse uit 

voor Europa en focuste vooral op de VS. Op deze manier is deze meesterproef een aanvulling op Taylor’s paper.  
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conjuncturele inkomsten, zou de vastgoedzeepbel ondersteunt hebben terwijl het beter was geweest 

om een reserve op te bouwen om beter gewapend te zijn tegen een recessie. Bij afwezigheid van een 

eigen monetair beleid is fiscaal beleid immers des te belangrijker voor het bijsturen van de economie 

en de vastgoedmarkt (Avellaneda & Hardiman, 2010; Conefrey & Fitz Gerald, 2010; Dineen et al., 

2012; Honohan, 2010; Lane, 2012). 

Er dient volgens De Grauwe (2010) dan ook gekeken te worden naar de rol die nationale overheden 

hadden kunnen spelen in het voorkomen van (vastgoed)bubbels via regulering en een anticyclisch 

fiscaal beleid. Net zoals in de VS, waarvoor Taylor stelt dat de FED en de overheid mee 

verantwoordelijk zijn voor de crisis, lijken de ECB en nationale overheden mede verantwoordelijk 

voor de crisis in Europese landen. Dus is zijn conclusie dat er verandering moet komen in het fiscaal 

beleid van de eurolanden maar evengoed op het vlak van de ECB en de EMU.  

Daarentegen zijn er ook talrijke voordelen van eurolidmaatschap en kan het mogelijk helpen bij het 

herstel van de (Ierse) economie. In ‘Economics of monetary union’ (De Grauwe, 2009a) worden een 

aantal theoretische voordelen van eurolidmaatschap aangehaald. Een aantal voorbeelden zijn: meer 

handel, stabielere en lagere rentevoeten en geen wisselrisico bij intra-eurozone handel. 

De eerste tien jaar na de invoering van de euro kon men convergentie in rentevoeten vaststellen 

onder andere van de langetermijnrente op overheidsobligaties. Daardoor werd geld lenen voor 

economische actoren in landen als Ierland substantieel goedkoper. Dit is een stimulans voor de 

economie en impliceert lagere rentelasten voor de overheid. Maar anderzijds heeft dit ook 

bijgedragen tot de overbesteding in de Ierse economie (Lane, 2011a). 

Eurolidmaatschap heeft tijdens de crisis bovendien mogelijk geleid tot meer stabiliteit. Ierse banken 

konden immers massaal gebruik maken van liquiditeiten verschaft door de ECB. Bovendien werd 

vermeden dat veel buitenlandse schuldovereenkomsten in een buitenlandse munt uitgedrukt zouden 

zijn. Daardoor werd een mogelijke verergering van de crisis vermeden. Een parallelle muntcrisis, 

waarbij de Ierse nationale munt sterk zou depreciëren doordat niemand nog Ierse munten zou willen 

aanhouden, zou de schuldenlast van banken en overheden nog meer verzwaard hebben (Honohan, 

2010; Lane, 2011a).  

De conclusie is dat er overeenstemming is in de literatuur over het feit dat de EMU nog geen 

optimale muntzone is. Dit kwam tijdens de crisis duidelijk tot uiting. Maar ook in de periode 

voorafgaande aan de crisis zou het monetair beleid voor bepaalde landen te expansief zijn geweest. 

Dit heeft mogelijk geleid tot vorming van consumptie- en vastgoedbubbels en de daarop volgende 

financiële crisis en schuldencrisis. Maar toch kan de kritische vraag gesteld worden of de Ierse 

vastgoedzeepbel volledig toe te schrijven is aan de lage rente of dat er mogelijk ook andere factoren 

een rol hebben gespeeld.  
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2.4 Methodologische benadering  

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden werd gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als 

kwantitatieve onderzoeksmethoden. In de eerste plaats werd met een literatuurstudie dieper 

ingegaan op de theorie van de optimale muntzone om beter te begrijpen wat de mogelijke bijdrage is 

van de EMU aan de crisis. Vervolgens werd aan de hand van verkennend en beschrijvend onderzoek 

de Ierse economische situatie zowel voor als na toetreding tot de euro onderzocht. Op die manier 

konden de veranderingen in de Ierse macro-economische prestaties geïdentificeerd worden en kon 

het verband worden gelegd met toetreding tot de euro en de onderliggende oorzaken van de crisis. 

Nadat inzicht verworven werd in de Ierse economische en Europese context kon overgegaan worden 

tot kwantitatief verklarend onderzoek. Om de centrale onderzoeksvragen te beantwoorden werd er 

gefocust op het rentebeleid van de ECB, de Ierse economie en vastgoedmarkt tussen 1994 en 2012. 

Er werd onderzocht of er een causaal verband aanwezig is tussen de opgave van een soeverein 

monetair beleid en het ontstaan van de Ierse vastgoedcrisis. 

De eerste stap in de empirische analyse was dus nagaan of het monetair beleid van de ECB 

afgestemd was op de noden van de Ierse economie. Om dit te kunnen beoordelen is er een 

referentie of vergelijkingsbasis nodig. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Taylor-regel waarbij 

vertrokken werd van het basis Taylor-model (Taylor, 1993): 

�� = �∗ +	�� + 		. ��� − �
∗ +	�1 − 		. �� 	

Hierbij is it de nominale kortetermijnrentevoet of de zogenaamde Taylor-rentevoet. R
* is de reële 

evenwichtsrentevoet bij volledige tewerkstelling welke constant wordt beschouwd. �� is de inflatie, 

geoperationaliseerd met de gemiddelde inflatie van de laatste vier kwartalen en �∗ staat voor het 

inflatiestreefdoel van de centrale bank. Y is de output gap en θ ten slotte, staat voor het gewicht dat 

gegeven wordt aan de afwijking van de inflatie en de output voor het bepalen van de optimale 

rentevoet. Op deze manier wordt de trade-off tussen de inflatie en de output gap voor het zetten 

van de rentevoet gekwantificeerd in een reactiefunctie (Judd & Rudebusch, 1998; Taylor, 1993). 

In de literatuur wordt er echter vaak een assumptie gemaakt voor het zetten van de parameter θ. 

Maar in tegenstelling tot studies zoals Taylor (2009), Moons en Van Poeck (2008) en Seyfried (2010), 

was het in deze meesterproef de bedoeling om de parameters empirisch te schatten. Op die manier 

werd onderzocht of het rentebeleid wel degelijk goed beschreven kan worden door een dergelijk 

verband en in welke mate de ECB reageerde op veranderingen in inflatie en economische groei. Maar 

om zulke Taylor-regel empirisch te schatten moest het model worden uitgebreid, terwijl de 

schattingen werden uitgevoerd met de Generalised Method of Moments (GMM). 

Op basis van de geschatte Taylor-regel werd een contrafeitelijke analyse uitgevoerd. Hierbij werd 

gesimuleerd hoe de rente zou moeten zijn voor Ierland indien perfect rekening zou zijn gehouden 

met de Ierse economische situatie in termen van inflatie en output gap. Aan de hand van de 

analytische vergelijking tussen het rentebeleid van de ECB en het ‘optimale’ rentebeleid 

voorgeschreven door de Taylor-regel voor Ierland, kon dan beoordeeld worden in welke mate het 

monetair beleid afgestemd was op de noden van de Ierse economie. 

 

(1) 
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In een tweede fase werd kwantitatief nagegaan welk verband er bestaat tussen het monetair beleid 

van de ECB en het ontstaan van de Ierse vastgoedbubbel. Hiervoor werd een huizenprijsmodel 

geschat met kleinste kwadratenregressie (OLS) waarbij onder andere de rentevoet als verklarende 

variabele werd gebruikt. Aan de hand van dit model kon dan een counterfactual worden uitgevoerd. 

Dit bood een antwoord op de vraag hoe huizenprijzen zouden zijn geëvolueerd indien er een 

monetair beleid zou zijn geweest dat aangepast was aan de noden van de Ierse economie zoals 

voorgeschreven door de Taylor-regel.  

Wanneer het oorzakelijk verband werd aangetoond tussen de rentevoet van de ECB en de 

vastgoedzeepbel kon op basis van de literatuur bestudeerd worden wat de relatie is tussen 

huizenprijzen, kredietopbouw en economische activiteit. Zo kon finaal worden beoordeeld hoe en in 

welke mate het monetair beleid, onder andere via de vastgoedprijzen, mogelijk heeft bijgedragen tot 

de Ierse macro-economische en financiële instabiliteit. Ten slotte werd op basis van de recente 

literatuur over de rol van de institutionele tekortkomingen van de EMU beschreven wat de rol was 

van de euro tijdens de crisis en het Iers economisch herstel. 

De gebruikte secundaire data doorheen de meesterproef zijn voornamelijk afkomstig van officiële 

instanties zoals de Europese Centrale Bank, Eurostat, de OESO, de nationale bank en de statistische 

dienst van Ierland. De meeste data zijn vrij beschikbaar en betrouwbaar. 

In het onderzoek werd vooral gefocust op Ierland, omdat het land hard getroffen werd, terwijl het in 

het verleden de bijnaam Keltische tijger kreeg omwille van zijn sterke economische vooruitgang. 

Bovendien wordt Ierland in de literatuur regelmatig aangehaald als voorbeeld van de gevolgen van 

de opgave van een soeverein monetair beleid (De Grauwe, 2010; Eichengreen, 2009; Taylor, 2009).  

Een opmerking is wel dat aangezien de grondoorzaak en het verloop van de crisis in elk Europees 

land in moeilijkheden toch enigszins verschillend is, de conclusies over de impact van het monetaire 

beleid in Ierland niet zomaar veralgemeend kunnen worden naar andere landen zoals Cyprus, 

Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. Het rentebeleid van de ECB heeft immers voor elk land een 

verschillende impact. 

Omwille van de beperkte beschikbaarheid van data voor het rentebeleid van de ECB werd in de 

empirische analyse gefocust op de periode tussen 1994 en 2012. Bovendien werd in het jaar 1994 

het Europees Monetair Instituut (EMI) opgericht. Het was de voorloper van de ECB en had als doel 

om samenwerking tussen nationale centrale banken aan te moedigen en vormde de laatste stap naar 

een geïntegreerd centraal bankensysteem (EMI, 1997). Vanaf dat ogenblik was het monetair beleid 

van de toekomstige landen van de eurozone dus al niet meer geheel onafhankelijk van elkaar. 

Een finale opmerking is dat de gebruikte econometrische modellen eventueel in vraag zouden 

kunnen worden gesteld. Maar econometrische methodes zijn een hulpmiddel. Ze zijn onmisbaar om 

de grootte van het verband tussen variabelen te meten, wat niet mogelijk is louter op basis van 

economische theorie. Wanneer deze methodes omzichtig en correct worden toegepast en 

theoretisch onderbouwd zijn, laten ze toe om op een wetenschappelijke wijze te beoordelen wat de 

rol is van de euro in het ontstaan van de Ierse crisis. 
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3. Een optimale muntzone  

In de discussie rond de rol van de euro in de recente financiële crisis wordt de EMU vaak mee als 

oorzaak aanzien omdat het niet zou voldoen aan de voorwaarden van een optimale muntunie. 

Daarom wordt voor het uitvoeren van de empirische analyse van de belangrijke gevolgen van de 

opgave van een soeverein monetair beleid voor Ierland, dieper ingegaan op de theorie van een 

optimale muntzone en de economische divergenties tussen eurolanden. Inzicht in de oorzaken van 

de verschillen in macro-economische prestaties is belangrijk om te begrijpen waarom het monetair 

beleid mogelijk niet afgestemd is op de noden van de Ierse economie. Ten slotte helpt het overzicht 

te beoordelen in welke mate landen baat hebben bij eurolidmaatschap en wat nodig is om de euro 

institutioneel te versterken. 

3.1 De theorie van de optimale muntzone 

Een optimale muntzone bestaat uit landen of regio’s waarvan de economieën sterk geïntegreerd zijn 

door middel van handel in goederen en diensten en gekenmerkt worden door grote mobiliteit van 

productiefactoren zoals arbeid en kapitaal (Mundel, 1961). De eurozone voldoet echter niet geheel 

aan deze voorwaarden. De monetaire integratie wordt niet voldoende vergezeld van een fiscale en 

politieke unie (Soros, 2010). Bijgevolg zijn er dertien jaar na de invoering van een 

gemeenschappelijke munt nog steeds belangrijke macro-economische divergenties. Een gezamenlijk 

monetair beleid zal dus een verschillend effect hebben in verschillende landen met het gevaar dat 

het voor bepaalde landen destabiliserend is. Tijdens de crisis werd bovendien duidelijk dat 

obligatiemarkten nog steeds zeer gesegmenteerd zijn en dat het politiek moeilijk is om crisisbeleid te 

coördineren en fiscaal solidair te zijn. In combinatie met de lage loonflexibiliteit en arbeidsmobiliteit 

binnen Europa, onder andere door verschillen in taal, cultuur en wetgeving, is het zeer moeilijk om 

macro-economische onevenwichtigheden of divergenties zoals verschillen in competitiviteit weg te 

werken. Bij afwezigheid van een soeverein monetair beleid is het opvangen van de (asymmetrische) 

economische schok door de financiële crisis dan ook zeer moeilijk gebleken (De Grauwe, 2012b; ECB, 

2005; Feldstein, 1997; Krugman & Obstfelt, 2009; Lane, 2006a; Lane, 2012; Wyplosz, 2006).   

Waarom zijn economische divergenties zo relevant? Reeds in het rapport van Jaque Delors (1989), 

dat de grondslag legt voor de EMU, werd het belang van convergentie benadrukt. De reden is dat 

meer economische integratie leidt tot grotere voordelen en kleinere nadelen van een eenheidsmunt. 

Heterogeniteit tussen landen op het vlak van prijsevolutie, economische groei en competitiviteit in 

het algemeen, vormen immers een uitdaging voor het monetair beleid. De ECB voert een beleid voor 

de eurozone in zijn geheel. Dus wanneer er grote (inflatie) verschillen zijn tussen landen lijkt het 

onwaarschijnlijk dat voldaan wordt aan de noden van alle individuele lidstaten. In elke muntzone, 

ook de VS, zijn prijsdispersies onvermijdelijk. Maar wanneer er consistente of structurele verschillen 

zijn tussen regio’s kunnen er schadelijke gevolgen ontstaan zoals de vorming van een boom-bust 

cyclus. Zelfs een tijdelijke schok kan mechanismen in werking doen treden die aanwezig blijven 

wanneer het inflatieverschil of de schok verdwenen is (Honohan & Lane, 2003). Philip Lane (2006a) 

stelde al in januari 2006 dat het uitbreken van een economische of financiële crisis in een 

eurolidstaat dan ook een serieuze uitdaging zou zijn en de politieke leefbaarheid van de EMU op de 

proef zou stellen. 
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3.2 Eén markt, één munt: voor- en nadelen van de euro 

De theorie van de onmogelijke driehoek stelt dat volledige kapitaalmobiliteit en een vaste 

wisselkoers het onmogelijk maken dat ieder land soevereiniteit behoudt over zijn monetair beleid. 

Het belangrijkste nadeel van de eenheidsmunt is dus de opgave van een soeverein monetair- en 

wisselkoersbeleid als instrumenten om de economie bij te sturen. Dit betekent dat de rentevoeten 

en wisselkoers niet reageren op economische ontwikkelingen in eigen land. Bijgevolg versterkt dit 

mogelijk de cyclische instabiliteit van de economie. Wanneer de export van een land daalt, zou een 

eigen wisselkoers zwakker kunnen worden waardoor invoer duurder wordt en export terug 

goedkoper. Zo zou de initiële daling in uitvoer worden opgevangen. Hetzelfde geldt voor het rente-

instrument. Als de geaggregeerde vraag afneemt zou de centrale bank autonoom kunnen beslissen 

om de rente te verlagen. Maar bij een gezamenlijk beleid is dit niet mogelijk. In het geval dat de 

macro-economische prestaties van eurolanden divergent zijn, is de kans dus groot dat het 

rentebeleid niet optimaal is voor ieder individueel land. Wanneer macro-economische prestaties in 

de eurolanden echter gelijkaardig zijn is deze kost relatief laag (De Grauwe & Mongelli, 2005). Grote 

samenhang en consistentie in economisch en fiscaal beleid van de verschillende eurolanden is 

daarom zeer belangrijk. Een probleem in één land kan andere immers in moeilijkheden brengen of de 

stabiliteit van de financiële markt ondermijnen. Aanpassing van een nationale economie aan macro-

economische onevenwichtigheden moet dan vooral komen van structurele, nationale ingrepen, 

bijvoorbeeld in de arbeidsmarkt of vindt zijn weg via prijzen of inflatie (Boonstra, 2009; Delors, 1989; 

Feldstein, 1997; Frankel & Rose, 1997; Wyplosz, 2006; Wyplosz, 2009).  

De voordelen van een gezamenlijke munt zijn echter minstens even belangrijk. In de eerste plaats is 

het een politiek project. De euro zorgt dat eurolanden zich verenigen via een sterke munt en op die 

manier een sterkere positie verwerven op internationaal politiek vlak (Feldstein, 1997). Bovendien is 

het een cruciale stap in de verdere eenmaking van de Europese markt en zou het handel en 

economische groei moeten stimuleren via extra competitie en vergelijkbaarheid van prijzen. Een 

ander voordeel is dat transactie- en conversiekosten voor muntomzetting weggewerkt worden 

waardoor intra- eurozone handel en -investeringen gestimuleerd worden (De Grauwe & Mongelli, 

2005). Door een gezamenlijke munt verdwijnt immers de wisselkoersonzekerheid en de risicopremie 

in rentes. Speculatieve aanvallen op de munt zijn tevens onwaarschijnlijk wat landen beschermt 

tijdens crisisperiodes4 (Mongelli, 2008; Wyplosz, 2009). Daarnaast zorgt meer wisselkoersstabiliteit 

voor externe handelscreatie (Baldwin, 2006). Andere voordelen zijn dat de euro en de 

geloofwaardige ECB zouden moeten leiden tot meer prijsstabiliteit en bijgevolg lagere rentevoeten in 

de eurozone als geheel. Bovendien is de ECB in staat om een politiek onafhankelijk beleid te voeren 

waardoor wantoestanden vermeden worden. Ten slotte stimuleert de euro integratie van de 

financiële markten wat in principe in alle landen en voor alle economische actoren leidt tot lagere 

rentes en financieringskosten. De meeste voordelen waren, althans tot aan de crisis, duidelijk 

aanwezig (Beetsma & Giuliodori, 2010; Boonstra, 2009; Delors, 1989, ECB 2012c; Mundell, 2012; Van 

Hove, 2010). De belofte van meer economische groei lijkt echter niet te zijn vervuld. De groei voor en 

na de introductie van de euro lijkt immers amper veranderd te zijn (De Grauwe, 2009b). 

                                                           
4
 De ERM crisis in 1992 – 1993 leerde dat het engagement tot een vaste wisselkoers moeilijk hard te maken is wanneer kapitaal zeer mobiel 

is. De band waarbinnen wisselkoersen mochten schommelen, de fluctuatiemarges rond een pariteit, werd verbreed naar 15%. Er was 

speculatie tegen verschillende landen waaronder Italië, het VK en Frankrijk omdat er vragen rezen bij hun competitieve positie en de 

wisselkoers vastgehouden moest worden via het rentebeleid wat perverse effecten had zoals hoge rentevoeten. Een gezamenlijke munt 

bleek de enige geloofwaardige oplossing voor duurzame monetaire integratie (De Grauwe, 2010; Mongelli, 2008; Wyplosz, 2006).  
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3.3 Maastricht- en convergentiecriteria 

Om monetaire integratie en een optimale muntzone te realiseren is het nodig dat de verschillen in 

economische prestaties van de integratiepartners worden verkleind. Maar aangezien het monetair 

beleid gericht is op de eurozone als geheel moet er gefocust worden op fiscaal beleid. Gezonde 

overheidsfinanciën laten immers toe om een asymmetrische economische schok op te vangen via 

automatische stabilisatoren zoals werkloosheidsvergoedingen en door middel van een contracyclisch 

fiscaal beleid. Het verdrag van Maastricht uit 1991, dat de grondslag legt voor de EMU, stipuleert 

daarom een aantal convergentiecriteria waaraan landen moeten voldoen vooraleer toe te treden tot 

de eenheidsmunt. De voorwaarden hebben betrekking op prijsstabiliteit, normale fluctuaties in de 

wisselkoers, gezonde overheidsfinanciën en duurzame convergentie (Boonstra, 2009; Patterson, 

1998; Van Hove, 2010).  

1. De inflatiegraad van het land mag in het jaar voor toetreding niet meer dan 1,5% boven het 

gemiddelde liggen van de drie lidstaten met de laagste inflatie. 

2. Geen schending van het Europees Monetair Systeem (EMS) twee jaar voorafgaande aan de 

toetreding. Het betekent dat de wisselkoers niet buiten de ± 15% fluctuatieband rond een 

vastgelegde pariteit mag schommelen en dat er geen devaluatie mag plaatsvinden. 

3. Het overheidstekort mag niet hoger zijn dan 3% van het nominaal BBP 

4. De overheidsschuld moet onder of dicht bij het referentieniveau van 60% liggen. 

5. De nominale langetermijnrentevoet mag maximaal 2% boven de rentevoet liggen van de drie 

best presterende landen in termen van inflatie. 

Terwijl Ierland aan de criteria voldeed, was dit niet het geval voor een aantal andere landen. Zo 

voldeed Griekenland niet aan de voorwaarden voor de rente, prijsstabiliteit en overheidsschuld. 

Daarnaast hadden België en Italië een veel te hoge overheidsschuld terwijl ook andere landen strikt 

genomen niet voldeden aan alle voorwaarden. Toch werd de mate van convergentie voldoende 

bevonden voor toetreding tot de EMU (European Commission, 1998; Van Hove, 2010). 

Om te zorgen dat landen ook na toetreding inspanningen zouden blijven leveren om economische 

convergentie te realiseren werd het stabiliteit- en groeipact (SGP) vooropgesteld met een aantal 

eigen criteria. Het gevaar bestaat namelijk dat nationale beleidsmakers, die in eigen land electoraal 

worden beoordeeld, populair willen zijn met als gevolg veel uitgaven en grote schuldenopbouw. 

Wanneer dan een nationale recessie optreedt, zou de overheid niet meer in staat kunnen zijn om 

een expansief fiscaal beleid te voeren wat zeer kostelijk zou kunnen zijn bij afwezigheid van een 

soeverein monetair beleid. Daarnaast zouden problemen in één land de Europese financiële markt 

kunnen verstoren. Dus ook na de start van de EMU was controle op overheidsfinanciën noodzakelijk.  

Het SGP stelt voorop dat elk EMU-lidstaat een stabiliteitsplan moet voorleggen. De kernpunten van 

dit stabiliteitsplan zijn dat het overheidstekort, behoudens uitzonderdelijke omstandigheden, 

maximaal 3% van het BBP bedraagt en dat de overheidsschuld beperkt blijft tot 60%. Het is echter zo 

dat er in het verdrag van Maastricht onder artikel 104c (Art., 104) enige flexibiliteit is ingebouwd om 

in uitzonderlijke omstandigheden tijdelijk af te wijken van de referentiewaarden. In theorie laat de 

excessive deficit procedure sanctionering toe maar in de praktijk bleek dit eerder dode letter. Sinds 

de crisis is er echter strenger toezicht op nationale begrotingen (De Grauwe, 2009b; ECB, 2005; 

Sibert, 2010; Van Hove, 2010). 
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Daarnaast dacht men met de no bail-out clausule in artikel 104 van het verdrag van Maastricht5 nog 

een bijkomende stok achter de deur te hebben om landen aan te zetten tot discipline en 

voorzichtigheid. Het komt er op neer dat de centrale bank overheden niet rechtstreeks mag 

financieren of krediet verlenen. Daarnaast stelt artikel 104b dat de gemeenschap of een lidstaat niet 

aansprakelijk is voor de schuldverbintenissen van andere eurolanden6 (Lane, 2012). Maar opnieuw is 

er enige flexibiliteit ingebouwd. Zo kan de ECB via transacties in de secundaire markt of met 

uitzonderlijke ingrepen overheden ondersteunen en kan de gemeenschap op basis van een voorstel 

van de Europese commissie financiële hulp verlenen aan landen die zich bevinden in uitzonderlijke 

omstandigheden die ze niet zelf onder controle hebben (European Union, 2012; Wyplosz, 2006). 

Deze bepalingen moeten overheden wijzen op het belang van gezonde financiën aangezien ze niet 

zomaar beroep kunnen doen op een eigen monetaire overheid als lender of last resort en er in 

principe geen sprake is van fiscale solidariteit7.  

Ondanks de Maastrichtcriteria en het SGP blijkt uit de analyse die volgt, dat divergenties in de 

eurozone niet helemaal weggewerkt werden en mogelijk een rol hebben gespeeld in het ontstaan en 

verergeren van de eurocrisis. Belangrijk hierbij is dat het een misvatting is dat het SGP coördinatie 

van het macro-economisch beleid in verschillende lidstaten ondersteunt aangezien het enkel 

bedoeld is om wantoestanden te vermijden maar verder niet veel voorschrijft (Wyplosz, 2009). Dit 

wil niet zeggen dat het SGP aan de basis ligt van de recente schuldencrisis aangezien deze eerder het 

resultaat was van de onhoudbare private schuldenopbouw en de bankencrisis. Wel blijkt dat het SGP 

als methode voor convergentie onvoldoende was (De Grauwe, 2010). Paradoxaal genoeg moesten 

landen een gezond beleid voeren om te mogen toetreden tot de EMU, maar, eens lid, was het 

mogelijk om ongestraft grote binnenlandse onevenwichtigheden in stand te houden (Boonstra, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Terug te vinden in Art. 123 in het verdrag van de Europese Unie en de functionering van de Europese Unie (European Union, 2012). 

6 
Art. 123  en Art. 125 in European Union (2012).

 

7 
Deze bepalingen hebben tijdens de crisis echter gezorgd voor dramatische gevolgen. Zie discussie hoofdstuk 8 en 9.
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3.4 Oorzaken divergenties 

Terwijl het monetair beleid gecentraliseerd is, zijn alle andere instrumenten voor economisch beleid 

nog steeds in handen van nationale overheden. Bijgevolg is het gebrek aan een politieke en fiscale 

unie mee de oorzaak van de economische divergenties. Nationale beleidsmakers hebben immers 

controle over het lokale arbeidsmarktbeleid, het sociaal, budgettair en fiscaal beleid. Verschillen op 

het vlak van belastingheffing, uitgaven, arbeidsmarktbeleid en dergelijke kunnen leiden tot 

divergente macro-economische ontwikkelingen (De Grauwe, 2012b). Maar ook de vorming van de 

EMU in 1999 was mee een belangrijke bron van macro-economische divergenties en veroorzaakte 

zelf een asymmetrische schok. Algemeen kunnen drie grote oorzaken van significante verschillen in 

inflatie, economische groei en werkloosheidsgraad onderscheiden worden (Angeloni & Ehrmann, 

2004; ECB, 2005; Fendel & Frenkel, 2009).  

Ten eerste is er de convergentiefactor van voorbijgaande aard. Door eurolidmaatschap kunnen 

sommige landen zoals Ierland genieten van veel lagere nominale en reële rentevoeten in vergelijking 

met vroeger. In combinatie met verregaande kapitaalmarktintegratie leidt dit tot meer 

kredietcreatie, vraag naar kapitaal en bijgevolg opwaartse druk op prijzen van voornamelijk vastgoed 

en niet-verhandelbare goederen. Een land als Duitsland kende al langer relatief lage rentevoeten 

waardoor de renteconvergentie in perifere landen een veel grotere impact had (Honohan & Lane, 

2003).  

Voor landen die een economische inhaalbeweging maken wordt vaak het Balassa-Samuelson-effect 

aangehaald. Het komt er op neer dat landen met een lager BBP per capita, lagere prijsniveaus 

kennen. Wanneer ze echter meer welvarend worden, stijgt de levenskost. Goederen en diensten die 

niet internationaal verhandeld worden, die een groot deel uitmaken van de HICP, spelen hierin een 

belangrijke rol. Het idee is dat verschillen in productiviteitsgroei tussen de sectoren van 

verhandelbare en niet verhandelbare goederen, veelal diensten, leiden tot hogere lonen en een 

stijging van het algemeen prijsniveau. Het mechanisme van dit effect kan als volgt worden 

omschreven. De productiviteitsgroei in sectoren van verhandelde goederen is door investeringen in 

kapitaal doorgaans hoger dan de minder kapitaalintensieve dienstensectoren van niet internationaal 

verhandelde goederen. Zolang lonen stijgen in overeenstemming met de productiviteit worden lonen 

in de verhandelde sectoren hoger zonder de eenheid arbeidskost op te drijven. Maar de grotere 

vraag naar arbeid leidt uiteindelijk ook tot opwaartse druk op de lonen in alle andere sectoren. Door 

arbeidsmobiliteit zullen immers ook de lonen in de binnenlandse niet verhandelde sectoren moeten 

stijgen om mensen aan te trekken. In deze sectoren wordt de hogere loonkost echter onvoldoende 

gecompenseerd door de lagere productiviteitsgroei waardoor bedrijven de prijzen verhogen. In een 

regime van vaste wisselkoersen leidt dit tot inflatie. Op die manier zullen landen die een groter 

verschil kennen in productiviteitsgroei tussen beide type sectoren hogere inflatie ervaren. Dit effect 

wordt geassocieerd met convergentie in levensstandaard. Landen met catching up zullen doorgaans 

sterkere productiviteitsgroei kennen in sectoren van internationaal verhandelde goederen terwijl de 

productiviteitsgroei in sectoren van niet verhandelde goederen meer gelijkaardig evolueert. Dus 

vooraleer er reële convergentie plaatsvindt, is hogere inflatie tijdelijk onvermijdelijk (Blanchard, 

2009; ECB, 2005; Honohan & Lane 2003; MacCoille & McCoy, 2002).  
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Ten tweede zijn er structurele verschillen tussen nationale economieën. Een belangrijk element is het 

verschil in openheid van de economie en het belang van extra EMU-handel. Hierdoor zal de 

wisselkoers van de euro in elke land een verschillend effect hebben op de inflatie. Zo tonen Honohan 

en Lane (2003) bijvoorbeeld aan dat de impact van de euro/dollar wisselkoers op de Ierse reële 

wisselkoers tijdens de periode 1999 en 2002 vijf keer groter was dan in Luxemburg en dat de impact 

op de consumentenprijsindex vijf keer zo groot was als in Frankrijk. Wanneer de euro zwakker is 

betekent dit goedkopere uitvoer maar ook duurdere invoer. In dit opzicht zou de hogere Ierse inflatie 

in de eerste jaren van de EMU mee het gevolg geweest zijn van de gezamenlijke munt (Honohan & 

Lane, 2003). Daarnaast worden landen gekenmerkt door een verschillend arbeidsmarktbeleid. 

Andere fundamentele factoren zijn de demografische samenstelling van de bevolking en de 

verschillende initiële niveaus van BBP per capita wat leidt tot verschillende niveaus van potentiële 

groei. 

Ten derde zijn er beleidsgerelateerde factoren. Fiscaal beleid is immers een belangrijke bron van 

verschillen in inflatie en economische groei. Daarnaast heeft het beleid invloed op structurele 

economische factoren zoals de loonvorming en flexibiliteit op de arbeidsmarkt met als voorbeeld 

automatische loonindexering in België tegenover loonmatiging in Duitsland.  

Ook is het zeer waarschijnlijk dat het monetair beleid zelf bijgedragen heeft tot divergenties doordat 

nationale economieën anders reageren op het rentebeleid van de ECB. Verschillen in monetaire 

transitiemechanismen, een andere impact en verschillende timing van een renteverandering ten 

aanzien van de economische conjunctuur en dergelijke, kunnen divergenties verder ondersteunen. 

Het gevaar is dat wanneer een land in volle economische expansie zit en een hoger dan gemiddelde 

inflatie kent, een te lage rente leidt tot lagere reële rentevoeten. Dit stimuleert op zijn beurt de 

binnenlandse vraag en veroorzaakt bijkomende procyclische inflatoire druk. De lagere rente leidt 

mogelijk ook tot een vastgoedzeepbel die op zijn beurt aanleiding geeft tot andere divergenties zoals 

op het vlak van kredietopbouw. Omgekeerd, in  landen waar inflatie lager is zal een 

gemeenschappelijk monetair beleid een contracyclisch effect hebben. Dit mechanisme staat in de 

literatuur bekend als ‘de Walters kritiek’ (Angeloni & Ehrmann 2004; ECB, 2005, Fendel & Frenkel, 

2009; Honohan & Lane, 2003; Lane, 2006a).  
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3.5 De divergenties in cijfers en de positie van Ierland 

In volgende paragrafen worden een aantal gegevens voorgesteld die een indruk geven van de mate 

van economische heterogeniteit binnen de eurozone, met focus op Ierland. Hierbij wordt naar 

analogie met Björksten en Syrjänen (2000) gekeken naar zes dimensies om de algemene 

economische situatie van landen met elkaar te vergelijken. Deze dimensies zijn: inflatie, economische 

groei, werkloosheidsgraad en arbeidsmarktflexibiliteit, groei van het binnenlands krediet en de 

overheidsfinanciën.  

3.5.1 Inflatie 

Een eerste dimensie is de inflatiegraad. Uit grafiek 1 en de cijfers in tabel 1 blijkt dat perifere landen 

als Ierland, Spanje, Portugal en Griekenland tijdens de periode van 1997 tot 2008, persistent een 

gemiddelde HICP of inflatiegraad hebben die boven het niveau van de eurozone ligt. Duitsland 

daarentegen zat steeds onder het gemiddelde. Samen met Finland, Oostenrijk, Frankrijk en België 

vormt Duitsland dan ook een cluster van landen met lage inflatie (Busetti, Forni, Harvey & Vendetti, 

2007). Toch slaagde de ECB er in om de geaggregeerde inflatie redelijk stabiel te houden en dicht bij 

2%, waardoor het doel van prijsstabiliteit gehaald lijkt te zijn8 (Beetsma & Giuliodori, 2010; De 

Grauwe, 2009b). Een opmerking is wel dat bij het samenstellen van de HICP voor de eurozone als 

geheel een gewogen gemiddelde genomen wordt van de HICP-niveaus in de verschillende 

eurolidstaten9.  

 

Figuur 1: Inflatieverschillen eurozone. Eigen figuur, data OECD (2013a). 

 

                                                           
8
 Al kan opgemerkt worden dat ook in andere ontwikkelde economieën zoals het VK en de VS de inflatie tussen 1999  en 2008 veel lager en 

stabieler was dan in het verleden. Het is op zich dus niet duidelijk of  het te danken is aan de ECB (Mongelli & Wyplosz, 2008). 
9
 Anno 2012  werd  78% van de HICP bepaald door de prijzen in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Hun gewicht in de HICP lag tussen 

1997 en 2012 altijd rond 75% tot 80% terwijl Ierland slechts een gewicht had van 1,4% (Eurostat, 2013a). 
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Inflatieverschillen tussen regio’s in een muntzone zoals de EMU of de VS zijn onvermijdelijk. Maar 

typerend voor de eurozone zijn de systematische verschillen doorheen de tijd alsook de wat hogere 

spreiding (Fendel & Frenkel, 2009; Mongelli, 2008). Toch is de divergentie op het vlak van inflatie, 

gemeten met de standaardafwijking en de range, in de eerste 10 jaar van de EMU kleiner geworden 

(Mongelli & Wyplosz, 2008). Vanaf de crisisjaren is er weliswaar opnieuw een wat hogere spreiding in 

inflatiegraad vast te stellen. 

Tabel 1: Evolutie divergenties inflatie (1992 -2012). Data Eurostat (2013a). 

 1992-1996  1997-1999 2000-2004 2005-2008 2009-2012 

Eurozone  -  1.3 2.2 2.5 1.8 

België 2.2  1.2 2.0 2.8 2.1 

Duitsland 3.1  0.9 1.5 2.2 1.5 

Ierland 2.2  2.0 4.1 2.7 0.0 

Griekenland 11.7  4.0 3.4 3.5 2.5 

Spanje 4.7  2.0 3.2 3.5 1.8 

Frankrijk 2  0.9 2.0 2.2 1.6 

Italië 4.6  1.9 2.5 2.5 2.2 

Luxemburg 2.4  1.1 2.8 3.4 2.4 

Nederland 2.5  1.9 3.0 1.8 1.8 

Oostenrijk 2.9  0.8 1.9 2.3 2.1 

Portugal 5.8  2.1 3.3 2.6 1.7 

Finland 1.5  1.3 1.8 1.9 2.5 

Standaardafwijking 2.68  0.88 0.79 0.60 0.68 

Range 10.1  3.2 2.6 1.8 2.6 

In de initiële jaren van de EMU (2000-2004) kende de Ierse inflatie een sterke opstoot en week ze 

significant af van de inflatiegraad in alle andere eurolanden. Uit de cijfers blijkt dat de hoge Ierse 

inflatie tussen 1997 en 2004 vooral toe te wijzen is aan de dienstensector en bijgevolg meer 

gekoppeld aan niet verhandelbare goederen, wat mogelijk wijst in de richting van het Balassa-

Samuelson-effect (Angeloni & Ehrmann, 2004, Eurostat, 2013a; Lane, 2006a; MacCoille & McCoy, 

2002). Toch lijkt nader onderzoek aan te tonen dat het Balassa-Samuelson-effect voor Ierland maar 

een beperkte rol heeft gespeeld en hoogstens enkel in de eerste jaren van de EMU. De reden is dat 

de economische groei in de late jaren 90 en begin 2000 vooral het resultaat is van toenemende 

tewerkstelling en slechts gedeeltelijk gedreven door hogere productiviteit. Bovendien was 

convergentie in levensstandaard ten aanzien van de andere landen in de eurozone en het Verenigd 

Koninkrijk (VK) reeds voltrokken (Honohan & Lane, 2003; Honohan & Lane, 2004; McColly, & McCoy, 

2002). Daarnaast blijkt dat inflatie van goederen en diensten vanaf 2005 beide ongeveer even hoog 

zijn (Eurostat, 2013a). Andere factoren spelen dus vermoedelijk een veel belangrijkere rol. 

De voornaamste verklaring lijkt de lage reële rente en de grote gevoeligheid voor de wisselkoers. Als 

landen een verschillende blootstelling hebben aan extra-EMU-handel kan geïmporteerde inflatie een 

deel van de divergenties in inflatiegraad verklaren. De depreciatie van de euro tegenover de dollar en 

de Britse pond in de eerste jaren van de EMU lijkt dan ook een rol te hebben gespeeld. Depreciatie 

betekent immers duurdere import en goedkopere export. Ierland ondervindt hier meer impact van 

omdat het een kleine open economie is terwijl het procentueel belang van intra-EMU handel in zijn 

totale handelsvolume het kleinst is van alle eurolanden. Ierland drijft immers veel handel met het VK 

en de Verenigde Staten (VS) (Honohan & Lane, 2003; Honohan & Lane, 2004).  
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3.5.2 Economische groei 

Een tweede dimensie waar naar gekeken wordt is de jaarlijkse groei van het reëel BBP. De vraag is of 

de conjunctuur en de mate van economische groei in de verschillende eurolanden min of meer gelijk 

loopt. Uit cijfers in tabel 2 blijkt dat de Ierse economische groei tussen 1997 en 2008 systematisch 

groter is dan de eurozone als geheel. Het Iers BBP groeit relatief gezien 2% tot 3% meer dan 

Duitsland en het eurogemiddelde, wat toch een significant verschil is met het oog op het voeren van 

een gezamenlijk monetair beleid. Een tweede vaststelling is dat de range, het verschil tussen het 

hoogste en laagste niveau van economische groei, minstens 3,1% bedraagt maar in de eerste tien 

jaar van de EMU sterk afneemt en bijgevolg wijst op reële convergentie. Maar vanaf 2009 is de 

divergentie in economische groei toch opnieuw zeer treffend. Belangrijk daarbij is dat het tijdstip 

waarop de crisis toeslaat niet dezelfde is aangezien Ierland al in het eerste kwartaal van 2008 een 

negatieve groei kent terwijl zich dat voor de eurozone als geheel slechts een jaar later voordoet10.  

Tabel 2: Divergentie groei reëel BBP 1997 – 2012, volume verandering (kettingmethode) 

ten opzichte van vorig jaar. Data Eurostat (2013). 

 1997-1999 2000-2004 2005-2008 2009-2012 

Eurozone 2.7 1.9 2.1 -0.4 

België 3.0 2.0 2.1 0.3 

Duitsland 1.8 1.1 2.2 0.7 

Ierland 10.5 6.0 3.7 -1.1 

Griekenland 3.5 4.3 2.8 -5.4 

Spanje 4.4 3.6 3.0 -1.3 

Frankrijk 3.0 2.0 1.6 0.1 

Italië 1.6 1.6 0.9 -1.5 

Luxemburg 6.9 4.2 4.0 0.2 

Nederland 4.3 1.7 2.8 -0.5 

Oostenrijk 3.2 2.0 2.8 0.5 

Portugal 4.5 1.5 1.2 -1.5 

Finland 5.0 3.1 3.2 -0.7 

Standaardafwijking 2.4 1.5 1.0 1.6 

Range 8.9 4.9 3.1 6.1 

Ten slotte wordt in figuur 2 een Philips curve op middellange termijn afgebeeld die het verband legt 

tussen twee kernvariabelen voor het monetair beleid namelijk nationale inflatie en groei van het 

reëel BBP. De correlatie tussen beide bedraagt 0,54 wat wijst op een positieve samenhang. Bijgevolg 

speelt ook de (nationale) vraag vermoedelijk een rol in het verklaren van de inflatieverschillen en 

liggen zowel structurele als conjuncturele factoren aan de basis van de divergenties (Angeloni & 

Ehrmann 2004, Lane, 2006a). 

                                                           
10

 Wanneer naar kwartaaldata wordt gekeken en de groei ten opzichte van het voorgaande kwartaal in beschouwing wordt genomen, blijkt 

dat de neerwaartse groeitrend zich reeds in het tweede kwartaal van 2007 inzet terwijl in de eurozone pas een jaar later (OECD 2013c). 
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Figuur 2: Philips curve eurolanden (1997 – 2008). Eigen figuur data Eurostat (2013) en OECD (2013a) 

3.5.3 Werkloosheidsgraad en arbeidsmarktflexibiliteit 

De eurozone kent sinds de jaren 90, in vergelijking met de VS en het VK, over het algemeen een hoge 

gemiddelde werkloosheidsgraad. Daarnaast wordt de eurozone gekenmerkt door een rigide 

arbeidsmarkt en lage arbeidsmobiliteit (Blanchard, 2006; Honohan & Lane, 2003; Krugman & 

Obstfeld, 2009; Wyplosz, 2006). Tussen de eurolanden is er echter ook grote heterogeniteit vast te 

stellen. Een derde factor waar dan ook naar gekeken kan worden voor het beoordelen van de 

divergenties binnen de eurozone is de werkloosheidsgraad en arbeidsmarktflexibiliteit. 

In tabel 3 is vast te stellen dat eurolanden onderverdeeld kunnen worden in twee groepen. Enerzijds 

zijn er de grote landen zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje waar de werkloosheidsgraad hoog is 

net zoals in Griekenland. Anderzijds kenden de kleinere landen als Ierland, Luxemburg, Nederland, 

Oostenrijk, Portugal en Finland een relatief lage en dalende werkloosheidsgraad (Blanchard, 2006). 

Wat opvalt, is dat Ierland tijdens de periode van 1997 tot 2008 systematisch een 3% tot 4% lagere 

werkloosheidsgraad heeft in vergelijking met het eurogemiddelde. Ook is vast te stellen dat de 

standaardafwijking van de werkloosheidsgraad voor alle eurolanden tot en met 2008 sterk daalt, 

maar tijdens de crisisperiode 2009 – 2012 zijn er opnieuw grote verschillen vast te stellen. Het 

illustreert dat niet alle landen in dezelfde mate getroffen werden door de crisis. 

Er wordt vaak geopperd dat de hoge Europese werkloosheid mee het gevolg is van 

arbeidsmarktrigiditeit. Daarom worden er in tabel 4 een aantal relevante indicatoren weergegeven. 

Een eerste maatstaf is de structurele of natuurlijke werkloosheidsgraad gedefinieerd als de non-

accelerating inflation rate of unemployment (NAIRU). Het idee is dat de geschatte langetermijntrend 

van de werkloosheidsgraad een niveau is dat prijzen (en lonen) op termijn niet beïnvloedt. Bijgevolg 

geeft het een aanwijzing van de mate waarin institutionele, fiscale en economische factoren een lage 

werkloosheidsgraad toelaten op middellange termijn. Tijdens de periode van 1997 tot 2012 is de 

NAIRU in Ierland en de eurozone systematisch 2% tot 3% hoger dan in de VS en het VK en schommelt 

hiermee rond 8% tot 10%. Opnieuw geven de divergente cijfers aan dat er structurele verschillen zijn 

in nationaal arbeidsmarktbeleid (Blanchard 2006; Krugman & Obstfeld, 2009). 
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Tabel 3: Evolutie geharmoniseerde en seizoensgecorrigeerde werkloosheidsgraad eurozone.  

 1997-1999 2000-2004 2005-2008 2009-2012 

Eurozonea 10.2 8.6 8.2 10.3 

België 9.0 7.5 7.8 7.7 

Duitsland 9.2 9.0 9.4 6.6 

Ierland 7.7 4.3 5.0 13.9 

Griekenland 11.6 10.5 8.7 16.0 

Spanje 15.7 11.2 9.3 21.2 

Frankrijk 10.8 8.7 8.7 9.8 

Italië 11.2 8.8 6.8 8.8 

Luxemburg 2.6 3.1 4.6 4.9 

Nederland 4.4 3.6 4.1 4.5 

Oostenrijk 4.3 4.1 4.5 4.4 

Portugal 5.8 5.9 8.6 12.9 

Finland 11.4 9.1 7.3 8.0 

Standaardafwijking 3.7 2.7 2.0 5.0 

Range 13.1 8.1 5.3 16.8 
a
Eurozone: EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA17-2009. Eigen tabel, data Eurostat (2013). 

Andere indicatoren die een aanwijzing geven van arbeidsmarktrigiditeit zijn: de langetermijn- 

werkloosheidsgraad, de vertegenwoordiging door de vakbond, het netto vervangingsinkomen bij 

werkloosheid, het verschil tussen de loonkost voor de werkgever en wat de werknemer netto 

ontvangt (tax wedge) en de mate van job bescherming of met andere woorden hoe moeilijk of 

gemakkelijk het is om werknemers aan te werven of te ontslaan (Blanchard, 2006; Bjöksten & 

Syrjänen, 2000). Hoe genereuzer de werkloosheidsvergoeding en hoe meer de wetgeving jobs 

beschermt, des te minder werklozen gestimuleerd worden om elders een job te zoeken en hoe 

groter de kost en het risico voor werkgevers om een werknemer in dienst te nemen. Bijgevolg heeft 

dit een negatieve invloed op het structureel werkloosheidniveau (Blanchard, 2006). Wanneer de 

wetgeving rond arbeidsbescherming minder strikt is worden lonen sneller aangepast. Hoe trager 

lonen aangepast worden, hoe trager de economie zich kan aanpassen aan een economische schok 

wat leidt tot meer werkloosheid (Blanchard, 2006).  

Op het vlak van arbeidsmarktflexibiliteit en arbeidsmobiliteit is Ierland eerder een Europese 

uitzondering. Gegevens van tabel 4 tonen dat de werkloosheidsgraad op lange termijn, de 

vakbondsvertegenwoordiging, de vrijgevigheid van het sociaal opvangnet, de loon wig en mate van 

job bescherming, allemaal wijzen in de richting van relatief veel flexibiliteit. Een bijkomend feit is de 

hoge Ierse netto immigratiegraad. Tussen 1997 en 2008 was netto immigratie jaarlijks goed voor 0,5 

tot 1,5% aangroei van de totale bevolking (Bjöksten & Syrjänen, 2000; Department of Finance, 2013). 

Data van de OECD (2013a) geven aan dat over dezelfde periode, Ierland een jaarlijkse gemiddelde 

netto immigratie had van 8.9 mensen per 1000 inwoners terwijl in de andere landen, België (3,75), 

Duitsland (1,3), Finland (1,3), Frankrijk (1,3), Griekenland (3,7), Italië (4,9) Nederland (1), Oostenrijk 

(3,5) en Portugal (3,9), dit cijfer veel lager is. Enkel Spanje en Luxemburg met respectievelijk een 

gemiddelde netto immigratie van 10,7 en 10,1 mensen per 1000 inwoners scoren hoger.  
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Tabel 4: Indicatoren rigiditeit arbeidsmarkt eurolanden 

 Nairu1 

(%) 

Langetermijn 

werkloosheid2 

(%) 

Vakbond-

dichtheid3 

(%) 

Netto 

vervangins-

inkomen4 (%) 

Tax 

wedge5 

 

Index job- 

bescherming6 

 

Eurozone 8,7 3,6 - - -  

België 8,1 4,2 52,4 0,57 55,9 2,5 

Duitsland 7,9 4,9 23,4 0,60 51,5 2,39 

Ierland 8,3 2,1 36,9 0,31 22,3 1,32 

Griekenland 10,2 5,4 25,6 0,37 41,0 2,81 

Spanje 12,8 4,4 15,7 0,56 38,0 3,01 

Frankrijk 9,0 3,7 8,0 0,70 49,7 2,89 

Italië 8,5 5,2 34,4 0,63 46,6 2,38 

Luxemburg 3,6 0,9 41,9 0,84 34,7 3,35 

Nederland 3,9 1,5 21,9 0,68 39,2 2,13 

Oostenrijk 4,2 1,2 35,0 0,55 49,0 2,15 

Portugal 6,6 2,9 21,9 0,84 36,9 2,93 

Finland 9,7 2,7 74,3 0,51 43,8 2,03 

VS 5,5 0,5 12,6 0,56 29,8 0,65 

VK 6,1 1,4 19,7 0,15 32,8 1,10 
Noot. Eurozone is de euro15 groep. 

1
Gemiddelde waarde 1997 – 2007 (OECD, 2013a). 

2
Langetermijnwerkloosheidsgraad, gemiddelde 

waarde 1997 – 2007 (Eurostat, 2013a).
3
Vakbonddichtheid gedefinieerd als het aantal werknemers die lid zijn van de vakbond ten opzichte 

van het totaal aantal loonwerkers. Gemiddelde waarde 1997 - 2007 (OECD, 2013c) 
4
Netto vervangingsinkomen als percentage van het 

gemiddelde loon van een werknemer (average worker wage). Data: Van Vliet en Caminada (2012).
5
Tax wedge gedefinieerd als het 

procentuele verschil tussen de totale loonkost van een werknemer, met een gemiddeld loon zonder kinderen, en de netto ontvangst door 

de werknemer (OECD, 2013a). 
6
Het is een composiete index van de OECD (2013a) die de relatieve mate van job bescherming aangeeft. 

Alle indicatoren wijzen er dus op dat Ierland toch een relatief flexibele arbeidsmarkt heeft (Bjöksten 

& Syrjänen, 2000). Maar de eurozone in zijn geheel daarentegen scoort veel minder goed. Het 

aangehaalde cijfermateriaal illustreert de divergente situaties op de arbeidsmarkt en ondersteunt 

bijgevolg de algemene opvatting dat de eurozone nog geen sterk geïntegreerde arbeidsmarkt heeft. 

Grotere arbeidsmobiliteit en loonflexibiliteit zouden in theorie, een negatieve vraagschok sneller 

kunnen opvangen zonder sterke stijging van de werkloosheid en zonder een verandering van de 

rente of wisselkoers. Bijgevolg is een belangrijk compensatiemechanisme voor de afwezigheid van 

een nationaal monetair beleid onvoldoende aanwezig (Mongelli & Wyplosz, 2008). 

3.5.4 Reële rentevoeten, binnenlands krediet en huizenprijzen 

Een vierde factor is de groei van het binnenlands krediet die positieve samenhang lijkt te vertonen 

met de reële rentevoeten dat op zijn beurt afhangt van de inflatie en de nominale rentevoet. Een 

meer dan gemiddelde inflatie impliceert dan ook een lagere of zelfs negatieve reële rente. Dit heeft 

impact op de geaggregeerde vraag, de gemiddelde huizenprijzen en kan leiden tot een 

vastgoedzeepbel. Dus in landen waar inflatie hoog is zal er extra opwaartse druk op de prijzen zijn 

wat divergenties in de hand werkt overeenkomstig met de Walters kritiek (Honohan & Lane, 2003).  

Tabel 5 geeft de evolutie weer van de reële rentevoeten voor verschillende eurolanden. Ten eerste is 

vast te stellen dat ieder land vanaf 1999 geniet van een lagere reële rente. Dit was dan ook een 

belangrijke motivatie voor de oprichting van de EMU. De lagere rentes zijn ondermeer het gevolg van 

lagere inflatie (verwachtingen) en integratie van de financiële markten. Maar de daling in 

rentevoeten was veel groter in de perifere landen (Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Spanje) en 

leidde mogelijk tot grote groei in kredietverlening en lokale vastgoedbubbels (Lane, 2006a).  
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Tabel 5: Reële rentevoeten eurolanden (1993 - 2012) 

 1993-1998 1999-2004 2005-2008 2009-2012 

België 2,94 1,32 0,82 -1,12 

Duitsland 2,37 1,87 1,53 -0,38 

Ierland 4,39 -0,50 -0,29 1,29 

Griekenland - 1,30 0,10 -1,68 

Spanje 4,14 0,15 0,11 -0,78 

Frankrijk 3,77 1,56 1,61 -0,42 

Italië 4,66 0,84 1,23 -1,03 

Luxemburg 2,96 1,03 0,83 -1,17 

Nederland 2,12 0,68 1,81 -0,81 

Oostenrijk 2,38 1,43 1,26 -1,02 

Portugal 4,41 0,10 0,94 -0,74 

Finland 3,67 1,66 1,35 -0,85 

Noot. Reële rentevoet gedefinieerd als de kortetermijnrente – de consumentenprijsindex. Data OECD (2013a) 

In figuur 3 wordt de jaarlijkse gemiddelde groei van het nominaal krediet, verschaft door de 

binnenlandse banksector, afgebeeld in combinatie met de jaarlijkse verandering in reële 

huizenprijzen. De correlatie tussen beide bedraagt 0,58. Opvallend is dat Spanje en Ierland de 

hoogste groei in krediet en huizenprijzen kenden en het hardst getroffen werden door de crisis (De 

Grauwe, 2010). Daarnaast is vast te stellen dat de evolutie van de reële huizenprijzen sterk 

uiteenloopt. Welvaart in een land is sterk gekoppeld aan vastgoed dat voornamelijk door 

binnenlandse mensen wordt aangehouden. De divergente evolutie in vastgoedprijzen verklaart dan 

ook mee de verschillende niveaus van nationale consumptie en kredietvorming (Lane, 2006a).  

 

Figuur 3: Verandering reële huizenprijzen en groei nominaal krediet als percentage van het BBP. Data huizenprijzen OECD 

(2013a) en groei nominaal krediet van The Worldbank (2013). 
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3.5.5 Competitieve positie 

Als gevolg van de verschillende macro-economische prestaties op het vlak van inflatie, economische 

groei, krediet en arbeidsmarktbeleid zijn er grote divergenties in de evolutie van de onderlinge 

competitiviteit. Bij afwezigheid van een soevereine munt kan een inflatieverschil leiden tot 

competitiviteitverlies aangezien de prijzen sterker stijgen dan in het buitenland. Daarbij komt het 

gevaar van overschooting via een loon-prijs spiraal. Als inflatie hoog is, eisen mensen een hoger loon, 

maar dit betekent opnieuw hogere kosten voor bedrijven wat op zijn beurt leidt tot hogere prijzen 

(Eichengreen, 2009; Honohan & Lane, 2003). 

In figuur 4 wordt de evolutie weergegeven van reële wisselkoers op basis van de eenheid arbeidskost 

vanaf 1999. De reële wisselkoers drukt de gemiddelde waarde van de euro ten opzichte van de dollar 

uit maar gecorrigeerd voor de eenheid arbeidskost. Bijgevolg geeft het een goede indicatie van de 

onderlinge evolutie van de kostcompetitiviteit van de verschillenden landen. 

Opvallend is dat Spanje, Italië, Griekenland, Portugal, Ierland en Nederland sterk aan competitiviteit 

inboetten aangezien ze een sterke reële appreciatie kennen terwijl andere landen significant beter 

presteren. Tussen 2003 en 2008 kende Ierland een reële appreciatie van bijna 20%. De verklaring is 

dat na de sterke economische groei in de late jaren 90 en begin 2000, de lonen sterk bleven stijgen 

terwijl de productiviteit onvoldoende toenam (Giavazzi & Spaventa, 2010). Er zijn twee opvallende 

observaties. Ten eerste is er de merkwaardige verbetering van de Ierse competitiviteit na 2008 als 

resultaat van loonsverlagingen. Ten tweede is er Duitsland dat dankzij loonmatiging een sterke reële 

depreciatie kende. Op deze manier oefent het druk uit op andere landen om een gelijkaardige 

politiek van loonmatiging te volgen omdat andere landen anders uit de markt worden geduwd wat 

ook wel eens een beggar their neighbour beleid wordt genoemd. Het illustreert in zeker zin het 

gebrek aan coördinatie van het economisch beleid (De Grauwe, 2009; European Commission, 2010). 

 

Figuur 4: Reële wisselkoers gebaseerd op de eenheid arbeidskost, prestatie relatief ten opzichte van de euro 15 groep. 

Basisjaar 1999 = 100. Bron AMECO database (European Commission, 2013a). 
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De divergente trends tonen de economische en financiële kwetsbaarheid van bepaalde landen. Zo 

liep het Ierse cumulatieve tekort op de lopende rekeningen tussen 1999 en 2008 op tot -19% van het 

BBP. Het is een symptoom van overconsumptie, minder sparen, sterke kredietopbouw, minder 

export en vooral dat er geleend wordt van het buitenland. Het is een weerspiegeling van de 

onevenwichtigheden en het mogelijk gevolg van de Walters kritiek. De kapitaalinstroom werd vooral 

gebruikt om te investeren in de bouw- en vastgoedsector wat echter niet leidt tot verhoogde 

productiviteit. Vroeg of laat moet er een binnenlandse correctie komen via prijs en loonaanpassingen 

om de internationale competitiviteit te herstellen wat echter kan leiden tot een deflatoire spiraal 

met hogere werkloosheid, minder consumptie en investeringen (De Grauwe, 2009b; Eichengreen 

2010; European Commission, 2010; Mongelli & Wyplosz, 2008). 

3.5.6 Overheidsschuld 

Een indicator om de divergenties op het vlak van overheidsfinanciën te boordelen is de schuldgraad 

van de overheden uitgedrukt als percentage van het BBP. Figuur 5 toont dat voor de crisis, alle 

landen er in slaagden om de overheidssschuld te verkleinen al zijn er grote verschillen vast te stellen. 

Opvallend is dat Ierland en Spanje voor de crisis de laagste schuldgraad hadden in de gehele 

eurozone maar toch zeer hard getroffen werden door de schuldencrisis wat opnieuw de 

asymmetrische aard van de financiële crisis illustreert. Met de crisis werd er dan ook een opdeling 

gemaakt tussen landen en sprak men in de media van de zwakkere landen of de PIIGS: Portugal, 

Ierland, Italië, Griekenland en Spanje.  

 

Figuur 5: Evolutie schuldgraad overheden. Data AMECO database (European Commission, 2013a), geaggregeerde 

algemene overheidschuld als percentage van het BBP. 
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3.6 Endogeniteit van de OM en financiële integratie 

Voorstanders van de eurozone argumenteren dat de euro ertoe leidt dat economieën met verloop 

der tijd meer integreren en bijgevolg evolueren naar een optimale muntzone (OM) (ECB, 2012c; 

Frankel & Rose, 1997; Lane, 2006a). Het aangehaalde cijfermateriaal van de eerste tien jaar van de 

EMU betreffende inflatie en economische groei doet dit vermoeden al maakte de crisis duidelijk dat 

de verschillen in macro-economische prestaties nog steeds groot zijn. In de volgende paragrafen 

wordt daarom het belang van financiële integratie nader toegelicht en wordt beoordeeld in welke 

mate de euro zelf leidt tot convergentie van macro-economische prestaties. 

Een eerste cruciale dimensie is de integratie van de financiële markten. Een geïntegreerde financiële 

markt kan gedefinieerd worden als een omgeving waarin iedere economische agent onderhevig is 

aan dezelfde regels en in dezelfde mate toegang heeft tot financiële instrumenten. Financiële 

integratie biedt talrijke voordelen. Een eerste voordeel is dat er minder belemmeringen zijn op 

financiële transacties wat in theorie leidt tot efficiënte allocatie van middelen of met andere 

woorden, middelen worden ingezet daar waar ze het productiefst zijn. Een tweede voordeel is dat 

een beter ontwikkeld financieel systeem resulteert in meer economische groei (ECB 2012c, Lane, 

2006b; De Grauwe & Mongelli, 2005). Financiële integratie speelt daarnaast ook een cruciale rol in de 

economische en monetaire integratie. Het monetair beleid wordt immers geïmplementeerd via het 

financieel banksysteem en bepaalt bijgevolg hoe efficiënt en gelijkmatig het monetair 

transmissiemechanisme plaatsvindt (ECB, 2012c). 

In de pré-crisis periode is vast te stellen dat de rentes op langetermijnoverheidsobligaties sterk 

convergeerden. Sinds de inrichting van de EMU in 1999 is ook het volume aan uitgegeven 

bedrijfsobligaties sterk toegenomen (Lane 2006a; Lane 2006b). Beide evoluties wijzen op 

toegenomen integratie. Duitse obligaties worden vaak als referentie gehanteerd omdat de Duitse 

obligatiemarkt sterk geïntegreerd is met de rest van de wereld. Bijgevolg geeft het een idee van wat 

de rente zou moeten zijn in een goed geïntegreerde Europese obligatiemarkt.  

Figuur 6 toont dat de spread of het renteverschil tussen Duitse en Ierse overheidsobligaties van meer 

dan 1% in 1993, evolueert naar een negatieve spread van -0.3% in 2005, waarna de spread amper 

0.1% bedroeg. De Ierse rentedaling reflecteert enerzijds convergentie in fundamentele factoren zoals 

een hogere levenstandaard en gezondere overheidsfinanciën. Anderzijds is dit het resultaat van het 

wegvallen van een wisselrisico. De markt voor obligaties van kleine landen die schuldpapier uitgeven 

in eigen munt is immers minder liquide en de wisselkoers is mogelijk zeer volatiel wat onzekerheid 

met zich meebrengt waarvoor investeerders gecompenseerd willen worden.  

Hetzelfde scenario speelde zich af voor landen als Spanje, Portugal, Italië en Griekenland. Landen als 

Nederland, België en Frankrijk daarentegen hadden reeds voor de EMU een relatief lage spread. De 

renteconvergentie is een indicatie dat investeerders de obligaties van verscheidene landen als 

gelijkwaardige substituten beschouwden in overeenstemming met de wet van één prijs. Ook de 

interbancaire markt lijkt door de invoering van de euro een geïntegreerd geheel te vormen. Het 

gevolg is dat overheden zich goedkoper kunnen financieren. Bovendien zorgt deze integratie ervoor 

dat het monetair beleid een meer symmetrische impact heeft op de verschillende eurolanden. Het 

nadeel is echter dat de kans op een systeemcrisis verhoogt door de onderlinge afhankelijkheid van 

financiële instellingen, zeker bij afwezigheid van degelijke supranationale supervisie en regulering 

(ECB, 2012c; Lane, 2006b). 
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Figuur 6: Spread Ierse 10-jarige obligaties ten opzichte van Duitse. Eigen figuur, data OECD (2013a). 

De retail banksector en bijgevolg de kredietmarkt voor particulieren en ondernemingen is echter nog 

niet volledig geïntegreerd11 (Angeloni & Ehrmann, 2004, De Grauwe 2010; ECB, 2012c; Lane 2006a, 

Lane 2006b). Retail markten worden gedomineerd door lokale spelers mee doordat regulering of 

supervisie nog steeds grotendeels een nationale aangelegenheid is. Dit leidt mogelijk tot 

protectionisme in het voordeel van lokale spelers of ‘nationale kampioenen’ (Wyplosz, 2009).  

Een bijkomend gegeven is dat vanaf de crisis in 2008 de spread van perifere landen sterk gestegen is. 

De financiële markten werden bewust dat bij afwezigheid van Europees fiscaal federalisme en de no 

bail-out clausule in het verdrag van Maastricht, een land kan overgaan tot wanbetaling (ECB, 2012c). 

Het meest recente rapport van de ECB (2012c) stelt dan ook onomwonden dat financiële integratie 

sinds 2007 sterk achteruit gegaan is. De risicopremies verschillen sterk van land tot land onder 

andere door de sterk uiteenlopende overheidschulden en macro-economische prestaties12.   

Wat handel betreft zou de euro in de eerste vijf jaar verantwoordelijk zijn voor een toename van de 

intra-EMU handel met 5% tot 15%. (Baldwin, 2006; Baldwin, Frankel & Melitz, 2006; Lane, 2006a). 

Daarnaast lijkt de euro bijgedragen te hebben tot meer handel met landen buiten de eurozone 

(Mongelli & Wyplosz, 2008). Voorstanders van de euro stellen dat handelsintegratie uiteindelijk leidt 

tot een meer gelijk verloop van de economische cyclus in de verschillende lidstaten13. Grote vraag in 

één land zou een positief effect hebben op de vraag voor de Europese handelspartners (Baldwin, 

2006; Frankel & Rose, 1997). Maar aangezien het handelseffect relatief bescheiden lijkt te zijn zal dit 

alleen niet leiden tot harmonisering van de nationale economieën. Bovendien verschilt het gunstige 

handelseffect van land tot land. Ierland zou tot 10% voordeel halen maar andere Europese 

kernlanden, die al voor de euro sterk geïntegreerd waren, echter veel meer (Baldwin, 2006). 

                                                           
11

 Een mogelijke indicatie is het prijsverschil voor leningen of andere financiële diensten verleend door een bank aan binnenlandse of 

buitenlandse klanten. Data van de ECB geven aan dat bij leningen toegekend aan gezinnen door financiële instellingen, de range van het 

rentetarief toch 2% bedraagt. In een volledig geïntegreerde markt zou de wet van één prijs moeten opgaan en zou het rentetarief voor 

verleend krediet in elke markt of land ongeveer dezelfde zijn (ECB, 2012c). 
12

 Ook speelt de afwezigheid van een degelijk eurowijd institutioneel financieel kader een belangrijke rol. Het betreft de afwezigheid van: 

een fiscale unie, een bankenunie en een krachtdadig Europees toezichthouder (zie discussie hoofdstuk 8).  
13

 Toch alvast in het geval dat er meer handel is tussen dezelfde industrieën in plaats van specialisatie op basis van comparatieve 

voordelen. In het laatste geval zouden landen gevoeliger worden voor idiosyncratische schokken door minder diversificatie. In het 

algemeen lijkt empirisch bewijs wel te wijzen op een gunstig integratie-effect (De Grauwe & Mongelli, 2005; Frankel & Rose, 1997). 
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3.7 Conclusie 

Op basis van de analyse wordt besloten dat de EMU niet geheel voldoet aan de voorwaarden van een 

optimale muntzone. Er is één monetair beleid maar een veelheid aan nationaal economisch beleid. 

De macro-economische prestaties van de verschillende eurolanden vertonen op het vlak van inflatie, 

economische groei en arbeidsmarktbeleid dan ook relatief grote divergenties. Deze verschillen 

worden verklaard door structurele en culturele factoren maar ook door eurolidmaatschap zelf. De 

Walters kritiek betreffende het one size fit all beleid van de ECB stelt immers dat de nominale rente 

dezelfde is voor alle landen binnen de eurozone terwijl de inflatieniveaus verschillend zijn. Het gevolg 

is dat de reële rente, datgene waar economische actoren op reageren, voor elk land verschillend is. 

Hoge regionale inflatie en lage rente werkt divergenties mogelijk in de hand. Ook is de invloed van de 

wisselkoers van de euro voor elk land verschillend aangezien ze in verschillende mate handel voeren 

met niet- eurolanden. Bovendien is er in Europa weinig arbeidsmarktflexibiliteit en fiscaal 

federalisme. Niettegenstaande was er in de periode van 1999 tot 2008 enige convergentie (van 

inflatie) vast te stellen en verregaande integratie van de financiële markten. Ook heeft de euro geleid 

tot lagere rentevoeten en toename van de handel. Het uitbreken van de crisis had echter 

asymmetrische gevolgen. Sommige landen werden veel harder getroffen dan andere en maakte de 

financiële en economische kwetsbaarheid van bepaalde landen zeer duidelijk. De eurozone heeft 

bijgevolg behoefte aan verdere economische, fiscale en politieke integratie. Het SGP is verre van 

voldoende en er is geen instrument om economisch beleid effectief op elkaar af te stemmen. 

Ierland is binnen de eurozone een buitenbeentje. Het kende systematisch een hogere inflatie en 

economische groei. Bijgevolg wijst de theorie van optimale muntzones er op dat de kosten van de 

opgave van een soeverein monetair beleid groot kunnen zijn. Aangezien de Ierse reële rentevoet 

zeer laag was en zelfs negatief, zou de Walters kritiek over de procyclische interactie tussen hoge 

regionale inflatie en relatief lage nominale rentevoeten een verklaring kunnen zijn voor de veel 

sterkere Ierse kredietgroei en stijgende vastgoedprijzen in vergelijking met de eurozone als geheel. 

Dit wijst er op dat eurolidmaatschap zelf heeft bijgedragen tot de afwijkende Ierse economische 

evolutie en dat convergentie, nagestreefd met het verdrag van Maastricht, niet heeft 

plaatsgevonden. Het land zag zijn internationale competitiviteit ten opzichte van de andere 

eurolanden dan ook sterk achteruit gaan. De opgave van een eigen monetair- en wisselkoersbeleid 

leidt er immers toe dat de aanpassing aan opwaartse druk op de prijzen, door de grote vraag en 

relatief grote (Ierse) economische groei, tot uiting komt in een appreciatie van de reële wisselkoers.  

In de eerste jaren werd dit gecompenseerd met een zwakkere euro. Dankzij grote openheid en het 

grote belang van extra-EMU handel kon Ierland relatief meer genieten van het gunstig 

wisselkoerseffect. Daardoor kon Ierland gedurende lange tijd verlies aan competitiviteit verdoezelen 

terwijl het structurele ingrepen had moeten doen om de concurrentiekracht en de macro-

economische stabiliteit te vrijwarn. 

Maar een opmerking is dat Ierland goed scoort op het vlak van arbeidsmarktflexibiliteit en een 

kleine, zeer open economie is. Bijgevolg zijn de voordelen van een eigen nationale munt en monetair 

beleid relatief kleiner. Ten slotte, de gedachtegang van de optimale muntzone gaat uit van de 

vergelijking tussen een regime met een volledig vrije wisselkoers en een gezamenlijke munt, en een 

volledig onafhankelijk monetair beleid. Hierbij is het belangrijk dat de wisselkoersen en het monetair 

beleid van de eurolanden al voor 1999 niet meer geheel onafhankelijk van elkaar waren. 
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4. De Keltische tijger en de vastgoedzeepbel 

Vooraleer over te gaan tot een analyse van de Ierse crisis volgt een literatuuroverzicht van de Ierse 

economie over de periode 1970-2008. Dit overzicht laat toe om de Ierse financiële crisis beter te 

begrijpen en te kaderen binnen de Europese Monetaire Unie (EMU). In vorig hoofdstuk werd immers 

vastgesteld dat de Ierse economische situatie afwijkt van de meeste andere eurolanden. Er wordt 

gefocust op de periode na de economische omwenteling in 1994 en de aanloop naar de 

vastgoedzeepbel. Eerst wordt de periode voorafgaand aan de Keltische tijger kort besproken om 

vervolgens de jaren 1994-2000 met enorme economische groei te verklaren. Ten slotte wordt een 

overzicht gegeven van de macro-economische ontwikkelingen in het post ‘Tijgertijdperk’ die 

aanleiding hebben gegeven tot de vorming van een consumptie- en vastgoedzeepbel en de 

daaropvolgende crisis. Deze analyse helpt te verklaren waarom net Ierland zo hard getroffen werd. 

4.1 De economische voorgeschiedenis: het arme Ierland 

De Ierse Republiek behoorde lange tijd tot een van de armste landen in Europa. In de jaren 50 

groeide de economie traag aan een gemiddeld groeiritme van het BBP van 2% ten gevolge van 

overdreven protectionisme, terwijl in de rest van Europa sprake was van de golden age met sterke 

post-oorlogse groei. Midden jaren 60 verschoof de nadruk naar exportgedreven groei en begon de 

economie, net zoals eerder in de rest van Europa, geleidelijk sneller te groeien met een gemiddeld 

groeiritme van 4% (Powell, 2003). 

De periode 1973 - 1987 wordt gekenmerkt door een expansief Keynesiaans beleid en toetreding tot 

de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Om de eerste en tweede oliecrisis op te vangen 

werden de overheidsuitgaven sterk verhoogd. De economie werd ondersteund maar het leidde 

echter tot een chronisch overheidstekort en uiteindelijk tot een fiscale crisis. Bovendien groeide het 

BBP over deze periode gemiddeld slechts met 1,9%,  en waren de rentevoeten wereldwijd zeer hoog 

als gevolg van de deflatiepolitiek van de FED en Britse regering met Thatcher (Powell, 2003). 

Bovendien was Ierland in 1979 lid geworden van het Europees Monetair systeem (EMS). Op die 

manier kon de Ierse economie verder geïntegreerd worden in de Europese markt, kwam men los van 

het Britse pond en hoopte Ierland te genieten van lagere inflatie door de eigen munt te koppelen aan 

de Duitse Mark. De beslissing was echter voornamelijk politiek geïnspireerd en symbolisch omdat 

men zo los kwam van de postkoloniale link met het VK (Honohan & Murphy, 2010). Maar het gevolg 

was dat Ierland een vaste wisselkoers moest aanhouden ten opzichte van andere EMS leden 

waardoor er geen ruimte was voor een expansief monetair beleid. Aangezien het de schuldenberg 

niet kon monetariseren via hoge inflatie waren structurele (fiscale) hervormingen de enige oplossing. 

Daarnaast was inflatie net gereduceerd van 19,6% in 1981 tot 4,6% in 1986 en wou men deze 

verwezenlijking niet teniet doen (Honohan & Walsh, 2002; Murphy, 2000). 

Tegen 1987 bedroeg de overheidsschuld 109% van het nominaal BBP, de werkloosheidsgraad 17% en 

de belastingdruk was reeds zeer hoog. Zo was het aandeel van de belastingen in het Bruto Nationaal 

Product (BNP) gestegen van 28% in 1979 naar 38% in 1984 en bedroeg het hoogste marginaal 

belastingstarief al 65% (IMF, 2012; Powell, 2003). De kosten van de schuldfinanciering, de te betalen 

rentelasten, werden onhoudbaar. In 1987 ging maar liefst 29,8% van de belastinginkomsten naar het 

betalen van intresten (Department of Finance, 2013). Daarom voerde de nieuwe leidende politieke 

partij Fianna Fail in 1987 een grote fiscale hervorming door. In tal van publieke sectoren werden 
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uitgaven sterk gereduceerd en belastingen stelselmatig verlaagd. Er werd bewust gekozen om de 

belastingdruk te verlagen omdat een eerdere poging in 1982 om de overheidsfinanciën terug 

structureel gezond te maken met hogere belastingen mislukte. De deflatoire maatregelen 

resulteerden, na een recessie, in het wegwerken van het primair overheidstekort, meer economisch 

liberalisme en een economische groei van 4% tegen 1989 (Powell, 2003). De fiscale hervormingen 

worden aanzien als een belangrijke voorwaarde voor de sterke economische heropleving14 (Honohan 

& Walsh, 2002). Deze maatregelen werden vergezeld van een devaluatie of een verlaging van de 

wisselkoers en resulteerde in hogere internationale competitiviteit (Barry & Fitz Gerald, 2001). 

Belangrijk om de competitiviteit van Ierland op te krikken was de instelling, in 1987, van de 

zogenaamde social partnership agreement tussen overheid, vakbonden en werkgevers. Zo werden 

van dan af lonen collectief onderhandeld waarbij vakbonden loonmatiging beloofden in ruil voor 

verlaging van de arbeidslasten en stabiele prijzen. Het was een belangrijke maatregel om 

multinationale bedrijven aan te trekken en jobs te creëren (Powell, 2003). Het systeem werd 

ingesteld in een periode waarin de werkloosheidsgraad hoog was en de invloed van de vakbonden 

kleiner was geworden. Of het systeem met lagere lasten op werknemers geleid heeft tot meer 

looncompetitiviteit is empirisch moeilijk aan te tonen maar verschillende auteurs geloven toch dat 

het een significante rol heeft gespeeld (Dellepiane & Hardiman, 2011; Honjo, Hunt, Koeva, & Badia, 

2004; Honohan & Walsh, 2002). Vanaf 1987 begon de levensstandaard dan ook sterk toe te nemen, 

en tegen 2000 had Ierland de achterstand met andere geïndustrialiseerde landen ingehaald (Powell, 

2003).  

Een volgende stap in de Europeanisering na de toetreding tot het EMS was de verbintenis tot de 

Europese eenheidsmarkt in 1992 en een toekomstige monetaire unie. Dit impliceerde vrij verkeer 

van goederen, arbeid en kapitaal. Initieel leidde dit tot speculatie op de Ierse munt, waarop de 

overheid de rentevoeten verhoogde, wat dan echter de binnenlandse economie tijdelijk afremde. 

Daarom werd overgegaan tot een bredere ERM wisselkoersband. De stabielere wisselkoersomgeving 

na 1993 en de verwachting dat rentevoeten zouden convergeren naar Duits niveau zouden de 

geaggregeerde vraag sterk ondersteund hebben. Bovendien kon Ierland volop profiteren van de 

globalisering en werd het door de Europeanisering een platform voor Amerikaanse bedrijven gericht 

op de Europese markt (Murphy, 2000). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

Powell (2003) en Honohan en Walsh (2002) halen de expansieve fiscale contractietheorie aan. Deze stelt dat fiscale contractie bij private 

actoren de verwachting kan opwekken dat het aandeel van overheidsuitgaven in het BBP permanent verlaagd zullen worden zodat 

belastingen lager zullen zijn. Bijgevolg zullen consumenten en bedrijven meer beschikbaar inkomen verwachten en proportioneel meer 

uitgeven en investeren dan de daling in overheidsuitgaven. De theorie wordt door beide auteurs echter sterk in twijfel getrokken. 
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4.2 De Keltische tijger: 1994-2000 

Tussen 1994 en 2000 was sprake van een Iers economisch mirakel. Het reëel BBP per capita, de 

werkgelegenheid en de productiviteit stegen sterk. Tijdens deze periode groeide de economie 

gemiddeld 8,5% per jaar (IMF, 2012). Dankzij deze periode kreeg Ierland de bijnaam ‘Keltische tijger’. 

Figuur 7 toont hoe het Iers inkomen of welvaartsniveau, gedefinieerd als het BBP per capita in 

purchasing power parity (PPP) aan constante prijzen15, snel convergeert naar het Europees niveau en 

dat van andere geïndustrialiseerde landen. Medio 1987 lijkt er zich plots een sterke groeitrend te 

ontwikkelen. Tegen het begin van de 21ste eeuw is de levenstandaard zelfs hoger dan het Europees 

gemiddelde en dat van landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (VK).  

 

Figuur 7: Inkomensconvergentie. Eigen figuur, data OECD (2012). EU15: België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, 

Duitsland, Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Zweden en Finland. 

De verklaringen voor de tijgergroei zijn zeer divers. Er zijn twee stromingen: auteurs die spreken van 

een regionale boom en andere die spreken van uitgestelde convergentie. Een eerste verklaring kan 

gevonden worden in het werk van Powell (2003). De auteur wijst de snelle groei voornamelijk toe 

aan doorgevoerde fiscale hervormingen vanaf 1987 en toegenomen economische vrijheid. Hij 

verwerpt de neoklassieke (conditionele) convergentie voorspeld door het Solow-groeimodel. Deze 

theorie zegt dat kapitaal in armere landen schaarser is en omwille van de wet van afnemende 

meeropbrengsten bijgevolg productiever. Als de institutionele condities geen belemmering vormen, 

zullen investeringen er relatief gezien meer economische groei opleveren. Omdat er voor 1987 geen 

inkomensconvergentie plaatsvond en omdat Ierland ook na het evenaren van de levensstandaard 

van andere geïndustrialiseerde landen nog verder groeide, spreekt hij van een regionale boom. Deze 

zou gedreven zijn door endogene factoren zoals investeringen in menselijk kapitaal en het nemen 

van nodige beleidsmaatregelen. Zo waren de belastingen lange tijd zeer hoog maar vanaf eind jaren 

80 werden de personenbelasting16 alsook de vennootschapsbelasting gradueel verlaagd van 40% in 

1996 tot 12,5% (Deloitte, 2012). Ook werd de drempel voor de vrijstelling van inkomstenbelastingen 

verhoogd en de sociale zekerheid uitgebreid (Honohan & Walsh, 2002; Powell, 2003).  

                                                           
15

 De maatstaf laat toe om de groei van het BBP te vergelijken omdat gecorrigeerd voor wisselkoers- en prijsverschillen (Blanchard, 2009). 
16

 In 1988 werd het standaard personenbelastingtarief verlaagd van 35% naar 32% en het hoogste tarief bedroeg nog 56%. Tegen 2001 

bedroeg het basistarief slechts 22% en het marginaal tarief 44%. Anno 2012 bedraagt het hoogste belastingstarief 41%  (Deloitte, 2012). 
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Een eerste indicator van economische vrijheid is het belang van de overheid in de economie gemeten 

met overheidsuitgaven en inkomsten als percentage van het BBP. In figuur 8 is vast te stellen dat de 

inkomsten en uitgaven stelselmatig daalden tot begin 2000 waarna ze terug begonnen toe te nemen. 

 

Figuur 8: Uitgaven en inkomsten centrale overheid. Eigen figuur, data IMF (2012). 

Een andere indicator is de Fraser Institute’s Index of Economic Freedom
17. In 1975 bedroeg de 

indexscore nog 5,8 waarmee Ierland 31ste in de wereldranglijst stond. In 1985 werd Ierland reeds als 

24ste meest open economie in de wereld gerangschikt en tegen 1995 bedraagt de indexwaarde 8,2 

waarna deze verder stabiel bleef tot 2008. Hiermee behoorde Ierland de afgelopen 20 jaar tot de tien 

meest vrije economieën in de wereld (Fraser Institute, 2012). Powell (2003) stelt dat de economische 

groei het grootst was in periodes waarin de vrijheidscore het meest verbeterde.  

Een derde maatstaf voor economische vrijheid in de goederenmarkt is de openheidgraad en wordt 

weergegeven in figuur 9. Ierland was al sinds de jaren 80 een zeer geglobaliseerde economie. De 

export en import vertegenwoordigen samen bijna 180% van het nominaal BBP. Anno 2011 zijn de 

belangrijkste exportafnemers de VS, het VK, België, Frankrijk en Duistland met respectievelijk een 

afnemersaandeel van 23,4%, 15,6%, 14,8%, 5,5% en 7,1%. De EMU vertegenwoordigt 58,8% in het 

exportvolume. De grote openheid verklaart mee waarom de Ierse economie sterk afhankelijk is van 

de conjunctuur in de VS, het VK en de rest van Europa (Department of Finance, 2013).  

Andere auteurs spreken van convergentie en catching-up in plaats van een economisch wonder. 

Ierland zou pas laat gestart zijn met de modernisering van zijn landbouwgerichte economie door de 

afwezigheid van een goed fiscaal en monetair beleid. In deze opvatting zijn de gunstige 

demografische evolutie en de hervorming van de arbeidsmarkt doorslaggevend. Eind jaren 80 begon 

de populatie en voornamelijk de beroepsbevolking, mee dankzij immigratie, sterk te groeien. Ook 

was er een significante stijging van de participatiegraad en dit wordt door menig auteurs als 

voornaamste verklaring aanzien voor de Keltische tijger (Bergin & Kearney, 2004; Hill et al., 2005). 

Andere auteurs halen dan weer de productiviteitsgroei aan als voornaamste verklarende factor, of 

een combinatie van beide (Honohan & Walsh, 2003; Whelan, 2010).  

                                                           
17

 De composiete index, jaarlijks samengesteld door het Fraser Institute, is gebaseerd op verschillende maatstaven onderverdeeld in vijf 

categorieën: relatieve omvang van de overheid, logheid van de legale structuur, toegang tot geld en krediet, vrijhandel en regulering van 

krediet, bedrijven en arbeidsmarkt. De schaal loopt van nul tot tien waarbij het best scorende land score tien krijgt (Fraser Institue, 2012). 
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Figuur 9: Openheidgraad Ierse economie. Eigen figuur, data IMF (2012). 

In tegenstelling tot de rest van West-Europa, waar het geboortecijfer al in de jaren 60 sterk daalde, 

kende Ierland tot het eind van de jaren 1970 een ware babyboom (Fitz Gerald, 2000). Tot op vandaag 

zorgt dit voor een zeer gunstige demografische situatie in vergelijking met vele andere Europese 

landen. Tabel 6 bevat een aantal kerncijfers van de arbeidsmarkt en demografische situatie waarbij 

het verjongingseffect duidelijk zichtbaar is. Zo bedroeg de proportie 15- to 64-jarigen in de totale 

bevolking anno 1980 58% tegenover 66,8% in 2011. Ook bedroeg de afhankelijkheidsgraad, de ratio 

van het aantal mensen jonger dan 15 jaar en ouder dan 64 ten opzichte van de bevolking op 

beroepsbekwame leeftijd (15- tot 64-jarigen), in 1980 nog 0,7. Met andere woorden, per 100 mensen 

op beroepsbekwame leeftijd zijn er 70 mensen afhankelijk. Deze verhouding bedroeg voor 

bijvoorbeeld het VK, Frankrijk en het gemiddelde van de eurolanden 0,56. In 2011 bedroeg de Ierse 

afhankelijkheidsgraad 0,49 wat onder het niveau ligt van de meeste geïndustrialiseerde landen (IMF, 

2012). Tussen 1980 en 2011 is de Ierse bevolking met 35% toegenomen terwijl de totale 

werkgelegenheid in diezelfde periode gestegen is met 55%. Ook de sterke stijging in participatiegraad 

en de daling van de werkloosheidsgraad zijn zeer treffend.  

Tabel 6: Kerncijfers Ierse demografische evolutie 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2012 

Populatie  3.401 3.540 3.506 3.601 3.79 4.134 4.339 4.585 

Proportie 15-64 jarigen 58,8 % 59,9 % 61,6 % 64,3 % 67 % 68,4 % 68,1 % 66,5 % 

Beroepsbevolking  / / 1.332 1.466 1.756 2.051 2.190 - a 

Totale werkgelegenheid  1.156 1.079 1.160 1.282 1.692 1.963 2.123 1.840 

Participatiegraad / / 52,8 % 53,6 % 59 % 62,1 % 63,4 % - b 

Werkloosheidsgraad 7,3 % 17,3 % 12,9 % 12,2 % 4,3 % 4,4 % 4,6 % 14,6 % 
Noot. Aantallen weergegeven in miljoen. 

a
 

b
Data voor 2012 ontbreken. De waarden voor 2011 komen van The Worldbank (2013) en 

bedragen respectievelijk 2.126 en 61%. Data IMF (2012) en Eurostat (2013a). 

Bovendien is ook de evolutie van de werkgelegenheid - populatie ratio, in vergelijking met andere 

landen, opvallend gunstig (zie figuur 10). Initieel was de ratio laag waardoor een grote 

inhaalbeweging mogelijk was vanaf de vroege jaren 90. 

Daarnaast kan de jonge, snel groeiende Engels sprekende en goed opgeleide beroepsbevolking als 

modererende factor beschouwd worden voor het aantrekken van Foreign Direct Investments (FDI) in 
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hoogtechnologische sectoren. De FDI-instroom had als gevolg dat in 1997 maar liefst 40% van de 

export en 77% van de industriële output toe te schrijven was aan buitenlandse bedrijven actief in 

hoog technologische sectoren (farmaceutische sector, IT,…).  Amerikaanse FDI waren tussen 1994 en 

1998 gemiddeld goed voor jaarlijks 2,75% van het GNP en daarmee zes keer hoger dan bijvoorbeeld 

in Frankrijk of Duitsland (Honohan & Walsh, 2002; Murhpy, 2000; Powell, 2002). De FDI zorgden op 

hun beurt voor instroom van nieuwe managementtechnieken en technologie. Zo profiteerde Ierland 

volop van de wereldwijde globalisatiegolf. In figuur 11 wordt geïllustreerd hoe de proportie van de 

beroepsbevolking met hogere (tertiaire)opleiding gradueel toeneemt. 

 

Figuur 10: Wekgelegenheid-populatie ratio. Eigen figuur, data IMF (2012). 

 

Figuur 11: Evolutie opleidingsniveau beroepsbevolking. Eigen figuur, data IMF (2012). 

Volgens Honohan en Walsch (2002) zou er ook een katalytische rol weggelegd zijn voor transfers uit 

EU-structuurfondsen. Tussen 1995 en 2000 ontving Ierland een jaarlijks gemiddeld bedrag gelijk aan 

ongeveer 3% van het Iers BBP (Powell, 2003).  

Maar zoals vaak in de economische wetenschap, is er geen eenduidige verklaring voor de sterke 

economische groei sinds de midden jaren 1990. De verschillende bovenvernoemde factoren zullen 

elk in meer of mindere mate bijgedragen hebben tot de transformatie van de Ierse economie. Maar 

eind jaren 90 kwam er een belangrijke ommezwaai (Hill et al., 2005; Honohan & Walsh, 2002). 
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4.3 De aanloop naar de vastgoedzeepbel 

Ongeveer halverwege de jaren 90 zorgden hogere welvaart en lage rentevoeten voor toenemende 

consumptie en private investeringen in vastgoed. Tegen het jaar 2000 had Ierland de achterstand in 

levenstandaard tegenover de andere eurolanden ingehaald. Na de dotcom-crash in 2001 leek de 

Keltische tijgergroei ten einde te komen. Toch groeide de economie verder, al verschoof de 

groeibasis tussen 2001 en 2007 van export naar een sterk groeiende bouwsector en vastgoedmarkt. 

Het enthousiasme van de tijgerjaren bleef aanwezig en werd versterkt door toetreding tot de euro. 

Stijgende huizenprijzen leidde tot een ware vastgoedrusch en werd aangedreven door een groeiende 

bevolking, een hoger beschikbaar inkomen maar ook door lage rentevoeten gekoppeld aan de 

verbintenis tot de EMU. Bijgevolg stegen de huizenprijzen en inflatie spectaculair, het signaal van 

mogelijke oververhitting van de economie (Honohan & Walsch, 2002). 

4.3.1 De oververhitte bouw- en vastgoedsector  

De economie en bijgevolg de overheidsinkomsten werden in de loop van de jaren 2000 sterk 

afhankelijk van de bouwsector. In 2007 was de sector goed voor 8,5% van het BBP, ongeveer twee 

keer zo veel als het Europees gemiddelde, en leverde naar schatting 18% van de totale 

belastingsontvangsten tegenover 4% in 1995 (Lane, 2011a; OECD, 2013a).  

In 2007 was de bouwsector verantwoordelijk voor 12,6% van de totale tewerkstelling tegenover 7,5% 

in 1994, terwijl het Europees gemiddelde 8% bedraagt. Wanneer indirecte werkgelegenheid 

meegerekend wordt, vertegenwoordigde de sector zelfs 19% van de Ierse tewerkstelling. Hiermee 

groeide deze tussen 1996 en 2006 jaarlijks gemiddeld met 9,4%, wat 5% meer is dan de totale 

werkgelegenheidsgroei (Department of Finance, 2013; Gurdgiev, Lucey, Mac an Bhaird & Kelly, 2011) 

Vanaf 1994, het begin van de Keltische tijger, kende het aantal woningen (huizen en appartementen) 

een exponentiële aangroei. De huizenvoorraad bedroeg 1,221 miljoen tegenover 2,012 miljoen in 

2007. Dit komt overeen met een jaarlijks gemiddelde groei van ongeveer 51 000 woningen of 3% van 

de totale woningvoorraad, tegenover een jaarlijks bevolkingsgroei van 1,5%. Hiermee steeg de 

verhouding van het aantal woningen per 100 inwoners van 34 naar 45, in overeenstemming met het 

Europees gemiddelde (Department of the Environment, Community and Local Government, 2013) 

Een gelijkaardige aanbodsindicator is de ratio van het aantal woningen per gezin. In 1996 bedroeg 

deze ongeveer 1,13 en in 2006 gemiddeld 1,25. De groei in woningvoorraad was hiermee 65% groter 

dan de gezinsaangroei en een indicatie van groeiend overaanbod (Central Statistics Office, 2011). 

Daarnaast was in 2006 naar schatting 15% van de residentiële woningen onbewoond wat wijst op 

speculatieve aankopen (Honohan, 2010).  

In figuur 12 wordt de evolutie weergegeven van het jaarlijks aantal afgewerkte woningen waarvan 

ongeveer 90% private huizen zijn. Er wordt een piek bereikt in 2007 met maar liefst 93.500 nieuwe 

woningen waarna er een radicale terugval is door de woekerende crisis. Dit aantal is slechts 2,5 keer 

kleiner dan in het VK waar de populatie echter 14 keer groter is. Het duurzaam aantal jaarlijks 

afgewerkte woningen wordt tussen 30.000 en maximaal 70.000 eenheden geschat (Addison-Smyth & 

McQuinn, 2010; McGuire & Smith, 2005). Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de 

residentiële markt het grootste segment is maar ook de omvang van het niet-residentiële segment 

kende tussen 2002 en 2007 ongeveer een verdubbeling (Central Statistics Office, 2008). 



 

42 
 

 

Figuur 12: Evolutie jaarlijks aantal afgewerkte woningen (private woningen, sociale huisvesting en lokale 

overheid). Eigen figuur, data Department of the Environment, Community and Local Government (2013). 

4.3.2 Onbetaalbare huizenprijzen 

In figuur 13 wordt de evolutie afgebeeld van de nominale gemiddelde woningprijzen (appartementen 

en huizen) van zowel nieuwbouw als op de secundaire markt18. Tijdens 1994 en 2007 stegen 

nieuwbouwprijzen en tweedehandsprijzen met respectievelijk 340 en 440 procent19. Meer specifiek 

steeg de gemiddelde nieuwbouwprijs tussen 2001 en 2007 met 76% en de tweedehandsprijs zelfs 

met 83%. Dit komt overeen met een jaarlijks gemiddelde nominale huizenprijsinflatie van ongeveer 

10% per jaar of 6,4% in reële termen. De initiële stijging in de jaren 90 zou vooral toegeschreven 

kunnen worden aan toegenomen welvaart en de lage initiële huizenvoorraad (Lane, 2011a). De 

verhouding van de gemiddelde woningprijs tot het beschikbaar inkomen kende immers een matige 

toename. Maar na 1998 begint deze ratio echter sterk te stijgen (zie figuur 14). 

De vraag die zich dan ook stelt is of woningprijzen overeenkomen met wat mensen kunnen betalen. 

Er zijn twee benaderingen mogelijk. Een eerste is een econometrische benadering die de 

huizenprijzen verklaart aan de hand van vraag en aanbod. Hierbij wordt het inkomen, de 

bevolkingsevolutie, de rentevoeten en de bouwkosten of de huizenstock als verklarende variabelen 

gebruikt. Bij de asset-pricing-benaderingen wordt eerder gekeken naar de (hypothetische) return van 

vastgoed en is de waarderingsmaatstaf bijvoorbeeld de prijs-huurprijs-ratio (OECD, 2005).  

Een eerste concrete betaalbaarheidsindicator is dan ook de ratio van de gemiddelde woningprijs tot 

het persoonlijk beschikbaar inkomen per persoon ouder dan 15 jaar. Uit figuur 14 blijkt dat deze 

verhouding sterk begint toe te nemen aan het einde van de jaren 90 en een hoogtepunt bereikt in 

2007. De laatste jaren ligt de ratio ver boven het langetermijngemiddelde van 8,5 voor de periode 

tussen 1980 en 2009 (Central Statistics Office, 2011; Department of Finance, 2013; The World Bank, 

2013).  

                                                           
18

 Hierbij zijn twee bemerkingen. Ten eerste kan de evolutie in woningprijzen van de nieuwbouw en tweedehandsprijzen beïnvloed worden 

door een verandering in de verhouding appartementen/huizen die in het betreffende jaar verkocht werden. Maar er wordt abstractie van 

gemaakt omdat hiervan geen gegevens zijn en de impact vermoedelijk relatief klein is. Ten tweede, het gaat over een nationaal 

gemiddelde en er kunnen toch significante regionale verschillen zijn in huisprijs evolutie.  
19 

Voor reële waarden wordt een correctie toegepast met 54% gebaseerd op  de cumulatieve prijsstijging in de consumentenprijsindex.  
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Deze indicator op zich is echter te beperkt. Het aandeel van leningaflossingen in het beschikbaar 

inkomen is immers min of meer stabiel gebleven (OECD, 2005). Door de lage rente kan een hogere 

aankoopprijs gefinancierd worden zonder de koopkracht sterk te verlagen (ECB, 2009). Een tweede 

indicator is de evolutie van de prijs-huurprijs-ratio. Uit een studie van de OECD (2005) blijkt dat in 

landen met de grootste prijsstijgingen, onder andere Ierland, de verhouding tussen de waarde van 

een woning en de huurprijs sinds 1998 het grootste is en ver boven het langetermijngemiddelde ligt. 

Dit zou er kunnen op wijzen dat prijzen niet volledig door fundamentele factoren gedreven worden 

aangezien de huurprijs niet mee evolueert met de waarde. In 2004 werd de overwaardering van 

vastgoed dan ook al op 15% geschat (Kelly, 2007). Mcquinn en O‘Reilly (2008) komen op basis van 

een alternatief model tot dezelfde conclusie. De onderzoekers verklaren de fundamentele 

huizenprijzen op basis van de vraag naar vastgoed dat co-integreert met het bedrag dat mensen 

kunnen lenen. Dit bedrag hangt op zijn beurt af van de hypotheekrente en het beschikbaar inkomen. 

Anno 2004-2005 zouden prijzen 15% hoger zijn dan wat fundamentele factoren kunnen verklaren. 

Tegen 2007 zouden Ierse huizenprijzen overgewaardeerd zijn met zeker 30% (Whelan, 2010).  

 

Figuur 13: Evolutie woningprijs. Eigen figuur, Department of the Environment, Community and Local Government (2012). 

 

Figuur 14: Ratio huisprijs-beschikbaar inkomen. Eigen figuur, The Worldbank (2013) en Department of Finance (2013). 
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4.3.3 De buitensporige krediettoename 

Lane (2010), Gurdgiev  et al. (2011) en anderen zijn het er over eens dat de vastgoedboom mogelijk 

was door de snelle kredietexpansie. Figuur 15 geeft weer hoe snel de ratio van het krediet verschaft 

door de private binnenlandse bankinstellingen aan de private sector ten opzichte van het BBP tussen 

2003 en 2007 toeneemt. In 2007, op het hoogtepunt van de vastgoedboom, bedroeg de ratio bijna 

twee tegenover een half in 1994, daar waar het gemiddelde in de eurozone niet veel hoger is dan 

één. Enkel Spanje en Portugal hebben niveaus hoger dan 1,5 (Kelly, 2009). 

Krediet werd voornamelijk verschaft door binnenlandse banken. In tegenstelling tot het verleden, 

waar spaartegoeden van private actoren de voornaamste financieringsbron was, werd 

grensoverschrijdend en interbancaire financiering zeer belangrijk. Door verregaande integratie van 

de kortetermijngeldmarkt in de eurozone werd geld zeer goedkoop (Addison-Smyth, McQuinn & 

O’Reilly, 2009; Honohan, 2010). Bijgevolg nam tussen 1994 en 2008 de netto buitenlandse schuld van 

het Iers banksysteem toe van 20% tot ongeveer 73% van het BBP (Dineen et al., 2012; Lane, 2011a). 

Een andere indicator voor interbancaire financiering is de ratio van deposito’s van de private sector 

tot de privaat uitstaande schuld. Deze evolueerde van 78% in 1999 tot 69% eind 2003 om vervolgens 

te dalen tot een laagtepunt van 44% in december 2008 (Central Bank of Ireland, 2012). 

 

Figuur 15: Evolutie krediet verschaft door de binnenlandse banken. Eigen figuur, data The Worldbank (2013). 

Tijdens de periode 2002 en 2008 kende de hoeveelheid hypotheekkrediet dan ook een 

verdrievoudiging. In december 2002 bedroeg de uitstaande residentiële schuld  43 miljard euro 

waarna ze exponentieel toenam tot 123 miljard euro in september 2008. Zowel het aantal 

goedgekeurde hypotheekleningen als het gemiddeld uitgeleend bedrag kenden een significante 

toename (Central Bank of Ierland, 2012). In deze periode waren vastgoedgerelateerde kredieten 

verantwoordelijk voor 80% van de totale toename van het privaat krediet (Clarke & Hardiman, 2012). 

Bovendien was leverage bij banken schering en inslag geworden waardoor de kapitaalbasis 

erodeerde. Banken leenden en investeerden veel meer geld dan het eigen vermogen om de return 

on capital op te drijven. Daarnaast is er hoge concentratie van het type krediet. Waar in 1995 35% 

van het uitgeleende volume door Ierse commerciële banken bestemd was voor de aankoop van 

woningen, bedroeg dit aandeel eind 2007 bijna 65%. Het gevolg is dat banken uiterst kwetsbaar 

werden  voor een terugval in de bouw- en vastgoedmarkt (Dineen et al., 2012; Gurdgiev et al., 2011). 
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4.3.4 Financiële innovatie en de rol van nationale toezichthouders 

Zeer opvallend in de laatste jaren van de aanloop naar de vastgoedcrash is de verlenging van de 

afbetalingstermijn bij de mensen die een eerste woning aankochten. In 2004 had slechts 23% van de 

nieuwe leningen een looptijd van minstens 30 jaar tegenover 65% in 2007 (zie figuur 16).  

Ook de evolutie van het type lening is merkwaardig. Anno 2007 was het aantal hypotheekleningen 

met variabele rentevoet goed voor 85% van de goedgekeurde en afgeloste leningen tegenover 30% 

in de late jaren 90. Bovendien is de flexibiliteit in kredietverstrekking ook zichtbaar in het aantal 

toegekende leningen waarbij jaarlijks enkel rente betaald wordt en niet de traditionele annuïteit. In 

2001 waren dergelijke leningen goed voor 2% van het totaal aantal goedgekeurde leningen 

tegenover 15% in 2007 (Department of the Environment, Community and Local Government, 2013). 

Ook het aandeel van buy-to let loans, een lening om residentieel vastgoed te kopen en weder te 

verhuren als investering, kende een sterke toename. In 2006 was 29% van de totale uitstaande 

hypotheekschuld van dit type tegenover 5% in 2000. Het toont hoezeer mensen, kleine 

investeerders, meezeilden op de golf van optimisme van stijgende vastgoedprijzen.  

 

Figuur 16: Evolutie looptijd leningen eerste maal huiskopers. Eigen figuur, data Central Statistics Office (2011). 

Een andere indicator is de loan to value ratio, het leningsbedrag tegenover de waarde van het 

onderliggende goed.  In figuur 17 is vast te stellen dat de proportie leningen waarbij de loan to value 

ratio relatief groot is (96% of meer) in de laatste jaren van de vastgoedzeepbel sterk toeneemt. 

 

Figuur 17: Loan to value ratio 2004-2007. Eigen figuur data CSO (2011). 
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Naast de rol van de opgave van een soeverein monetair beleid wordt er in de literatuur rond de crisis 

dan ook vaak een rol toebedeeld aan nationale overheden en het falen van toezichthouders en 

regulering om excessen tegen te  gaan (Eichengreen, 2009; Fitzgerald, 2012; Whelan, 2010).  

Sinds 1999 is er in Ierland een hybride organisatie, the Central Bank of Ireland and the Irish Financial 

Services Regularatory (CBIFSRA), verantwoordelijk voor het toezicht en regulering in de Ierse 

financiële markt. Maar net zoals in vele andere landen, bleek de toezichthouder weinig daadkracht te 

vertonen want zolang instellingen een robuuste organisatie- en controlestructuur hadden waren ze 

bijna geheel vrij in wat ze deden. De regulator schreef niets voor met betrekking tot prijzen, 

productsamenstelling en dergelijke. Typerend is dat er tussen 2003 en oktober 2008 geen enkele 

administratieve boete werd uitgeschreven. Omwille van het groot economisch belang van het 

International Financial Sercives Centre (IFSC) in Dublin werd er bewust geen (te) strikte regulering 

opgelegd om de internationale competitiviteit van de Ierse financiële sector niet in het gedrang te 

brengen wat leidde tot de reputatie: “The wild west  of European Finance, regulation without rules” 

(Clarke & Hardiman, 2012, p. 29).  

Een ander element is de bonuscultuur. In het (Iers) banksysteem werden medewerkers beloond met 

bonussen gebaseerd op de hoeveelheid verkochte leningen. Dit leidt tot streven naar rendement op 

korte termijn en zo wordt risico nemen gestimuleerd zonder de langetermijngevolgen correct in te 

schatten (Clarke & Hardiman, 2012; Regling & Watson, 2010).  

Ten slotte, ontstond er kuddegedrag. Anglo Irish bank, zowel in het binnenland als het buitenland 

aanzien als een succesverhaal, slaagde er in om met agressieve kredietpraktijken en steeds minder 

strikte uitleenvereisten veel marktaandeel te winnen van de meer traditionele banken. Bijgevolg 

voelden andere instellingen zich gedwongen om de agressieve uitleenpraktijken te volgen om op die 

manier de winst- en marktgroei van Anglo Irish Bank te evenaren, terwijl veel geld goedkoop voor 

handen was op de Europese financiële markten. Bijgevolg waren alle banken sterk blootgesteld aan 

vastgoedleningen met overgewaardeerd onderpand en twijfelachtige kredietvoorwaarden waardoor 

iedere instelling bij een instorting van de vastgoedmarkt zwaar getroffen zou worden (Clarke & 

Hardiman, 2012; Honohan, 2010; Kelly, 2009; Nyberg, 2011). 

4.3.5 Het procyclisch fiscaal beleid 

Een andere factor in het ontstaan van de economische onevenwichtigheden en de creatie van een 

vastgoed- en consumptiebubbel is het procyclisch fiscaal beleid. Na de dotcom-crash groeiden de 

overheidsuitgaven sterk. Er werden tal van belastingverminderingen toegekend voor de aankoop van 

residentieel vastgoed door natuurlijke personen en bedrijven alsook belastingvrijstellingen voor een 

breed scala aan bouwgerelateerde activiteiten.  

Door verlaging van de lasten en het aanwerven van meer overheidspersoneel heeft het fiscaal beleid 

bij een krappe arbeidsmarkt, in tegenstelling tot de voorgaande periode in de jaren 90 waarbij de 

arbeidselasticiteit hoog was, via het verhogen van het beschikbaar inkomen echter een impact op de 

vraagzijde van de economie (Barry et al., 2001). Bijgevolg bestaat het gevaar op een inflatie-loon 

spiraal. Wanneer mensen een hoge inflatiegraad verwachten, stelt men hogere looneisen, wat bij 

afwezigheid van wisselkoerseffecten nefaste gevolgen heeft voor de competitiviteit (Lane, 2008; 

Lane, 2011a; Gurdgiev et al., 2011). 
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Door de sterk groeiende economie en daling in rentevoeten door EMU lidmaatschap kon  de 

overheid uitgaven verhogen en toch een lage schuldgraad tewerkstellingen. Op die manier kon het 

zonder problemen voldoen aan het stabiliteit- en groeipact (Barry & Fitz Gerald, 2001).  

De stellaire groei in de bouwsector verzekerde grote inkomstenstromen van de BTW (tarief van 

13,5% op nieuwbouw), heffingen op aankoop van vastgoed en meerwaardebelastingen. Ook 

inkomensbelasting van de tewerkstelling was belangrijk. Deze  tendens zorgde echter voor een 

verandering in de belasting ontvangstenstructuur (Addyson-Smith & McQuinn, 2010; Dellepiane & 

Hardiman, 2011; Gurdgiev et al., 2011). Door belastingverminderingen, onder andere van de 

personenbelasting, daalde het aandeel van inkomensbelastingen in de totale belastingontvangsten 

van 37% in 1994 tot 27% in 2006.  Daarentegen werden vastgoedgerelateerde (transactie)inkomsten 

steeds belangrijker (Lane, 2008; TASC, 2010). In 2006, op het hoogtepunt van de activiteit in de 

bouwsector, waren 16% van de totale belastingsinkomsten rechtstreeks toe te wijzen aan 

vastgoedtransacties exclusief de inkomensbelasting op de werkgelegenheid in de bouwsector. Maar 

door de crisis daalden belastingontvangsten dan ook zeer sterk met maar liefst 1/3, wat wijst op de 

niet-duurzaamheid van de Ierse belastingstructuur (TASC, 2010). 

Anno 2007 was de schuldgraad van de Ierse overheid gradueel afgebouwd tot 24% van het nominaal 

BBP (figuur 18). Maar de daling van de overheidsschuld en het primair overheidsoverschot, het 

tekort zonder intrestlasten, maskeerden toenemende overheidsuitgaven. Zo stegen vanaf 2000, de 

jaarlijkse totale overheidsuitgaven als percentage van het nominaal BBP met ongeveer 3% waarbij 

lonen van overheidspersoneel en sociale transfers een belangrijke factor waren (IMF, 2012; Lane, 

2008). De publieke tewerkstelling groeide tussen 2000 en 2007 gemiddeld met 2,6% tegenover een 

globaal groeiritme van 2,8%. Dit cijfer op zich is niet spectaculair, maar de totale overheidsuitgaven 

ter vergoeding van het personeel kenden een cumulatieve nominale groei van 40% en 

vertegenwoordigde in 2007 10% van het BBP tegenover 8% in 2000 (European Commission, 2012). 

 

Figuur 18: Evolutie schuldgraad en jaarlijks overheidstekort Ierse centrale overheid. Eigen figuur, data IMF(2012). 

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0

20

40

60

80

100

120

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

Ja
a

rl
ij

k
s 

te
k

o
rt

 a
ls

 %
 v

a
n

 h
e

t 
n

o
m

in
a

a
l 

 B
B

P

S
ch

u
ld

g
ra

a
d

 a
ls

 %
 v

a
n

 h
e

t 
n

o
m

in
a

a
l 

B
B

P

Schuldgraad en jaarlijks overheidsoverschot 

(1987-2007)

bruto overheidsoverschot (+/-) primair overheidsoverschot (+/-) totale overheidsschuld



 

48 
 

Dergelijk fiscaal beleid, waarbij gefocust wordt op het stabiliseren van de schulden relatief ten 

opzichte van het BBP is suboptimaal want dan bewegen de overheidsuitgaven immers mee met de 

conjunctuur. Fiscale theorie pleit voor een daling van de overheidsuitgaven als proportie van het BBP 

in tijden van expansie zodat overheidsuitgaven ongeveer mee evolueren met de groei in trend BBP 

over de middellange termijn (Lane, 2008). 

In figuur 19 wordt de structurele of conjunctuur gecorrigeerde overheidsbalans afgebeeld. Het is een 

goede indicator om na te gaan of de overheid de principes van outputstabilisering of een 

contracyclisch beleid volgt20. Het geeft het overheidstekort weer, aangepast voor de inkomsten en 

uitgaven naargelang het verschil in actueel en potentieel BBP (de output gap) en gecorrigeerd voor 

eenmalige uitgaven of inkomsten. Hieruit blijkt dat vanaf 2001 een trend ingezet werd van 

structurele overheidstekorten, wat nogmaals het procyclische karakter van het beleid in de verf zet. 

Tijdens de periode 2001 en 2006 was er een gemiddeld structureel tekort van 3% van het potentieel 

BBP. Vanaf 2007 wordt het tekort nog veel groter als gevolg van de financiële crisis. 

 

Figuur 19: Structureel overheidstekort. Eigen figuur, data OECD (2013a) 

Het Iers procyclisch fiscaal beleid heeft de excessen en cyclische divergenties dus vermoedelijk mee 

in de hand gewerkt of deze althans niet tegengegaan. Politieke economie voorspelt dat democratisch 

verkozen beleidsmakers de weg van de minste weerstand kiezen en bijgevolg niet gedreven zijn om 

iets te doen aan een vastgoedzeepbel. Fiscale stimuli voor de aankoop van privaat en commercieel 

vastgoed bleven tot 2007 in werking. Zo is er geen eigendomsbelasting21 en zijn intresten op 

hypotheekleningen fiscaal aftrekbaar (Fitzgerald, 2012; Lane, 2011a; Regling & Watson, 2010). 

Maar in tegenstelling tot Gurdgiev et al. (2011) en Lane (2008) hechten Whelan (2010) en De Grauwe 

(2010) minder belang aan de rol van het fiscaal beleid in het ontstaan van de crisis. Ze benadrukken 

namelijk de sterke afbouw van de overheidsschuld voor 2007. Whelan poneert tevens dat de Ierse 

overheidsuitgaven en omvang van het overheidsapparaat niet buitensporig groot zijn in vergelijking 

met andere eurolanden. Toch benadrukt de Grauwe (2010) het belang van een stabiliserend 

contracyclisch fiscaal beleid bij de afwezigheid van een eigen monetair- en wisselkoersbeleid.  

                                                           
20

 Niet tegenstaande dient deze maatstaf met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden omdat het bepalen van de output gap veel 

onzekerheid met zich meebrengt want het potentieel BBP is een niet observeerbare variabele. 
21

 Pas in 2009 werd beslist om een jaarlijkse eigendomsbelasting in te voeren voor een tweede woning van € 200 (TASC, 2010). 
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4.3.6 De Ierse Internationale competitiviteit 

Zoals reeds in hoofdstuk drie vastgesteld werd, begon de inflatie tegen het jaar 2000 door excessieve 

vraag sterk op te lopen in vergelijking met andere Europese landen. Het gevolg is een substantiële 

stijging van de lonen in alle sectoren van de economie (Kelly, 2009). Het arbeidsaanbod was immers 

inelastischer geworden doordat de participatiegraad reeds sterk gestegen was en de werkloosheid 

het natuurlijk niveau bereikt had rond de 4%. Daar bovenop kwam de boom in de bouwsector en de 

toenemende publieke tewerkstelling met bijbehorende vraag naar arbeid. Door lid te zijn van de 

eurozone beschikt Ierland echter niet over een soevereine wisselkoers. Het resultaat is dat Ierse 

goederen relatief duurder werden en de consumptieboom niet afgeremd kon worden met een 

renteverhoging. Initieel kon de lage koers van de euro de stijging in nominale lonen nog 

compenseren. Stilaan kwam er een reële appreciatie en na 2002 begonnen ook de lopende 

rekeningen een negatief saldo te vertonen als gevolg van de achteruitgaande competitiviteit wat 

leidde tot minder export terwijl er meer ingevoerd werd. Deze trend wordt geïllustreerd in figuur 20 

en betekent in se dat de Ieren boven hun stand leefden, te veel consumeerden en geld leenden van 

het buitenland. 

 

Figuur 20: Balans lopende rekeningen. Eigen figuur, data IMF (2012). 
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4.4 Conclusie 

Ierland kende tussen 1994 en 2007 sterke economische groei. Deze tijdshorizon dient echter in twee 

periodes opgedeeld te worden: het tijgertijdperk met groei gebaseerd op gunstige macro-

economische ontwikkelingen en het post-tijgertijdperk dat ongeveer van start ging gelijklopend met 

de invoering van de euro. Het enthousiasme van de welvarende tijgerjaren zette zich na de dotcom-

crash in 2001 gewoon verder en werd versterkt door de invoering van euro. De groei was voortaan 

echter gebaseerd op een kredietgedreven vastgoedzeepbel (Honohan, 2010; Lane; 2011).  

Anno 2007 waren er reeds veel interne macro-economische onevenwichtigheden namelijk een 

asymmetrische groei van de bouwsector, een buitensporige private schuldopbouw, een risicovol 

bankmodel, verlies aan competitiviteit en een onduurzame belastingstructuur. Maar veel wijst er op 

dat dit alles niet de oorzaak is van de crisis maar eerder symptomen zijn. De symptomen, van een 

monetair beleid dat niet afgestemd is op de noden van de Ierse economie en bijgevolg de drijvende 

kracht was achter een consumptie- en vastgoedzeepbel. De kredietexpansie loopt vermoedelijk niet 

toevallig gelijk met de lage, stabiele rente gekoppeld aan het EMU lidmaatschap en het one size fit all 

beleid van de ECB. (De Grauwe, 2010; Dineen et al., 2012; Gurdgiev et al., 2011; OECD, 2005; Taylor, 

2009; Whelan, 2010). Wijziging in de officiële beleidsrente(s) wordt immers doorgeschoven naar 

rentevoeten voor nieuwe hypotheekleningen of leningen met een variabele rente. Bijgevolg heeft 

het beleid van de ECB vermoedelijk veel invloed op het spaar- en investeringsgedrag van 

economische actoren (ECB, 2009; ECB, 2012; Fitzgerald, 2012; Lane, 2010; McQuinn & O’Reilly, 2008; 

OECD, 2005; Taylor, 2009). 

Tegelijkertijd liet de overheid de opportuniteit liggen om extra belastingsinkomsten van de 

bouwsector opzij te zetten in tijden waarin de private sector steeds meer risico nam. Daarenboven 

voerde het een procyclisch fiscaal beleid wat in strijd is met een fiscale stabilisatiepolitiek en droeg 

op die manier bij tot de onevenwichtigheden (De Grauwe, 2010; Dineen et al., 2012; Gurdgiev et al., 

2011).  

Ook de nationale financiële toezichthouder kwam niet tussen wanneer alle banken overgingen tot 

agressieve kredietpraktijken. Er werden massaal leningen toegekend met een looptijd van meer dan 

25 jaar of waarbij een bedrag geleend werd gelijk aan 100% van de aankoopprijs. Bijgevolg werden 

alle grote banken sterk blootgesteld aan vastgoedleningen, veelal ook voor commercieel vastgoed, 

met overgewaardeerd onderpand en twijfelachtige debiteuren waardoor iedere instelling bij een 

instorting van de vastgoedmarkt zwaar getroffen zou worden. De verregaande integratie van de 

Europese financiële markten, in navolging van de invoering van euro, werd bovendien onvoldoende 

vergezeld van een onafhankelijk, grensoverschrijdend Europees financieel toezicht (Clarke & 

Hardiman, 2012; Regling & Watson, 2010). 

Alles bij elkaar zijn er dus aanwijzingen dat de lage reële rentevoet als gevolg van de relatief hoge 

Ierse inflatie en lage beleidsrente van de ECB, samen met eenvoudige toegang tot krediet, mee 

leidde tot een grote private schuldopbouw en sterk stijgende vastgoedprijzen. Maar de Ierse 

economische situatie is complex en het is niet duidelijk hoe groot de impact van de lage rente precies 

is. Daarom wordt in de volgende drie hoofdstukken nader onderzocht in welke mate het monetair 

beleid van de ECB afgestemd was op de noden van de Ierse economie en wat de werkelijke bijdrage 

is van de rentepolitiek aan de ontwikkelingen in de Ierse huizenmarkt, die uiteindelijk aan de basis 

lagen van de Ierse crisis. 



 

51 
 

5. De Taylor-regel voor de ECB en Ierland 

In het vorige hoofdstuk werd aangetoond dat er reeds voor het uitbreken van de financieel-

economische crisis een aantal Ierse macro-economische onevenwichtigheden aanwezig waren. Er 

werd ook vastgesteld dat de Ierse macro-economische prestatie op het vlak van inflatie en 

economische groei sterk afwijkt van de meeste andere eurolanden. Bijgevolg wijst de theorie van de 

optimale muntzone er op dat de gevolgen van de opgave van een soeverein monetair beleid groot 

kunnen zijn. Daarom wordt empirisch onderzocht in welk mate het rentebeleid van de ECB, dat 

gericht is op de eurozone als geheel, afgestemd was op de noden van de Ierse economie. Hierbij 

wordt het monetair beleid van de ECB geanalyseerd met behulp van de Taylor-regel. Om te 

beoordelen of rente te laag was, is er immers een vergelijkingsbasis nodig. Daarom wordt eerst kort 

omschreven hoe het monetair beleid van de ECB verloopt en hoe de basis Taylor-regel er uit ziet. 

Vervolgens wordt de basis Taylor-regel econometrisch uitgebreid. Na een kort literatuuroverzicht van 

reeds geschatte Taylor-regels voor de eurozone, worden de gebruikte data besproken en 

geanalyseerd. Vervolgens wordt de Taylor-regel empirisch geschat voor de eurozone en ten slotte 

wordt de vergelijking gemaakt tussen wat de rentevoet voor Ierland zou zijn volgens deze Taylor-

regel in ideale omstandigheden, en de werkelijke rente. 

5.1 Het monetair beleid van de ECB  

Samen met de centrale banken van de zeventien eurolidstaten vormt de ECB het supranationale 

eurosysteem. De onafhankelijke Europese Centrale Bank heeft als primair doel het handhaven van 

prijsstabiliteit in de overtuiging dat het de beste manier is om economische groei en sociale welvaart 

te verzekeren. Bijgevolg tracht de ECB de inflatie, gemeten aan de hand van de HICP, op de 

middellange termijn onder maar dicht bij 2% te houden. Daarnaast staat ze mee in voor de stabiliteit 

van het financieel systeem (ECB, 2011a). 

Bij het uitstippelen van het beleid zijn er twee belangrijke pijlers. Enerzijds is er de monetaire analyse 

gebaseerd op de groei van de M3 of de brede monetaire aggregaat22. Het idee is dat er op 

middellange termijn een robuust verband bestaat tussen de toename van de geldhoeveelheid en 

inflatie. Anderzijds wordt gekeken naar economische indicatoren voor toekomstige prijsevoluties 

zoals loonkosten, begrotingsbeleid en de conjunctuur. Onder de economische analyse ressorteert 

ook de wisselkoers die echter geen bevoorrecht element of doel uitmaakt van de beleidsstrategie. De 

euro is immers een flexibel wisselkoersregime en vormt bijgevolg geen afzonderlijk 

beleidsinstrument. Niettegenstaande wordt er wel rekening mee gehouden omdat ze impact heeft 

op de algemene macro-economische situatie. De wisselkoers heeft immers directe invloed op de prijs 

van geïmporteerde goederen en de vraag naar export. Op die manier is de wisselkoers relevant voor 

de evolutie van het algemeen prijsniveau (ECB, 2011a). 

 

                                                           
22

 M3 omvat bankbiljetten, muntstukken en direct opvraagbare tegoeden en deposito’s (de M1). Daarnaast worden ook termijndeposito’s 

met een looptijd van hoogstens twee jaar (de M2) en diverse kortlopende bankpassiva er bij  opgeteld. Het is met andere woorden een 

weergave van de geldhoeveelheid. Het officiële beleid is echter niet meer gebaseerd op het nastreven van een bepaalde toename in 

geldhoeveelheid. In het verleden, tot 2003, daarentegen werd een jaarlijkse groei van de M3 met 4,5% als doelwaarde gehanteerd. Dit zou 

consistent zijn met een jaarlijkse inflatie van 2%. Maar  De Grauwe (2009b) stelt dat de M3 sinds 1999 weinig voorspellende kracht lijkt te 

hebben voor toekomstige inflatie en daarom zou het hanteren van de M3 als indicator voor inflatie geen goed idee zijn. 
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De ECB is de enige uitgever van geld en bepaalt hoeveel reserves banken moeten aanhouden 

waardoor ze een monopolie heeft over de monetaire basis. Door het bepalen van de voorwaarden 

waaraan de ECB commerciële banken geld verleent, voert ze een monetair beleid. De centrale bank 

bepaalt immers zelf haar rentetarieven en het verleende liquiditeitsvolume door middel van open 

markttransacties en staande faciliteiten. Op die manier beïnvloedt de ECB de (korte termijn) 

rentetarieven23 op de (interbancaire) geldmarkt24, en bijgevolg ook de geldhoeveelheid en 

kredietvolumes die banken creëren. Ze beïnvloedt met andere woorden de financieringskosten van 

financiële instellingen en deze rekenen dit, in normale omstandigheden, op hun beurt door aan hun 

klanten. Dit heeft, met enige vertraging van een kwartaal tot twee jaar, een weerslag op de reële 

economie via het spaar-, consumptie- en investeringsgedrag van economische actoren. Op deze 

manier komt het monetair transmissiemechanisme uiteindelijk tot uiting in inflatie en de output25 

(ECB, 2011a).  

De monetaire overheid heeft hiervoor drie beleidsinstrumenten: open markt operaties, staande 

faciliteiten en reserve vereisten. Een eerste type zijn de zogenaamde open markttransacties waarbij 

geld uitgeleend wordt tegen een bepaald onderpand. Hieronder valt de basisherfinanciering- 

transactie waarbij de ECB wekelijks krediet toekent met een looptijd van één week. De rentevoet 

waartegen dit krediet wordt verleend is richtinggevend voor het monetair beleid26. Daarnaast is er 

ook de langetermijnherfinanciering waarbij maandelijks krediet wordt geveild met een looptijd van 

drie maanden. Een tweede beleidsinstrument is de permanente of staande faciliteiten waar 

financiële instellingen beroep kunnen op doen om geld te lenen of te storten voor één dag tegen een 

bepaalde rentevoet. Dit wordt de marginale belening genoemd. Het laatste belangrijk instrument is 

de reserveverplichting. Commerciële banken moeten reserves aanhouden, een bepaald percentage 

van hun passiva, in de vorm van deposito’s die ze storten bij de nationale bank27.  

Daarnaast kan de centrale bank ook tussenkomen op de valutamarkt door het kopen of verkopen van 

vreemde munten. Of ze kan ook rechtstreeks ingrijpen op de obligatiemarkten door het opkopen van 

staatsobligaties. Dit laatste is echter een niet conventionele ingreep vooral aangewend tijdens de 

recente financieel-economische crisis (ECB, 2011a; ECB, 2012c). 
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 Belangrijk op te merken is dat er ook tal van andere factoren zoals bijvoorbeeld de wereldeconomie, grondstofprijzen en nationaal fiscaal 

beleid een invloed hebben op de geaggregeerde vraag en de evolutie van het prijsniveau. 
24

 Er zijn twee grote marktsegmenten. Enerzijds de markt voor ongedekte leningen tussen financiële instellingen met een looptijd van één 

dag tot een jaar met respectievelijk de EONIA en de EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) als referentie rentevoeten. Een 2
de

 belangrijk 

segment heeft betrekking op leningen tegen een bepaald onderpand met name de repo (repurchasing order) markt en de markt voor 

muntswaps. De impact op langetermijnrentevoeten is minder direct. Deze rentes hangen in grote mate af van de marktverwachtingen over 

de toekomstige kortetermijnrentevoet, inflatie en economische groei op lange termijn. 
25

 De deposit rentevoet bij de ECB is doorgaans lager dan die op de normale geldmarkt, en de rente om te lenen is doorgaans hoger. 

Bijgevolg doen financiële instellingen enkel beroep op de permanente faciliteiten als er geen betere alternatieven voor handen zijn. Deze 

rentevoeten vormen met andere woorden een onder en bovengrens voor de één nachts inter-bank rentevoet  of de EONIA. 
26 

Dit is doorgaans de rente waar men het in de media over heeft als er gesproken wordt over een renteverandering door de ECB. 
27

 Zo kan de ECB structureel liquiditeitsschaarste creëren. Om bijkomend liquiditeit te bekomen moeten banken lenen bij de centrale bank. 

en zijn bijgevolg afhankelijk van het geld van de ECB (Fourçans & Vranceanu, 2004). 
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5.2 De Taylor-regel 

In de analyse wordt vertrokken van de originele Taylor-regel. Deze wordt uitgebreid zodat ze op een 

econometrische manier schatbaar is. Hierbij worden een aantal relevante bemerkingen uit de 

empirische literatuur mee in beschouwing genomen. In een eerste stap wordt nagegaan of het 

monetair beleid van de ECB over de bestudeerde periode 1 januari 1994 – 1 januari 2013 goed 

gemodelleerd kan worden met het voorgestelde Taylor-model en vormt de basis om te analyseren of 

het beleid van de ECB afgestemd was op de noden van de Ierse economie.  

5.2.1 De originele Taylor-regel 

De Taylor-regel is een monetaire beleidsregel in de vorm van een reactiefunctie die beschrijft hoe de 

centrale bank reageert op de economische omstandigheden. De originele Taylor-regel werd 

beschreven door John Taylor (1993). Het idee is dat de centrale bank de kortetermijnrentevoet zet 

naargelang de afwijking van de inflatie van het inflatiedoel en de output gap. De output gap is de 

procentuele afwijking van het reële BBP ten opzichte van het trend of lange termijn potentieel BBP28. 

Het is met andere woorden een indicator voor de conjunctuur en heeft een signaalfunctie voor 

toekomstige prijsevoluties. Als de output gap positief is betekent het immers dat er hoogconjunctuur 

is met mogelijk opwaartse druk op de prijzen29 (Giorno, Richardson, Roseveare, & van den Noord, 

1995; Sauer & Sturm, 2003). Taylor (1993) stelde vast dat een eenvoudige formulering in staat was 

om het monetair beleid van de FED tussen 1987 en 1992, dat tot uiting komt in de Federal Funds 

rate, accuraat te modelleren. Sindsdien is de Taylor-regel een basiskader voor de analyse van het 

monetair beleid van centrale banken. In de analyse die volgt, wordt dan ook vertrokken van het basis 

lineair Taylor model (Taylor, 1993, p. 202): 

 

�� = �∗ +	�� + 		. ��� − �
∗ +	�1 − 		. �� 

 

Hierbij is it de nominale kortetermijnrentevoet of de zogenaamde Taylor rentevoet. R
* is de reële 

evenwichtsrentevoet bij volledige tewerkstelling welke constant wordt beschouwd. �� is de inflatie, 

geoperationaliseerd met de gemiddelde inflatie van de laatste vier kwartalen en �∗ staat voor het 

inflatiestreefdoel van de centrale bank. Y is de output gap en θ ten slotte, staat voor het gewicht dat 

gegeven wordt aan de afwijking van de inflatie en de output in het bepalen van de optimale 

rentevoet. Op deze manier wordt de trade-off tussen de inflatie en de output gap voor het zetten 

van de rentevoet gekwantificeerd in een reactiefunctie (Judd & Rudebusch, 1998; Taylor, 1993). 

Een leaning-against-the-wind-beleid houdt in dat de gewichten positief zijn. Als de inflatie en 

outputgroei lager zijn, zal er een expansief monetair beleid gevoerd worden om de economische 

groei te ondersteunen. Bijgevolg zal de rentevoet verlaagd worden. Als er daarentegen opwaartse 

druk op de prijzen is, zal de rentevoet verhoogd worden. Voor prijsstabilisering is het belangrijk dat 

de coëfficiënt voor de inflatie �1 + 		) groter is dan één. Deze voorwaarde is voldaan als de 

gewichtsparameter positief is. Dit wordt het Taylor principle genoemd. Als de inflatie stijgt, moet de 

rente meer dan evenredig stijgen om de reële rentevoet, gedefinieerd als de nominale rentevoet 

verminderd met de werkelijke inflatie ��� − �� te verhogen. Enkel dan heeft het monetair beleid een 

                                                           
28

 In formulevorm:  100. [(Reëel BBP – trend BBP) / trend BBP] waarbij het trend BBP overeenkomt met een situatie van volledige 

tewerkstelling  geassocieerd met een natuurlijk werkloosheidsniveau. 
29

 Op korte termijn bestaat er een positief verband tussen de economische activiteit en inflatie door imperfecte loon- en prijsaanpassingen. 

Het vergt immers enige tijd vooraleer een rentewijzing impact heeft op de prijzen en output (Clarida, Gali, & Gertler, 1999). 

(1) 
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stabiliserende impact op de economie aangezien economische actoren voornamelijk reageren op de 

reële rentevoet. Anders is het beleid procyclisch of destabiliserend, het ondersteunt de 

geaggregeerde vraag en houdt opwaartse druk op de prijzen in stand. De grootte van de 

coëfficiënten is dus bepalend voor het effect van het beleid en is bijgevolg een criterium voor de 

beoordeling van de gevolgde rentepolitiek (Clarida, Gali & Gertler, 1998; Sauer & Sturm, 2003; 

Taylor, 1999). 

In de literatuur wordt er vaak een assumptie gemaakt voor het zetten van de parameter θ. Zo 

veronderstelde Taylor (1993), zonder de vergelijking econometrisch te schatten, dat het gewicht 

gegeven aan inflatie en de output gap beide 0,5 bedroeg. Daarnaast veronderstelde hij dat de 

evenwichtsrentevoet en het inflatiestreefdoel beide gelijk zijn aan 2%. Dus de nominale rentevoet 

wordt verhoogd als de inflatie hoger is dan 2% of als de output hoger is dan zijn langetermijnwaarde. 

Als inflatie en output op het gewenste niveau zitten zou de rente bijgevolg 4% moeten bedragen. 

5.2.2 Een empirische variant op de basis Taylor-regel 

Sinds Taylor (1993) zijn er talloze alternatieve specificaties verschenen om de Taylor-regel 

econometrisch te schatten. Sommige auteurs voegen interest rate smoothing toe en anderen breiden 

het model uit met additionele verklarende variabelen zoals de euro/dollar wisselkoers, de groei van 

de M3 en dergelijke. Daarnaast zijn er ook verschillende backward en foreward looking specificaties. 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de empirische literatuur en wordt een basismodel 

afgeleid dat in het verdere onderzoek zal worden gehanteerd.  

5.2.2.1 Interest rate smoothing 

Om het Taylor-model te schatten wordt het basismodel herschreven met � = �∗ − 	. �∗,  � = 1 + 	 

en � = 1 − 	 en it
* de beoogde (Taylor) rentevoet:  

�� = �∗ +	�� + 		. ��� − �
∗ +	�1 − 		. ��  

��
∗ = � + 	�. �� + �. ��  

Literatuur leert alvast dat het zowel econometrisch als theoretisch aangewezen is om de basis Taylor-

regel uit te breiden met interest rate smoothing, ook monetaire beleidsinertie genoemd. Concreet 

komt het neer op een rustige of graduele overgang van de huidige rentevoet naar de gewenste 

rentevoet. Hierbij wordt modelmatig, een vertraging van de te verklaren variabele namelijk de 

rentevoet, opgenomen als verklarende variabele. De actuele rentevoet wordt dan bepaald door het 

gewogen gemiddelde van de rentevoet van de (basis) Taylor-regel en de vertraagde rentevoet. Dit 

leidt tot een model waarbij de actuele rentevoet partieel wordt aangepast. Hierbij is ρ de smoothing 

parameter of de wegingsfactor die ligt tussen nul en één. 

�� = �. ���� + �1 − �. ��
∗

 

 

De grootte van de parameter geeft een indicatie van hoe snel een centrale bank het monetair beleid 

aanpast als reactie op een economische ontwikkeling. Hoe groter de parameter rho, hoe geleidelijker 

de centrale bank reageert op veranderingen in inflatie en de output. Als de parameter nul is, wordt 

het model herleid tot de originele Taylor-regel. 

(2) 

(3) 

(1) 
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In de praktijk zijn er tal van verklaringen waarom een centrale bank ervoor zou kunnen kiezen om 

rentevoeten gradueel of geleidelijk aan te passen zonder grote discrete sprongen (Judd & 

Rudebusch, 1998; Woodford, 1999). Ten eerste verkleint de kans dat er een schokreactie ontstaat op 

de financiële (obligatie)markten. Financiële stabiliteit is immers belangrijk voor macro-economische 

stabiliteit. Een tweede argument is dat het de consistentie en transparantie van het beleid verhoogt 

(Castelnuovo, 2007; Cecchetti, 2000; Sack & Wieland, 2000). Dit kan gekoppeld worden aan het 

gewichtig argument van Sack en Wieland (2000), uitgaande van het idee dat private actoren 

verwachtingen hebben over de toekomst. Als het beleid voorspelbaar wordt en actoren verwachten 

dat een initiële stap gevolgd zal worden door additionele renteaanpassingen in dezelfde richting, zal 

de impact van een kleine rentewijziging op output en inflatie relatief groter zijn. Dus de effectiviteit 

van een rentewijziging is sterk afhankelijk van de impact op de marktverwachtingen over het 

toekomstig pad van de kortetermijnrente (Blattner, Catenaro, Ehrmann, Strauch, & Turunen, 2008). 

Zo zal bijvoorbeeld de langetermijnrentevoet beïnvloed worden en zal het beleid effectiever zijn30. 

Het resultaat is dat er minder grote renteaanpassingen nodig zijn. Bijgevolg is er ook minder variatie 

in de rentevoet doorheen de tijd om de beleidsdoelstellingen te realiseren (Castelnuovo, 2007; 

Cecchetti, 2000; Clarida et al., 1999; Sack & Wieland, 2000; Woodford 1999). Een derde reden is 

onzekerheid over de toestand van de economie. Beleidsmakers beschikken op het moment dat het 

rentebeleid uitgestippeld wordt niet over perfecte informatie (dataonzekerheid). Daarenboven is de 

impact van de rentewijziging op de reële economie niet perfect voorspelbaar (intrestgevoeligheid). 

Dus een geleidelijke, voorzichtige reactie op met onzekerheid gemeten wijzigingen in inflatie en 

output kan op deze manier worden verantwoord. Zo heeft men de tijd om de impact van het beleid 

te beoordelen en actie bij te sturen (Bernanke, 2004; Chechetti, 2000; Orphanides, 2003). 

Bovendien zal interest rate smooting de datafit met het Taylor-model doorgaans significant 

verbeteren. De empirische literatuur toont dat de parameter ρ bij schattingen van de Taylor-regel 

voor de ECB statistisch significant is en relatief groot. Het laat toe om seriële correlatie31 grotendeels 

weg te werken (Belke & Polleit, 2007; Gerdesmeier & Roffia, 2005; Sauer & Sturm, 2003).  

Echter zijn er ook auteurs die spreken van schijnbare intrest rate smoothing (Lansing, 2002; 

Rudebusch, 2002). Rudebusch stelt dat gradualisme bij de FED slechts van toepassing is op 

weekfrequenties en slechts een zeer bescheiden fenomeen is op kwartaalbasis. De empirisch 

vaststelbare smoothing zou voornamelijk het gevolg zijn van serieel gecorreleerde economische 

schokken eerder dan intrinsiek gedrag van de FED. Met andere woorden,  doorheen de tijd zou er 

achtereenvolgens een afwijking zijn van de Taylor rente door een persistente schok zoals een 

economische crisis die aanhoudt of grondstofprijzen die blijven stijgen. Het betreft andere factoren 

dan de huidige output en inflatie. De premisse is dat de FED en de rente maar traag reageren omdat 

de economie zelf traag reageert. Centrale bankiers passen het beleid dus aan naargelang nieuwe 

informatie vrijkomt waarbij het verleden niet zo’n grote voorspellende kracht zou hebben voor het 

                                                           
30

 Een centrale bank kan met conventionele ingrepen enkel directe invloed uitoefenen op de kortetermijnrente en niet zozeer op de 

langetermijnrente. Wel heeft het een indirect effect op de langetermijnrente door middel van verwachtingen die private actoren hebben 

over de toekomst en meer specifiek over het pad van de toekomstige één-nacht-rente en inflatie. Verwachtingen bepalen dus in grote 

mate de langetermijnrentes die op hun beurt belangrijke impact hebben op het economisch gedrag. Het betreft rente op 

hypotheekleningen,  obligaties enz. Deze bepalen de investeringsbeslissing van bedrijven en gezinnen. Dus in een regime van graduele 

renteaanpassing zal een renteverandering vandaag, ook een signaal geven over de toekomstige kortetermijnrentevoet waardoor  

langetermijnrentes op hun beurt zullen reageren (Bernanke, 2004; Blattner et al., 2008; Clarida et al., 1999; Ullrich, 2003; Woodford, 1999).  
31

 Seriële correlatie van een variabele of foutenterm in een regressie wil zeggen dat opeenvolgende observaties doorheen de tijd met 

elkaar gecorreleerd zijn. Dit heeft een negatieve invloed op de nauwkeurigheid van (OLS) schattingen. 
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toekomstig beleid (Bernanke, 2004; Rudebusch, 2006). Ook is het mogelijk dat meetfouten door 

datarevisie achteraf of het ontbreken van belangrijke verklarende variabelen in het model leiden tot 

seriële correlatie (Gerdesmeier & Roffia, 2005; Lansing, 2002; Rudebsuh 2006). 

Voor de eurozone toont Castelnuovo (2007) dat de seriële correlatie hypothese verworpen wordt. 

Met andere woorden, endogene of bedoelde intrest rate smoothing kan voor het eurogebied tussen 

1980 en 2003 niet weerlegd worden. De conclusie is dat beide mechanismen, beoogde en schijnbare 

smoothing, een rol spelen. Globaal bekeken zijn de argumenten voor bedoeld gradualisme echter 

gewichtiger aangezien het van beleidsstandpunt optimaal lijkt te zijn. Zelfs al is het deels toewijsbaar 

aan fenomenen beschreven door Rudebusch en Lansing, doet dit geen afbreuk aan de voorgestelde 

modellering32. Wel impliceert dit voorzichtigheid bij de interpretatie van de smoothing parameter. 

Als de uitdrukking voor de herschreven basis Taylor-regel gecombineerd wordt met de formulering 

van de partiële renteaanpassing of smoothing, en een foutenterm wordt toegevoegd, geeft dit een 

(recursief) verband waarbij de gewichten voor de inflatie en output gap empirisch geschat kunnen 

worden. Dit leidt tot het model met it
* de beoogde (Taylor) rentevoet en it de huidige rentevoet: 

��
∗ = � + 	�. �� + �. ��  

�� = �. ���� + �1 − �. ��
∗

 

�� = �1 − �. �� + 	�. �� + �. �� + �. ���� +	��  

ρ is de smoothing parameter die ligt tussen nul en één, � is een constante, waarbij � en γ de 

langetermijngewichten zijn voor respectievelijk de inflatiegraad (πt ) en de outputgap (yt) . Belangrijk 

op te merken is dat de variabelen in de vergelijking voor de inflatie, de output gap en de rentevoet 

contemporele of huidige waarden zijn, alle gemeten op tijdstip t. Daarom wordt deze specificatie een 

contemporele Taylor-regel genoemd. Het idee is dat de huidige output gap en inflatie goede 

voorspellers zijn van toekomstige inflatie. εt ten slotte, is de foutenterm.  

Als het Taylor-principe voldaan is zou � groter moeten zijn dan één33. De uitdrukking vormt de basis 

van de analyse die volgt. De keuze voor deze vorm is theoretisch te motiveren en laat toe om de 

eigen resultaten te vergelijken met de literatuur (Belke & Polleit, 2007; Clarida, Gali & Gertler, 1998; 

Fourçans & Vranceanu, 2007; Gerdesmeier & Roffia, 2003; Sauer & Sturm, 2003; Ullrich, 2003). 
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 Eventueel zou er naar analogie met Rudebusch (2002) gewerkt kunnen worden met de Taylor-regel waarbij de foutenterm een 

autoregressief proces volgt van de 1
ste

 orde in plaats van een smoothing parameter al is dit in de empirische literatuur geen gangbare vorm. 
33

 De theoretische parameter � kan bekomen worden uit de regressieresultaten door het oplossen van de vergelijking: [(1-ρ)*� = de 

geschatte coëfficiënt voor inflatie], met � als onbekende. 

(4) 

(3) 

(2) 
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5.2.2.2  Foreward looking specificatie 

Naast een contemporele specificatie is het ook mogelijk om een foreward looking variant op het 

voorgestelde model te construeren naar analogie met Clarida, Gali en Gertler (1998). Het idee is dat 

de centrale bank de rentevoet bepaalt op basis van de informatie die ze tot dan beschikt, zijnde 

voorspellingen van inflatie en output gap eerder dan op basis van inflatie en output in het verleden: 

�� = �1 − �. �� + 	�. �[����|��] + �. �[����|�� + �. ���� +	��  

Hierbij staat Ε voor de rationele verwachtingsoperator34, conditioneel voor de tot dan beschikbare 

informatie It. De indices t+n en t+k staan voor het aantal periodes dat er vooruit gekeken wordt35. 

����  staat bijgevolg voor de jaarlijkse inflatiegraad op tijdstip t+n. Als de niet geobserveerde 

voorspellingsvariabelen vervangen worden door werkelijk gerealiseerde variabelen leidt dit tot een 

schatbare foreward looking specificatie36: 

�� = �1 − �. �� + 	�. ���� + �. ���� + �. ���� +	��   

Literatuur toont aan dat er uitvoerig bewijs is voor het vooruitkijkend gedrag van centrale banken37. 

De ECB reageert eerder op de verwachte inflatie dan op inflatie uit het verleden. 

Owing to the lags and stochastic uncertainty in the transmission process, changes in 

monetary policy today will only affect the price level after a number of quarters or years. This 

means that central banks need to ascertain what policy stance is needed today in order to 

maintain price stability in the future, after the transmission lags unwind. In this sense, 

monetary policy must be forward-looking and pre-emptive (ECB, 2011a, p. 63).   

Het idee is dat er een tijdslag is in het monetair transmissiemechanisme. Bijgevolg moeten 

beleidsmarkers anticiperen38 (ECB, 2011a; Gerdesmeier & Roffia 2003). De ECB kan niet wachten tot 

de inflatoire druk tot uiting komt en de economische stabiliteit bedreigt. Dan zou de hogere inflatie 

(verwachting) reeds tot uiting komen in een loon-prijs spiraal. Mensen vereisen een hoger loon en 

bedrijven verhogen hun prijzen omdat men meer inflatie verwacht. Het wordt dus moeilijker om 

prijsstabiliteit te handhaven (Mishkin, 1999; Orphanides, 2001). Bovendien beschikt de centrale bank 

op het ogenblik dat het beleid wordt uitgestippeld niet over alle relevante informatie over de 

toestand van de economie. Data verzamelen vergt tijd en meeting is vaak imperfect. Daarom moet 

de centrale bank zich in de praktijk vaak baseren op voorspellingen (Clarida et al., 1998, Clarida et al., 

1999; Fourçans en Vranceanu, 2004, Geredsmeier & Roffia, 2003; Orphanides, 2003a; Ullrich, 2003).  

                                                           
34

 De rationele verwachtingstheorie veronderstelt dat de voorspelling van een actor niet systematisch fout is (Clarida et al., 1998). 
35

 Wanneer n en k nul zijn vervalt het model naar de contemporele versie. Wanneer n en k negatief zijn spreekt men van een backward 

looking specificatie. Deze wordt echter zowel theoretisch als empirisch verworpen. Clardia et al. (1999) stelt n = 12 en k = 0. Andere 

auteurs zoals Fendel en Frenkel (2006) kiezen voor k= 12 n = 3,  Hayo en Hofmann (2005) stellen n = 12 en k = 0, Castro (2008) kiest voor k = 

12 en n = 3 (zie tabel 1 voor het overzicht van de empirische literatuur).  
36

 Hierbij wordt impliciet de assumptie gemaakt dat de gerealiseerde waarden een proxy zijn voor de verwachte waarden. Hierbij kan 

gediscussieerd worden over de gepastheid van het gebruik van ex post herziene data in plaats van real time data. (Gerdesmeier & Roffia, 

2003). Een andere mogelijkheid is werken met voorspellingen op basis van enquête gegevens (Sauer & Sturm, 2003). 
37

 Zie overzichtstabel empirische literatuur. Al argumenteert Taylor (1999) dat een foreward looking specificatie eigenlijk ook gebaseerd is 

op huidige en verleden data aangezien voorspellingen vaak  gebaseerd zijn op verleden waarden. 
38

 Output reageert doorgaans sneller dan inflatie. Volgens Clarida et al. (1998) bedraagt de tijd tussen een renteaanpassing en het effect op 

output zes tot negen maanden. Voor inflatie bedraagt de tijdslag ongeveer één tot anderhalf jaar. Mishkin (1999) spreekt voor de VS van 

een lag van respectievelijk een jaar en twee jaar. Voor de EMU spreken Clausen en Hayo (2002) voor 1979-2000 van minder dan anderhalf 

jaar voor output en minder dan één jaar voor inflatie. Fourçans en Vranceanu (2004) spreken van een lag van zes tot twaalf maanden. 

(5) 

(6) 
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5.2.2.3 Overzicht empirische literatuur 

Om dit hoofdstuk af te sluiten wordt verwezen naar bijlage A, waar een overzicht wordt gegeven van 

de empirische literatuur. Het betreft schattingen van verscheidene varianten op de basis Taylor-regel 

voor de ECB. Aan de hand van deze overzichtstabel kunnen een aantal bevindingen worden 

geformuleerd: 

1. De parameter ρ voor interest rate smoothing is in alle empirische schattingen, buiten Ullrich 

(2003) en Fourçans en Vranceanu (2002), statistisch significant en relatief groot. De 

parameter ligt in de orde van 0,58 tot 0,99. Ook blijkt uit de meeste studies dat de output 

gap een belangrijke variabele is in de reactiefunctie van de ECB. 

2. Zowel de contemporele als foreward looking specificatie worden veel gebruikt. Bij de 

contemporele vorm, gebaseerd op ex post data, is in de meeste gevallen het Taylor-principe 

niet voldaan (Belke & Polleit, 2007; Fourçans & Vranceanu, 2004; Gorter, Jacobs & de Haan, 

2008; Surico, 2003; Ullrich, 2003). Enkel bij Gerdesmeier en Roffia (2005) is de contemporele 

schatting, met ex post data, voor de parameter van inflatie groter dan één. De foreward 

looking specificaties daarentegen, buiten Gerdesmeier en Roffia (2005), tonen dat de ECB 

wel een stabiliserend prijsbeleid heeft gevoerd. Het illustreert de gevoeligheid van de 

resultaten voor de gekozen specificatie. 

3. Er wordt gewerkt met zowel real time als ex post data. De ene groep studies, namelijk 

Gorter, Jacobs en de Haan (2008), Gerdesmeier en Roffia (2005) en Sauer en Sturm (2003), 

tonen dat er toch een significant verschil is tussen de schattingen met real time en ex post 

data. De meer recente studie van Castro (2008) toont echter een verwaarloosbaar klein 

verschil. 

4. Meestal wordt er met real time data een resultaat gevonden conform het Taylor-principe. 

Sauer en Sturm (2003) stellen echter dat het verschil in hun resultaten naargelang de 

specificatie vooral ligt bij het al dan niet vooruitkijkend aspect in de Taylor-regel. Er is immers 

vast te stellen dat louter real time gegevens gebruiken in een contemporele vorm ook geen 

prijsstabiliserend beleid aantoont wat in strijd is met de theoretische verwachtingen.  

Ten slotte, worden er verschillende schattingsmethodes gehanteerd. Meest van al wordt gekozen 

voor de GMM techniek. Kleinste kwadratenregressie (OLS) leidt immers tot econometrische 

problemen. Daarnaast zijn er tal van manieren om de output gap, inflatie en het rentebeleid te 

operationaliseren. Voor het rentebeleid wordt vaak de EONIA genomen als maatstaf maar soms ook 

de EURIBOR en de minimum bid rate, die zeer sterk gecorreleerd is met de EONIA. Inflatie wordt 

meestal gemeten met de HICP al wordt er soms gebruik gemaakt van de HICP zonder voeding en 

energie of met andere woorden de kerninflatie. De output gap kan geoperationaliseerd worden met 

een lineaire trend, een kwadratische trend of een HP-filter toegepast op het reëel BBP of het 

industriële productievolume. Ten slotte kan er ook een productiefunctie-benadering worden gebruikt 

zoals de benadering en data van de OESO. 

Kortom, voor het schatten van een Taylor-regel moeten er tal val praktische keuzes worden gemaakt. 

Deze worden voor het eigen onderzoek daarom nader toegelicht in sectie 5.3 en kritisch besproken 

in 5.8.  
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5.3 Data en software 

Om de Taylor-regel te schatten zijn er drie tijdreeksen nodig voor de operationalisering van het 

kortetermijnrentebeleid, de inflatie en de output gap. Er wordt gebruik gemaakt van kwartaaldata 

afkomstig van de ECB, de OESO en EUROSTAT. De data hebben betrekking tot de periode 1 januari 

1994 en 31 december 2012. Aangezien de EMU van start ging in 1999 en de ECB dan pas officieel het 

rentebeleid overnam, hebben de data in de voorgaande periode betrekking op een hypothetische 

eurozone. De reden om ook deze gegevens te gebruiken voor modellering is dat de steekproef 

uitgebreid kan worden en op die manier leidt tot meer betrouwbare schattingen. Deze werkwijze kan 

ook worden verantwoord omdat het monetair beleid van de verschillende nationale banken al in de 

jaren 90 op elkaar was afgestemd aangezien de landen in de aanloop waren naar de EMU en 

moesten voldoen aan de Maastricht criteria. In het jaar 1994 werd dan ook overgegaan tot de 

oprichting van het Europees Monetair Instituut (EMI). Het was de voorloper van de ECB en had als 

doel om samenwerking tussen nationale centrale banken aan te moedigen en speelde een 

belangrijke rol in de overgang naar de derde fase van EMU met een geïntegreerd centraal 

bankensysteem (EMI, 1997). De benadering is bijgevolg niet ongewoon en werd in empirisch 

onderzoek reeds meermaals toegepast (Gerdesmeier & Roffia 2003; Gerlach-Kristen, 2003; Gerlach & 

Schnabel, 2000; Lee & Crowly, 2009; Sauer & Sturm, 2003; Ullrich, 2003). De econometrische analyse 

wordt uitgevoerd met het softwarepakket Gretl. 

Voor het kortetermijnrentebeleid wordt gewerkt met de kwartaalgemiddelde Euro Overnight Index 

Average. Er wordt gekozen voor de EONIA omdat het equivalent is aan de Federal Funds Rate en 

gebruikt in vele studies. De EONIA is een resultante van het gevoerde monetair beleid en speelt als 

interbancair rentetarief een cruciale rol in het monetair transmissiemechanisme. Deze rente is dan 

ook het sterkst gekoppeld aan de beleidsinstrumenten van de ECB (ECB, 2011a). Data werden 

opgehaald van de databank van de ECB (2013a) en van maandfrequentie omgezet in kwartalen door 

het nemen van het gemiddelde. Ze zijn beschikbaar vanaf 1994 en worden bepaald op basis van de 

veranderende samenstelling van de eurozone.  

In overeenstemming met de kwantitatieve definiëring van prijsstabiliteit door de ECB, wordt voor de 

inflatie van de eurozone als geheel en Ierland gebruik gemaakt van de Harmonised Index of 

Consumer Prices (HICP). De term Harmonised staat voor de meting van inflatie in verschillende 

landen met eenzelfde methode. Bij nationale consumentenprijzen daarentegen worden 

verschillende methodes gehanteerd waardoor onderlinge vergelijking moeilijk is (European 

Commission, 2013b). De gegevens zijn ex post, zonder seizoenscorrectie en omvatten alle mogelijke 

items. De variabele is gedefinieerd als de jaarlijkse procentuele verandering ten opzichte van 

dezelfde maand in het vorige jaar en werd opgehaald van Eurostat (2013b) en de ECB (2013b)39. De 

maandelijkse data werden omgezet in kwartalen door het nemen van het gemiddelde. Belangrijk 

hierbij is dat de data betrekking hebben op het euro-17 gebied. Deze regio omvat de euro-15 groep 

plus Slowakije en Estland. Vanaf 1999 zijn dit: België, Spanje, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, 

Duitsland, Finland, Frankrijk, Oostenrijk en Portugal. Vanaf 2001 kwam Griekenland erbij, in 2007 

Slovenië en in 2008 Cyprus en Malta. In 2009 en 2011 ten slotte kwamen Slowakije en Estland er bij.  

                                                           
39

 De tijdreeks kan ook bekomen worden door het uitvoeren van een eenvoudige bewerking op basis van de index cijfers beschikbaar op 

Eurostat (2013a). De bewerking voor kwartaaldata is: ((HICPt+4/HICPt) – 1)*100 of 100*(ln(HICPt+4) – ln(HICPt)). De inflatiegegevens voor het 

laatste kwartaal van Ierland (2012 Q4) werden berekend met indexcijfers (referentiejaar 2005) afkomstig van de OECD (2013b) omdat de 

procentuele jaarlijkse verandering bij Eurostat ontbrak op het ogenblik van het samenstellen van de dataset.  
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Bij de samenstelling van de HICP voor de eurozone als geheel wordt bijgevolg een gewogen 

gemiddelde genomen van de inflatiegegevens van de verschillende eurolidstaten. In 2012 werd 78% 

van de HICP bepaald door Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Hun gewicht in de index lag tussen 

2003 en 2012 altijd rond 75% tot 80% terwijl het gewicht van Ierland slechts 1,4% bedroeg. Slowakije 

en Estland ten slotte, hebben respectievelijk een gewicht van 0,73% en 0,15% (Eurostat, 2013c).  

Als proxy voor de output gap wordt gebruik gemaakt van de reeks beschikbaar in de OECD Ilibrary. 

Data werden opgehaald van de Economic Outlook nr. 90 van de Ilibrary OECD website in de 

bibliotheek van de Nationale Bank van België waar toegang is tot de volledige dataset (OECD, 2013c). 

De gegevens zijn beschikbaar op kwartaalbasis en geven een schatting van de output gap van de 

totale economie. De output gap wordt gemeten als procentueel verschil tussen het reëel BBP en het 

geschatte potentieel BBP. Het potentieel BBP wordt hierbij bepaald op basis van een Cobb-Douglas 

productiefunctie-benadering40 (OECD, 2013d). Belangrijk is dat de data betrekking hebben tot het 

euro-15 gebied dus zowel Slowakije als Estland zijn niet opgenomen in de output gap gegevens voor 

de geaggregeerde eurozone. Maar aangezien het belang van beide landen in de HICP relatief klein is, 

zou dit de onderzoeksresultaten en conclusies nauwelijks mogen beïnvloeden. Ook voor Ierland zijn 

de data afzonderlijk beschikbaar vanaf 1 januari 1990 (OECD, 2013c). 

Omdat gewerkt wordt met instrumentele schatters zijn ook gegevens nodig voor instrumentering. 

Voor Ierland wordt specifiek de jaarlijkse procentuele verandering in nationaal gemiddelde 

huizenprijzen gebruikt (Department of the Environment, Community and Local Government, 2013). 

Figuren 21, 22, 23, 24 en tabellen 7, 8, 9 geven een visuele weergave van de voornaamste tijdreeksen 

en een aantal samenvattende statistieken. Uit figuur 21 blijkt dat er een dalende trend is in de 

heersende kortetermijnrentevoet. Daarnaast valt in figuur 22 en 23 op dat de Ierse inflatie en output 

gap vanaf 1997 systematisch groter zijn dan in de eurozone. Deze cijfers illustreren opnieuw dat de 

economische prestaties van het land afwijken van het eurogemiddelde. In 2008 vindt er echter een 

plotse ommezwaai plaats waarbij Ierland, in negatieve zin, sterk onderpresteert. 

Figuur 22 toont dat de HICP voor de eurozone halverwege de jaren 2000, maar ook in Ierland waar 

de inflatie weliswaar iets hoger is, lang stabiel blijft rond de 2%. Eind 2007 is er echter een plotse 

opstoot van de HICP als gevolg van hoge olieprijzen waarna de HICP negatief wordt. Uit cijfers van 

tabel 7 blijkt ook dat de gemiddelde inflatie in de EMU tussen 1994 en 2012 rond de 2% schommelt. 

In figuur 24 ten slotte, is vast te stellen dat de EONIA, HICP en output gap een zekere mate van co-

evolutie vertonen. 

 

                                                           
40

 Hierbij worden gegevens gebruikt van de kapitaalhoeveelheid, total factor productivity en potentiële tewerkstelling. De potentiële 

tewerkstelling hangt op zijn beurt af van de structurele werkloosheidsgraad of de NAIRU. Voor meer informatie wordt verwezen naar 

Giorno et al. (1995) en Beffy, Ollivaud, Richardson en Sédillot (2006). 
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Figuur 21: Evolutie kwartaal gemiddelde EONIA (1994 - 2012). Eigen figuur, data ECB (2013a). 

 

Figuur 22: Evolutie HICP EMU en Ierland (1994 - 2012). Eigen figuur data Eurostat (2013b) en OECD (2013b). 
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Figuur 23: Evolutie output gap EMU en Ierland (1994 - 2012). Eigen figuur data OECD (2013c). 

 

Figuur 24: Co-evolutie EONIA, HICP en output gap EMU. Eigen figuur, data OECD (2013b) en Eurostat (2013b) 
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Op basis van tabel 8 en 9 kan de belangrijke shift nader besproken worden. De periode 1994:Q1– 

2007:Q3 verschilt sterk in gemiddelde EONIA en output gap tegenover de periode 2007:Q4– 

2012:Q4. Uit de Ierse gegevens blijkt dat de output gap bij de overgang van het eerste naar het 

tweede kwartaal van 2008 een plotse neerwaartse beweging inzet. Over de periode 1994:Q-2007:Q3 

bedroeg de gemiddelde output gap respectievelijk in het euro-15 gebied en Ierland nog -0,09% en 

2,85%. Deze cijfers contrasteren met de periode 2007:Q4-2012:Q4 waarin de gemiddelde Ierse 

output gap -5% bedraagt en in het euro-15 gebied -2,14%. Ten slotte is er een globale vaststelling 

namelijk dat aan het begin van het derde kwartaal van 2008, de EONIA en de output gap een 

langdurige neerwaartse trend inzetten als gevolg van de financieel-economische crisis. 
 

Tabel 7: Samenvattende statistieken observaties 1994:Q1 - 2012:Q4 

Variable Mean Median Minimum Maximum Std. Dev. Skewness Kurtosis 

Kwartaal gem. EONIA 3,07 3,28 0,08 6,75 1,73 0,01 -0,70 

HICP euro17 2,08 2,18 -0,37 3,90 0,71 -0,72 1,83 

Output gap EMU -0,66 -0,69 -4,25 2,76 1,77 -0,09 -0,55 

Output gap Ierland 0,45 2,79 -9,64 8,18 5,21 -0,65 -0,98 

HICP Ierland 2,32 2,37 -2,73 5,67 1,80 -0,84 1,16 
 

Tabel 8: Samenvattende statistieken observaties 1994:Q1 - 2007:Q3 

Variable Mean Median Minimum Maximum Std. Dev. Skewness Kurtosis 

Kwartaal gem. EONIA 3,73 3,61 2,01 6,75 1,32 0,53   -0,57 

HICP euro17 2,07 2,10 0,90 2,93 0,47     -0,72 0,14 

Output gap EMU   -0,09   -0,36     -1,77 2,62 1,14 0,78   -0,39 

Output gap Ierland 2,85 3,72     -4,61 8,18 3,02     -0,83 0,04 

HICP Ierland 2,88 2,53 0,90 5,67 1,19 0,70   -0,37 
 

Tabel 9: Samenvattende statistieken observaties 2007:Q4 - 2012:Q4 

Variable Mean Median Minimum Maximum Std. Dev. Skewness Kurtosis 

Kwartaal gem. EONIA 1,35 0,68 0,08 4,25 1,49 1,14 -0,45 

HICP euro 17 2,13 2,47 -0,37 3,90 1,13 -0,63 -0,32 

Output gap EMU -2,14 -2,98 -4,25 2,76 2,25 1,31 0,19 

Output gap Ierland -5,84 -7,71 -9,64 6,50 4,45 1,63 1,45 

HICP Ierland 0,86 1,27 -2,73 4,79 2,29 -0,18 -1,11 

Noot. De skewness geeft de mate van symmetrie aan van de variable. Een normale verdeling, die perfect symmetrisch is, heeft een 

skewness van 0. De kurtosis geeft een indicatie van de gepiektheid van de verdeling. Bij een normale verdeling is deze gelijk aan drie. Deze 

kernwaarden laten toe om te beoordelen of de variabele al dan niet normaal verdeeld is (Baltagi, 2008). 
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5.4 Methodologie en schattingstechniek 

In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting van de gevolgde methodologie voor het schatten van de 

gewenste Taylor-regel. Hierbij wordt de keuze voor de gekozen schattingstechniek, de Generalised 

Method of Moments (GMM), verantwoord en worden de belangrijkste diagnosetests voor de 

validiteit van de modellen besproken.  

Herinner dat er uitgegaan wordt van drie specificaties voor de Taylor-regel namelijk de originele 

Taylor-regel, de variant met interest rate smoothing en de foreward looking specificatie: 

��
∗ = � + 	�. �� + �. ��  

�� = �1 − �. �� + 	�. �� + �. �� + �. ���� +	��  

�� = �1 − �. �� + 	�. ���� + �. ���� + �. ���� +	��  

5.4.1 OLS en diagnosetests 

De meest natuurlijke keuze voor het schatten van de basis lineaire Taylor-regel (2) is kleinste 

kwadratenregressie (OLS). Hierbij worden echter een aantal noodzakelijke assumpties gemaakt met 

betrekking tot de structuur van de data en de foutenterm εt (Carter, Griffiths, & Lim, 2012): 

a. Lineariteit: ���� = ����| � = 0 → �(� = � + �.  # 
b. Constante variantie: $(��| � = %�& → $(�| � = %'& 

c. Normaliteit: ��~	)(0, %'& → 	��| �	~	)(� + �.  � , %'& 
d. Onafhankelijke observaties, dit betekent dat de residuen van de regressie geen samenhang 

mogen vertonen: +,-(�� , ���� = 0 

e. De verklarende variabelen zijn niet random of met andere woorden onafhankelijk van de 

foutenterm: �( �. �� = +,-( � , �� = 0  

Symbolisch staat xt voor de verklarende variabelen (inflatie en de output gap) en yt voor de te 

verklaren variabele met andere woorden de EONIA. Als deze veronderstellingen juist zijn is OLS de 

beste (lineaire) onvertekende schatter. Maar indien deze assumpties niet voldaan zijn ontstaan er 

econometrische problemen waar een oplossing voor moet worden gezocht. Bovendien werd 

aangetoond dat er een uitgebreid model zal worden geschat van type (4) en type (6).  

Een eerste eigenschap van de tijdreeksen die nagegaan wordt, vooraleer over te gaan tot het 

uivoeren van regressies, is stationariteit. In de literatuur van de Taylor-regel wordt er echter meestal 

verondersteld dat de variabelen stationair zijn en dat ze (theoretisch) samenhangen zonder enige 

validatie (Clarida, Gali & Gertler, 1998; Florens, Jondeau & Le Bihan, 2004; Gerlach-Kristen, 2003). 

Toch wordt hier gecontroleerd of de tijdreeks schommelt rond een constant gemiddelde met 

constante variantie en dat de covariantie tussen twee observaties niet afhangt van de tijdsindex of 

het tijdstip van observatie per se. Eenvoudig gesteld komt het er op neer dat nagegaan wordt of de 

statistische eigenschappen van de tijdreeks constant blijven doorheen de tijd (Heij, de Boer, Franses, 

Kloek & van Dijk, 2004). Indien data niet stationair zijn en lineaire regressie wordt toegepast, bestaat 

het gevaar een spurious regression te bekomen. In dat geval is het mogelijk om een ogenschijnlijk 

verband tussen twee tijdreeksen vast te stellen dat theoretisch echter niet verantwoord kan worden. 

Beide zouden per toeval een stochastische trend kunnen delen (Carter et al., 2012).  

(2) 

(4) 

(6) 
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Ook bij instrumentele schattingsmethodes zoals two-stage least squares (2SLS) en GMM is de 

assumptie van stationariteit nodig opdat schattingen goede asymptotische eigenschappen zouden 

hebben (Hall, 2009; Kitamura & Philips, 1997; Kunst, 2008). Om niet-stationariteit uit te sluiten wordt 

gebruik gemaakt van de Augmented Dickey Fuller (ADF) test. De nulhypothese poneert een unit root 

of met andere woorden dat de datareeks niet stationair is. Als deze verworpen wordt, geeft de test 

een indicatie dat de tijdreeks stationair is (Carter et al., 2012; Van den Bossche, 2012). Een 

aanvullende test, die in een kleine dataset mogelijk een beter beeld geeft op het al dan niet 

stationair zijn rond een trend of constante, is de KPSS test (Gorter, Jacobs & de Haan, 2007). Hierbij 

wordt de nulhypothese omgedraaid en wordt getest of de tijdreeks stationair is tegenover het 

alternatief van niet-stationariteit (Kwiatkowski, Philip, Schmidt, & Shin, 1992; Nielsen, 2005). 

Voor de gehele steekproef, lopende van het 1ste kwartaal in 1994 tot en met het 4de kwartaal 2012, 

geeft de ADF test een sterke aanwijzing dat zowel de EONIA, de HICP en output gap stationair zijn of 

geïntegreerd van de nulde orde. In tabel 10 worden de testresultaten weergegeven samen met de 

gepaste kritische waarden. Telkens kan de nulhypothese van een unit root worden verworpen. De 

resultaten worden gevalideerd door de KPSS test (zie bijlage B). 

Tabel 10: ADF test periode 1994Q1 - 2012Q4, EONIA en eurogemiddelde HICP en output gap 

Variabele Aantal lags Test statistiek Kritische waarden Orde 

integratie 

P-waarde 

LM test 
 

   
1% 5% 10% 

  

EONIAa 1 -3.47 -3.96 -3.41 -3.13 I(0)** 0.71 

HICPb 4 -2.96 -3.43 -2.86 -2.57  I(0)** 0.46 

Output gapc 1 -2.70 -3.43 -2.86 -2.57       I(0)* 0.82 
Noot. ADF H0: unit root. Verwerping H0 wanneer test statistiek kleiner is dan kritische waarde. Aantal lags nodig voor het 

wegwerken van seriële correlatie in de ADF test weergegeven in de 2
de

 kolom. Kleinste p-waarde Q-statistiek voor test afwezigheid 

seriële correlatie: EONIA 0,74; HICP 0,46 en Output gap 0,54. 
a
Test met trend. ** significantie op 5% * significantie op 10%. 

Aangezien er duidelijke aanwijzingen zijn voor stationariteit kunnen regressies uitgevoerd worden 

zonder het gevaar van spurious regression. In tabel 6 worden de OLS parameterschatting van de 

specificaties (4) en (6) weergegeven samen met de voornaamste diagnosetests voor de 

basisassumpties. Bij de foreward looking specificatie (6) wordt ervoor gekozen om n = 2, k = 0 te 

stellen. Dit betekent dat inflatie met twee kwartalen vooruit wordt geschoven overeenkomstig met 

Fourçans en Vranceanu (2004) en Gerdesmeier en Roffia (2003). In een tweede variant wordt n = 2 

en k = 1 gesteld aangezien Castro (2008) voor de output gap een lead van één kwartaal neemt en de 

ECB mogelijk ook kijkt naar voorspellingen van deze variabele bij het bepalen van het rentebeleid.  

Merk op dat de regressie voor (4) en (6) geschat wordt in de vorm it = θ0 + θ1. ���� + θ2.	���� 	+ ρ.it-1 

Om te komen tot de Taylor coëfficiënten voor de inflatie en de output gap wordt een vergelijking 

opgelost met de relevante Taylor-parameter als onbekende. De parameters alfa, bèta en gamma 

kunnen gehaald worden uit: θ0 = (1-ρ) .� , θ1 = (1-ρ). � en θ2 = (1-ρ). γ. 

Omdat het verklarend vermogen hoog is lijken de OLS schattingen, weergegeven in tabel 11, een 

goede datafit te geven. Maar de basisassumpties worden bijna allemaal geschonden wat ertoe leidt 

dat de parameterschattingen onnauwkeurig en onbetrouwbaar zijn.  
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Tabel 11: OLS en diagnosetests Taylor-regel ECB 

 Contemporeel  

(n = 0 , k = 0) 

Foreward Looking 

(n = 2, k = 0) 

Foreward looking 

(n = 2, k =1) 

����                   0,97                  -0,63                 -0,17 

����      1,25***                        1,73*                      1,54* 

γ      1,28***     1,18***          1,31*** 

ρ      0,89***     0,90***      0,91*** 

Dummy crisis     -0,60*** - - 

R2 0,979 0,971 0,974 

Schwarz criterium 27,47 38,75 33,98 

Jarque-Bera 0,271 0,085 0,027 

LM test 0,001 0,001 0,002 

White testa 

ARCH(1) test 

0,060 

0,009 

0,001 

0,020 

0,004 

0,414 

RESET-test 0,005 0,175 0,060 

Hausman testb 0,001 0,001 0,001 
a
Ook de robuuste Koenker variant, een aangepaste Breusch Pagan test voor homoskedasticiteit die robuust is voor niet-normaal verdeelde 

residuen, werd nagegaan wat leidt tot dezelfde conclusies. De p-waarden zijn respectievelijk 0,08; 0,02 en 0,03. 
b
 Voor de endogeniteitstest 

van het model in kolom één wordt gebruik gemaakt van volgende instrumenten: een constante, de derde en vierde vertraging van de 

EONIA en vier vertragingen van de HICP en de output gap. Voor het model in de tweede kolom wordt een andere set van instrumenten 

gehanteerd namelijk een constante, de actuele HICP en de eerste vertraging van de output gap samen met de tweede en derde vertraging 

van de EONIA. Voor het model in de derde kolom wordt gebruik gemaakt van een constante, de actuele HICP en output gap en de tweede 

en derde vertraging van de EONIA. ***Significant op 1%, * significant op 10%. 

 

Een eerste assumptie is de normaliteit van de foutentermen (c). Dit kan getest worden met de 

Jarque-Bera test41. De nulhypothese stelt dat de foutenterm normaal verdeeld is (Baltagi, 2008). Voor 

de foreward looking specificaties is de p-waarde kleiner dan 10% wat leidt tot de conclusie dat de 

normaliteitassumptie geschonden wordt. 

Omwille van seriële correlatie (assumptie d) wordt in wat volgt, net zoals in de empirische literatuur, 

altijd gewerkt met interest rate smoothing. Auto- of seriële correlatie kan getest worden met de 

Lagrange-Multiplier (LM) test. De nulhypothese stelt dat er geen seriële correlatie aanwezig is in de 

foutenterm. Maar zelfs als er gewerkt wordt met één vertraging van de EONIA kan auto- of seriële 

correlatie niet volledig worden uitgesloten. De p-waarden in tabel 6 tonen immers dat de 

nulhypothese sterk verworpen wordt. Het heeft als gevolg dat OLS niet meer de meest nauwkeurige 

schattingsmethode is en dat de standaardfouten gecorrigeerd moeten worden. De correctie die 

wordt toegepast is deze van Newey en West, en geeft standaardfouten die consistent zijn voor 

seriële correlatie en heteroskedasticiteit (Carter et al., 2012). 

Testen voor heteroskedasticiteit (assumptie b) gebeurt aan de hand van een Lagrange-Multiplier of 

Breusch Pagan test42 en de White test. Aangezien het tijdreeksen betreft worden de tests aangevuld 

met een Auto Regressieve Conditionele Heteroskedasticiteit (ARCH) test. De resultaten van de White 

                                                           
41

 Onder de nulhypothese is de teststatistiek  χ
2
-verdeeld met twee vrijheidsgraden. De teststatisstiek is 

.
/ (0& +

(1�23
4  met N het aantal 

observaties (76), S de skewness en K de kurtosis. Voor meer details wordt verwezen naar Baltagi (2008). 
42

 Merk op dat de Breusch Pagan en de White test gevoelig zijn voor niet-normaal verdeelde residuen (Baum, 2003; Carter et al., 2012). 

Aangezien de Jarque-Bera test in de richting van normaliteit wijst, behalve voor het laatste model, wordt de robuuste Breusch Pagan test, 

de Koenker variant, nagegaan. De test leidt echter tot dezelfde conclusies. P-waarden zie noot tabel 11. 
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en de ARCH(1) test43 worden meegegeven in tabel 11. De White test, waarvan de nulhypothese 

uitgaat van constante variantie of homoskedasticiteit, toont dat de basisassumptie sterk geschonden 

wordt. Ook de ARCH test toont dat de variantie niet constant is doorheen de tijd behalve in het 

derde model. Opnieuw, bij heteteroskedasticiteit zal OLS (en 2SLS) niet meer de meest nauwkeurige 

schattingen geven en moet gewerkt worden met de Newey-West standaardfouten om correct 

hypothesen te kunnen testen en betrouwbaarheidsintervallen op te stellen (Carter et al., 2012).  

Merk op dat besloten werd om in het contemporeel model een dummy variabele in te voeren die 

gelijk is aan één voor de periode lopende van het laatste kwartaal in 2007 tot en met het eerste 

kwartaal van 2009. Dit is de enige manier om theoretisch zinvolle en significante schattingen te 

bekomen gebruikmakende van de gehele dataset. De visuele data-inspectie deed immers vermoeden 

dat er rond eind 2007 en begin 2008 een plotse schok heeft plaatsgevonden die inspeelt op de 

EONIA, de output gap en de inflatie. Het idee is dat de financiële crisis, waarvan het starttijdstip vaak 

geassocieerd wordt met 9 augustus 2007 of het nakende faillissement van Lehman Brothers in 

september 2008, mogelijk een atypische schok heeft teweeg gebracht in de reactie van de ECB. 

Daarom is het aangewezen om te testen voor model- of parameterstabiliteit. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van de cusum test. De test plot de gecumuleerde recursieve residuen44 ten opzichte van 

twee kritische lijnen. Wanneer de som voorbij de 95%- betrouwbaarheidgrens gaat is het een 

aanwijzing dat er parameterinstabiliteit is (van de constante term) (Baltagi, 2008, Gerdesmeier & 

Roffia, 2003; Heij et al., 2004). Op basis van figuren 25 en 26 blijkt dat het invoegen van een dummy 

voor het opvangen van het onverwachte uitbreken van de crisis, aangezien de ECB in de zomer van 

2007 nog positief was over de economische vooruitzichten, de parameterstabiliteit verbetert.  

 
Figuur 25: Cusum test contemporele regel zonder dummy          Figuur 26: Cusum test contemporele regel met dummy 

Een aanvullende test voor modelstabiliteit is de Chow breuk Wald-test. Hierbij wordt de equivalentie 

van twee gescheiden regressies nagegaan. Met andere woorden als de dataset in twee wordt 

opgedeeld kan nagegaan worden of de parameterschattingen in beide subsamples statistisch gelijk 

zijn (Carter et al. 2012; Chow, 1960; Gerlach-Kristen, 2003). Ook deze analyse, uitgevoerd met de 

dummy variabele, suggereert instabiliteit en een significante breuk rond dezelfde periode. 

                                                           
43

 Er wordt getest voor één autoregressie component. 
44

 Zie Baltagi (2008) of Heij et al. (2004).  Merk op dat de test uitgaat van normaliteit en geen seriële correlatie. Bijgevolg dient de  uitkomst 

zeer voorzichtig geïnterpreteerd te worden en wordt het hier vooral gebruikt om inzicht te krijgen in de datastructuur. 
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Voor de foreward looking varianten wordt echter besloten om geen dummy op te nemen. De 

modelfit verbetert nauwelijks terwijl ook de vergelijking tussen de cusum test respectievelijk met en 

zonder dummy, afgebeeld in figuren 27 en 28, geen significante verbetering aangeeft. Bovendien is 

het zo dat de cusum test voor de foreward looking specificatie waarbij inflatie met twee kwartalen 

vooruitgeschoven wordt en de output gap met één kwartaal al parameterstabiliteit doet vermoeden. 

Een mogelijke verklaring voor het verschillend effect van de dummy is dat wanneer het beleid van de 

ECB gemodelleerd wordt met een foreward looking model, ervan uit gegaan wordt dat de 

beleidsmakers zich baseren op voorspellingen eerder dan op de huidige economische gegevens. 

Aangezien verondersteld werd dat deze voorspellingen nagenoeg perfect zijn en benaderd worden 

door de vooruitgeschoven actuele waarden, heeft dit als gevolg dat de ECB het uitbreken van de 

crisis en de daling in inflatie en output gap zag aankomen wat in realiteit niet het geval was.  

 
Figuur 27: Cususum foreward looking (πt+2 ) zonder dummy   Figuur 28: Cususum foreward looking (πt+2 ) met dummy 

 
Figuur 29: Cusum test foreward looking (πt+2, γ+1) 

Een andere uitgevoerde test, voor het detecteren van model misspecificatie zoals het ontbreken van 

belangrijke variabelen of niet-lineariteit, is de regressie specificatie fouten test (reset). Voor de test 

wordt het lineair regressiemodel uitgebreid met een niet-lineaire combinatie van de geschatte y-

waarden, zijnde het kwadraat en de derde macht van de voorspelde waarden van de te verklaren 

variabele. Indien de parameters voor deze termen gezamenlijk significant bevonden worden door 

middel van een Wald-test45, is het een aanwijzing dat de functionele vorm niet gepast is en verbeterd 

                                                           
45

 Omwille van heteroskedasticiteit en seriële correlatie is het beter een Wald-test te gebruiken in plaats van de traditionele F-test.  
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kan worden (Baltagi, 2008; Baum, 2003; Carter et al. , 2012). De test geeft ook een indicatie van het 

al dan niet voldaan zijn van basisassumptie e. Endogeniteit, het gecorreleerd zijn van een verklarende 

variabele met de foutenterm, kan optreden wanneer een belangrijke variabele niet opgenomen 

wordt in het model maar wel gecorreleerd is met de gemodelleerde verklarende variabelen. Als dit 

het geval is zal het effect van de vergeten variabele deels tot uiting komen in de tweede en derde 

macht van de geschatte y-waarden gebruikt in de reset test-regressie. De p-waarden in tabel 11 

tonen dat de nulhypothese van geen misspecificatie sterk verworpen wordt voor het contemporeel 

model maar niet voor de foreward looking varianten, al kan de kleine p-waarde deels verklaard 

worden door het endogeniteitsprobleem. Visuele inspectie van de regressieresiduen doet immers 

vermoeden dat de assumptie van lineariteit voldaan is. 

5.4.2 Endogeniteit en instrumentele schatters 

Een cruciale assumptie voor de OLS techniek is endogeniteit. De redenen waardoor er in de 

specificaties problemen met endogeniteit zouden kunnen optreden zijn echter talrijk. Ten eerste 

kunnen de output gap, de inflatie en de EONIA mekaar simultaan beïnvloeden. Een verandering in de 

rentevoet zal een invloed hebben op de latere inflatie en output gap (Florens et al., 2004). Daarnaast 

wordt er bij de specificaties met interest rate smoothing gewerkt met een vertraagde variabele van 

de te verklaren variabele (it). Omdat it de toekomstige waarde is van it-1 zijn ze aan elkaar gelinkt. Per 

definitie hangen ook it en εt samen. Bijgevolg zal er mogelijk een significant verband zijn tussen it-1 en 

εt. Daarnaast kan endogeniteit ook veroorzaakt worden door meetfouten. Als een verklarende 

variabele zoals de output gap, dat berucht is om achteraf nog bijgewerkt of herzien te worden, 

gebruikt wordt als proxy voor de conjunctuur, bestaat het gevaar op meetfouten. Als de waarden dus 

afwijken van de werkelijke, waar de ECB zich op baseert bij het nemen van de rentebeslissing, zijn 

deze variabelen gecorreleerd met de foutenterm. Het idee is dat de centrale bankier in realiteit niet 

beschikt over perfecte informatie op het moment dat de rentebeslissing wordt genomen. Een andere 

oorzaak van endogeniteit is het ontbreken van belangrijke verklarende variabelen in het model. Als 

deze gecorreleerd zijn met één van de gemodelleerde verklarende variabelen zal de foutenterm van 

de regressie gecorreleerd zijn met de opgenomen variabelen (Carter et al., 2012). 

Endogeniteit kan getest worden met de Hausman specificatie test46. De nulhypothese stelt: 

+,-( � , �� = 0. In tabel 11 valt af te lezen dat de p-waarde voor elke specificatie zeer klein is. 

Bijgevolg wordt de nulhypothese die stelt dat er geen vertekening is in de OLS schattingen 

verworpen. Bij correlatie tussen de verklarende variabelen en de foutenterm is OLS niet betrouwbaar 

en geeft de techniek vertekende en inconsistente parameterschattingen. Inconsistentie betekent dat 

ook bij zeer grote steekproeven de vertekening of afwijking van de werkelijke populatieparameters 

aanwezig blijft. Bijgevolg zou de interpretatie van de schattingen leiden tot verkeerde conclusies. 

Daarom moet er gebruik gemaakt worden van instrumentele variabelen (IV) en schattingstechnieken 

die in dat geval consistente resultaten opleveren47 (Carter et al., 2012; Gerdesmeier & Roffia, 2003; 

Gerdesmeier & Roffia, 2005; Van den Bossche, 2012). Op basis van de literatuurstudie is dan ook vast 

te stellen dat empirische schattingen van de Taylor-regel meestal uitgevoerd worden met 

instrumentele schattingsmethoden zoals Two-Stage Least Squares en de Generalised Method of 

Moments.  

                                                           
46

 Voor meer informatie over de opbouw van de Hausman specificatie test wordt verwezen naar Carter et al. (2012). 
47

 Opmerking: indien er geen endogeniteit is en toch IV schatters gebruikt worden leidt dit ook tot consistente resultaten maar OLS is dan 

efficiënter of geeft dus veel nauwkeurigere schattingen. IV schatters zijn vooral in kleine steekproeven minder nauwkeurig.  
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Maar het gevolg is dat de variabelen geïnstrumenteerd moeten worden. Een instrument is een 

variabele waarmee de endogene variabele, die gecorreleerd is met de foutenterm, wordt vervangen 

voor het schatten van de gewenste coëfficiënt. Een goed instrument voldoet aan drie eigenschappen. 

Ten eerste is het instrument niet gecorreleerd met de foutenterm van de regressie. Dit wordt de 

orthogonaliteitsvoorwaarde of instrumentvaliditeit genoemd. Ten tweede dient het instrument sterk 

of ten minste niet zwak gecorreleerd te zijn met de endogene verklarende variabele. Ten derde, 

heeft het instrument liefst geen directe impact op de te verklaren variabele. Het is belangrijk dat een 

instrument sterk is en voldoet aan de eigenschappen omdat zwakke instrumenten leiden tot zwakke, 

zeer onbetrouwbare en onnauwkeurige schattingsresultaten (Carter et al., 2012). 

Er zijn minstens evenveel instrumenten nodig als endogene variabelen. Het vinden van goede, sterke 

instrumenten is niet eenvoudig. Belangrijk, gezien de eigenschappen, is dat de instrumentele 

variabelen op tijdstip t reeds gekend zijn. Mogelijke instrumenten zijn alle vertraagde variabelen die 

inflatie en output voorspellen alsook contemporele varabelen die ongecorreleerd zijn met de huidige 

rentevoet. Bijgevolg zijn vertraagde waarden van de verklarende variabelen natuurlijke kandidaten. 

Daarnaast zouden (vertragingen van) variabelen zoals de werkloosheidsgraad, groei van het reëel 

BBP en de M3 dienst kunnen doen als instrument. Conform de literatuur, wordt in dit onderzoek 

gekozen om vertragingen van de inflatie, de output gap en de rentevoet te gebruiken. Wel dient er 

opgemerkt te worden dat het gebruik van te veel instrumenten in kleine samples mogelijk leidt tot 

vertekende schatters (Belke & Polleit, 2007; Carter et al., 2012; Florens et al., 2004; Gerdesmeier & 

Roffia, 2003). Daarom wordt het aantal gebruikte instrumenten zo klein mogelijk gehouden. 

5.4.3 2SLS en de Generalised Method of Moments (GMM) 

Na de vaststelling van endogeniteit kan gekozen worden tussen 2SLS, waarbij het gewenste model 

geschat wordt in twee stappen en telkens OLS wordt toegepast, of de GMM techniek. Wanneer de 

foutentermen van de regressies niet-normaal verdeeld of heteroskedastisch zijn is het aangewezen 

om GMM toe te passen. Aangezien 2SLS gebaseerd is op de OLS techniek is het voor hypothesetests 

van de coëfficiënten (t-tests en F-tests) wenselijk om normaal-verdeelde en homoskedastische 

residuen te hebben. Beide eigenschappen worden getest met de Jarque-Bera en White test (Carter et 

al., 2012). Wanneer de nulhypothese van de Jarque-Bera test verworpen kan worden, wordt de 

GMM techniek verkozen. Bij grote steekproeven zou de vereiste van een normale verdeling geen 

grote problemen mogen geven omwille van het centraal limiet theorema. Maar aangezien het aantal 

observaties (76) hier relatief beperkt is, toch voldoende voor de onderzoeksdoeleinden, kan 

convergentie naar een normale verdeling niet zomaar verondersteld worden. Hetzelfde geldt voor 

homoskedasticiteit dat getest wordt met de White test die, in het geval van niet-normaal verdeelde 

residuen, aangevuld wordt met de Pesaran-Taylor test (Oczkowski, 2003; Pesaran & Taylor, 1999). 

Wanneer blijkt dat de foutenterm geen constante variantie heeft is het beter om over te schakelen 

naar de GMM techniek. Het gevolg is immers dat 2SLS niet meer efficiënt is al blijft de schatting 

consistent en kunnen standaardfouten robuust gemaakt worden (Baum, 2003; Hansen, 2013).  

Uit de analyse (zie 5.5) blijkt dat er heteroskedasticiteit is en dat de normaliteitassumptie niet altijd 

voldaan is. In dat geval heeft GMM dus het voordeel dat er geen informatie vereist is over de exacte 

verdeling van de foutenterm. Het enige wat vereist wordt, naast stationariteit, is de 

orthogonaliteitsvoorwaarde die getest kan worden met de Hansen J-statistiek (Baltagi, 2008; 

Gerdesmeier & Roffia, 2003, Gerdesmeier & Roffia, 2005).  
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Een ander voordeel van GMM is dat in tegenstelling tot 2SLS, de ‘overschot’ aan instrumenten niet 

gereduceerd hoeft te worden in een lineaire combinatie. Bij overidentificering zal GMM 

nauwkeurigere schattingen geven of met andere woorden kleinere standaardfouten dan 2SLS 

waardoor hypothesetests omtrent de coëfficiënten krachtiger zijn. Wanneer de klassieke 

normaliteitassumptie voldaan is, vervalt GMM echter tot de 2SLS schatting (Baum, 2009). 

Gezien de voordelen, de algemeenheid van de GMM methode daar het vele schatters omvat 

waaronder OLS en 2SLS en de reeds gedetecteerde problemen met heteroskedasticteit, zal de Taylor-

regel in overeenstemming met de empirische literatuur geschat worden met GMM. 

Niettegenstaande wordt 2SLS, met dezelfde set instrumenten, gebruikt als robuustsheidcontrole 

omdat GMM schattingen in kleine steekproeven bij relatief veel instrumenten mogelijk vertekend 

zijn en minder efficiënt. Zo kan de gevoeligheid van de resultaten voor de schattingstechniek 

beoordeeld worden (Baum, 2003; Florens et al. 2004, Gerdesmeier & Roffia, 2003; Hayo & Hofmann, 

2005). 

In overeenstemming met de literatuur wordt bij de GMM schattingen gebruik gemaakt van de 

wegingsmatrix voorgesteld door Newey en West. Deze geeft resultaten die consistent zijn voor 

heteroskedastische en autogecorreleerde foutentermen van ongekende vorm. De HAC covariantie 

benadering verandert de puntschattingen niet maar geeft enkel een correctie op de standaardfouten 

net zoals de Newey-west correctie bij OLS of 2SLS (Baum, 2007; Gerdesmeier & Roffia, 2005). 
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5.5 Schattingsresultaten Taylor-regel ECB 

In dit hoofdstuk wordt een beknopte weergave gegeven van de schattingen van de Taylor-regel voor 

de ECB over de periode 1994 – 2012. Herinner dat er drie specificaties worden geschat met n = 0, k = 

0 en een dummy D; n = 2, k =0 en n = 2, k = 1. Dit leidt tot drie modellen: 

�� = (1 − �. (� + 	�. �� + �. �� + 5. 6� + �. ���� +	��  

�� = (1 − �. (� + 	�. ���& + �. �� + �. ���� +	��  

�� = (1 − �. (� + 	�. ���& + �. ���� + �. ���� +	��  

5.5.1 De Taylor-regel voor de ECB met GMM 

De beleidscoefficienten voor de Taylor-regel zijn terug te vinden in tabel 12 samen met een aantal 

statistische tests. De coefficienten of langetermijngewichten werden berekend op basis van de 

geschatte vergelijkingen waarbij de parameters alfa, bèta en gamma gehaald worden uit:  θ0 = (1 – ρ)  

. � , θ1 = (1-ρ) . � en θ2 = (1-ρ) . γ. Merk op dat omwille van dezelfde redenen uitgelegd in 5.4.1, er 

enkel in het contemporeel model een dummy variabele wordt opgenomen. Resultaten worden 

bekomen met de iteratieve GMM schattingsmethode. Voor de gedetailleerde Gretl output wordt 

verwezen naar bijlage C. 

De gebruikte instrumenten voor model 7 zijn een constante, de eerste vier vertragingen van de HICP 

en de output gap alsook twee vertragingen van de EONIA en meer specifiek met drie en vier 

kwartalen. Voor vergelijking (8) wordt de set instrumenten beperkt tot een constante, de EONIA 

vertraagd met twee en drie kwartalen, de huidige HICP en de met één kwartaal vertraagde output 

gap. Voor model (9) wordt gebruik gemaakt van een constante, de EONIA vertraagd met twee en drie 

kwartalen alsook de actuele HICP en output gap. Deze keuze van instrumenten voor de foreward 

looking specificaties komt overeen met Gorter et al. (2008), en Gerlach en Schnabel (2000).  

Tabel 12: GMM schattingen Taylor-regel ECB periode 1994 - 2012 

Specificatie ���� ���� γ ρ Dummy J-test Wald 

test 

(7) Contemporeela 0,26 1,81*** 1,73*** 0,91*** -1,33 *** 0,53 0,01 

(8) Forewardb -1,99 2,26*** 0,89*** 0,90*** - 0,54 0,04 

(9) Forewardc -1,34 2,09 *** 1,14*** 0,90*** - 0,91 0,04 

a
GMM criterium: Q = 0,07, gemiddelde gekwadrateerde fout statische voorspelling = 0,32; dynamische voorspelling = 1,42. Geen 

foutentermen die meer dan twee en een half standaardafwijkingen groot zijn.
 b

GMM criterium = 0,005; gemiddelde kwadratische fout 

statische voorspelling = 0,28; dynamische voorspelling = 0,84. Geen residu dat meer dan twee en een half standaardfouten groot is. 
c
GMM 

criterium = 0,0002; gemiddelde kwadratische fout statische voorspelling = 0,27; dynamische voorspelling = 0,84. Geen residu dat meer dan 

twee en een half standaardfouten groot is. Alle residuen zijn normaal verdeeld. ***significantie op 1%. 

Een eerste vaststelling is dat de relevante parameters in alle drie de modellen statistisch significant 

(verschillend van nul) zijn met 99% betrouwbaarheid. De smoothing parameter (ρ) is vrij hoog maar 

komt overeen met de bevindingen in de empirische literatuur. Ook de coëfficiënten voor inflatie (�) 

en de output gap (γ) hebben het verwachte teken en liggen in de grootte orde van eerdere 

empirische bevindingen (zie literatuuroverzicht in de tabel van bijlage A).  

(7) 

(8) 

(9) 
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Voor vergelijking (9) toont parameter � dat als de inflatie stijgt met 1%, de ECB, ceteris paribus,de 

rente verhoogt met gemiddeld 2,09%. Ook de parameter voor de output gap (γ) kan op dezelfde 

manier worden geïnterpreteerd. Wanneer de output gap met 1% toeneemt, reageert de ECB met 

een renteverhoging van gemiddeld 1,14%. De smoothing parameter ρ is gelijk aan 0,90 wat betekent 

dat de ECB de rente slechts geleidelijk aanpast in de richting van de beoogde beleidsrentevoet. De 

centrale bank voert in één kwartaal slechts 10% van de gewenste renteverandering door48. De 

gezamenlijke Wald-test49 ten slotte, die de validiteit van de gezamenlijke beperking (�=1,5; γ=0,5) op 

de coëfficiënten van inflatie en de output gap test, geeft aan dat de geschatte parameters voor de 

ECB significant verschillend zijn van de voorgestelde waarden door Taylor (1993). 

Cruciaal voor de betrouwbaarheid en validiteit van het model met instrumentele variabelen is de 

kwaliteit van de gebruikte instrumenten. De eigenschappen van goede IV, in het bijzonder validiteit 

en sterkte, kunnen getest worden.  

Voor het testen van instrumentvaliditeit, het niet gecorreleerd zijn van de instrumentele variabele 

met de foutenterm van de regressie (�(7. 8 = 0) of ook orthogonaliteit genoemd, wordt in het 

geval van GMM gebruikt gemaakt van de Hansen J-statistiek. De J-test is een omnibus test voor 

model misspecificatie. Deze kan enkel uitgevoerd worden voor de instrumenten die over- 

identificeren of met andere woorden indien er meer instrumenten zijn dan strikt nodig. Als de 

nulhypothese50 van geen misspecificatie sterk verworpen wordt, kan de validiteit van de IV 

schattingen in vraag worden gesteld (Baum, 2009; Gerdesmeier & Roffia, 2003; Hall, 2009). In tabel 

12 is af te lezen dat de p-waarde van de test statistiek zeer hoog is en bijgevolg is de conclusie dat er 

sterke aanwijzing is voor de validiteit van de instrumenten en juiste modelspecificatie aangezien de 

nulhypothese niet verworpen wordt. De gekozen instrumenten bevatten dus voldoende informatie 

voor het voorspellen van de inflatie en de output gap. 

Voor het beoordelen van de sterkte van een instrument wordt gebruik gemaakt van de Cragg-Donald 

F-test voorgesteld door Stock en Yogo (2002). Indien de instrumenten zwak zijn leidt dit tot 

onnauwkeurige, vertekende resultaten en zijn hypothesetests onbetrouwbaar (Carter et al.; Yau, 

2010). Wanneer er meerdere endogene variabelen zijn, zoals in het bestudeerde geval, kan getest 

worden voor twee gevolgen. 

Ten eerste is er de maximale relatieve bias. Bij zwakke instrumenten kan de vertekening relatief ten 

opzichte van OLS schatters groot worden. Een grote relatieve vertekening betekent, zelfs bij 

endogeniteit, dat OLS te verkiezen is boven de IV schattingsmethode. Ten tweede zijn er gevolgen 

voor de verwerpingpercentages van hypothesetests met betrekking tot de regressiecoëfficiënten. Als 

je hypotheses test met endogene variabelen en zwakke instrumenten hebt, zal de nulhypothese 

doorgaans meer verworpen worden (de test size genoemd) dan men zou verwachten voor een 

bepaald betrouwbaarheidsniveau. De test gaat dan na of je een maximale test size van meer dan een 

                                                           
48

 De interpretatie kan als volgt worden afgeleid. Herinner dat it = ρ.it-1 + (1- ρ)*it
*
 met it

*
 de beoogde Taylor of beleidsrente. Deze 

uitdrukking kan dus herschreven worden tot: it – it-1 = (1-ρ).(it
*
- it-1). Het linkerlid geeft de renteverandering weer en bijgevolg duidt 1-ρ aan 

welk percentage van het verschil tussen de actuele en doelrente er wordt doorgevoerd in één kwartaal. 
49

 Voor het uitvoeren van (een gezamenlijke) hypothesetest voor de parameterschattingen wordt gebruik gemaakt van de Wald test. Deze 

is 	χ(:&  verdeeld met het aantal vrijheidsgraden gelijk aan het aantal hypotheses die getest worden (Van den Bossche, 2012).  
50

 Onder de nulhypothese is de teststatistiek χ2-verdeeld met het aantal vrijheidsgraden gelijk aan het aantal over- identificeringrestricties. 

Daarom wordt de test ook wel eens de Cragg-Donald Chi
2
 F-test genoemd. 
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bepaald verwerpingpercentage kan verwerpen51. Er wordt met andere woorden nagegaan of met 

redelijke betrouwbaarheid gesteld kan worden dat de nulhypothese bij een test over de geschatte IV 

parameters niet ongewenst meer verworpen zal worden ten opzichte van het gehanteerde 

significantieniveau. Beoordeling gebeurt aan de hand van de Cragg-Donald Wald statistiek. Als deze 

kleiner is dan bepaalde kritische waarden52 wordt besloten dat de instrumenten zwak zijn (Carter et 

al., 2012; Van den Bossche, 2012). Voor de kritische waarden wordt verwezen naar Stock en Yogo 

(2002). De test-waarden voor de drie modellen zijn terug te vinden in tabel 13 en worden bekomen 

uit de eerste stapregressie van de 2SLS procedure (zie 5.5.2).  

Voor model (7) bedraagt de Cragg-Donald eigenwaarde 4,93. Aangezien er tien instrumenten en 

(potentieel) drie endogene variabelen zijn bedraagt de kritische waarde voor de relatieve bias van 

30%, 4,45 (4,66 bij twee endogene variabelen). Bijgevolg kan de hypothese van een maximale 

relatieve bias van 30% verworpen worden maar dit kan niet worden gezegd voor 20% of minder. Dit 

betekent concreet dat in het slechtste geval, de instrumentele schatter 20% meer vertekening toont 

dan OLS. Voor de test size is er enkel een kritische waarde beschikbaar voor twee endogene 

variabelen en deze bedraagt voor een 25% maximale test size 9,31. Concreet, bij een hypothesetest 

met 5% significantie over de coëfficiënten, zal in meer dan 25% van de gevallen de hypothese 

verworpen worden in plaats van de beoogde 5%. De conclusie is dat de instrumenten zwak zijn. 

De Cragg-Donald eigenwaarde voor model (8) bedraagt 8,98. Bijgevolg zal de relatieve bias 

waarschijnlijk kleiner zijn dan 5% en kan de hypothese van een maximale test size van 20% alvast53 

worden verworpen. De conclusie is dat de instrumenten in dit geval sterk zijn.  

Voor model (9) bedraagt de Cragg-Donald eigenwaarde 9,84. Dus de relatieve bias is kleiner dan 5% 

en ook de hypothese van een maximale test size van 15% kan verworpen worden. Bijgevolg wordt 

besloten dat de instrumenten zeer sterk zijn en de schattingen betrouwbaar zijn. 

5.5.2 Validatie met 2SLS 

In tabel 13 worden dezelfde modellen geschat maar met 2SLS wat toelaat om de gevoeligheid van de 

resultaten voor de gekozen schattingsmethode te beoordelen. Gedetailleerde modeloutput is terug 

te vinden in bijlage D.  

Zoals reeds besproken toont de Hausman test endogeniteit aan waardoor de hypothese van 

consistente OLS schattingen verworpen wordt. De Sargan test is equivalent aan de Hansen J-test bij 

GMM en test de validiteit van de set gekozen instrumenten. Voor elk model wordt de validiteit 

bevestigd. In de laatste kolom wordt de reeds besproken Cragg-Donald eigenwaarde meegegeven en 

toont, in het geval van de foreward looking specificaties, dat de instrumenten sterk zijn. 

De normaliteit van de residuen kan voor de drie modellen, op basis van de p-waarden van de Jarque-

Bera test, met 95% betrouwbaarheid niet ontkend worden. Echter toont de ARCH(1) test dat er voor 

model (7) en (8) sprake is van niet constante variantie doorheen de tijd waarbij de Pesaran-Taylor 
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 Opgelet, de Stock-Yogo test statistiek gaat uit van residuen met ‘goede’ eigenschappen en meer specifiek normalilteit en 

homoskedasticiteit. De test voor GMM kan in het geval van heteroskedasticiteit eventueel robuust gemaakt worden door het gebruik van 

de Kleibergen-Paap statistiek. Er wordt immers uitgegaan van homoskedasticiteit van de foutenterm (Baum, 2007; Stock &Yogo, 2002). 
52

 De kritische waarden zijn afhankelijk van de IV schattingstechniek, het aantal instrumenten, het aantal endogene variabelen in het model 

en hoeveel relatieve vertekening of test size de onderzoeker wil aanvaarden (Stock & Yogo, 2002). 
53

 Concrete kritische waarden voor de situatie met vier instrumenten en drie endogene waarden ontbreken. Deze zijn enkel beschikbaar 

voor twee endogene variabelen al kunnen deze als referentie gebruikt worden als soort van conservatieve benchmark. 
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test tevens bevestigt dat er vermoedelijk sprake is van heteroskedasticiteit. Enkel voor model (9) lijkt 

er geen ARCH-effect aanwezig te zijn al kan de nulhypothese van homoskedasticiteit op basis van de 

Pesaran-Taylor test opnieuw niet verworpen worden terwijl ook sprake is van eerste orde 

autocorrelatie. Bijgevolg zal GMM meer nauwkeurige en meer betrouwbare coëfficiëntschattingen 

opleveren wat bevestigd wordt op basis van de kleinere standaardfouten. Toch kan vastgesteld 

worden dat de schattingen met 2SLS relatief dicht in de buurt liggen van de GMM schattingen. Deze 

bevinding doet vermoeden dat de GMM schattingsresultaten robuust en valide zijn. 

Tabel 13: 2SLS schattingen Taylor-regel ECB periode 1994 - 2012 

Periode ���� ���� γ ρ Dummy Hausman 

test 

Sargan 

test 

Cragg-

Donald 

(7) Contemporeela 0,90 1,47*** 1,35*** 0,88*** -1,06 *** 0,001 0,16 4,93 

(8) Forewardb 0,90  1,73** 0,91*** 0,90*** - 0,001 0,55 8,98 

(9) Forewardc -1,18  2,02* 1,14*** 0,90*** - 0,001 0,91 9,84 

a
Test voor ARCH-effect (van orde 1): Chi

2
(1) p-waarde = 0,008. De Jarque-Bera test voor normaliteit heeft Chi

2
(2) p-waarde gelijk aan 0,14. 

De Pesaran-Taylor test heeft p-waarde van 0,12. Godfrey-test voor eerste orde autocorrelatie, p-waarde = 0,0001. 
b
Test voor ARCH-effect 

(van orde 1): Chi
2
(1) p-waarde = 0,04. De Jarque-Bera test voor normaliteit heeft Chi

2
(2) p-waarde gelijk aan 0,05. De Pesaron-Taylor test 

heeft p-waarde van 0,04. Godfrey-test, p-waarde = 0,0001. 
c 

Test voor ARCH-effect (van orde 1): Chi
2
(1) p-waarde = 0,42. De Jarque-Bera 

test voor normaliteit heeft Chi
2
(2) p-waarde gelijk aan 0,16. De Pesaron-Taylor test heeft p-waarde van 0,02. Godfrey- test , p-waarde = 

0,0007. * significantie op 10%, ** significantie op 5%, *** significantie op 1%. 

5.5.3 Empirische bevindingen en modelkeuze 

Wat opvalt, is dat in alle specificaties endogeniteit sterk aanwezig is wat de keuze voor instrumentele 

schatters verantwoordt. Daarnaast is interest rate smooting altijd statistisch significant en relatief 

groot wat overeenkomt met de bevindingen in de literatuur. Het Taylor-principe is altijd voldaan dus 

de parameter voor inflatie is met andere woorden groter dan één wat overeenkomt met de 

theoretische verwachting. Ook is het aangewezen om over te stappen naar de GMM 

schattingstechniek gezien de niet-sferische foutentermen, zijnde seriële correlatie en 

heteroskedsaticiteit, in de 2SLS regressies (Gerdesmeier & Roffia, 2003).  

In de contrafeitelijke simulatie analyse die volgt, wordt vertrokken van de foreward looking Taylor-

regel (9) met twee leads van inflatie en één van de output gap terug te vinden in tabel 12. Ten eerste 

is er in de literatuur zowel theoretisch als empirisch een voorkeur voor een foreward looking 

specificatie. Daarnaast is er gezien het relatief klein aantal nodige instrumenten ten opzichte van de 

contemporele regel het voordeel dat het risico op vertekening bij GMM in een kleine steekproef 

kleiner is. Bovendien suggereert de cusum test parameterstabiliteit en liggen de coëfficiënten in lijn 

met de schattingen van vele empirische studies besproken in het literatuuroverzicht (Castro, 2008; 

Fendel & Frenkel, 2009; Gerdesmeier  & Roffia, 2003; Gorter et al., 2008). Ten slotte is het GMM 

criterium voor dit model zeer klein wat wijst op een goede modelfit en daarenboven heeft het de 

kleinste kwadratische fouten. Aangezien het verschil tussen de werkelijke rente en de voorspelde het 

kleinst is voor dit model, lijkt het de meest nauwkeurige resultaten op te leveren54. 
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 Het verschil tussen de statische en dynamische voorspellingsfout meegedeeld onderaan tabel 12 is de manier waarop de voorspelde 

waarden gegenereerd worden. Bij de statische wijze wordt de kortetermijnrentevoet voorspeld op tijdstip t gebruikmakende van de 

werkelijke rentewaarde in de voorgaande periode,  dus de eerste vertraging, terwijl de dynamische voorspellingswijze gebruik maakt van 

de verleden voorspelde waarden. Daarom is het logisch is dat de standaardfout van de dynamische voorspelling altijd groter zal zijn dan bij 

de statische al geeft dit een indicatie van de voorspellende kracht van het model bij IV, beter dan de traditionele R
2
 (Gerlach-Kristen, 2003). 
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5.6 Schattingsresultaten Taylor-regel Ierland 

Overeenkomstig met de schatting van de Taylor-regel voor de ECB wordt ook voor Ierland een 

gelijkaardig model geschat. Er wordt vertrokken van de foreward looking vergelijking (9) waarbij de 

HICP twee kwartalen vooruit wordt geschoven als proxy voor de voorspelling van inflatie en waar 

gewerkt wordt met een lead van één kwartaal voor de output gap. De gevonden coëfficiënten 

kunnen dan vergeleken worden met deze van de Taylor-regel voor de ECB en op die manier kan 

beoordeeld worden of ze statistisch significant verschillen. De grootte van de parameters voor 

inflatie en de output gap in de Ierse Taylor-regel geven een indicatie van hoe stabiliserend het beleid 

van de ECB was voor de Ierse economie. Het toont met andere woorden hoe de EONIA reageerde op 

de Ierse gegevens in plaats van op de macro-economische gegevens van de geaggregeerde eurozone. 

Voor de schatting van het model wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als deze voor de ECB. In de 

eerste plaats worden de Ierse HICP en output gap getest op stationariteit. Resultaten van de ADF test 

zijn terug te vinden in tabel 14. Er is vast te stellen dat de nulhypothese van een unit root niet 

verworpen wordt. Daarom wordt de test aangevuld met de KPSS en de ADF-GLS test die in een kleine 

dataset mogelijk een beter beeld geven op het al dan niet stationair zijn rond een trend of constante 

(Elliott, Rothenberg, & Stock, 1996; Gorter et al., 2008).  

De resultaten van de test worden weergegeven in tabel 15. Bij de ADF-GLS test kan de nulhypothese 

van niet-stationariteit voor de HICP alvast worden verworpen maar niet voor de output gap. Bij de 

KPSS test wordt getest of de tijdreeks stationair is tegenover het alternatief van niet-stationariteit 

(Kwiatkowski, Philip, Schmidt, & Shin, 1992; Nielsen, 2005). Op basis van de resultaten wordt 

besloten dat stationariteit van de HICP niet verworpen wordt maar wel opnieuw voor de output gap 

aangezien de testwaarde groter is dan kritische waarde op 5% significantie.  

De conclusie is dat de EONIA (zie tabel 10 bij 5.4.1) en de HICP stationair zijn maar dit kan niet met 

veel zekerheid gezegd worden van de Ierse output gap. Maar de resultaten worden vermoedelijk 

sterk beïnvloed door de beperkte lengte van de tijdreeks terwijl ook de crisis een abnormale schok 

teweegbracht. Bovendien zijn de residuen van de OLS regressie van specificatie (9) stationair en wijst 

er op dat de regressie de langetermijnrelatie weergeeft tussen de gemodelleerde variabelen. 

(Verbeek, 2004). En aangezien de output gap gedefinieerd is als de afwijking van het BBP van zijn 

langetermijntrend, zou er zoals vaak in de literatuur verondersteld kunnen worden dat de ouput gap 

over een langere periode wel stationariteit vertoont zodat de regressieanalyse kan worden 

uitgevoerd. Kortom, de regressie met deze variabelen lijkt verantwoord te zijn. 

Tabel 14: ADF test Ierse variabelen, HICP en output gap (1994 - 2012) 

Variabele Aantal 

lags 

Test 

statistiek 

Kritische waarden Orde 

integratie 

P-waarde 

LM test 

   
1% 5% 10% 

  

HICP Ierland 1 -2,42 -3,43 -2,86 -2,57 I(1) 0,55 

Output gap Ierland 1 -0,86 -3,43 -2,86 -2,57 I(1) 0,29 

Noot. ADF test uitgevoerd met een constante, H0: unit root. Verwerping H0 wanneer test statistiek kleiner is dan kritische waarde. Aantal 

lags nodig voor het wegwerken van seriële correlatie in de ADF test weergegeven in de 2
de

 kolom. Kleinste p-waarde Q-statistiek voor test 

afwezigheid seriële correlatie: EONIA 0,74, HICP 0,31 en Output gap 0,15. ** significantie op 5%. 
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Tabel 15: Test stationariteit Ierse variabelen, KPSS en ADF-GLS test (1994 – 2012) 

KPSSa Test 

statistiek 

Kritische waarden ADF-GLSb 

(p-waarde) 

 
 

1% 5% 10%        

HICP Ierland 0,41 0,731 0,47 0,35 0,012 

Output gap Ierlandc 0,67 0,731 0,47 0,35 0,350 

a
 De truncation parameters is gelijk aan 3, overeenkomstig met de standaardwaarde bepaald volgens de formule: 4*[T/100] 

1/4
. Hierbij is T 

het aantal observaties en  gelijk aan 76. De nulhypothese van stationariteit wordt verworpen als de test statistiek groter is dan de kritische 

waarde. 
b
Voor de ADF-GLS test wordt enkel de p-waarde meegedeeld voor de nulhypothese van een unit root. 

In tabel 16 worden de GMM schattingen weergegeven van de Ierse Taylor-regel, samen met de 2SLS 

variant als robuustheidscontrole. De gebruikte instrumenten zijn de EONIA vertraagd met twee, drie 

en vier kwartalen, de actuele Ierse output gap en de HICP. Daarnaast wordt ook de jaarlijkse 

procentuele verandering in nationaal gemiddelde Ierse huizenprijzen gebruikt aangezien het 

potentieel een goede voorspeller is voor de Ierse inflatie en output gap. 

Tabel 16: De Ierse Taylor-regel 

 Constante 

(����) 

πt+2 

(����) 

γt+1 

(γ) 

it-1 

(ρ) 

J-test 

(p-waarde) 

Sargan-

test 

Cragg-

Donald  

Hausman 

test 

GMMa -1,10      1,34 ** 0,31* 0,92*** 0,25 - 9,76 - 

2SLSb 0,91 0,51 0,26* 0,90*** - 0,11 9,76 0,001 

a
GMM criterium: Q = 0,056, gemiddelde gekwadrateerde fout statische voorspelling = 0,34, dynamische voorspelling = 1,42. Geen 

foutentermen die meer dan twee en een half standaardafwijkingen groot zijn. 
b
Test voor ARCH-effect (1): Chi

2
(1) p-waarde = 0,17. De Jarque-

Bera test normaliteit; p-waarde = 0,0048. De Pesaran-Taylor test homoskedasticiteit, p-waarde = 0,12. Godfrey  test (1994) voor eerste orde 

autocorrelatie, p-waarde = 0,0001. * significantie op 10%,** significantie op 5%, *** significantie op 1%. 

De Hausman test toont dat er sprake is van endogeniteit waardoor OLS schattingen vertekend en 

inconsistent zijn. Dus het is aangewezen om gebruik te maken van IV schattingstechnieken. De J-test 

en Sargan test bevestigen de validiteit van de instrumenten en juiste modelspecificatie. De test van 

Stock & Yogo (2002) voor de sterkte van instrumenten leert dat de relatieve bias vermoedelijk kleiner 

is dan 5% en de maximale test size kleiner dan 20%. Bijgevolg zijn de instrumenten relatief sterk en 

zijn schattingen betrouwbaar. Merk op dat de GMM en 2SLS schattingen sterk van elkaar afwijken. 

Maar de sterke aanwezigheid van seriële correlatie en niet-normaliteit van de residuen maakt dat 

GMM superieur is aan 2SLS wat dan ook de mogelijke verklaring is voor de divergente 

schattingsresultaten. De coëfficiënten voor inflatie (�) en de output gap (γ) hebben het verwachte 

teken en het Taylor-principe is voldaan. De Wald-test voor de gezamenlijke beperking (�=1,5; γ=0,5) 

geeft met 95% betrouwbaarheid aan dat de coëfficiënten significant verschillen van de voorgestelde 

waarden door Taylor (1993).  
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5.7 Analyse resultaten: counterfactual ECB vs. Ierland 

In dit hoofdstuk wordt de economische relevantie van de gevonden resultaten besproken. De 

geschatte Taylor-regel voor de ECB dient als basis voor de analyse van de mogelijke gevolgen van de 

opgave van een soeverein monetair beleid. Aan de hand van het model wordt een contrafeitelijke 

simulatie toegepast waarmee beoordeeld kan worden of het beleid van de ECB voldoende afgestemd 

was op de noden van de Ierse economie. Er wordt nagegaan hoe het rentebeleid, voorgeschreven 

door de Taylor-regel, er zou uitzien wanneer de ECB de individuele Ierse inflatie en output gap in acht 

zou hebben genomen. Deze resultaten worden bevestigd door de vergelijking tussen de 

parameterschattingen voor de inflatie en output gap in de Ierse reactiefunctie en deze van de ECB.  

5.7.1 De Taylor-regel en de werkelijke rente 

In figuur 30 wordt de werkelijke rentevoet of met andere woorden de kwartaalgemiddelde EONIA, 

vergeleken met de Taylor rente gemodelleerd of voorspeld door het opgestelde model (9). Bijgevolg 

geeft de figuur de modelfit weer en toont dat het rentebeleid van de ECB zeer goed beschreven kan 

worden aan de hand van de Taylor-regel. Het bevestigt dat het Taylor analysekader een goede 

methodologie kan zijn voor de analyse van het rentebeleid en dat de coëfficiënten betekenisvol 

geïnterpreteerd kunnen worden. 

 
Figuur 30: De werkelijke rente en de rente volgens de Taylor-regel voor de ECB (modelfit) 
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De Taylor-coëfficiënten behorende bij het model voorgesteld in figuur 30, worden nog eens 

weergegeven in tabel 17. De parameter voor inflatie is groter dan één dus het Taylor-principe is 

voldaan. Als de inflatie stijgt met 1% zal de ECB de rente, ceteris paribus, gemiddeld gezien willen 

verhogen met 2,09%. Bijgevolg is de renteverhoging voldoende groot om een stijging van de reële 

rente te realiseren waardoor het beleid prijsstabiliserend werkt voor de geaggregeerde eurozone wat 

consistent is met de officiële beleidsverklaring van de ECB. Ook de parameter voor de output gap is 

groter dan één wat een aanwijzing is dat de ECB ook kijkt naar de conjunctuur en niet louter naar het 

prijsniveau. Dus kan gesteld worden dat de ECB een leaning-against-the-wind-beleid voert waarbij 

een meer restrictief monetair beleid gevolgd wordt wanneer de economische groei hoger is en een 

expansief beleid bij een lager niveau van economische activiteit. Maar het is ook mogelijk dat de 

output gap enkel maar een signaalfunctie vervult voor toekomstige inflatie al is het significant zijn in 

de foreward looking opvatting toch een aanwijzing dat de ECB het rentebeleid deels gebruikt om de 

economische groei tijdelijk bij te sturen55. Bovendien bestaat het statutaire doel van de ECB uit het 

handhaven van prijsstabiliteit maar ook uit het ondersteunen van het algemeen economisch beleid 

en bevestigt bijgevolg de resultaten. Het feit dat de smoothing parameter 0,90 bedraagt, wat vrij 

hoog is, wijst er ook op dat de ECB zeer geleidelijk of gradueel reageert op veranderingen in de 

economie56 (ECB, 2011a). 

Tabel 17: Taylor coëfficiënten ECB voor counterfactual analyse (GMM schatting) 

Specificatie Constante 

(����) 

πt+2 

(����) 

γt+1 

(γ) 

it-1 

(ρ) 

J-test 

(p-waarde) 

Wald-test 

(p-waarde) 

(9) Foreward -1,34      2,09 ***      1,14***     0,90*** 0,91 0,04 

 

Wat opvalt, is dat de Wald-test, die de validiteit van de gezamenlijke beperking (�=1,5; γ=0,5) op de 

coëfficiënten van inflatie en de output gap test, aangeeft dat de geschatte parameters voor de ECB 

significant verschillend zijn van de voorgestelde waarden door Taylor (1993). De rentepolitiek lijkt 

agressiever te reageren op een stijgende of dalende inflatie en een verandering in de output gap.  

Merk op dat het niet noodzakelijk betekent dat de voorgestelde Taylor-regel zomaar door de ECB 

strikt gevolgd dient te worden of dat het model de ultieme, optimale beleidsregel is. Het model 

suggereert wel dat het beleid van de ECB stabiliserend is voor de economie en prijsstabiliteit 

ondersteunt en overeenkomt met wat theoretisch verwacht wordt van een ‘goed’ beleid. Dit wil 

echter nog niet zeggen dat het beleid van de ECB, waarvan aangetoond wordt dat het gebaseerd is 

op de geaggregeerde Europese economische omstandigheden, gepast is voor elke individuele 

economie in de eurozone. Dit wordt voor Ierland, in volgend hoofdstuk dan ook duidelijk 

aangetoond. 

 

                                                           
55

Belke en Polleit (2007) stellen tevens vast dat het beleid van de ECB conjunctuur gericht is, al is in hun schattingen het Taylor principe niet 

voldaan wat contrasteert met de eigen bevindingen. Maar dit is mogelijk te wijten aan het feit dat de auteurs enkel focussen op een 

contemporele specificatie en vooral door de beperkte bestudeerde periode van het eerste kwartaal in 1999 tot het tweede kwartaal in 

2005 waardoor het aantal observaties (op kwartaalbasis) zeer beperkt is voor econometrische schatting. Belangrijk, dit wil niet zeggen dat 

de neutraliteit van het geld, het idee dat monetair beleid de economische groei op middellange termijn niet  beïnvloedt, niet opgaat. 
56

 Er zijn zeer sterke argumenten om aan te nemen dat het wel degelijk de intentie is van de ECB om de rente slechts geleidelijk aan te 

passen terwijl ook in papers van de ECB (2011) het belang van graduele aanpassing van de rente wordt benadrukt om te grote reacties in 

de reële economie te vermijden, al is er discussie mogelijk over de werkelijke betekenis van de hoge geschatte waarde voor de parameter 

ρ.  Zo kan het ook wijzen op sterke seriële correlatie en model misspecificatie. Zie discussie hoofdstuk 5.2.2.1 over interest rate smoothing. 
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5.7.2 Resultaten counterfactual analyse 

Nu aangetoond werd dat het beleid van de ECB goed beschreven kan worden door de Taylor-regel, 

laat dit toe het model te gebruiken om de gepastheid van het beleid voor Ierland te beoordelen. 

Hiervoor wordt een contrafeitelijke simulatie toegepast. In het geschatte model worden de waarden 

voor inflatie, gemeten met de HICP, en de output gap vervangen door de Ierse waarden. Zo wordt 

bepaald wat de Taylor-rente zou zijn indien het rentebeleid van de ECB volledig was afgestemd op de 

noden van de Ierse economie, eerder dan te focussen op de geaggregeerde economie van de 

eurozone.  

Op basis van figuur 31 en 32 valt af te leiden dat er duidelijk een verschil is tussen de werkelijke 

kortetermijnrentevoet, en wat de Taylor-regel aangeeft wat de rente zou zijn voor Ierland indien de 

ECB perfect rekening zou hebben gehouden met de Ierse gegevens. Vanaf het eerste kwartaal in 

1998 en vooral op moment waarop de ECB het monetair beleid overnam van de nationale centrale 

banken in 1999, is vast te stellen dat de rente systematisch te laag is tot en met het einde van 2008. 

Het verschil tussen de Ierse Taylor-rente en de werkelijke, uitgedrukt in procentpunten of absolute 

verschillen, bedraagt tijdens de periode van 1999 tot 2007 gemiddeld 6,67%. Tussen 1999 en 2006 

was de gemiddelde gap, het verschil tussen de Ierse Taylor rente en de werkelijk het hoogst en 

bedroeg ongeveer 6,72%. Dit loopt niet toevallig gelijk met de periode waarin de Ierse huizenprijzen 

het sterkst stegen en afweken van hun fundamentele waarde. 

Een alternatieve manier om te beoordelen of het rentebeleid van de ECB afgestemd was op Ierland is 

de vergelijking maken tussen de geschatte coëfficiënten van de Ierse Taylor-regel en deze van de ECB 

(zie tabel 16 en 17). De Wald-test voor de gezamenlijke beperking, die stelt dat de parameters van de 

ECB statistisch niet significant verschillend zijn van deze voor Ierland, wordt sterk verworpen. De 

Ierse coëfficiënt voor inflatie en zeker ook voor de output gap zijn opvallend kleiner. Dit bevestigt de 

bevindingen van de counterfactual analyse namelijk dat het beleid van de ECB minder strikt of 

contracyclisch was voor Ierland dan voor de geaggregeerde eurozone. 

Dus doordat de Ierse macro-economische prestaties afwijken van het gemiddelde in de eurozone en 

Ierland afhankelijk is van het beleid van de ECB, dat gericht is op de eurozone als geheel, is de rente 

voor Ierland te laag. Tussen 1998 en 2004 waren zowel de Ierse HICP als output gap veel hoger dan in 

de rest van de EMU terwijl na 2004, het vooral de output gap was die veel hoger was. 

Belangrijk om bij deze analyse op te merken is dat de counterfactual uitgevoerd wordt in de 

veronderstelling dat de inflatie en output gap dezelfde blijven. In realiteit zou het invoeren van de 

hogere gesimuleerde rente, een impact hebben op beide variabelen en zou de inflatie en 

economische activiteit afgeremd zijn. Hierdoor zou het renteverschil tegen het einde van de 

gesimuleerde periode kleiner zijn. Maar dit doet geen fundamentele afbreuk aan de analyse 

aangezien het duidelijk is dat onmiddellijk vanaf de oprichting van de EMU, de rente in de eerste 

jaren sterk afwijkt van het rentebeleid dat aangepast zou zijn aan de noden van de Ierse economie57.  

                                                           
57

 Bovendien kwamen ook Faust, Rogers en Wright (2001) voor de eerste jaren van de EMU tot een gelijkaardige conclusie. In hun 

onderzoek schatten ze een  gelijkaardige Taylor-regel met interest rate smoothing op basis van de gegevens voor de Duitse Bundesbank 

tussen 1985 en 2000. Hierbij werd gebruik gemaakt van de HICP en de output gap gemeten aan de hand van de industriële productie. Met 

de geschatte Taylor-regel voeren ze een counterfactual uit waarbij de Ierse gegevens ingevuld worden in de vergelijking, gebruikmakende 

van de geschatte coëfficiënten. Hun conclusie is dat de rente voor Ierland in 1999, 9% tot 10% zou bedragen wanneer het geen lid zou zijn 

van de EMU.  
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Figuur 31: Werkelijke rente tegenover de Ierse Taylor-rente 

 
Figuur 32: Gap Ierse Taylor-rente en de EONIA (Taylor-rente Ierland – werkelijke rente) 
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5.8 Bemerkingen en ruimte voor verder onderzoek 

Voor de uitgevoerde analyse werden een aantal keuzes gemaakt die verantwoord werden. Maar op 

basis van de literatuurstudie is het duidelijk dat er vele alternatieve specificaties op de basis Taylor-

regel mogelijk zijn. Ook bij de counterfactual worden een aantal veronderstellingen gemaakt. 

5.8.1 De Taylor-regel en real time data 

Ten eerste is het mogelijk om bijkomende verklarende variabelen op te nemen in de Taylor-regel 

zoals de groei van de M3, vastgoedprijzen, aandelenprijzen, grondstofprijzen en de wisselkoers, die 

mee het rentebeleid zouden kunnen verklaren. Dit wordt een uitgebreide Taylor-regel genoemd. Het 

idee is dat de centrale bank bij het bepalen van het rentebeleid zich niet louter baseert op de inflatie 

en de output gap (Faust et al., 2001; Gerdesmeier & Roffia, 2005 & Fourçans & Vranceanu, 2007). Dit 

werd getest door het opnemen van de groei van de M3 in de Taylor-vergelijking maar was nooit 

significant of had niet het theoretisch verwachte teken in overeenstemming met de bevindingen van 

Fourçans en Vranceanu (2007). Andere variabelen werden echter niet onderzocht. Er zijn wel een 

aantal studies die dit wel onderzochten. Zo vinden Gorter et al. (2008) dat de wisselkoers niet 

significant is voor het bepalen van de rentevoet terwijl Belke en Polleit (2007) aantonen dat zowel de 

wisselkoers als M3 statistisch significant zijn. Daarnaast zou bijvoorbeeld ook onderzocht kunnen 

worden of er een verband is tussen de rente van de FED en deze van de ECB (Ullrich, 2003). 

Ten tweede zijn er verschillende manieren voor het meten van inflatie. In de empirische literatuur 

wordt soms gebruik gemaakt van de kerninflatie gemeten als de HICP gecorrigeerd voor energie, 

voedsel, tabak en alcohol omdat deze mogelijk een betere weergave is van de prijsevoluties op 

middellange termijn. Zo vinden Gerdesmeier en Roffia (2003) dat de coëfficiënt voor inflatie iets 

hoger is bij deze variabele tegenover de HICP. Deze tijdreeks is echter niet beschikbaar vanaf 1994. 

Maar omdat de HICP uitdrukkelijk vermeld wordt in de definitie van prijsstabiliteit van de ECB, en 

empirisch veel gebruikt wordt, is het eigen onderzoek gebaseerd op deze inflatiemaatstaf (Belke & 

Polleit, 2007; Gerdesmeier & Roffia, 2005; Gorter et al., 2008; Fendel & Frankel, 2009, Ullrich, 2003). 

Ten derde is de output gap een niet observeerbare variabele en moet ze geschat worden. In de 

literatuur wordt er vaak gebruik gemaakt van de HP-filter of andere de-trending methodes zoals een 

lineaire of kwadratische trend toegepast op het reëel BBP of de industriële productie. Maar deze 

technieken hebben elk hun voor- en nadelen. Het zijn echter mechanische regels en kunnen moeilijk 

structurele veranderingen detecteren waardoor resultaten vaak vertekend zijn of steekproef 

afhankelijk (Faust et al., 2001; Gerdesmeier & Roffia, 2005). In dit onderzoek werd gekozen om 

gebruik te maken van de gegevens van de OECD, waarbij de output gap bepaald wordt op basis van 

een productiefunctie-benadering. Het voordeel is dat deze methode rekening houdt met de 

veranderende onderliggende economische structuur (Beffy et al., 2006; Giorno et al., 1995). 

Maar de belangrijkste bemerking is dat er in de studie gewerkt wordt met ex post data of met andere 

woorden gegevens die achteraf bijgewerkt zijn. In realiteit beschikt de ECB op het moment dat ze de 

rentebeslissing neemt echter niet over deze perfecte informatie maar maakt ze wel gebruik van 

voorspellingen. Daarom is het in principe aangewezen om te werken met real time data wanneer het 

rentebeleid wordt beoordeeld (Gerdesmeier & Roffia, 2005; Orphanides, 2001). Het is echter niet 

duidelijk of het gebruik van ex post of real time data de coëfficiënten in een geschatte Taylor-regel 

aanzienlijk veranderden. Gerdesmeier en Roffia (2005), en Gorter et al. (2008) vinden dat schattingen 
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met real time data sterk verschillen van deze met ex post data. Sauer en Sturm (2003) daarentegen 

vinden dat reële data van de output amper invloed hebben. Het kan dus interessant zijn om real time 

data te verzamelen om de impact op de schattingsresultaten na te gaan al zijn deze gegevens 

nauwelijks vrij beschikbaar of toegankelijk. 

5.8.2 Counterfactual en de Lucas kritiek 

Ook bij de uitgevoerde contrafeitelijke analyse zijn er twee opmerkingen. Ten eerste zou een hogere 

rente in werkelijkheid een invloed hebben op de inflatie en de output gap. Bijgevolg, in het geval dat 

de Ierse rente al vanaf 1999 hoger zou zijn, zou dit vermoedelijk geleid hebben tot een lagere inflatie 

en output gap in de jaren nadien. Deze opmerking sluit aan bij de Lucas kritiek (Lucas, 1976). Robert 

Lucas stelt namelijk dat er omzichtig moet omgesprongen worden met een modelmatige benadering 

waarbij het effect van een verandering in economisch beleid beoordeeld wordt. De reden is dat 

econometrische verbanden bepaald worden op basis van historische gegevens en afhankelijk zijn van 

het gevolgde beleid. Bijgevolg zijn de geschatte parameters van het model niet beleidsinvariant 

(Blanchard, 2009; Lucas, 1976). Overeenkomstig met deze kritiek kan gesteld worden dat de Ierse 

variabelen van inflatie en output gap mogelijk ook een iets ander verloop zouden hebben gekend bij 

een alternatief monetair beleid waardoor de Ierse Taylor-rente wellicht iets lager zou zijn. Maar 

aangezien er veel mogelijke complexe interacties zouden zijn bij een alternatief rentebeleid is het 

moeilijk om hier geheel rekening mee te houden in de vorm van een feedbackeffect (Taylor, 2007). 

Ten tweede, wordt er bij de contrafeitelijke simulatie verondersteld dat de Ierse centrale bank 

hetzelfde beleid zou voeren als de ECB wat niet noodzakelijk het geval is. 

5.9 Conclusie 

Er wordt aangetoond dat het rentebeleid van de ECB tussen 1994 en 2012 goed beschreven kan 

worden aan de hand van de Taylor-regel58. Dit is een reactiefunctie die beschrijft hoe een centrale 

bank de beleidsrente bepaalt naargelang de evolutie van de inflatie en de economische groei. De 

schattingsresultaten suggereren dat als de inflatie in de eurozone met 1% stijgt, de ECB de rente 

verhoogt met gemiddeld 2,1%. Bijgevolg is de renteverhoging voldoende groot om de reële rente te 

doen stijgen waardoor het beleid prijsstabiliserend werkt, conform de officiële beleidsverklaring van 

de ECB. De centrale bank lijkt bij zijn rentebeleid, dat afgestemd is op de eurozone als geheel, ook de 

conjunctuur in overweging te nemen en niet enkel de inflatie. Als de output gap met 1% toeneemt, 

reageert de ECB met een renteverhoging van gemiddeld 1,14%. De ECB voert dus een leaning-

against-the-wind-beleid met een meer restrictief monetair beleid wanneer de economische groei 

hoger is, en een expansief beleid bij een lager niveau van economische activiteit.  

Dit betekent echter niet dat het rentebeleid afgestemd is op de noden van alle individuele 

eurolanden. Als gevolg van de divergente Ierse macro-economische situatie ten opzichte van de 

geaggregeerde eurozone was de rente voor Ierland vanaf 1999 dan ook pertinent te laag. Een 

contrafeitelijke simulatie op basis van de geschatte Taylor-regel voor de periode tussen 1999 en 

2007, geeft aan dat de rente ongeveer 6,7% hoger had moeten zijn om de economie te stabiliseren. 

Een dergelijke te lage rente kan grote gevolgen hebben. In de twee volgende hoofdstukken wordt 

dan ook onderzocht wat de impact is op de Ierse huizenmarkt en de rest van de economie. 

                                                           
58

 Merk op dat de ECB pas officieel van start ging in 1999. De voorgaande periode heeft dus betrekking op een hypothetische centrale bank. 

Al werd in 1994 het EMI opgericht waardoor de centrale banken van de eurolanden hun monetair beleid reeds op elkaar afstemden en er 

dus in zeker mate al sprake was van een gezamenlijk beleid. 
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6.  Monetair beleid en de huizenmarkt 

Tussen 1994 en 2007 steeg de nationaal gemiddelde prijs van residentiële nieuwbouw en 

tweedehandswoningen van ongeveer € 70.000 naar respectievelijk € 330.000 en € 386.000. Ierland 

kende de afgelopen 15 jaar dan ook de sterkste stijging in huizenprijzen van alle OESO landen. Maar 

nadat huizenprijzen hun piek bereikten in het tweede kwartaal van 2007 stortten prijzen in elkaar 

met een gemiddelde waardedaling van 35% tot 45% tegen begin 2012 (Department of the 

Environment, Community and Local Government, 2013). De oververhitte vastgoedsector lag dan ook 

aan de basis van de Ierse crisis terwijl de voorgaande analyse aantoont dat de kortetermijnrente voor 

Ierland gedurende de hele periode te laag was. Omdat de vraag naar vastgoed mee bepaald wordt 

door de hypotheekrentevoet, die in Ierland sterk gekoppeld is aan de kortetermijnrente, wordt een 

econometrisch model ontwikkeld om empirisch na te gaan wat de precieze impact is van het 

rentebeleid van de ECB op de Ierse huizenprijzen. De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd 

en vervolgens wordt met een contrafeitelijke simulatie aangetoond in welke mate een aangepast 

monetair beleid, gesimuleerd aan de hand van de Taylor-regel, de gevolgen van de vastgoedzeepbel 

had kunnen verkleinen. Met deze analyse kan een antwoord worden geformuleerd op de vraag in 

welke mate rentevoeten huizenprijzen beïnvloeden en hoe een monetair beleid, aangepast aan de 

Ierse situatie, de gevolgen van Ierse vastgoedzeepbel had kunnen verzachten. 

6.1 Opbouw model fundamentele huizenprijzen 

In dit onderdeel wordt een algemeen model voor huizenprijzen voorgesteld uitgaande van de 

empirische literatuur. Op basis van de bevindingen wordt een eigen variant afgeleid dat empirisch 

geschat kan worden met kleinste kwadratenregressie (OLS). 

6.1.1 Verklarende factoren huizenprijzen 

In de literatuur is er overeenstemming dat de Ierse huizenprijzen, het resultaat van vraag en aanbod, 

gedreven worden door de sterke economische groei, lagere werkloosheid, toegenomen welvaart, de 

demografische evolutie en de (te) lage (reële) rentevoeten zoals beschreven in hoofdstuk 4 (Central 

Bank of Ireland, 2007; OECD, 2005; McGuire & Smyth, 2005; McQuinn & O’Reilly, 2008; Miles & 

Pillonca, 2008; Rae & van den Noord, 2006; Stevenson, 2008). Daarnaast speelde ook liberalisering 

van de financiële markt en fiscale aanmoediging, onder andere door fiscale aftrekbaarheid van de 

hypotheekrente en de afwezigheid van een belasting op vastgoedeigendom, een rol in de 

krediettoename en de vraag naar vastgoed (Honjo et al., 2004; Malzubris, 2008).  

Hoe meer welvaart, hoe meer vraag naar vastgoed aangezien mensen meer middelen hebben om 

een eigen woning te financieren. Wanneer de (jonge) bevolking aangroeit en er veel immigratie is, 

lijkt het logisch dat er meer woningen nodig zijn. Beide factoren kunnen dus een groot deel van de 

sterke groei in de vastgoedsector verklaren. Maar de vraag naar vastgoed wordt ook gedreven door 

de betaalbaarheid en gebruikskost van woningen die op zijn beurt afhangt van de 

hypotheekrentevoet en de kredietvoorwaarden zoals de looptijd van de lening. De gebruikskost 

omvat de hypotheekrente verminderd met de waardevermeerdering van het goed, de 

opportuniteitskost overeenkomstig met de rente op een spaarrekening, onderhoudskosten en 

eigendombelastingen. Deze kost bepaalt hoe aantrekkelijk het is voor mensen om in vastgoed te 

beleggen of een eigen woning te kopen (Miles & Pillonca, 2008; Rae & van den Noord, 2006).  
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Tussen 2005 en 2010 was 85% van de uitstaande hypotheekschuld gekoppeld aan een contract met 

variabele rente. Bijgevolg is de Ierse hypotheekrentevoet sterk gecorreleerd met de 

kortetermijnrente en kan verwacht worden dat de EONIA grote impact heeft op de vraag naar 

vastgoed (Central Bank of Ireland, 2007; Fitzgerald, 2012; Rae & van den Noord, 2006). 

Zoals besproken in hoofdstuk 4, zorgde de gestegen vraag voor een toename van het aanbod. Dit 

komt tot uiting in toenemende activiteit in de bouwsector dat gemeten kan worden met bijvoorbeeld 

het aandeel van de residentiële bouwsector in het GDP, de hoeveelheid woningen of het jaarlijks 

aantal afgewerkte woningen. Maar dit heeft als gevolg dat ook de bouwkosten en de prijs van 

bouwgrond de afgelopen jaren enorm sterk gestegen zijn (Honjo, 2004; Rae & van den Noord, 2006). 

6.1.2 Een algemeen huizenprijsmodel 

Om huizenprijzen te modelleren wordt er in vele empirische studies vertrokken van een 

geinverteerde vraagfunctie. Hierbij wordt er van uit gegaan dat de vraag naar vastgoed gedreven 

wordt door het beschikbaar inkomen, de (hypotheek)rentevoet, de samenstelling van de bevolking 

en de prijs van vastgoed (Conefrey & Fitz Gerald, 2010; Duffy, Fitz Gerald & Kearney, 2005; ECB, 

2011b; Honjo, 2004; Murphy, 2004; Rae & van den Noord, 2006; Roche, 1999; Roche, 2001; Seyfried, 

2010; Stevenson, 2008). Het conceptueel model is dan doorgaans van de vorm: 

> = ?0@A+B = C(D, E 

Hierbij is X een vector met de variabelen die invloed hebben op de vraag, inverteren geeft: 

D = F(?0@A+B, E 

Wanneer gewerkt wordt met het natuurlijk logaritme59 leidt dit tot een algemeen empirisch log-

lineair econometrisch model met εt als foutenterm: 

ln(D� = � + ��. ln(I� +	�&. 6�J� + �2. K� + �4. ln(?0@A+B� +	�� 

Er wordt gewerkt met een log-lineaire regressie omdat de variabele(n) mogelijk een niet-lineair 

verband vertonen60, op deze manier geschaald worden en problemen met heteroskedasticiteit 

reduceert en bijgevolg modellering ten goede komt terwijl het toelaat om de coëfficiënten te 

interpreteren als een elasticiteit of met andere woorden als procentuele verandering61 (Carter et al., 

2012; Verbeek, 2004). Pt staat voor de huizenprijs terwijl Yt een maatstaf is voor het beschikbaar 

inkomen of het welvaartsniveau. Daarnaast is Rt een rentevoet en staat HSTOCKt voor de 

huizenvoorraad, dat eventueel per capita kan uitgedrukt worden, en is een maatstaf voor het 

aanbod. De variabele DEMt ten slotte, is een proxy voor de demografische evolutie en kan het totale 

bevolkingsaantal zijn of bijvoorbeeld de proportie van de bevolking tussen 25 en 44 jaar oud. Het 

idee is dat deze leeftijdscategorie de belangrijkste groep mensen is die een huis aankopen (Roche, 

                                                           
59

 Bij een natuurlijk logaritme wordt gewerkt met het basisgetal e = 2,7182… . 
60

 Huizenprijzen vertonen doorheen de tijd (gemeten sinds 1994) eerder een log-linear verloop  dan een rechte, en mogelijk is er een niet-

lineair verband tussen de verklarende en te verklaren variabelen. Een log-lineaire transformatie laat dergelijk verband toe terwijl de 

lineariteit van het model behouden blijft. 
61

 Een (semi)-elasticiteit meet de procentuele verandering van de afhankelijke variabele wanneer de verklarende variabele met 1% ( één 

eenheid) wijzigt. De log notatie kan procentueel worden geïnterpreteerd aangezien: ln(y0) = b1 + b2.x0  en ln(y1) = b1 + b2.x1. Dus is ln(y1) - 

ln(y0) = b2.(x1-x0) = b2.∆x. Hierbij is 100.[ln(y1) - ln(y0) ≈ %∆y = 100. b2. ∆x (Carter et al., 2012).  

(10) 

(12) 

(11) 
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2001). Belangrijk hierbij op te merken is dat de variabele voor de huizenvoorraad vaak niet 

opgenomen wordt in empirische modellen omdat deze in vele gevallen niet statistisch significant is 

en waarbij de veronderstelling gemaakt wordt dat het aanbod relatief in-elastisch is (ECB, 2011; 

Honjo, 2004; Rae & van den Noord, 2006; Roche, 1999; Roche, 2001; Seyfried, 2010).  

6.1.3 Operationalisering huizenprijsmodel en data 

Omwille van de beperkte beschikbaarheid van gegevens wordt er gebruik gemaakt van een 

aangepaste variant op het algemeen model. Het doel van de regressies is nagaan wat de impact is 

van het rentebeleid op huizenprijzen terwijl gecontroleerd wordt voor het effect van andere 

variabelen zoals de bevolkingsaangroei en stijging van het beschikbaar inkomen. Het 

huizenprijsmodel wordt geschat voor de periode lopende van 1994 tot 201162. 

In overeenstemming met de meeste studies wordt ervoor gekozen om huizenprijzen (Pt) te 

operationaliseren met de nationaal gemiddelde nieuwbouwprijzen63 (Conefrey & Fitz Gerald, 2010; 

Duffy et al., 2005; Roche, 2003). Doorgaans wordt in de literatuur gewerkt met reële prijzen en de 

onderliggende gedachte dat de reële waardestijging bepalend is voor de investering- of 

aankoopbeslissing van economische actoren. Maar in dit onderzoek wordt gefocust op de nominale 

prijs omdat deze belangrijk is met het oog op financiële stabiliteit64. In de eerste plaats bepaalt de 

nominale prijs de waarde van het onderliggende goed van de hypotheek. Wanneer huizenprijzen 

meer of minder waard zijn dan de onderliggende hypotheek impliceert dit een positief of negatief 

welvaartseffect of vastgoedvermogen. Daarnaast is deze verhouding bepalend voor eventuele 

verliezen die banken boeken bij wanbetaling van verstrekte hypotheekleningen. De grootte van het 

verlies en de kans op wanbetaling nemen immers toe naarmate de hypotheek groter is dan de 

nominale waarde van het onderpand (Central Bank of Ireland, 2007). De kwartaalgegevens zijn 

afkomstig van het Ierse Department of the Environment, Community and Local Government (2013).  

Voor het meten van de impact van de Ierse demografische evolutie op de vastgoedprijzen wordt 

gekozen voor het totale bevolkingsaantal waarbij DEMt gedefinieerd wordt als ln(POPt) of met andere 

woorden het natuurlijk logaritme van het bevolkingsaantal op tijdstip t. De Ierse bevolking kende de 

afgelopen 15 jaar een sterke groei en er is overeenstemming in de literatuur dat het een belangrijke 

factor is in het verklaren van de sterke stijging in huizenprijzen en is dus uitermate geschikt voor 

modellering (Andrews, Caldera & Johansson, 2011; Miles & Pillonca, 2008; Roche, 2003). Data zijn 

beschikbaar op jaarbasis bij het IMF (2013) en werden geïnterpoleerd naar kwartalen via de Chow-

Lin interpolatiemethode.  

Als aanbodindicator wordt gekozen voor de huizenvoorraad per 100 mensen. De variabele geeft een 

schaarste effect weer. Wanneer het aanbod stijgt, kan immers verwacht worden dat prijzen dalen 

(Bacon & Maccabe, 2000). Gegevens van de totale huizenvoorraad komen van de Department of the 

                                                           
62 Data voor het bruto beschikbaar inkomen zijn voor het jaar 2012 nog niet beschikbaar waardoor de regressie voor het huizenprijsmodel 

slechts loopt tot eind 2011 en niet tot 2012 zoals de Taylor-regel.  
63

 Ook had er kunnen gekozen worden voor het modelleren van tweedehandswoningen. Hierbij is het echter belangrijk op te merken dat 

nieuwbouw en tweedehandswoningen geen perfecte substituten zijn. De redenen waarom de analyse niet verder uitgevoerd wordt is dat 

Roche (2003) argumenteert dat nieuwbouwprijzen invloed hebben op tweedehandswoningen maar dat causaliteit in de omgekeerde 

richting minder uitgesproken is. Er wordt met een Engle-Granger causaliteittest aangetoond dat reële nieuwbouwprijzen over de periode 

1979 - 2003 tweedehandsprijzen mee verklaren maar niet omgekeerd. Een mogelijke verklaring is dat  bouwkosten directe invloed hebben 

op nieuwbouw maar niet direct op tweedehandswoningen. Toch wordt er besloten om een robuustheidscontrole uit te voeren waarbij 

nieuwbouw- en tweedehandsprijzen simultaan geschat worden met de seemingly unrelated regression methode (SUR) (bijlage G). 
64

 Als robuustheidscontrole werd ook een model met reële prijzen geschat. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage G. 
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Environment, Community and Local Government (2013) maar zijn enkel beschikbaar op jaarbasis en 

werden geïnterpoleerd naar kwartalen met de Chow-Lin interpolatiemethode. 

?0@A+BDAD = L#,#MN8	ℎP�78Q-,,��MM5#,#MN8	R8-,NS�QF T ∗ 100 

Het inkomensniveau verklaart mee hoeveel mensen kunnen lenen en betalen voor een woning. Als 

proxy wordt gekozen voor het bruto nationaal beschikbaar inkomen per capita. Het bruto 

beschikbaar inkomen is het BBP gecorrigeerd voor uitgaande transfers naar niet Ierse institutionele 

organisaties en vermeerderd met inkomende geldstromen van niet in Ierland gevestigde 

organisaties. Het geeft een ruwe schatting van het inkomen dat beschikbaar is voor consumptie en 

sparen (Eurostat, 2013d; OECD, 2013e). De tijdreeks is enkel beschikbaar op jaarbasis tot 2011 en 

werd geïnterpoleerd naar kwartalen (OECD, 2013a). 

De kapitaalkost of rentelast wordt gemeten met de kwartaalgemiddelde Ierse hypotheekrentevoet 

(rt). Deze gegevens zijn beschikbaar bij het Department of the Environment, Community and Local 

Government (2013). Om het effect te meten van het rentebeleid van de ECB wordt de gemiddelde 

hypotheekrentevoet verklaard met een OLS regressie aan de hand van de kwartaalgemiddelde 

EONIA. Deze werkwijze leidt tot de geschatte rente Rt, die vervolgens recursief wordt ingevuld in het 

huizenprijsmodel. De motivatie is dat de Ierse hypotheekrente sterk gekoppeld is aan de 

kortetermijnrente aangezien het merendeel van de leningen contractueel vastgelegd zijn met 

variabele rente (Fitzgerald, 2012; Fitzpatrick & McQcuinn, 2007; McQuinn & O’Reilly, 2008). In 2010 

was 30% van de uitstaande hypotheekschuld met variabele rente en 55% met een tracker. Een 

tracker-rentecontract bestaat uit een vaste basisrente en een variabele renteopslag die perfect 

gekoppeld is aan de kortetermijnrente van de ECB. Aangezien de beleidsrente lange tijd zeer laag 

was en Ierse banken massaal beroep deden op interbancaire financiering, leken dergelijke contracten 

zeer aantrekkelijk waardoor maar liefst 85% van het totale bedrag aan uitstaande tracker- 

hypotheken uitgegeven werd tussen 2004 en 2008 (Fitzgerald, 2012; Fitzpatrick & McQuinn, 2007; 

Kennedy & Mclndoe-Calder, 2012; Malzubris, 2008).  

Vergelijking (12) wordt ook aangevuld met een autoregressieve term (ln(Pt-1)) en dit in tegenstelling 

tot de vermelde,  gangbare empirische literatuur voor het schatten van huizenprijzen (Duffy et al., 

2005; Stevenson, 2008; Roche, 2003). De vermelde studies hebben immers als doel om de 

fundamentele huizenprijs te schatten om op die manier na te gaan in welke mate fundamentele 

factoren zoals de rente, toenemende bevolking en inkomen, prijzen kunnen verklaren. Doorgaans 

wordt dan verondersteld dat het verschil tussen de werkelijke en de geschatte prijs een maatstaf is 

voor overwaardering. De reden dat in dit onderzoek wel rekening wordt gehouden met het 

dynamische karakter van de huizenprijzen is dat het de bedoeling is om de werkelijke prijzen zo goed 

mogelijk te modelleren (Stevenson, 2008). Een vertraagde term laat met andere woorden toe om 

seriële correlatie weg te werken of om persistentie van de stijgende huizenprijzen te vatten. 

Wanneer bovenvermelde bepalingen worden toegepast, ontstaat een model dat grote overeenkomst 

vertoont met dit in Bacon en Maccabe (2000), Conefrey en Fitz Gerald (2010), Duffy et al. (2005), Fitz 

Gerald et al. (2008), Murphy (2004), en Stevenson (2008): 

�� = � + �. �A)�U� → �̂� = K� = � + �. �A)�U�   

ln(D� = � + ��. ln(I� +	�&. ln	(DAD� + �2. K� + �4. ?0@A+BDAD� + �W ln(D��� +	�� 

(13) 

(14) 
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6.2 Schattingsresultaten Iers huizenprijsmodel 

De OLS schattingsresultaten voor het natuurlijk logaritme van de nationaal gemiddelde huizenprijzen 

worden weergegeven in tabel 19, samen met de p-waarden van de voornaamste diagnosetests. Maar 

vooraleer over te gaan tot een analyse van de resultaten zijn er een aantal tussenstappen nodig. Ten 

eerste wordt de rentevariabele (Rt) bepaald en wordt getest voor stationariteit en cointegratie. 

De rentevergelijking (13) die gebruikt wordt in het huizenprijsmodel, werd geschat voor de periode 

lopende van 1994 tot en met het tweede kwartaal van 2012, en heeft als resultaat: 

K� = 2,85905 + 0,732557. �A)�U� 								(K& = 0.7244 
  

Zowel de constante als de parameter voor de EONIA zijn significant verschillend van nul met 99% 

betrouwbaarheid. De vergelijking reflecteert een basisrente, namelijk de constante en een opslag 

variërende met de korte termijn interbancaire rentevoet. Het enige doel van deze vergelijking is een 

eenvoudig verband vastleggen tussen de hypotheekrentevoet en de EONIA. 

Ook wordt er getest voor stationariteit. Als de variabelen niet stationair zijn is OLS immers niet 

toepasbaar omdat het gevaar bestaat op een spurious regression
65

 tenzij er sprake is van cointegratie 

(Carter et al., 2012; Verbeek, 2004). Voor het testen van stationariteit voor de tijdreeksen, lopende 

van 1994 tot en met het laatste kwartaal in 2011, wordt gebruik gemaakt van de Augmented Dickey-

Fuller test. De resultaten worden weergeven in tabel 18. Deze doen vermoeden dat alle variabelen 

niet-stationair zijn maar wel geïntegreerd van de eerste orde I(1). Of met andere woorden het eerste 

orde verschil van de variabele (∆xt = xt – xt-1) is wel stationair. Enkel voor de rentevariabele is er 

moeilijk onderscheid te maken tussen het al dan niet stationair zijn. De ADF test geeft immers aan 

dat de variabele stationair is op 10% significantie maar niet op 5%66 terwijl het eerste orde verschil 

daarentegen wel stationair is. De conclusie is dat de variabele vermoedelijk nagenoeg geïntegreerd is 

van de eerste orde. 

Aangezien de variabelen niet-stationair zijn en dus het gevaar bestaat op een spurious regression, 

wordt getest voor cointegratie. Men spreekt van cointegratie wanneer de variabelen geïntegreerd 

zijn van de eerste orde en de regressieresiduen stationair zijn. In dat geval delen de tijdreeksen een 

gezamenlijke trend en bewegen samen doorheen de tijd. Bijgevolg geeft OLS consistente schattingen 

en spreekt men zelfs van superconsistentie omdat de parameterschattingen veel sneller 

convergeren, bij het groter worden van de steekproef, naar de werkelijke waarde in vergelijking met 

de conventionele situatie (Carter et al., 2012; Verbeek, 2004). 

Cointegratie wordt getest aan de hand van een methode voorgesteld door Engle en Granger (1987)67. 

Hierbij wordt een twee-stapsprocedure gevolgd. Eerst wordt de orde van integratie van de 

                                                           
65

 In dat geval zal OLS een sterke correlatie vinden tussen de variabelen terwijl er in realiteit geen enkel verband is. Dit komt doordat de 

tijdreeksen (per toeval) een stochastische trend kunnen delen. Statistisch ligt het probleem bij de niet-stationaire foutentermen waardoor 

de OLS schattingen niet betrouwbaar zijn (Verbeek, 2004).  
66

 Dit resultaat wordt bevestigd door de ADF-GLS test terwijl de KPSS test eerder aangeeft dat de variabele stationair is. 
67

 Wanneer er geen vermoeden zou zijn van cointegratie zou er gewerkt moeten worden met het eerste orde verschil van de niet-

stationaire variabelen voor het vermijden van een spurious regression (Engle & Granger, 1987; Van den Bossche, 2012). Eigenlijk is de 

Engle-Granger procedure een test die vooral geschikt is voor het onderzoeken van cointegratie tussen slechts twee variabelen. Bijgevolg 

dient er voorzichtig omgesprongen te worden met de interpretatie van de test bij meerdere variabelen. Echter kan ze ook perfect 

toegepast worden bij meerdere variabelen en geeft het toch een goede indruk van de aanwezigheid van cointegratie. Het voordeel van 

deze methode is dat ze relatief eenvoudig uit te voeren is op basis van de ADF-test. Het nadeel is dat de test niet aangeeft welke variabelen 

cointegreren met de te verklaren variabele of hoeveel cointegratierelaties er werkelijk zijn (Baltagi, 2008; Verbeek, 2004). 

(15) 
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variabelen getest om vervolgens na te gaan of residuen van de regressie, het resultaat van een 

lineaire combinatie van de variabelen, stationair zijn (Carter et al., 2012; Verbeek, 2004).  

De resultaten van de test in tabel 18, tonen dat de variabelen geïntegreerd zijn van de eerste orde 

terwijl de regressieresiduen stationair zijn. Het doet vermoeden dat er sprake is van cointegratie. 

Bijgevolg geeft de OLS regressie de langetermijnrelatie weer tussen de gemodelleerde variabelen. De 

regressie kan met andere woorden op een economisch zinvolle manier worden geïnterpreteerd als 

een langetermijnevenwichtsverband tussen de gemodelleerde variabelen (Baltagi, 2008; Carter et al., 

2012; McQuinn & O’Reilliy, 2008; Roche, 2003; Verbeek, 2004). 

Tabel 18: ADF test variabelen huizenprijsmodel (1994Q1 - 2011Q4) 

Variabele Aantal 

lags 

Test statistiek 

levels 

Test statistiek eerste 

orde verschil 

Orde integratie 

ln(Pt)
 1 0,58 -2,91 I(1)*** 

ln(Yt)
 2 en 1 0,30 -2,82 I(1)*** 

ln(POPt)
 2 en 1 -2,36 -2,33         I(1)** 

Rt
a 1 -3.19 -4,42 I(1)*** 

HSTOCKPOPt
b 2 en 1 -1,51 -3,32 I(1)*** 

εt 0 -8,81 - I(0)*** 

Noot. Test wordt toegepast op de tijdreeksen lopende van het eerste kwartaal in 1994 tot en met het laatste kwartaal in 2011. 

ADF H0: unit root. Verwerping H0 wanneer de test statistiek kleiner is dan kritische waarde. Het aantal lags nodig voor het 

wegwerken van seriële correlatie in de ADF test worden weergegeven in de tweede kolom. Deze werden bepaald door te 

kijken naar enerzijds de significantie van de vertraagde termen waarbij vertrokken wordt van meerdere vertragingen en het 

aantal gereduceerd wordt door het verwijderen van niet-significante vertragingen, en anderzijds de LM test voor seriële 

correlatie waarbij vertragingen worden toegevoegd totdat  geen significante seriële correlatie meer aanwezig is (Carter et al., 

2012). Kritische waarde ADF test met trend op 5% bedraagt -3,41; zonder trend -2,86; en zonder constante -1,94. Voor de test 

van cointegratie wordt de ADF test toegepast op de foutenterm (εt) van model 3 in tabel 17, en is er een aangepaste kritische 

waarde die voor 5% significantie en in totaal vijf variabelen -4,42 bedraagt (Verbeek, 2004). 
a 

De rentevariabele is volgens de 

ADF-test stationair of I(0) op 10% aangezien de p-waarde 0,09 bedraagt. ** significantie op 5%, * significantie op 10%. 

Tabel 19 geeft de uiteindelijke regressieresultaten weer van het huizenprijsmodel. Merk op dat de 

rentevoet met één kwartaal vertraagd wordt68 naar analogie met Conefrey en Fitz Gerald (2010), en 

Seyfried (2010). Mensen reageren vermoedelijk slechts met enige vertraging op de renteverandering 

en op deze manier geeft de regressie een indicatie van causaliteit. De variabele geeft immers weer 

wat het effect is van een renteverandering op de huizenprijzen in het volgende kwartaal69. Hetzelfde 

geldt voor het aanbod. Vermoedelijk reageert de prijs slechts met vertraging op een hogere 

huizenvoorraad en daarom wordt in het model ook voor deze variabele de eerste lag opgenomen. Er 

werd tevens een dummy variabele ingevoerd (Dummy 2008) die gelijk aan één is vanaf 2008 

aangezien de huizenprijzen op dat moment een plotse, sterke terugval vertonen. Deze variabele laat 

toe om de ongewone marktbeweging beter te vatten.  

                                                           
68

 Ook Roche (1999) neemt niet louter de actuele rente maar een vier-kwartaalijks voortschrijdend gemiddelde. 
69

 Niettegenstaande werd het model ook eens geschat met de huidige rentevariabele aangezien in het merendeel van de empirische 

studies gewerkt wordt zonder vertraging van de rente. Hiervoor wordt verwezen naar de robuustheidscontrole in bijlage G. 
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Tabel 19: Schattingsresultaten model huizenprijzen (1994Q1-2011Q4) 

Variabele model 1 model 2 model 3 

constante (����)  -18,3844 ***    -14,4017 ***  -17,8755 *** 

ln(Yt)      0,5018 ***       0,4827 ***      0,5025 *** 

ln(POPt)      1,1508 ***       0,8838 ***      1,1160 *** 

Rt-1             -0,0217 ***     -0,0217 ***            -0,0215 *** 

HSTOCKPOPt             -0,0053 - - 

HSTOCKPOPt-1 - -            -0,0044 a 

Dummy 2008    -0,1129 ***      -0,1072 ***    -0,1111 *** 

ln(Pt-1)      0,6784 ***       0,6833 ***     0,6762 *** 

Adjusted R2 b  0,998 0,998 0,998 

Schwarz criterium -314,957 -317,993 -314,485 

Jarque-Bera test 0,565 0,436 0,433 

White test 0,068 0,404 0,103 

ARCH(1)-test 0,966 0,784 0,870 

Breush-Godfrey LM testc 0,564 0,661 0,605 

Ramsey RESET test 0,020 0,289 0,074 
Noot. Regressie van het logaritme van de nationaal gemiddelde nieuwbouwprijzen. In het onderste gedeelte van de tabel worden de p-

waarden weergegeven van de statistische tests. 
a
 In deze formulering bedraagt de p-waarde 0,12 en bijgevolg is deze variabele nagenoeg 

significant op 90% betrouwbaarheid. 
b
De adjusted R

2
 is het verklarend vermogen gecorrigeerd voor het aantal gemodelleerde verklarende 

variabelen. 
c
Test voor seriële correlatie van orde één met F-test en nulhypothese van geen seriële correlatie (Carter et al, 2012; Van den 

Bossche, 2012). ***significantie op 1%, op basis van HAC-standaardfouten. 

 

Uit de cijfers in tabel 19 blijkt dat de modellen een groot verklarend vermogen70 hebben. De 

verklarende variabelen verklaren dus bijna alle variatie in het logaritme van de huizenprijzen.  

De variabelen in model 1, behalve voor de huizenvoorraad, zijn met 99% betrouwbaarheid statistisch 

significant (verschillend van nul) en hebben het verwachte teken. Bovendien geeft de White test, die 

stelt dat de foutentermen homoskedastisch zijn, aan dat er mogelijk sprake is van 

heteroskedasticiteit aangezien de p-waarde slechts 0,068 bedraagt. Ook de RESET test voor juiste 

modelspecificatie doet vermoeden dat het functioneel verband niet correct gespecificeerd is. 

Model 2 wordt geschat zonder de variabele HSTOCKt. Alle tests tonen dat de OLS regressieresultaten 

de gewenste eigenschappen hebben aangezien de Jarque-Bera test aangeeft dat de nulhypothese 

van normaal-verdeelde residuen niet verworpen wordt en dat er geen sprake is van 

heteroskedasticiteit of een ARCH-effect van orde één. Bovendien toont de Langrange Multiplier test 

dat er geen seriële correlatie aanwezig is en wordt de nulhypothese van geen model misspecificatie 

niet meer verworpen in tegenstelling tot model 1. Bovendien is het Schwartz criterium71, een maat 

voor de datafit, het kleinst voor model 2. In de empirische literatuur is dan ook vaak vast te stellen 

dat de variabele voor de huizenvoorraad weggelaten wordt (IMF, 2004; Rae en Van den Noord, 

2006). Het nadeel van deze benadering is echter dat het model dan geen geinverteerde vraagfunctie 

meer is aangezien geen rekening wordt gehouden met de impact van het aanbod. 

                                                           
70

 De generalised variant bedraagt 0.997. Hierbij wordt in plaats van de gekwadrateerde correlatie tussen de werkelijke en geschatte 

waarde van ln(Pt), de correlatie gebruikt tussen de werkelijke prijs en geschatte prijs waarbij de geschatte waarde bekomen wordt door het 

nemen van de anti-log en een correctie wordt doorgevoerd die gelijk is aan e^(variantie van de regresssie / 2) (Carter et al., 2012). 

71
 Het aangepast verklarend vermogen is gelijk aan 1 −

\\]
(^_`
\\a
(^_b

 waarbij SSE de afkorting is van som of squares due to error of met andere 

woorden de som van de gekwadrateerde foutentermen en N staat voor het aantal observaties en K voor het aantal verklarende variabelen. 

Het Schwartz criterium (SC), ook bekend als het Bayesian informatie criterium is een alternatief voor het meten van de modelfit en is gelijk 

aan: 0+ = ln cdde. f + 	B. gh	(..  (Carter et al., 2012).   
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Model 3 biedt een tussenoplossing. Zowel de White als de RESET test zijn in vergelijking met model 1, 

iets beter met het oog op het voldoen van de basisassumpties voor OLS. Ook de parameterschatting 

voor de huizenvoorraad heeft een p-waarde van 0,12 en is dus nagenoeg significant op 10% 

betrouwbaarheid. Wanneer de geschatte waarden van model 2 en 3 nader bestudeerd worden is er 

amper verschil vast te stellen en blijft het effect van de rentevoet nagenoeg onveranderd. Daarom 

wordt ervoor gekozen om de analyse verder te zetten met model 3. De gedetailleerde Gretl output 

van dit model is terug te vinden in bijlage E. 

6.3 Interpretatie resultaten  

De geschatte coëfficiënten kunnen op een zinvolle manier worden geïnterpreteerd. Maar aangezien 

in het model gewerkt wordt met een vertraging van de huizenprijzen, met andere woorden een 

autoregressieve term, geven de geschatte parameters het onmiddellijke (korte termijn) effect weer 

op de prijzen in kwartaal t terwijl de interpretatie ook kan gebeuren in termen van een 

langetermijnmultiplier of langetermijnimpact. Deze wordt berekend via de formule: 
ij

(�	�	kj_b waarbij 

�� staat voor de coëfficiënt van de verklarende variabele en yt-1 voor de vertraagde term die in dit 

geval gelijk is aan ln(Pt-1).  Het geeft met andere woorden weer wat het totale of cumulatieve effect is 

overheen de tijd van een (permanente) toename van de verklarende variabele met één eenheid 

(Bacon & Maccabe, 2000; Baltagi, 2008; Carter et al., 2012; Verbeek, 2004). 

Zoals verwacht, zorgt een hoger inkomensniveau voor hogere huizenprijzen. De coëfficiënt voor het 

beschikbaar inkomen bedraagt 0,50 dus kan gesteld worden, ceteris paribus, dat wanneer het 

inkomen met 1% toeneemt, de huizenprijzen in het huidige kwartaal gemiddeld met 0,48% stijgen. 

De langetermijnelasticiteit bedraagt 1,55. Met andere woorden als het beschikbaar inkomen 

(permanent) stijgt met 1% leidt dit op lange termijn tot een stijging van de prijzen met gemiddeld 

1,55%. Maar merk op dat wanneer het inkomen daalt dit evengoed een negatief effect heeft. 

Ook de coëfficiënt voor de populatie toont dat de Ierse bevolkingsgroei een belangrijke factor is in 

het verklaren van de sterk gestegen huizenprijzen. Als de bevolking met 1% toeneemt, zal de 

gemiddelde waarde van een woning in kwartaal t ongeveer met 1,12% toenemen. De impact op 

lange termijn bedraagt 3,44%. Dus een stijging van het bevolkingsaantal met 1% leidt uiteindelijk tot 

3,44% hogere huizenprijzen. Hierbij wordt opgemerkt dat de Ierse bevolking tussen 1994 en 2012 

ongeveer met 27,5% is toegenomen en dus een groot deel van de stijging in huizenprijzen kan 

verklaren (IMF, 2013).  

De dummy variabele (Dummy2008) is significant en negatief, en weerspiegelt de verandering in de 

structuur van het model. Het wijst mogelijk op het wantrouwen ten aanzien van vastgoed sinds het 

begin van de daling van de huizenprijzen. 

De coëfficiënt van de vertraagde variabele (ln(Pt-1)) is met 0,68 relatief hoog. Dit betekent concreet 

dat wanneer de huizenprijs in het voorgaande kwartaal 1% hoger ging, ook de prijs in het huidige 

kwartaal gemiddeld 0,68% hoger zal zijn. Dit wijst mogelijk op een effect waarbij stijgende of hogere 

huizenprijzen mensen aanzet om huizen te kopen omdat ze verdere prijsstijgingen verwachten. Dus 

een schok, bijvoorbeeld een te lage rentevoet gedurende een aantal jaren, kan ervoor zorgen dat de 

stijging van huizenprijzen persistent is en zich verder zet zelfs wanneer de onderliggende oorzaak van 

de oorspronkelijke prijsstijging verdwenen is of afgezwakt (Abraham & Hendershott, 1996; Bacon & 
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Maccabe, 2000; Stevenson, 2008). Hierbij is het echter belangrijk op te merken dat het effect (van 

verwachte prijzen) ook van toepassing is bij dalende huizenprijzen. Wanneer mensen een prijsdaling 

verwachten kan men anticiperen en huizen snel verkopen voordat de waarde werkelijk daalt (Bacon 

& Maccabe, 2000). Al is het moeilijk om de ware toedracht van deze variabele eenduidig te verklaren 

of te interpreteren. Prijzen van (financiële) activa in het heden, hangen doorgaans immers sterk 

samen met de prijs in het verleden en er kunnen tal van andere redenen zijn, die niet gemeten 

worden met de opgenomen variabelen, waardoor de vertraagde prijsvariabele statistisch significant 

is en relatief hoog. 

Ten slotte is er het effect van de rentevoet op de huizenprijzen. Wanneer de hypotheekrentevoet 1% 

hoger wordt, neemt  de gemiddelde huizenprijs ongeveer af met 2,15%. Omgekeerd, wanneer de 

rente 1% lager is zal de prijs van huizen toenemen. De totale impact van één procentpunt 

verandering in rentevoet bedraagt op lange termijn 6,65%72. Deze gevonden waarde komt nagenoeg 

overeen met de impact van de rentevariabele geschat in het werk van Stevenson (2008) 73. Hierbij 

werd een gelijkaardig model geschat om het langetermijnverband tussen reële huizenprijzen en het 

inkomen, demografie en rente te modelleren. De geinverteerde vraagfunctie werd bepaald voor de 

periode van 1978 tot 2003 waarbij de rentecoëfficiënt geschat werd tussen 0,05 en 0,07.  

Voor een overzicht van schattingsresultaten in andere empirische studies wordt verwezen naar tabel 

20. Hieruit blijkt dat resultaten toch uit elkaar liggen, zeker wat rente betreft al is het moeilijk om de 

studies met elkaar te vergelijken omdat er vaak verschillende variabelen worden gebruikt, een 

andere periode wordt bestudeerd of het model anders geschat of gespecificeerd wordt. De eigen 

studie sluit het best aan bij de methode en resultaten van Stevenson (2008) en Maccabe (2000).  

Tabel 20: Resultaten andere studies Ierse huizenprijzen 

Studie Demografie Inkomen Rente 

Conefrey en Gerald (2010)a 14,12 0,99 1,00 

Honjo (2004)b - 1,50 2,00 

Bacon en Maccabe (2000)c 0,37 0, 68 9,72 

Stevenson (2008)d 3,52 2,10 4,78 tot 7,07g 

Rae en Van den Noord (2006)e - 1,17 2,05 

Eigen resultaatf  3,44 1,55 6,80 
Noot. Alle cijfers zijn weergeven in de procentuele langetermijnimpact op de (reële) Ierse huizenprijzen behalve voor de variabele 

demografie bij Conefrey en Gerald (2010). Een stijging van 1% in beschikbaar inkomen of demografische variabele leidt dus tot een 

stijging van x procent zoals weergegeven in de tabel. Voor de rente wordt het effect getoond voor een verandering met één procent 

punt. In de eigen studie wordt demografie gemeten met  de totale bevolking terwijl in Bacon en Maccabe (2000) en Conefrey en Fitz 

Gerald (2010) wordt gewerkt met de proportie 25-34 jarigen en bij Stevenson (2008) de proportie 25-44 jarigen. 
a 

Regressie voor de 

periode 1974 – 2006. 
b
Studie loopt tot 2004

   c
Merk op dat deze studie uitgevoerd werd voor de periode 1972 – 1999 en bijgevolg de 

laatste jaren, die voor de uitgevoerde analyse relevant zijn, niet bestudeerd werden. Wel laat deze studie toe om de evolutie van de 

impact van de gevonden waarden te beoordelen.
d 

Studie 1980- maart 2003.
e 

Regressie voor 1997-2004.
f
Eigen studie: 1994 – 2011. 

g 
Het 

resultaat verschilt naargelang de schattingstechniek. 
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 De coëfficiënt in tabel 19 is gelijk aan -0,022 en deze voor de vertraagde term 0,676. Bijgevolg is de lange-termijn-multiplier gelijk aan  

- 0,021533/(1-0,676229) = - 0,0665. Dus wanneer de rente met één procentpunt stijgt, bedraagt het effect -6,65%. 
73

 Hierbij is de rentevariabele wel anders gedefinieerd namelijk als de reële rentevoet na belastingen of met andere woorden de nominale 

rentevoet gecorrigeerd voor een belastingsvoordeel en verminderd met de het verschil tussen de verwachte inflatie en huizenprijsinflatie. 

Dit wordt berekend als: [(1-τ)*it – pn] + (1-w)*(pn-pl) waarbij τ staat voor de marginale belastingvoet, it voor de nominale rentevoet, pn voor 

de verwachte inflatie  en pl is de verwachte stijging van de huizenprijzen (Abraham & Hendershott, 1996; Stevenson, 2008) 
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Andere studies zoals Conefrey en Fitz Gerald (2010)74 en Honjo (2004) vinden een andere impact van 

de rentevariabele. Deze auteurs vinden dat een verandering in rentevoet met één procentpunt 

respectievelijk slechts een impact heeft op de Ierse reële huizenprijzen van 1% en 2%. Ook Rae en 

Van den Noord75 vinden voor de periode 1977 – 2004 een impact van slechts 2,05%. Een mogelijke 

verklaring voor de lagere waarde in deze studies, in vergelijking met de eigen bevinding, is dat er 

gewerkt wordt met de reële rente en huizenprijzen, en er een andere periode wordt bestudeerd. 

Het gevonden effect van de groeiende bevolking komt sterk overeen met de bevinding van 

Stevenson (2008). In zijn onderzoek zorgt een toename met 1% van de proportie 25-44 jarigen in de 

Ierse bevolking gemiddeld voor een prijsstijging van 3,5%.  

De eigen bevinding voor het effect van het inkomen komt overeen met de meeste studies. Conefrey 

en Fitz Gerald76 (2010) komen op basis van een geinverteerde vraagfunctie tot een geschatte 

elasticiteit van 0,99 terwijl Stevenson (2008) een elasticiteit vindt van 2,1 tot 3,3. Ook Rae en van den 

Noord (2006) komen voor hun huizenprijsmodel, geschat tussen 1977 en 2004, uit bij een 

langetermijnelasticiteit van 1,5 terwijl Honjo (2004) voor de periode van 1976 tot 2002 een 

inkomenselasticiteit vindt van 1,17. 

Ten slotte zijn er Miles en Pillonca (2008) die de bijdrage van verschillende factoren in de stijging in 

reële77 huizenprijzen voor verschillende landen trachten te verklaren (zie bijlage F). In Ierland zou de 

reële huizenprijs tussen 1996 en 2006 met ongeveer 173 procentpunten gestegen zijn. Hierbij komen 

ze tot de conclusie, die aansluit bij de eigen bevindingen, dat zowel de verandering in (reële78) 

rentevoeten, de toename van de bevolking en het inkomen in Ierland opmerkelijk groot zijn in 

vergelijking met andere landen. Dit zijn dan ook de belangrijkste factoren voor het verklaren van de 

sterke prijsstijging. Zo zouden rentevoeten de afgelopen tien jaar ervoor gezorgd hebben dat reële 

huizenprijzen met ongeveer 70% gestegen zijn. Daarnaast zou 108% van de waardetoename toe te 

schrijven zijn aan gestegen inkomen en ongeveer 70% aan de bevolkingstoename. Wel vinden de 

auteurs een groot prijsafremmend effect van het toegenomen aanbod. De toename van de 

huizenvoorraad zou in hun studie immers geleid hebben tot bijna 85% lagere huizenprijzen in 

vergelijking met een situatie waarbij het aanbod niet zou gereageerd hebben op de gestegen vraag. 

In de eigen regressie wordt de huizenvoorraad echter nauwelijks significant bevonden. 
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 Conefrey en Fitz Gerald (2010) schatten een geinverteerde vraagfunctie voor zowel Spanje als Ierland. De gegevens in tabel 20 hebben 

enkel betrekking op de Ierse schattingsresultaten. In Spanje is de inkomenselasticiteit gelijk aan 1,13 maar is de impact van de rente iets 

kleiner met een geschatte elasticiteit van 0,85. Dit toont aan dat het effect van het monetair beleid een verschillende impact heeft 

naargelang het land in kwestie en dat ook de invloed van andere varabelen zoals demografie en inkomen landspecifiek zijn. 
75

 Rae en Van den Noord (2006) komen tot een langetermijneffect van -2,0. Een stijging in de reële rentevoet na belastingen gedefinieerd 

als [(1- τ)*(de hypotheekrente) – de kerninflatie gemeten met de HICP], leidt gemiddeld tot 2% lagere reële Ierse nieuwbouwprijzen. 
76

 Hierbij wordt de reële nieuwbouwprijs geregresseerd op het beschikbaar inkomen, de huizenvoorraad per capita, de proportie van de 

bevolking tussen 25 en 34 jaar en de reële kapitaalkost of gebruikskost voor  een huis gedefinieerd als de gemiddelde hypotheekrentevoet 

verminderd met een drie-periodisch voortschrijdend gemiddelde: ℎ�l#,ℎ88S�8Q#8-,8#��� − �
& ∗ ln	(

mj_b
mj_n (Conefrey & Gerald, 2010). 

77
 Nominale huizenprijzen worden omgezet in reële prijzen met de HICP. 

78
 Reële rentevoet  gedefinieerd als de rente op vijfjarige staatsobligaties verminderd met een voortschrijdend gemiddelde van de HICP. 
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6.4 Counterfactual huizenmarkt 

Aan de hand van de Taylor-regel werd bepaald hoe het monetair beleid zou zijn indien perfect 

rekening zou zijn gehouden met de Ierse economische situatie. In dit hoofdstuk werd een model 

geschat dat Ierse huizenprijzen kan verklaren waarbij de rentevariabele een belangrijke rol speelt. 

Beide analyses laten toe om een contrafeitelijk simulatie uit te voeren waarmee nagegaan wordt hoe 

een aangepast monetair beleid de vorming van een vastgoedbubbel had kunnen afremmen. Hiervoor 

wordt vertrokken van de geschatte Taylor-regel, de rentevergelijking en het huizenprijsmodel: 

�A)�Uo � = (1 − 0,90. p−0,13 + 	0,21. ���&,			qrs + 0,11. ����,			qrst + 0,90. ���� +	��  

K� = 2,85905 + 0,732557. �A)�Uo � 								(K& = 0.7244 
				ln(D� = −17,876 + 0,503. ln(I� + 1,116. ln(DAD� − 0,022. K���,			qrs 							

− 	0,004.?0@A+BDAD��� − 0,111.6Pvv�2008 + 0,676. ln(D��� 
De EONIAt wordt in vergelijking (17) vervangen door de Ierse Taylor-rente, en vervolgens wordt de 

bekomen rentevoet Rt ingevuld in het huizenprijsmodel (vgl. 18)79. Op die manier wordt bepaald hoe 

de Ierse huizenprijs zou zijn geëvolueerd wanneer een alternatief rentebeleid zou zijn gevoerd.  

In figuur 33 wordt zowel de werkelijke als de contrafeitelijke hypotheekrentevoet afgebeeld die 

gebruikt wordt voor de simulatie van de huizenprijzen onder het alternatief monetair beleid. Deze 

bedraagt tussen 1999 en 2008 gemiddeld 9,9% tegenover een werkelijke rente van 4,65%80.  

 
Figuur 33: Werkelijke versus contrafeitelijke hypotheekrente op basis van de Ierse Taylor-rente (1994 – 2012). 
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 Merk op dat de Taylor-rente vanaf het derde kwartaal in 2009 negatief wordt. In de praktijk kan de ECB de rente niet lager zetten dan 0% 

onafhankelijk van zijn geldaanbod. Wanneer de rente nagenoeg 0% bedraagt is het rentebeleid machteloos, de centrale bank kan veel 

liquiditeit creëren maar heeft geen  effect meer op de rente. Dit wordt ook de liquidity trap genoemd en treedt bijvoorbeeld op wanneer 

banken liquiditeit van de ECB enkel gebruiken als goedkope en zekere financieringsbron maar dit niet gebruiken voor meer leningen of 

lagere rentes voor leners (Blanchard, 2009; De Grauwe, 2012). Daarom werd vanaf het derde kwartaal in 2009  de Taylor-rente gelijk aan 

nul gesteld en verklaart waarom de contrafeitelijke hypotheekrente in figuur 33 vanaf dat moment constant is. 
80

 Merk op dat deze hypotheekrente relatief hoog lijkt. Maar in de jaren 80 en 90 schommelde de gemiddelde hypotheekrente rond de 14% 

en bedroeg tegen 1998 nog  7,5%. In de aanloop naar de EMU daalden rentevoeten echter sterk terwijl deze trend zich ook na de vorming 

van de  eurozone gewoon verder zette (McQuinn, 2004; McQuinn & O’Reilly, 2008).  
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In figuur 34 wordt het resultaat van de contrafeitelijke analyse van het logaritme van de 

huizenprijzen afgebeeld. Maar aangezien de interesse ook uitgaat naar de huizenprijzen, eerder dan 

het logaritme, wordt de anti-log genomen (8gh	(mj.	Dit leidt tot figuur 35 waarbij zowel de werkelijke 

als de contrafeitelijke gemiddelde nieuwbouwprijs wordt weergegeven tussen 1994 en eind 2011. 

 

Figuur 34: Counterfactual huizenprijsmodel (vergelijking 18), logaritme Ierse huizenprijzen 1994 – 2011. 

 

Figuur 35: Counterfactual Ierse huizenprijzen (1994 – 2011). 

Er is vast te stellen dat sinds eind 1999, de werkelijke en de contrafeitelijke gemiddelde woningprijs 

van elkaar beginnen af te wijken. Dit loopt niet toevallig gelijk met de vorming van de EMU. Het is 

vooral in de eerste jaren na toetreding tot de euro dat beide reeksen een ander verloop kennen. Dit 

is het directe gevolg van de hoge Taylor-rente. Met een hogere rentevoet  zouden huizenprijzen dus 

vermoedelijk veel minder sterk zijn gestegen.  
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De jaarlijkse gemiddelde groeivoet van de Ierse gemiddelde nieuwbouwprijs bedroeg tussen het 

eerste kwartaal van 1999 en het vierde kwartaal van 2007 maar liefst 11,15%. Onder het alternatief 

rentebeleid zouden huizenprijzen jaarlijkse slechts gemiddeld met 6,84% zijn toegenomen. Midden 

200781, net voor het instorten van de vastgoedzeepbel, zouden Ierse huizenprijzen dan ook ongeveer 

30%82 lager zijn geweest dan de werkelijke. Bijgevolg zou de correctie tijdens de crisisjaren veel 

kleiner zijn en in plaats van een radicale instorting van de markt zou er een zachte landing zijn 

geweest, zoals vast te stellen in figuur 35.  

Deze resultaten liggen in lijn met de bevindingen van Seyfried (2010)83. In deze studie worden 

huizenprijzen gemodelleerd voor de periode 2001 tot 2008 en wordt een contrafeitelijk simulatie 

uitgevoerd aan de hand van een normatieve Taylor-rente, dus gebruikmakende van de gewichten 

voorgesteld door Taylor (1993) zonder de Taylor-regel effectief te schatten. De resultaten suggereren 

dat de Ierse prijzen tussen 2001 en 2007 gemiddeld met 9,8% gestegen zijn terwijl een aangepast 

rentebeleid zou hebben geleid tot een jaarlijkse groeivoet van slechts 4,2%84. Dit leidt de auteur tot 

de conclusie dat de Ierse huizenprijzen ongeveer met 55%85 minder zouden zijn gestegen bij een 

(aan)gepast monetair beleid zoals voorgeschreven door de Taylor-regel. 

6.5 Kritische bemerkingen, robuustheid en alternatieve studie 

Wel dient er een kritische bemerking gemaakt te worden bij de uitgevoerde contrafeitelijke analyse. 

In werkelijkheid zal een hogere rente immers invloed hebben op de inflatie en de output gap. Dus 

kan gesteld worden dat als de rente sinds 1999 onmiddellijk hoger zou zijn, de inflatie en output gap 

in de jaren nadien86 lager zou zijn geweest. Bijgevolg zou ook de Taylor-rente in de daarop volgende 

jaren iets lager zijn en dus ook het effect op de huizenprijzen. Dit komt overeen met dezelfde 

opmerking gemaakt bij de geschatte Taylor-regel betreffende de Lucas kritiek.  

Bovendien zou het gebruikte huizenprijsmodel, zoals ieder econometrisch model, in vraag kunnen 

worden gesteld. Maar omdat de coëfficiënten voor het inkomen en de demografische evolutie in de 

buurt liggen van andere studies, lijkt het effect voor de Ierse bevolkingsgroei en stijgend inkomen 

voldoende mee in rekening te worden gebracht. Daarom wordt geargumenteerd dat de impact van 

de rente op de huizenprijzen vermoedelijk relatief correct geschat werd. Maar het is ook belangrijk 

om er bewust van te zijn dat de geschatte coëfficiënten een gemiddelde weergeven en dat de 

waarden statistisch gezien wat kunnen afwijken. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage E2, waar de 

95% - betrouwbaarheidsintervallen van de schattingen worden weergegeven. 

 

                                                           
81

 Het maximale procentuele verschil tussen de werkelijke en contrafeitelijke huizenprijs bedraagt op een bepaald moment, met name in 

laatste kwartaal van 2003, zelfs 34%. 
82

 Berekend als [(contrafeitelijke prijs – werkelijke prijs) / werkelijke prijs]*100. 
83

 Seyfried (2010) bestudeert verschillende vastgoedmarkten waaronder de VS, het VK, Spanje en Ierland. Het alternatief rentebeleid zou 

zowel in de VS, Spanje als Ierland opvallend veel effect gehad hebben op de huizenmarkt maar niet in het VK. Ook wordt er een iets ander 

model gehanteerd voor het meten van de impact van de rente. In het model worden twee variabelen opgenomen namelijk de gemiddelde 

hypotheekrente en de gap tussen de Taylor rente en de rente van de centrale bank. 
84

 Het eigen onderzoek geeft voor dezelfde periode (2001Q1- 2007Q1) een jaarlijkse groeivoet van 10,38% en bij de counterfactual 7,11%. 
85

 In het eigen onderzoek zijn de reële prijzen in het eerste kwartaal van 2007 44,4% hoger dan de contrafeitelijke. Dit percentage werd 

berekend door: [(werkelijke prijs – contrafeitelijke prijs) / (contrafeitelijke prijs)]*100, merk het verschil op met de berekende 30% in 

voorgaande alinea. 
86

 Merk op dat monetair beleid slechts impact heeft met vertraging. 



 

98 
 

Om het effect van een alternatieve modelspecificatie te controleren, zoals de invloed van de prijs van 

tweedehandswoningen op nieuwbouwprijzen of werken met reële huizenprijzen en de reële rente in 

plaats van de nominale waarden, werden een aantal bijkomende modellen geschat en besproken. De 

uitwerking is terug te vinden in bijlage G. Er wordt vastgesteld dat de resultaten niet sterk 

veranderen en de impact van de rentevariabele nagenoeg dezelfde blijft maar weliswaar iets kleiner 

is. Bijgevolg veranderen de resultaten van de contrafeitelijke analyse niet fundamenteel naargelang 

de modelspecificatie. Huizenprijzen zouden met de contrafeitelijke rente, afhankelijk van het 

gehanteerde model, midden 2007 tussen 25 en 30 procent lager zijn geweest. 

Voor het modelleren van huizenprijzen is er echter ook een alternatieve benadering mogelijk waarbij 

het verband wordt gelegd tussen huizenprijzen en de hoeveelheid dat mensen kunnen lenen, 

uitgedrukt in een annuïteit, dat op zijn beurt afhangt van de rentevoet, de terugbetalingstermijn en 

het inkomen. Op deze manier komen McQuinn en O’Reilly (2008) voor Ierland tot het besluit dat 

wanneer de hoeveelheid dat geleend kan worden stijgt met 1%, Ierse huizenprijzen gemiddeld 

ongeveer stijgen met 0,8% tot 0,9%. Bovendien voeren de onderzoekers een counterfactual uit 

waarbij nagegaan wordt wat de impact zou zijn geweest wanneer de hypotheekrente twee 

procentpunten87 hoger zou zijn (zie figuur bijlage H). Hierbij komen ze tot de conclusie dat in het 

vierde kwartaal van 2005, huizenprijzen 22% lager zouden zijn terwijl het eigen onderzoeksresultaat 

25 tot 30 procent aangeeft. 

6.6 Verband huizenprijzen, krediet en bouwactiviteit 

McQuinn en O’Reilly (2008) komen op basis van hun studie, uitgevoerd voor de periode 1980 tot en 

met 2005, tot de conclusie dat wanneer de hoeveelheid dat geleend kan worden stijgt met 1%, Ierse 

huizenprijzen gemiddeld ongeveer stijgen met 0,8% tot 0,9%. Een gelijkaardige studie van Addison-

Smyth, McQuinn en O’Reilly (2009), waarbij hetzelfde model wordt toegepast maar voor de periode 

tussen 1982 en 2008, levert gelijkaardige resultaten. Als het bedrag dat mensen lenen stijgt met 1%, 

heeft dit op lange termijn een opwaarts effect op de prijzen met 1% tot 1,1%. Volgens de auteurs van 

beide studies wijst dit op de sterke link tussen huizenprijzen en het bedrag dat mensen lenen.  

Fitzpatrick en McQuinn (2007) tonen dan ook empirisch aan dat er in Ierland een wederzijds 

versterkend verband is tussen stijgende nieuwbouwprijzen en de gemiddelde hoeveelheid 

hypotheekkrediet dat door banken wordt toegekend. Hun schattingen voor de periode 1981 - 1999 

geven aan dat wanneer het hypotheekbedrag stijgt met 1%, huizenprijzen reageren met 1,33% 

terwijl de impact van huizenprijzen op krediet 0,5% bedraagt88.  

In figuur 36 wordt de evolutie van het gemiddelde hypotheekbedrag afgebeeld samen met de 

gemiddelde prijs van nieuwbouwwoningen. Beide tijdreeksen evolueren samen doorheen de tijd. 

                                                           
87

 De simulatie van de hypotheekrente volgens vergelijking (18) of model (3), gebruikmakende van de Ierse  contrafeitelijke Taylor-rente, 

geeft aan dat de hypotheekrente over de periode 1999Q1 – 2008Q4 gemiddeld 5,15% hoger zou zijn dan de werkelijke, en over de periode 

1999Q1-2005Q4 ongeveer 5,5%. Mcquinn en O’Reilly voeren de contrafeitelijke simulatie uit voor een verhoging van de rente met slechts 

twee procentpunten. Maar aangezien in hun model er een niet-lineair verband is tussen de rentevoet en de annuïteit, is het negatief effect 

van een hogere rente op het bedrag dat mensen kunnen lenen kleiner wanneer de rente reeds relatief hoog is. Dus wanneer de rente in 

hun model niet 2% maar 4% hoger zou zijn is het effect van de bijkomende verhoging iets kleiner dan de eerste 2%. 
88

 Ook Goodhart en Hofmann (2008) ondervinden in een panel studie van zeventien OESO-landen waaronder Ierland en toegepast voor 

1985 – 2006, dat er een significant en sterk wederzijds oorzakelijk verband is tussen huizenprijzen en krediet. Een verandering in rente 

heeft significante impact op huizenprijzen, krediet, inflatie en het BBP terwijl een verandering in huizenprijzen ook impact heeft op 

diezelfde variabelen. 
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Figuur 36. Evolutie gemiddeld bedrag hypotheeklening en woningprijzen (1994 - 2012). Eigen figuur, data Department of 

the Environment, Community and Local Government (2013). 

Als huizenprijzen stijgen, kunnen hypotheekleners meer onderpand geven waardoor banken 

gemakkelijker krediet verlenen. Hoe sterker huizenprijzen stijgen hoe meer mensen willen lenen 

want het lijkt een goede investering. Er ontstaat met andere woorden een opwaartse spiraal tussen 

de grootte van toegekende hypotheekleningen en huizenprijzen (Addison-Smyth, McQuinn & 

O’Reilly, 2009; Fitzpatrick & McQuinn, 2007; Kelly, 2009; McCarthy & McQuinn, 2011).  

Ten slotte is er ook een verband tussen huizenprijzen en de activiteit in de bouwsector. In de veel 

geciteerde paper ‘Housing and monetary policy’ van Taylor (2007) wordt onderzocht wat gebeurd 

zou zijn in de Amerikaanse huizenmarkt wanneer de FED een alternatief monetair beleid zou hebben 

gevoerd zoals voorgeschreven door de basis Taylor-regel. Hierbij werd een contrafeitelijke simulatie 

uitgevoerd waarbij het aantal gebouwde woningen verklaard wordt aan de hand van de beleidsrente  

van de centrale bank. Hierbij wordt gesuggereerd dat het ook mogelijk is om het aantal gebouwde 

woningen te verklaren aan de hand van de huizenprijzen die dan op hun beurt verklaard worden 

door factoren zoals de rentevoet. 

Duca, Muellbauer en Murphy (2010) stellen dan ook dat het huisaanbod in Ierland relatief 

prijselastisch is en dus sterk reageert op een verandering in huizenprijzen. Bacon en Maccabe (2000), 

Fitz Gerald et al. (2008) en McQuinn (2004) stellen voor Ierland empirisch vast dat een verandering in 

woningprijzen een significante invloed heeft op het aantal afgewerkte woningen. Bacon en Maccabe 

(2000) vinden bijvoorbeeld dat wanneer de huizenprijs met 1% stijgt, dit uiteindelijk resulteert in 

1,4% meer afgewerkte woningen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het jaarlijks aantal 

afgewerkte woningen een record niveau bereikte met in 2006 maar liefst 93 000 stuks terwijl de 

Ierse centrale bank in 2005 schatte dat de vraag naar woningen door de demografische evolutie op 

middellange termijn jaarlijks ongeveer 30.000 tot 50.000 bedraagt (McGuire & Smith, 2005). Tussen 

1975 en 2007 bedraagt de correlatie tussen (het logaritme) van Ierse nieuwbouwprijzen en het 

aantal afgewerkte woningen dan ook 0,78. 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1
9

9
4

Q
1

1
9

9
4

Q
4

1
9

9
5

Q
3

1
9

9
6

Q
2

1
9

9
7

Q
1

1
9

9
7

Q
4

1
9

9
8

Q
3

1
9

9
9

Q
2

2
0

0
0

Q
1

2
0

0
0

Q
4

2
0

0
1

Q
3

2
0

0
2

Q
2

2
0

0
3

Q
1

2
0

0
3

Q
4

2
0

0
4

Q
3

2
0

0
5

Q
2

2
0

0
6

Q
1

2
0

0
6

Q
4

2
0

0
7

Q
3

2
0

0
8

Q
2

2
0

0
9

Q
1

2
0

0
9

Q
4

2
0

1
0

Q
3

2
0

1
1

Q
2

2
0

1
2

Q
1

E
u

ro
Evolutie hypotheekbedrag en woningprijs

gemiddeld bedrag 

hypotheeklening

gemiddelde woningprijs



 

100 
 

Ook Andrews, Caldera en Johansson (2011) voeren een gelijkaardige analyse uit voor tal van OESO 

landen89. Maar in plaats van het aantal gebouwde woningen werd bestudeerd wat de impact is van 

stijgende huizenprijzen op de hoeveelheid residentiële investeringen in vastgoed. Voor Ierland wordt 

de langetermijnprijselasticiteit geschat op 0,55. Of met andere woorden als de prijs met 1% stijgt, 

nemen investeringen in vastgoed toe met ongeveer 0,55%.  

6.7 Conclusie 

De conclusie is dat de sterke stijging in Ierse huizenprijzen gedreven werd door de sterke 

bevolkingsaangroei en de gestegen welvaart die gekoppeld is aan de sterk toegenomen 

tewerkstelling sinds de tijgerjaren van midden jaren 90. Maar ook de lage rentevoetomgeving binnen 

de EMU speelde een cruciale rol (ECB, 2009; Lane, 2011a; McQuinn & O’Reilly, 2008; OECD, 2005; 

Regling & Watson, 2010; Taylor, 2009). Wijziging in de officiële beleidsrentes van de ECB, en dus ook 

de EONIA, heeft immers grote invloed op de rentevoeten van nieuwe en reeds aangegane 

hypotheekleningen aangezien ongeveer 85% van de hypothecaire contracten vastgelegd zijn met één 

of andere vorm van variabele rente. De opgave van een soeverein monetair beleid heeft dus zware 

gevolgen aangezien het in het verleden een belangrijk instrument was om de vastgoedmarkt bij te 

sturen terwijl het nu bijdragen heeft tot de vastgoedzeepbel (Conefrey & Fitz Gerald, 2010; Fitz 

Gerald, 2008). 

Indien Ierland in staat zou zijn geweest om een alternatief rentebeleid te voeren zouden de gevolgen 

van de vastgoedzeepbel vermoedelijk veel minder erg zijn geweest. Zo wordt aangetoond dat onder 

een alternatief rentebeleid, dus in het geval dat de ECB een beleid zou gevoerd hebben dat volledig 

rekening hield met de Ierse situatie zoals voorgeschreven door de Taylor-regel, de gemiddelde 

huizenprijs 25% tot 30% lager zou zijn geweest. In plaats van een gemiddelde jaarlijkse 

waardestijging van ongeveer 11,2% zouden prijzen tussen 1999 en 2007 jaarlijks slechts met 6,8% 

gestegen zijn wat een aanzienlijk verschil is. Bijgevolg zou ook de asymmetrische omvang van de 

bouwsector in de totale economie en de grote afhankelijkheid van de overheidsinkomsten van 

bouwgerelateerde activiteiten mogelijk deels voorkomen zijn. Bovendien blijkt er een wederzijds 

versterkend verband te zijn tussen huizenprijzen en het volume van hypotheekleningen. Op die 

manier hebben de sterk gestegen huizenprijzen bijgedragen tot het ondermijnen van de financiële 

stabiliteit door de opbouw van een enorme schuldenberg. De relatief te lage rente heeft dus 

vermoedelijk mee geleid tot de ontwikkeling van de talrijke Ierse macro-economische 

onevenwichtigheden. Daarom wordt in volgend hoofdstuk nog dieper ingegaan op de impact van de 

te lage rente op de economie als geheel, met focus op de onderlinge economische interacties. 
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 Data lopen van 1980 tot de vroege jaren 2000. 
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7. Het monetair beleid en beleidsimplicaties 

De gangbare gedachtegang is dat Ierland, door toetreding tot de euro, een sterke daling kende van 

de rente wat leidde tot een consumptie- en krediet aangedreven vastgoedzeepbel (Fagan & Gaspar, 

2007; Honohan, 2010; Lane, 2006a; Lane, 2011a). De twee belangrijkste redenen voor de lagere 

rente zijn het wisselrisico en het monetair beleid. Voordien was er wisselkoersonzekerheid waardoor 

de Ierse rente ten opzichte van bijvoorbeeld de Duitse hoger was door de aanwezigheid van een 

risicopremie. Ten tweede werd aangetoond dat de rente voor Ierland veel te laag was en aan de 

basis lag van de hoge huizenprijzen. Een te lage rente heeft echter ook impact op tal van andere 

macro-economische varabelen zoals inflatie, economische groei, looncompetitiviteit en activiteit in 

de bouw- of vastgoedsector (Conefrey & Fitz Gerald, 2010; Duca et al., 2010; ECB, 2011a; Honohan & 

Leddin, 2006). Het onderliggende mechanisme is dus complex en wordt in dit hoofdstuk verder 

toegelicht, en is een verklaring voor de macro-economische onevenwichtigheden die in hoofdstuk 4 

werden beschreven. Ten slotte worden ook de beleidsimplicaties kort toegelicht. 

7.1 Taylor-rente en economische onevenwichtigheden 

Ten eerste is er het effect op inflatie. In hoofdstuk 4 werd aangetoond dat de reële rentevoet in de 

pre-EMU fase tussen 1993 en 1998 gemiddeld 4,4% bedroeg. Tijdens de periode 1999 en 2004 

daarentegen bedroeg deze gemiddeld -0,5% als gevolg van de relatief hoge inflatie en de te lage 

kortetermijnrente (Stevenson, 2008). In deze periode, waarin Ierse vastgoedprijzen het sterkst 

stegen, bedroeg de HICP dan ook gemiddeld 4% terwijl de Ierse Taylor-rente ongeveer 6% hoger was 

dan de werkelijke90. Bijgevolg heeft de opgave van het eigen monetair beleid vermoedelijk zelf 

bijgedragen tot de hoge en afwijkende inflatie in vergelijking met de geaggregeerde eurozone. De te 

lage rente stimuleert de geaggregeerde vraag of consumptie nog meer en leidt op die manier tot 

bijkomende opwaartse druk op de prijzen. Het gevolg is dat de rente persistent te laag blijft en dat de 

Walters kritiek empirisch wordt bevestigd (Duca et al, 2010; ECB, 2011; Lane, 2006a).  

De hoge inflatie heeft op zijn beurt weerslag op de looncompetitiviteit. Wanneer de binnenlandse 

inflatie hoger is dan in het buitenland wordt export duurder maar zullen mensen ook anticiperen en 

een hoger loon vragen. Dit leidt tot hogere kosten voor bedrijven waardoor deze op hun beurt 

prijzen verhogen. Vanaf 2000 is dan ook vast te stellen dat de Ierse looncompetitiviteit zowel ten 

opzichte van het VK, de VS en de andere EMU landen sterk achteruitgaat (Dellepiane & Hardiman, 

2011; Eichengreen, 2009; Fagan & Gaspar, 2007; Lane, 2006a; Kelly, 2009). Honohan en Leddin 

(2006) komen op basis van hun analyse tot het besluit dat het aanpassingmechanisme in de 

arbeidsmarkt, waarbij lonen reageren overeenkomstig met de verandering in competitiviteit, degelijk 

werkte in de periode voor de EMU maar daarna niet meer. Een eigen wisselkoers had deze 

verschillen in competitiviteit gedeeltelijk kunnen opvangen. Men had de wisselkoers kunnen 

devalueren of wanneer Ierse export afneemt zou de Ierse munt automatisch in waarde dalen omdat 

er minder vraag naar is en zou export op termijn terug goedkoper worden (De Grauwe, 2010).  

                                                           
90

 In de HICP tellen werkelijke huurkosten en diensten gerelateerd aan huizen mee voor 10%. Merk op dat owner occupied housing (OOH), 

lapidair gesteld de aankoopprijs van een woning, een hypothetisch huurbedrag op basis van de waarde van de woning of de omvang van 

hypotheekaflossingen, geen deel uitmaakt van de HICP. Nochtans is de aankoop van een huis één van belangrijkste transacties van 

gezinnen. Bijgevolg zal de HICP niet direct rekening houden met het feit dat huizenprijzen veel sterker stegen dan het algemene prijspijl. De 

Ierse gepercipieerde inflatie zal dus mogelijk nog hoger zijn dan de HICP doet vermoeden (Aucremanne, Collin, & Stragier, 2007). 
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Maar het allerbelangrijkste gevolg van de opgave van een soeverein monetair beleid is de 

buitensporige groei in de vastgoedsector en bijbehorende macro-economische onevenwichtigheden. 

De economie, werkgelegenheid en belastinginkomsten werden afhankelijk van de grote bouwsector 

die gedreven werd door sterk stijgende huizenprijzen. Bovendien leidde dit mee tot de enorme 

private kredietgroei die aan de basis lag van de Ierse financiële crisis (Honohan, 2009; Lane, 2011a).  

Het gevolg van lage rentevoeten is dat het voor mensen, gezinnen en investeerders zeer voordelig is 

om geld te lenen en een eigen woning te kopen of om te investeren in vastgoed. Rente is laag, brengt 

op de spaarboek niets op en huizenprijzen stijgen toch dus is de verdienste van een investering met 

geleend geld zonder (gepercipieerd) risico zeer hoog. Zolang huizenprijzen sterker stijgen dan inflatie 

blijft er een stimulans voor mensen om te investeren in vastgoed. Ook kredietverleners, voornamelijk 

banken, zullen door waardevermeerdering van vastgoed geneigd zijn om leningen te blijven 

toekennen. Bovendien zal het geleende bedrag steeds hoger worden omdat de lage rente een 

toegenomen betaalbaarheid van woningen impliceert en omdat hogere huizenprijzen een hoger 

leningsbedrag indekt (ECB, 2011a; ECB, 2013c; Eichengreen, 2009; Fitzpatrick & McQuinn, 2007; 

Kelly, 2009; Lane, 2011a; Whelan, 2010). Met andere woorden, wanneer de economie het goed doet 

en het gepercipieerde risico lager is zal er meer krediet beschikbaar zijn wat leidt tot hogere 

vastgoedprijzen die op hun beurt als onderpand dienen om nog meer te lenen. Bovendien toont de 

geschiedenis dat wanneer de nominale beleidsrente (te) laag is, dat het genomen risico in financiële 

markten relatief hoger is en een stimulans voor kredietcreatie en leverage
91

 (Borio, Furfine & Lowe, 

2001; Minsky, 1992; White, 2006; Taylor 2007). Door toetreding tot de euro kende Ierland 

permanent lagere nominale en reële rentevoeten maar ook het weggevallen van het wisselrisico en 

een lager liquiditeitsrisico, leidde er toe dat Ierse banken massaal beroep konden doen op goedkope 

interbancaire financiering (Clarke & Hardiman, 2012; Honohan, 2009; Regling & Watson, 2010). Maar 

de wederzijdse interactie tussen huizenprijzen en kredietopbouw vormen een bedreiging voor de 

financiële stabiliteit van een economie en het banksysteem (Fitzpatrick & McQuinn, 2007). 

Het beschreven financieel accelerator of multiplier mechanisme kan dus verklaren hoe een schok in 

rentevoeten door EMU-toetreding grote reële effecten heeft (Bernanke, Gertler, & Gilchrist, 1999). 

Wanneer er een eigen munt zou zijn geweest, zouden toenemende schuldenlasten het vermoedelijk 

steeds moeilijker of duurder maken om geld op te halen op de financiële markten waardoor de 

financieringskosten doorgerekend worden aan klanten. Daardoor zou de opwaartse beweging in de 

vastgoedmarkt door de gevoeligheid van de binnenlandse rente en eigen wisselkoers vroeger 

afgeremd zijn (Conefrey & Fitz Gerald, 2010; Honohan, 2009).  

Een alternatieve verklaring voor de grondoorzaak van de vastgoedzeepbel en Ierse crisis, en aansluit 

bij het beschreven multiplier mechanisme, is dat er op een bepaald moment kuddegedrag ontstaat 

of ook wel animal spirit genoemd. Net zoals op de beurs wanneer aandelenprijzen blijven stijgen, wil 

iedereen vastgoed kopen waardoor prijzen kunstmatig hoog blijven. Goede tijden, denkende aan de 

Keltische tijgerperiode, worden als het ware doorgetrokken in tijden waarin omstandigheden niet 

meer dezelfde zijn. Volgens De Grauwe (2010) is dit psychologisch effect dan ook een belangrijke 

factor geweest in het ontstaan van de Ierse vastgoedzeepbel naast de (te) lage rente op zich. Het 

betreft een zichzelf versterkende golf van (nationaal) optimisme dat het menselijk gedrag gaat sturen 
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 De term leverage verwijst in dit geval naar het verlenen van grote kredietvolumes ten opzichte van het beschikbare eigen vermogen om 

de return on capital op te drijven. Vaak wordt hierbij de term ‘too big to fail’ aangehaald wat verwijst naar banken die zo groot zijn en 

daarom enorme risico’s nemen in de overtuiging dat als er iets fout loopt, de overheid of centrale bank toch ter hulp komt (White, 2006). 
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eerder dan rationele overwegingen. Vooruitzicht op toekomstige prijsstijgingen versterkt het 

optimisme totdat huizenprijzen zo hoog worden dat iedereen begint in te zien dat prijzen niet 

kunnen blijven stijgen en dat een woning onbetaalbaar wordt. Het gevolg is dat de publieke interesse 

in vastgoed plots sterk daalt waardoor de zeepbel barst (Shiller, 2007). Maar zoals bovenstaande 

redenering doet vermoeden kan dergelijke beweging, die mogelijk aanleiding geeft  tot een enorme 

kredietexpansie, mee in gang gezet worden juist door te lage renteniveaus. Het toont opnieuw hoe 

ongewenste mechanismen kunnen optreden wanneer de beleidrente afwijkt van een rationele norm.  

In overeenstemming met de eigen onderzoeksresultaten besluiten Honohan en Leddin (2006), 

Honohan (2010) en Taylor (2007) dan ook dat de daling, en het lage niveau van de nominale en reële 

rentevoet bepalend was voor de vorming van een vastgoedzeepbel. Dit sluit aan bij de gedachtegang 

van Paul De Grauwe (2010) die stelt dat de grondoorzaak van de crisis ligt bij de interactie tussen 

sterk stijgende huizenprijzen en een onduurzame private schuldenopbouw gefinancierd door banken 

die massaal gebruik maakten van kortetermijnfinanciering. 

De stijgende huizenprijzen leidden ook tot sterk toenemende activiteit in de bouw- en 

vastgoedsector. Dit is dan ook mee de verklaring waarom de Ierse output gap tussen 1999 en 2007 

zo hoog was of met andere woorden waarom de economie boven zijn lange termijn potentieel 

draaide. De te lage rente sinds 1999 lag op die manier zelf aan de basis van de divergente 

economische groei in vergelijking met de rest van de eurozone waardoor de rente in de daarop 

volgende jaren systematisch te laag was.  

Zoals aangegeven in hoofdstuk 4, steeg de tewerkstelling in de bouwsector dan ook tot meer dan 

13% van de totale tewerkstelling en werden de fiscale inkomsten sterk afhankelijk van bouw- en 

vastgoedgerelateerde inkomsten. Dit leidde tot een procyclisch fiscaal beleid omdat de overheid zijn 

uitgaven mee liet evolueren met de cyclische inkomsten. De lage langetermijnrente, het gevolg van 

het rentebeleid van de ECB en de convergentie van rentevoeten door integratie van de financiële 

markten in de EMU, leidde er toe dat de Ierse overheidsschuld sterk afgebouwd kon worden maar 

dat er tegelijkertijd jaar na jaar een structureel overheidstekort was. De precieze impact van het 

procyclisch fiscaal beleid is echter zeer moeilijk in te schatten maar zal allerminst stabiliserend 

gewerkt hebben (Honohan & Leddin, 2006; Lane, 2011a; Kelly, 2009). 

Daarnaast zorgt toenemende activiteit in de bouwsector en de hoge tewerkstelling, in een periode 

waarin de werkloosheidsgraad reeds zeer laag was, opnieuw voor opwaartse druk op lonen. Hierdoor 

verzwakte de internationale competitiviteit van Ierse exportsectoren nog verder. Het bewijs hiervan 

zijn de verslechterende lopende rekeningen tussen 2000 en 200792 (Conefrey & Fitz Gerald, 2010; 

Fagan & Gaspar, 2007; Whelan, 2010). Dus als de enorme expansie in de vastgoedmarkt en activiteit 

in de bouwsector niet aanwezig zou zijn geweest, zou de tewerkstelling en de lonen vermoedelijk 

niet zo sterk zijn gestegen waardoor de competitieve positie van Ierland minder aangetast zou zijn 

(Honohan & Leddin, 2006)93.   
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Zie 4.3.6.  Fagan & Gaspar (2007) tonen aan dat de verslechterende lopende rekeningen (sparen – investeren in een economie) zowel in 

Ierland als andere perifere landen voornamelijk het gevolg is van lenen door de private sector en niet door fiscale tekorten. 
93

 Ook wordt er een belangrijke rol toegewezen aan immigratie ten gevolge van de sterke economische groei en openheid van de Ierse 

arbeidsmarkt. Dit leidt enerzijds tot opwaartse druk op vastgoedprijzen aangezien deze mensen ergens moeten wonen maar verlaagt de 

druk op de lonen. Tussen 2000 en 2004 zou de jaarlijkse immigratie 0,5 tot 1,5% van de populatie bedragen waardoor in de eerste jaren 

van het millennium er een gunstige kwantitatieve aanpassing was in de arbeidsmarkt waardoor lonen initieel minder stegen. 
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Ten slotte, hebben de toegenomen huizenprijzen invloed op de geaggregeerde vraag via het 

welvaarteffect en dus ook op inflatie. Wanneer mensen vastgoed bezitten waant men zich rijker, en 

kan men meer geld lenen of winst maken door het kopen en verkopen van vastgoed waardoor men 

meer gaat consumeren. Deze situatie leidt tot hogere consumptieniveaus die echter niet-duurzaam 

zijn wanneer de huizenmarkt corrigeert (Duca et al., 2010; Lane, 2011a; White, 2006).  

7.2 Beleidsimplicaties 

Eurolidmaatschap leidt onvermijdelijk tot de opgave van een eigen monetair beleid maar heeft 

verregaande gevolgen. De vraag die zich stelt is wat er dan wel gedaan kon worden om het verlies 

van dit belangrijk beleidsinstrument op te vangen. Op basis van de diagnose van wat er aan de basis 

ligt van de macro-economische onevenwichtigheden is er een  drieledig antwoord. Zowel op het vlak 

van fiscaal, macro-prudentiëel en monetair beleid was het immers mogelijk om in te grijpen. 

Ten eerste, bij de afwezigheid van het rente instrument is fiscaal beleid des te belangrijker voor het 

stabiliseren van de economie en om macro-economische prestaties in overeenstemming te brengen 

met de rest van de eurozone. Maar het fiscaal beleid was procyclisch en werd dus niet of 

onvoldoende aangewend om de oververhitting van de vastgoedsector tegen te gaan. Jaar na jaar was 

er een structureel overheidstekort. Bovendien werden de cyclische bouwinkomsten gebruikt om de 

belastingslaten op werknemers te verlagen waardoor de belastingontvangstenstructuur zeer gevoelig 

werd voor een terugval in de bouwsector. 

Enerzijds had een contracyclisch of leaning-against-the-wind-beleid de vastgoedactiviteit wat kunnen 

afremmen door middel van minder uitgaven of bijvoorbeeld een belasting op vastgoedeigendom en 

het afschaffen van fiscale stimuli zoals de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Op deze manier 

kon de overheid met fiscale ingrepen de aantrekkelijkheid van de aankoop van een woning 

beïnvloeden en dus ook het koop- of investeringsgedrag en de schuldopbouw. Anderzijds, ondanks 

de sterke afbouw van de overheidsschuld, had Ierland er misschien beter aan gedaan om grote 

overschotten te boeken in een periode waarin de economie sterk groeide naar het voorbeeld van 

Finland, Denemarken of Zweden. Zo had het land in tijden van crisis meer middelen gehad om de 

economie te ondersteunen   (Andrews et al., 2011; Blanchard, Dell’ Ariccia & Mauro, 2010; Conefrey 

& Fitz Gerald, 2010; Fitz Gerald et al., 2008; Lane, 2010; Lane, 2011b; Lane, 2012). Al moet 

opgemerkt worden dat de openheid van de kleine Ierse economie maakt dat de fiscale mulitplier, het 

effect van meer overheidsuitgaven op het BBP, mogelijk beperkt is en afgebogen wordt naar import. 

Dus een gezamenlijke ingreep van alle eurolanden is mogelijk veel effectiever (Wyplosz, 2009). 

De tweede manier om in te grijpen is via macro-prudentiëel beleid met striktere regulering aangezien 

in hoofdstuk 4 aangetoond wordt dat kredietvoorwaarden zeer laks werden. Het idee is dat 

toezichthouders en regulators  kunnen inspelen op het multiplier of fractioneel reserve systeem. Het 

idee is dat als een bank € 100 heeft bijvoorbeeld € 10 in kas moet houden om spaarders te kunnen 

uitbetalen wanneer ze hun geld opvragen of om verliezen op beleggingen op te vangen. De overige € 

90 kan uitgeleend worden maar dit geld komt dan op een andere bankrekening terecht. Opnieuw zal 

deze bank 90% van het bedrag uitlenen enzoverder. Uiteindelijk wordt de € 100 als het ware € 1000. 

Dit is de manier waarop banken geld creëren. Maar door internationalisering van de financiële 

markten waar gemakkelijk (interbancaire)financiering kan gevonden worden, en financiële innovatie 

zoals derivaten en buitenbalans operaties, kunnen banken steeds minder reserves aanhouden. Dit 

leidt tot enorme toename van het privaat krediet verleend door binnenlandse banken die zeer hoge 
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niveaus van leverage hanteerden. Faling in regulering en afwezigheid van actie door toezichthouders 

liet deze ongebreidelde, onduurzame geldcreatie toe. Zo deden leningsvormen waarbij 100% van de 

waarde van een huisaankoop of andere commerciële bouwprojecten geleend werd, geïntroduceerd 

zonder dat nationale toezichthouders ingrepen (Fitzgerald, 2012; Regling & Watson, 2010). Tegen 

2006 had 1/3 van de toegekende hypotheekleningen, aan mensen die voor het eerst een woning 

kochten, een loan to value ratio van 100% (Department of the Environment, Community and Local 

Government, 2013; Honohan, 2009).  

De regulator of toezichthouder had de loan-to-value ratio of terugbetalingstermijnen wettelijk 

kunnen beperken. Zo zou de vraag naar vastgoed wat afgeremd zijn en zouden er vermoedelijk veel 

minder hypotheekleningen zijn met wanbetaling of een situatie waarbij de waarde van het 

onderliggende goed kleiner is dan de uitstaande schuld. Dus de kredietexpansie en de gevolgen van 

de instorting van de markt zouden door dergelijke ingrepen vermoedelijk minder groot zijn geweest 

(Ahrend, Cournède & Price,2008; Andrews et al., 2011; Conefrey & Fitz Gerald, 2010; White, 2006).  

Verder zou volgens De Grauwe (2012) ook de ECB niet geheel vrijuit gaat aangezien sterk 

toegenomen bankkrediet mee aan de basis lag van de ongebreidelde private schuldopbouw en een 

monetaire overheid hier invloed op heeft. Aangezien de ECB een rentebeleid voert voor de eurozone 

in zijn geheel kan het dit niet gebruiken om individuele economieën rechtstreeks bij te sturen. Maar 

het beschikt wel over een ander instrument. Omdat de Europese retail banksector nog steeds zeer 

gesegmenteerd is, had de ECB gebruik kunnen maken van een gedifferentieerde minimum reserve 

vereiste. Met andere woorden in een land als Ierland had het banken kunnen opleggen dat ze meer 

reserves moesten storten op een rekening bij de ECB zodat ze minder krediet konden verlenen. 

De conclusie is dat er verschillende alternatieven voor handen waren. Echter is er weinig empirisch 

bewijs van de effectiviteit van dergelijke ingrepen. Een combinatie van verschillende 

beleidsmaatregelen had vermoedelijk wel een significante impact kunnen hebben. 

7.3 Conclusie 

De gehele analyse toont aan hoe een exogeen monetair beleid, in combinatie met trage en 

imperfecte macro-economische aanpassingsmechanismen zoals loonrigiditeit en een politiek 

gedreven procyclisch fiscaal beleid, zeer nefaste gevolgen kan hebben. De te lage rente voor Ierland 

betekent dat het monetair beleid niet stabiliserend of contracyclisch is maar bovendien toont de 

analyse dat het een procyclische weerslag heeft en de situatie nog verslechtert via tal van zichzelf 

versterkende feedbackmechanismen. Indien de ECB niet reageert op de lokale Ierse inflatie en 

evolutie in huizenprijzen zal een stijging in prijzen immers automatisch leiden tot een daling in de 

reële rentevoet wat leidt tot bijkomende inflatie en uiteindelijk achteruitgang van de internationale 

competitiviteit. Bovendien werden de wisselkoers en rente, de financiële markten in het algemeen, 

ongevoelig voor binnenlandse evoluties en onevenwichtigheden waardoor alarmsignalen uitbleven 

(Giavazzi & Spaventa, 2010, Honohan, 2010; Lane, 2012).  

Een niet geheel aangepast rentebeleid kan dus in combinatie met bijvoorbeeld animal spirit leiden 

tot een gehele ontsporing van een nationale economie. Een eigen monetair beleid dat potentieel 

gebruikt had kunnen worden om de vastgoed- en consumptiezeepbel bij te sturen was niet meer 

voor handen. Het is echter een onvermijdelijk gevolg om lid te zijn van de euro.  
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Fiscaal en macro-prudentiëel beleid zouden dus een belangrijk tegengewicht moeten zijn om de 

lokale economie bij te sturen. Maar de Ierse overheid nam geen fiscale maatregelen zoals een 

verlaging van de uitgaven, het aanleggen van reserves of het afschaffen van de aftrekbaarheid van 

hypothecaire rentes. Ook de nationale toezichthouder had de loan-to-value ratio kunnen beperken 

maar deed dit niet. Bovendien had de ECB kunnen ingrijpen met gedifferentieerde reservevereisten 

aangezien de Europese retail banksectoren nog niet geheel geïntegreerd zijn. Wanneer de Ierse 

banken meer reserves moeten aanhouden bij de ECB kunnen ze immers minder krediet verlenen. 

Paradoxaal genoeg was het uizicht op lagere rentevoeten en kapitaalkosten een belangrijke reden 

om toe te treden tot de EMU maar creëerde het een klimaat voor een niet-duurzame 

kredietexpansie in perifere landen als Ierland. De conclusie is: “One size can fit some, but not all” 

(Giavazzi & Spaventa, 2010, p. 13). 
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8.  De rol van de euro tijdens de crisis 

Er werd aangetoond dat de te lage rente hoogstwaarschijnlijk geleid heeft tot zeer grote macro-

economische onevenwichtigheden. Ierland was dus reeds voor het uitbreken van de globale 

financiële crisis slecht gewapend tegen een mogelijke economische schok. Hoe dan ook zou er een 

correctie hebben plaatsgevonden aangezien de werkloosheidsgraad historisch laag was, de 

competitiviteit achteruitging, de economie sterk afhankelijk was van internationale handel terwijl de 

toegenomen activiteit in de bouwsector niet-duurzaam was (Dellepiane & Hardiman, 2011; Gurdgiev 

et al., 2011; Lane, 2012; Whelan, 2010). Uiteindelijk stortte de Ierse economie in elkaar ongeveer 

gelijklopend met de financiele crisis overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. Maar ook tijdens de 

crisis bleef de rol van de euro en het onvolledige institutioneel kader van de EMU niet onbesproken. 

Daarom wordt in dit hoofdstuk de Ierse crisis nader bestudeerd en wordt verklaard waarom net 

Ierland zo hard getroffen werd. Daarnaast worden de belangrijkste vaststellingen besproken ten 

aanzien van het crisisbeleid, de afwezigheid van een fiscale en politieke unie en de mogelijke lessen 

die hieruit getrokken kunnen worden voor de toekomst.  

8.1 De Ierse crisis 

Ierland en andere landen in de eurozone worden geconfronteerd met een drieledige crisis. Er is een 

bankencrisis, een schuldencrisis waarbij bepaalde landen moeilijk financiering vinden op de 

financiële markten tegen een redelijke rentevoet, en een economische groeicrisis. Maar niet elk land 

wordt in dezelfde mate getroffen en de crisis had een assymetrisch effect. De  kredietcrisis is immers 

zeer verschillend tussen lidstaten en er werd reeds aangetoond dat de macro-economische 

prestaties zeer uiteenlopend zijn. Bij afwezigheid van een eigen wisselkoers kwam dit binnen de 

eurozone tot uiting door langetermijnrentes van perifere landen speculatief op te jagen tot 

onhoudbare niveaus (Lane, 2012; Shambaugh, 2012; Van Hove, 2010).   

Uit de cijfers van tabel 21 blijkt dat het Iers nominaal BBP in het laatste kwartaal van 2010 maar liefst 

21% kleiner was tegenover het niveau net voor het uitbarsten van de Ierse crisis in het eerste 

kwartaal van 2007 (OECD, 2013a). Dit ging gepaard met een stijging van de werkloosheidsgraad van 

4,4% begin 2007 tot 15,5% midden 2012 (Eurostat, 2013a). Maar tegelijkertijd is er ook een 

overheidschuldencrisis en een bankencrisis die elkaar versterkten en tot op vandaag zware gevolgen 

hebben. De totale overheidsschuld steeg immers van net geen 25% in begin 2007 tot bijna 120% van 

het BBP. In 2012 was de werkloosheidsgraad nog steeds zeer hoog al is er stilaan voorzichtig herstel. 

Tabel 21: Overzicht kernvariabelen Ierse economie tijdens de crisis 2007 - 2013 

Variabele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Groei nominaal BBP (%)1 6,2 -5,2 -10,0 -3,0 1,6 2,5 2,3 

Werkloosheidsgraad (%)2  4,7 6,4 12,0 13,9 14,7 14,8 14,6 

Tewerkstelling bouwsector (x 000)3 267 236 156 120 108 101 - 

Tekort overheid (% van het BBP)4  0,1 -7,4 -13,9 -30,9 -13.4 -7,7 -7,3 

Schuldgraad (%van het BBP)  25,1 44,5 64,9 92,2 106,4 117,2 122,2 
Noot. Eigen tabel. Bron Ameco database European Commission (2013a) tenzij anders aangegeven. Data  2013 zijn voorspellingen 

van de EC.
1
Berekent als procentuele verandering tegenover het voorgaande jaar, BBP in marktprijzen.

2
Definitie 

werkloosheidsgraad Eurostat (2013a).
3
Aantal tewerkgesteld in de bouwsector, duizendtallen (Central Statistics Office, 2012; 

Department of Finance, 2013) 
4
Gegevensreeks general government consolidated gross debt, ESA 1995 methode. 
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8.1.1 Grondslag crisis en directe aanleiding 

Ierland kende een vastgoedzeepbel met sterk stijgende huizenprijzen, niet toevallig gelijklopende 

met eurolidmaatschap. De kredietgroei en bouwsector zorgden in de jaren 2000 mee voor de sterke 

economische groei en een hoge tewerkstellingsgraad. Maar vanaf eind 2006 begon de Ierse 

vastgoedmarkt af te koelen en werd duidelijk dat de sterke prijsstijgingen behoorden tot het 

verleden. In het tweede kwartaal van 2007, reeds voor het echte uitbreken van de wereldwijde 

financiële crisis, begonnen de nominale prijzen voor nieuwbouw en tweedehandswoningen te dalen 

terwijl ook de economische groei in het begin van 2008 negatief werd. Een correctie als gevolg van 

de buitensporige (krediet) groei in de bouwsector en verlies aan internationale competitiviteit was 

onvermijdelijk. Het is de financiële crisis, overgewaaid vanuit de VS, die uiteindelijk de aanleiding was 

voor de dramatische instorting (Clarke & Hardiman, 2012; Department of Finance, 2013; Honohan, 

2010). 

In 2007 werd in de VS duidelijk dat vele hypotheekverstrekkers in het verleden massaal leningen 

toegekend hadden aan dubieuze schuldenaars, sub-prime mortgages, en deze via tal van financiële 

producten zoals sub-prime mortgage-backed securities hadden doorverkocht. Wanneer de 

vastgoedprijzen daalden kwamen verscheidene financiële instellingen in moeilijkheden wat leidde tot 

onrust op de financiële markten. Zo kondigde de franse bank BNP Paribas op negen augustus 2007 

aan dat het zich terugtrok uit drie grote hedge fondsen dat gespecialiseerd waren in Amerikaanse 

hypotheken met de mededeling dat ze in de huidige marktomstandigheden niet meer in staat waren 

om de waarde van hun beleggingsfondsen te bepalen. Toen ontstond het besef dat er tientallen 

biljoen dollar aan dubieuze hypotheek gerelateerde derivaten verspreid waren over het westers 

financieel systeem. De Euribor-EONIA swap spread94, het verschil tussen de rente dat banken elkaar 

onderling aanrekenen voor kortetermijnleningen en een veilige rente, steeg midden 2007 dan ook 

zeer sterk en wijst op de groeiende onzekerheid en moeilijkere financiering op de Europese 

financiële markten (Borio, 2008; Elliott, 2012; Shambaugh, 2012; Taylor, 2009).  

De liquiditeit in de financiële markten daalde sterk waarop de ECB reageerde door 95 miljard euro 

extra geld in omloop te brengen tegen een rente die lager was dan de heersende EONIA. In navolging 

van het  nieuws rond BNP Paribas stortte de Amerikaanse beurs in september 2007 in elkaar. Ook 

andere wereldbeurzen deelden in de klappen. De eerste actieve fasen van de crisis speelden zich af 

in de VS maar gezien de globalisering en verwevenheid van financiële instellingen zou Europa niet 

gespaard blijven (Benneker, 2007; Borio, 2008; Elliott, 2012; Nyberg, 2011; Van Overtveldt, 2012). 

Niettegenstaande verklaarde de ECB in zijn maandrapport van augustus 2007 dat er geen enkele 

reden was om de beleidsrentes te verlagen. De ECB zag duidelijke signalen van inflatoire druk op 

middellange termijn. Bovendien stelde ze dat de vooruitzichten voor economische groei nog steeds 

gunstig waren (ECB, 2007). Initieel hield de ECB zijn voornaamste beleidsrente nog hoog en verlaagde 

ze pas later in 2008 terwijl Ierland al volop in recessie zat (Shambaugh, 2012). 

Ondertussen verslechterde de situatie in de VS. Symptomatisch was dat de Federal Reserve Bank in 

maart 2008 moest tussenkomen om een grote Amerikaans zakenbank, Bear Stearns, van liquiditeit te 

voorzien doordat het slachtoffer was geworden van verliezen op complexe financiële producten. 

Uiteindelijk ging op 15 september 2008 Lehman Brothers failliet. Dit veroorzaakte een schokgolf op 
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 Het is het verschil tussen het interbancaire tarief voor leningen met een looptijd van drie maanden en een  vaste rente die men betaalt 

aan een tegenpartij in ruil voor het ontvangen van een rente gekoppeld aan de variabele EONIA. 
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de financiële markten die jaren zou nazinderen. Er ontstond een sneeuwbaleffect. Geen enkele 

financiële instelling had nog vertrouwen in elkaar met als gevolg dat de geldkraan werd toegedraaid. 

Vele banken verloren toegang tot de nodige interbancaire kortetermijnfinanciering waar ze 

nochthans zo dramatisch van afhingen. Vele Ierse banken leenden immers massaal geld op korte 

termijn, op de internationale financiële markten, om te beleggen op lange termijn (Lane, 2012). De 

derde grootste Ierse bank, Anglo Irish bank werd het eerste slachtoffer. Vanaf dat moment werd 

Ierland gegrepen door een drieledige crisis met een economische, fiscale en bancaire dimensie 

(Honohan, 2010; Lane, 2011). 

8.1.2 De economische crisis 

Begin 2008 was Ierland de eerste economie in de eurozone die terecht kwam in een recessie. 

Doordat Ierland een kleine open economie is, werd deze het eerst getroffen door de problemen in de 

VS en de groeivertraging  in de rest van Europa en het VK. Het exportvolume daalde in 2008 en 2009 

dan ook  met respectievelijk 0,8% en 4,2% (Department of Finance, 2012; Gurdgiev et al., 2011). 

Maar de reële economie kromp vooral door een sterke terugval van de activiteit in de bouwsector 

dat op zijn beurt leidde tot een daling in consumptie omdat vele mensen hun job verloren en het 

consumentenvertrouwen aantastte. Uit cijfers in tabel 21 blijkt dat de directe tewerkstelling in de 

bouwsector daalde met meer dan 50% (TASC, 2010). Als gevolg van de instorting van de 

vastgoedprijzen ontstond een negatief feedbackmechanisme. Prijzen daalden, niemand wou nog 

investeren in vastgoed terwijl mensen massaal, al dan niet gedwongen, huizen verkochten waardoor 

prijzen nog verder daalden en banken niet meer bereid waren om krediet te verlenen wat de 

neerwaartse beweging versterkte en leidde tot een bouwstop. Deze ontwikkelingen leidden tot 

minder overheidsinkomsten en een toename van de reële schuldenlast of met andere woorden de 

schulden stegen relatief ten opzichte van de grootte van de economie (Lane, 2011; Whelan, 2010). 

8.1.3 De fiscale crisis 

Door een daling van de economische activiteit, minder vastgoedtransacties en consumptie daalden 

de overheidsinkomsten en stegen de uitgaven voor sociale uitkeringen. Tussen 2007 en 2009 daalden 

de jaarlijkse belastingsinkomsten reeds met 14,2 miljard euro of bijna 1/3 van de totale 

belastingsinkomsten (TASC, 2010). Daardoor moest de overheid uitgaven terugschroeven onder 

andere via een wervingsstop, een verlaging van de sociale uitkeringen en de lonen van ambtenaren, 

wat op zijn beurt leidde tot verlaagde economische activiteit. Zelfs met talloze ingrepen bedroeg het 

overheidstekort, zonder de herkapitalisering van banken mee te rekenen, in 2009 en 2010 reeds 10% 

tot 12% van het BBP. Een groot gedeelte van deze tekorten waren structureel doordat vele 

inkomsten gerelateerd waren aan de bouw- en vastgoedsector. Uit de cijfers van tabel 21 blijkt hoe 

snel en dramatisch de overheidstekorten en overheidsschuld toenamen als gevolg van de crisis. De 

krimp in de reële economie speelde een belangrijke rol maar het is vooral de bankensector en 

implosie van een kredietzeepbel die de fiscale positie dramatisch maakte (Department of Finance, 

2012; Gurdgiev et al., 2011; Lane, 2011). 
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8.1.4 De bankencrisis 

In september 2008 kwamen Ierse banken in zware problemen. In navolging van het faillissement van 

Lehamn Brothers konden ze geen beroep meer doen op interbancaire financiering. In de hoop dat de 

binnenlandse banken terug voldoende geld konden ophalen op de interbancaire markt, kende de 

overheid vanaf 30 september 2008 een twee-jarige staatswaarborg toe voor bankschulden zoals 

deposito’s en bevoorrechte obligaties (Clarke & Hardiman, 2012; Honohan, 2010; Kelly, 2009).  

Maar door de dalende vastgoedprijzen en torenhoge werkloosheidsgraad nam ook het aantal 

wanbetalingen van hypothecair krediet spectaculair toe. Eind 2009 had 3,6% van het aantal 

uitstaande hypotheekleningen een betalingsachterstand van minstens 90 dagen tegenover 11,9% 

eind 2012 (Central Bank of Ireland, 2013; Gurdgiev, 2011; Kelly, 2009). Overheidsingrepen baatten 

niet en de situatie op de wereldwijde financiële markten verslechterde waardoor Ierse financiële 

instellingen beroep moesten doen op kortetermijnkrediet van de ECB. De Ierse banken, buiten de 

Bank of Ireland, waren bovendien niet meer in staat om kapitaal op te halen op de private financiële 

markt voor de nodige kapitaalsverhogingen ter compensatie van de geboekte verliezen. Bijgevolg 

moest de overheid tussenkomen maar door de omvang van de banksector leidde dit tot een grote 

staatsschuld (Gurdgiev et al., 2011; Lane, 2011; Whelan, 2010). 

Begin 2009 werd Anglo Irish Bank genationaliseerd. Daarnaast waren er kleinere spelers zoals Irish 

Nationwide Building Society, die voornamelijk leningen toekenden aan vastgoedontwikkelaars, die in 

moeilijkheden raakten. In april 2009 richtte de overheid een bad bank op, het National Asset 

Management Agency (NAMA). In theorie is het een private entiteit maar werd gefinancierd  via de 

uitgifte van overheidsobligaties waardoor de schulden aanzien werden als overheidsschulden. Het 

doel van NAMA was om slechte vastgoedgerelateerde leningen over te nemen, veelal leningen 

verstrekt aan projectontwikkelaars, zodat banken hun balans konden opschonen. Naar schatting zou 

het fonds ongeveer voor 80 tot 90 miljard euro aan leningen in boekwaarde moeten overnemen wat 

overeenkomt met ongeveer 50% van het BBP. Maar de Europese Commissie eiste initieel dat de 

overheid voor de overname van de slechte kredieten maximaal 70% van de boekwaarde betaalde. De 

haircut van 30% betekende dat de banken veel verlies boekten en moesten overgaan tot 

kapitaalsverhogingen om geen negatief, of voldoende eigen vermogen te hebben (Honohan, 2010; 

Kelly, 2009).  

Maar aangezien banken nog amper toegang hadden tot de financiële markt leidde de toegekende 

staatswaarborg ertoe dat de Ierse overheid bijna geen andere keus had dan de banken voorzien van 

het nodige kapitaal. Het herkapitaliseren kostte echter handenvol geld:  Anglo Irish Bank € 22,9 

miljard, Allied Irish Bank € 6,7 miljard, Irish Nationwide € 5,4 miljard en Bank of Ireland € 3,5 miljard. 

De nagenoeg gehele nationalisering van het Iers banksysteem leidde in 2010 tot een overheidstekort 

van 31% van het BBP (Gurdgiev et al., 2011; Lane, 2011; Department of Finance, 2012).  

Als gevolg van de binnenlandse en Europese ontwikkelingen steeg de spread, het renteverschil 

tussen de tienjarige Ierse en Duitse obligaties, dramatisch (zie figuur 6). Enerzijds was er de 

verslechterende binnenlandse Ierse situatie, anderzijds ontstond er een algemene negatieve sfeer 

ten aanzien van perifere landen. In oktober 2009 raakte bekent dat het Grieks overheidstekort 

dubbel zo groot was dan eerdere mededelingen. Als gevolg ontstond er grote risicoaversie waardoor 

investeerders massaal obligaties kochten van de sterkere landen terwijl het negatieve 

marktsentiment zich naar Ierland uitspreidde (De Grauwe, 2012b; Lane, 2012). Het resultaat was dat 
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de Ierse overheid bij schuld(her)financiering veel rente moest betalen wat de financiële positie 

verder verslechterde. Er ontstond een sneeuwbaleffect: meer schulden leidt tot meer lenen maar 

ook tot hogere rente waardoor er uiteindelijk nog meer bespaard en geleend moest worden. Het 

aandeel van rentelasten in de totale overheidsuitgaven steeg in 2010 dan ook tot 7,4% en zelfs tot 

12,4% in 2012. Dit komt overeen met 6,9 miljard euro tegenvoer een rentelast van 3,5% of 2 miljard 

euro in 2008 (Department of Finance, 2012).  

8.2 Het reddingsplan 

In navolging van Griekenland deed ook Ierland in november 2010 beroep op een noodlening van het 

IMF en de Europese Unie. De reden was dat verliezen op leningen voor vastgoedprojecten groter 

waren dan voorzien en dat de staatsgarantie voor banken in september 2010 afliep. Bijgevolg 

trokken private financierders zich terug en waren Ierse banken geheel afhankelijk van de liquiditeit 

voorzien door de ECB. De centrale bank stelde echter als voorwaarde dat het Iers banksysteem snel 

gereorganiseerd of gedeleveraged
95 moest worden opdat banken beter gewapend zouden zijn tegen 

onverwachte verliezen. Bovendien was het nog altijd niet duidelijk hoe groot de bankverliezen 

uiteindelijk zouden zijn terwijl ook de economie sterk kromp. Het directe gevolg was een stijging van 

de Ierse tien-jarige rente voor overheidsobligaties tot onhoudbare niveaus (Lane, 2011). 

Het totale hulppakket, verleend tegen een verlaagd rentetarief, bedraagt ongeveer 85 miljard euro96 

of ongeveer de helft van het Iers BBP. Het wordt gefinancierd door het IMF, het tijdelijke Europees 

Financieel Stabiliteit Mechanisme (EFSM) van de Europese Commissie en het Europees Financieel 

Stabiliteit Fonds (EFSF) dat een soort vennootschap is met beperkte aansprakelijkheid met de 

eurolanden als eigenaar. Daarnaast omvat het pakket ook billaterale leningen van onder andere het 

VK en het Iers binnenlands nationaal pensioenfonds. Het idee achter het EFSM dat ingedekt wordt 

door het Europees budget, en vooral het EFSF, is dat de nodige leningen aangegaan kunnen worden 

door de groep van eurolanden waardoor de te betalen rente veel lager is. Deze lagere rente kan op 

zijn beurt doorgegeven worden aan landen in moeilijkheden. Dankzij het hulpplan moet de Ierse 

overheid tijdelijk geen beroep meer doen op de financiële obligatiemarkten en kan de rentelast 

verlicht worden. Het voordeel is dat de overheid op die manier de nodige onpopulaire hervormingen 

kan doorvoeren terwijl wanbetaling, en zo ook negatieve spill-over effecten naar andere banken en 

landen vermeden wordt (Gurdgiev et al., 2011; Lane, 2012; Soros, 2010). 

De gemiddelde rentevoet op de verstrekte hulpleningen bedroeg initieel ongeveer 5,8%. Deze 

intrestvoet is ongeveer 3% hoger dan wat Duitsland, Nederland of Oostenrijk moeten betalen en is 

bijgevolg relatief hoog. Dus de te betalen rente op de financiële hulp had lager kunnen zijn en zou op 

die manier het fiscaal herstel vergemakkelijkt hebben. De hoge rente is in dat opzicht een illustratie 

van de beperkte mate van Europese fiscale solidariteit en het gebrek aan een gezamenlijke schatkist 

(De Grauwe, 2011; Gurdgiev et al., 2011; Soros, 2010). In juli 2011 werd de renteopslag van 3% dan 

toch teruggedraaid, althans voor het Europese gedeelte van de noodlening (Lane, 2012). 
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 Met andere woorden het eigen vermogen moest in verhouding tot de uitstaande leningen en beleggingen verhoogd worden. Dit kan 

door een kapitaalsverhoging of door de verkoop van activa. Maar aangezien marktomstandigheden niet goed waren en wereldwijd banken 

aan deleveraging deden, werden vele van de beleggingen of activa met verlies verkocht wat het kapitaal op zijn beurt verkleinde. Mogelijk 

leidde het er ook toe dat er minder overheidspapier gekocht werd, Ierse banken waren de belangrijkste kopers van schuldpapier en waren 

hiertoe niet meer in staat waardoor de waarde van Ierse obligaties nog verder daalde en er opnieuw verlies op werd geboekt (Soros, 2010). 
96

 17,5 miljard euro werd voorzien door het Iers nationaal pensioenfonds dus netto was er 67,5 miljard euro aan buitenlandse steun. 



 

112 
 

In ruil voor de financiële hulp moet er tussen 2011 en 2014 voor 15 miljard euro aan fiscale 

hervormingen worden doorgevoerd. Dit komt overeen met 9% van het BBP. Maar lagere 

overheidsuitgaven en meer belastingen vormen mogelijk een rem op het economisch herstel97. 

Daarnaast moesten noodleidende banken verder geherkapitaliseerd en geherstructureerd worden en 

moesten hervormingen worden doorgevoerd in de arbeidsmarkt (Gurdgiev et al., 2011; Lane, 2010; 

Lane, 2012; Sibert, 2010). In 2010 werd beslist om het minimumloon te verlagen met 12% alsook de 

werkloosheidsvergoeding met 4%.  Ook de lonen in de publieke sector werden sterk gereduceerd en 

er werd gefocust op een meer actief arbeidsmarktbeleid met het oog op een verlaging van de 

rigiditeit in lonen en herstel van de competitieve positie (Dellepiane & Hardiman, 2011). 

8.3 De rol van de EMU: institutionele onvolmaaktheden 

De institutionele onvolledigheid van de Europese muntunie, zoals beschereven met de theorie van 

de optimale muntzone, zorgde er voor dat ook tijdens de financiel-economische crisis de situatie 

verergerde en leidde uiteindelijk tot de schuldencrisis.  

8.3.1 Het crisisbeleid en besparingen bij de overheid 

Cruciaal tijdens de Ierse crisis was de interactie tussen overheidsschulden, banken en de economie 

(zie figuur 37). Reeds voor het uitbreken van de onrust op de internationale financiële markten 

begonnen Ierse vastgoedprijzen te dalen wat leidde tot verminderde economische activiteit. 

Wanneer de interbancaire markt verstoord werd, kwamen Ierse banken in moeilijkheden en kwam 

de overheid tussen wat echter leidde tot grote schuldenopbouw. Als gevolg steeg de rente op 

overheidsobligaties en daalden ze in waarde waardoor banken bijkomende verliezen leden. 

Aangezien Ierse banken niet meer in staat waren om staatsobligaties te kopen werd de neerwaartse 

beweging  versterkt terwijl ook de economische groei negatief werd. Dit leidde tot bijkomende druk 

op overheidsfinanciën waardoor de vrees ontstond dat banken niet meer gered zouden kunnen 

worden indien nodig. Hierdoor werd het voor banken nog moeilijker om geld op te halen op de 

financiële markt. Onvermijdelijke besparingen bij de overheid leidden tot verdere daling in 

economische activiteit en vastgoedprijzen. Hierdoor ontstaan echter meer wanbetalingen van 

hypothecaire leningen wat terug bepaalde mechanismen in gang zet zoals minder kredietverlening 

en op zijn beurt leidt tot een daling van de economische activiteit enzoverder (Brunnermeier et al., 

2011; De Grauwe, 2012a; De Grauwe, 2013a; Shambaugh, 2012). 

Bovendien vormen overheidsobligaties een belangrijk onderpand bij het lenen op de interbancaire 

markt. Aangezien binnenlandse banken typisch veel overheidsobligaties in portefeuille hebben van 

de eigen overheid, is de capaciteit om te lenen gecorreleerd met de kredietwaardigheid van de 

overheid. De kredietwaardigheid van banken en overheden werd dus bijna één, en hetzelfde 

waardoor een neerwaartse spiraal ontstond. 
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 Het is echter moeilijk om aan te tonen wat de precieze impact is van een restrictief of expansief fiscaal beleid en er is weinig consensus in 

de literatuur (Cogan, Cwik, Taylor & Wieland, 2010; Gali, Lopeze-Salido & Vallés, 2007).Een panel studie van het IMF, toegepast op OECD 

landen waaronder Ierland, suggereert dat een verlaging van de overheidsuitgaven met 1% van het BBP binnen twee jaar gemiddeld leidt 

tot een daling van het reëel BBP met 0,60% (tot 0,50% voor landen met default risico). Bovendien lijken landen met vaste wisselkoers een 

grotere impact te ondervinden tegenover landen met een vrije wisselkoers (Guajardo, Leigh & Pescatori, 2011). Alleszins is er 

eensgezindheid dat een expansief fiscaal beleid op korte termijn een gunstig effect heeft op de geaggregeerde output (Blanchard, 2009). 
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Figuur 37: Schematisch overzicht wederzijds verband financiële positie overheid en banken (Brunnermeier et al., 2011). 

Om de link tussen de overheidsschulden, de bankencrisis en de negatieve economische groei te 

doorbreken was er nood aan een Europees gecoördineerd beleid. Maar het faillissement van Lehman 

Brothers maakte snel duidelijk dat de euro geen gemeenschappelijke schatkist heeft. De ministers 

van financiën kwamen overeen dat geen enkele systeembank in een situatie terecht mocht komen 

waarbij schulden niet meer terugbetaald werden. Duitsland was echter tegen een eurowijde garantie 

en elk land moest zijn eigen banken redden (Soros, 2010). Dus in plaats van een beleid waarbij 

nationale overheden verantwoordelijk zijn voor de redding van hun grote banken, met 

grensoverschrijdende activiteiten, had de steun voor banken gecentraliseerd kunnen worden. Ook 

was er geen enkel kader voorzien die de redding van multinationale banken regelde waardoor er ad 

hoc gereageerd werd. De afwezigheid van een bankenunie maakte dat dergelijke ingrepen niet 

uitgevoerd werden. Hierdoor bleef de negatieve interactie tussen de banken en overheidsschulden 

aanwezig (Botta, 2012; De Grauwe, 2012a; Lane, 2012; Papadimitriou & Wray, 2012).  

Omdat de Ierse economie zeer open is, was het misschien ook beter geweest dat sterkere landen 

zoals Duitsland overheidsuitgaven verhoogden om de economie in perifere landen te ondersteunen 

in plaats van ook zelf uitgaven te reduceren en economische groei verder te ondermijnen (De 

Grauwe, 2012c; Dineen et al., 2012; Wyplosz, 2009). Vooral Duitsland drong aan op fiscale discipline 

en reduceerde zelf zijn eigen overheidstekort. Het probleem is dat wanneer alle landen tegelijkertijd 

uitgaven terugschroeven in tijden van economische teruggang en hoge werkloosheid, een deflatoire 

spiraal in gang wordt gezet van minder economische groei, export en overheidsinkomsten. “The 

boom, not the slump, is the right time for austerity at the Treasury” (Keynes, 1937, p. 4). Zolang er 

geen groei is neemt de relatieve omvang van de schulden, als percentage van het BPP, enkel toe 

waardoor bijkomende besparingen zich opdringen (Botta, 2012; Dineen et al. 2012; Soros, 2010; 

Soros 2012). Het illustreert de gevolgen van het gebrek aan coördinatie van het economisch en 

fiscaal beleid binnen de muntunie.  
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Vooral wanneer rentevoeten zeer laag zijn, is een expansief fiscaal beleid mogelijk nog het enige 

instrument om economische activiteit te ondersteunen98. De onderliggende gedachte is de liquidity 

trap: wanneer de rente zeer laag is, bestaat het gevaar dat kredietverlening of krediettarieven niet 

meer reageren op lagere rentevoeten van de centrale bank. Of anders gesteld, als de rente reeds 

laag is zorgt extra geldcreatie van de ECB ervoor dat de rente voor krediet onveranderd blijft en dat 

er geen effect meer is op de reële economie. Landen in moeilijkheden zijn echter niet in staat om 

uitgaven te verhogen (Blanchard, Dell’ Ariccia & Mauro 2010; Feldstein, 2009; Keynes, 1937).  

De initiële instelling van het EFSF - EFSM steunprogramma en besparingeisen was volgens sommige 

economen dan ook onvoldoende. Omdat er enkel rechtstreeks steun verleend werd aan de 

overheden werd de link tussen banken en overheid niet doorbroken terwijl besparingen 

economische groei afremmen. De schuldenberg wordt alleen maar groter terwijl de hulpfinanciering 

enkel een tijdelijke oplossing is (De Grauwe & Ji, 2013b; Lane, 2012; Shambaugh, 2012; Soros 2010). 

Aangezien landen in een monetaire unie niet de mogelijkheid hebben om de eigen munt te laten 

devalueren om de exportcompetitiviteit terug op te krikken, moet er een interne devaluatie 

plaatsvinden. Of met andere woorden prijzen en lonen moeten omlaag maar gedurende de 

aanpassingsperiode gaat de economische activiteit achteruit en dalen de overheidsinkomsten (De 

Grauwe, 2012c).  

De nodige en opgelegde structurele hervormingen, die vooral affect hebben op middellange termijn, 

moesten doorgevoerd worden binnen de drie jaar, wat de standaardtermijn is bij financiële 

tussenkomst van het IMF. Maar gezien de grote macro-economische, fiscale en financiële 

onevenwichtigheden kan geargumenteerd worden dat de hervormingen en besparingsmaatregelen 

gespreid hadden kunnen worden over een langere periode aangezien een restrictief fiscaal beleid 

niet gecompenseerd kan worden met een devaluatie van de eigen munt of een expansief monetair 

beleid. Er gingen dan ook stemmen op dat het beter had geweest dat de overheid, in het kader van 

het SGP, meer ruimte kreeg om te investeren in infrastructuur en andere steunmaatregelen voor 

economische relance (TASC, 2010). De terugbetalingstermijn van het financiële hulppakket werd 

later dan ook herzien van 7,5 jaar naar 15 tot 30 jaar (Lane, 2012).  

8.3.2 Besmettingsgevaar: no bail out en afwezigheid fiscale unie 

Een ander mechanisme dat volgens de Grauwe (2012a) een cruciale rol heeft gespeeld is de zichzelf 

versterkende  gevolgen van de crisis en het overslaan van wantrouwen van één land naar het andere, 

ook contagion of besmetting genoemd. Een land met een hoge schuldenberg is gevoeliger voor een 

stijging van de rente die het moet betalen. Dit kan leiden tot een zichzelf vervullende speculatieve 

crisis. Een stijging in gepercipieerd wanbetalingsrisico leidt ertoe dat investeerders hogere rente 

vragen wat op zijn beurt wanbetaling meer waarschijnlijk maakt aangezien de kosten van 

schuldfinanciering sterk toenemen. Omgekeerd, wanneer wanbetaling onwaarschijnlijk wordt 

geacht, blijft de te betalen rente laag. In een muntunie, kan een (relatief kleine) verandering in 

fundamentele factoren van een individueel land leiden tot een sterke daling van de vraag naar zijn 
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 Er zijn ook tegenstanders van fiscale expansie met de argumenten dat het effect op consumptie en uiteindelijk op economische activiteit 

niet zo groot is. Een tegenargument is dan ook  dat er een crowding-out effect optreedt waarbij de langetermijnrente omhoog gaat omdat 

de overheid zijn schuldgraad verhoogd en dus veel leent. Een ander argument is dat mensen het grootste gedeelte van het extra inkomen 

sparen. Daarnaast is het ook zo dat in kleine open economieën een groot deel van de extra consumptie naar meer invoer gaat en zo de 

lokale economie niet veel stimuleert. Maar in tijden van crisis zijn de beleidsrentes van de centrale bank al zeer laag en lijk en de 

tegenargumenten niet zo krachtig te zijn (Feldstein, 2009). 
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overheidsobligaties. Iedereen verkoopt ze en koopt in de plaats schuldpapier van veiligere landen 

binnen de EMU wat de negatieve spiraal versterkt (een overloopeffect). Binnen de eurozone kan 

kapitaal immers vrij stromen en is er geen wisselrisico99 (De Grauwe, 2012a;  De Grauwe, 2012b; 

Favero & Missale, 2012; Forstater, 1999; Papadimitriou & Wray, 2012). Dus landen die lid zijn van 

een muntunie kunnen het slachtoffer worden van een zichzelf vervullend proces dat in gang gezet 

wordt door wantrouwen. Omdat de liquiditeit in de obligatiemarkt van Ierland zeer laag werd, 

schoten rentes de hoogte in wat uiteindelijk leidde tot insolventie. De Grauwe (2013a) toont dan ook 

empirisch aan dat de sterke stijging in rentespreads in de jaren 2010 en 2011 niet volledig verklaard 

kunnen worden door fundamentele factoren zoals de schuldgraad, behalve voor Griekenland, en 

deels het gevolg waren van negatief marktsentiment. 

Het is dan ook vooral sinds oktober 2009 dat rentespreads van staatsobligaties begonnen te 

divergeren toen bekent raakte dat het Grieks overheidstekort dubbel zo groot was dan eerdere 

mededelingen. (De Grauwe, 2012b; De Grauwe, 2013a; Favero & Missale, 2012; Lane, 2012 ; Soros, 

2012). Daarenboven is er een tweede kanaal waarlangs besmetting optreedt namelijk via de reeds 

besproken link tussen de obligatiemarkten en de banksector. Mee door de euro is er verregaande 

financiële integratie en vrij verkeer van kapitaal. Financiële instellingen, die nagenoeg geheel onder 

nationaal toezicht stonden, kochten massaal activa, obligaties en dergelijke van over de gehele 

eurozone. Bijgevolg kunnen problemen in één land zich snel uitspreiden naar andere landen (De 

Grauwe, 2012b; Favero & Missale, 2011; Papadimitriou & Wray, 2012).  

Dus een mogelijke oplossing is een brandmuur, een opvangnet of verzekeringsmechanisme waardoor 

er geen vrees hoeft te zijn dat een land overgaat tot wanbetaling doordat het niet meer in staat is om 

zijn schulden te herfinancieren. Dit kan via een centrale bank die optreedt als lender of last resort of 

via fiscale solidariteit. Maar landen als Duitsland, Nederland en Oostenrijk zijn geen voorstander om 

een groot fonds te financieren uit vrees voor verliezen voor de belastingsbetaler en omdat het risico 

zou bestaan dat andere landen structurele fiscale hervormingen zouden uitstellen (Brunnesmeier, 

2011; De Grauwe, 2012; Lane, 2012). Soros (2012) argumenteert dan ook dat de EMU als groep vaak 

enkel het minimum deed om landen te redden en dat wanneer er pro actief, steviger, zou zijn 

opgetreden dat besmetting van andere landen mogelijk vroeger gestopt zou zijn geweest. Zo bevatte 

het EFSF en EFSM oorspronkelijk niet genoeg geld om grotere economieën zoals Spanje of Italië 

financieel bij te staan wanneer er zich daar problemen zouden voordoen waardoor het negatieve 

marktsentiment rond de eurolanden aanwezig bleef (Lane, 2012; Wyplosz, 2012).  

Het fiscale kader binnen de EMU is dus gebaseerd op decentralisatie en nationale autonomie. De 

afwezigheid van fiscaal federalisme komt zelfs duidelijk tot uiting in de statuten van de eurozone 

onder de no bail out clausule. Het komt er op neer dat de lidstaten niet aansprakelijk zijn voor de 

schuldverbintenissen van andere landen. Hetzelfde artikel legt ook voor de ECB een verbod op voor 

monetaire financiering. Of met andere woorden de ECB mag in principe niet rechtstreeks overgaan 

tot de massale aankoop van primaire overheidsobligaties voor het financieren van 

overheidsschulden. Dit bleek echter contraproductief (ECB, 2011a; Wyplosz, 2012). 
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 Bovendien is er geen uniforme,  onbegrensde Europese garantie voor spaartegoeden waardoor onrust door de hachelijke financiële 

situatie van banken en overheden ertoe leidt dat geld naar banken stroomt in landen die als veilige haven worden aanzien. Op deze manier 

worden de gevolgen van de crisis voor de perifere landen alleen maar versterkt door een kapitaalvlucht (Papadimitriou & Wray, 2012; 

Soros, 2012). 
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Een belangrijk miskend gevolg van eurolidmaatschap is dan ook dat landen het recht om zelf geld te 

creëren via de centrale bank, afstaan aan de ECB terwijl er een verbod is op monetaire financiering. 

Dit lag volgens De Grauwe (2013a) en Soros (2010) dan ook mee aan de basis van het reeds 

beschreven besmettingseffect. In se is het gevaar op wanbetaling van een land in een muntunie 

groter in vergelijking met een land met een eigen monetair beleid. In principe zou een eigen centrale 

bank, wanneer de private markt niet meer bereid is om overheidsschulden te financieren, kunnen 

tussenkomen. Als men volledig afhankelijk is van de financiële markt, kunnen rentevoeten in tijden 

van crisis echter snel stijgen en kan dit leiden tot een noodgedwongen reductie van 

overheidsuitgaven en is er geen ruimte voor een expansief fiscaal beleid (Botta, 2012; De Grauwe, 

2013a; De Grauwe, 2012; Forstater, 1999; Papadimitriou & Wray, 2012;).  

De rentespread of met andere woorden de risicopremie voor obligaties van perifere landen was voor 

het uitbreken van de crisis en zelfs tot begin 2009, zeer laag. Maar de crisis leerde dat er wel degelijk 

gevaar is op wanbetaling wat voordien bijna onmogelijk werd geacht (Brunnermeier, 2011; Soros, 

2012). De no bail out clausule en vooral de onduidelijkheid over de rol van de centrale bank als 

lender of last resort, hebben dus mogelijk bijgedragen tot de onrust op de financiële markten omdat 

het niet duidelijk was of landen in betalingsnood al dan niet zouden ondersteund worden door de 

ECB (Botta, 2012; Brunnesmeier, 2011; De Grauwe, 2012a; Eichengreen, 2009; Soros, 2010). 

In maart 2010 bevestigde de toenmalige voorzitter van de ECB Jean-Claude Trichet in een opiniestuk, 

het principe van het verbod op monetaire financiering. Het vebod zou garanderen dat de primaire 

doelstelling van prijsstabiliteit niet in het gedrang komt en dat dergelijke ingreep de druk voor fiscale 

discipline niet ondermijnt (ECB, 2010).  

In dit opzicht zijn de institutionele zwakheden vanuit het standpunt van de theorie van de optimale 

muntzone mogelijk een verklaring waarom sommige eurolanden amper nog toegang hadden tot de 

financiële markt terwijl andere landen zoals de VS het VK of Japen, landen die evengoed een grote en 

toenemende schuldenberg hebben, historisch lage rentes kennen. De VS is net als de EMU een 

muntunie van 50 staten maar voldoet dan ook aan de voorwaarden van een optimale muntzone 

aangezien er een politieke en budgettaire unie is. Het groot federaal budget, ongeveer 25% van het 

BBP laat toe om financiële transfers te doen naar staten die economisch onderpresteren terwijl het 

budget van de EMU daarentegen slechts 1% bedraagt. De rente voor kortetermijnobligaties bedraagt 

in Japan, net zoals in de VS nagenoeg 0%. De moderne monetaire theorie stelt dat dit komt omdat 

deze landen beschikken over een eigen centrale bank, die in principe, te allen tijde kan helpen bij de 

financiering of monetarisering van overheidsschulden. Bijgevolg is de gepercipieerde kans op 

wanbetaling veel kleiner (Botta, 2012; De Grauwe, 2012a; De Grauwe, 2013a; Lane, 2012; 

Papadimitriou & Wray, 2012).  

8.3.3 Reactie van de ECB 

Toch ondernam ook de ECB actie ter ondersteuning van de overheden. Zo kocht ze onder het 

Securities Market Program (SMP) tussen mei 2010 en februari 2012 op de secundaire markt voor 

meer dan 200 miljard euro aan overheidsobligaties waarvan 14 miljard euro Ierse (ECB, 2013d). Toch 

benadrukte de centrale bank altijd dat het niet gaat over monetaire financiering, dat de maatregel 

beperkt is in omvang, het een tijdelijk ingreep is en enkel tot doel heeft om het monetair 

transmissiemechanisme recht te houden door het voorzien van liquiditeit en marktdiepte. De open 
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markttransacties werden gecompenseerd met tegenmaatregelen zodat er netto geen liquiditeit 

gecreëerd werd en er dus geen ‘extra geld werd gedrukt’ ter financiering van schulden (Lane, 2012).  

De Grauwe (2012a) stelt echter dat de ECB niet ver genoeg ging of in ieder geval niet snel genoeg 

ingreep en bijvoorbeeld leningen had kunnen toestaan aan het ESM om de omvang van het fonds te 

vergroten. Zo zou te allen tijde tussengekomen kunnen worden bij overheden in moeilijkheden. Op 

deze manier kon een groot opvangnet voorzien worden waardoor er mogelijk terug meer vertouwen 

zou zijn op de markt voor staatsobligaties. 

De aanpak met het EFSF deed fundamenteel niets aan de kans op wanbetaling aangezien het enkel 

tijdelijke schuldfinanciering voorzag en geen garantie bood voor schuldeisers waardoor het 

vertrouwen niet geheel hersteld werd (Wyplosz, 2012). Dit verklaart waarom de ECB in september 

2012 uiteindelijk toch aankondigde dat het alles zou doen om de eurozone in stand te houden en de 

spanningen op de obligatiemarkten tegen te gaan. Ter vervanging van het aflopende SMP werd een 

nieuw beleidskader opgezet onder de noemer Outright Monetary Transactions (OMT). Het OMT 

omvat de ongelimiteerde, maar conditionele aankoop van overheidsobligaties met een looptijd van 

één tot drie jaar. Om moral hazard tegen te gaan zijn er een aantal voorwaarden. Zo is er de vereiste 

dat het betreffende land beroep doet op het EFSF/ESM of op een enhanced conditions credit line, 

een soort van flexibele variant op een ESM overeenkomst, waarbij het land expliciet zelf steun moet 

aanvragen en zich verbindt tot een saneringsprogramma. Wanneer de landen afspraken niet 

respecteren kan de ECB zich te allen tijde terugtrekken (ECB, 2012e). OMT garandeert een maximale 

rentespread of met andere een minimumprijs voor obligaties en kan de negatieve interactie tussen 

verdere schuldenopbouw en hogere rente doorbreken. Het signaal dat de ECB toch zou kunnen 

optreden als lender of last resort moest het vertouwen op de financiële markten herstellen. Dit was 

een poging om de schuldencrisis te bezweren als reactie op de verslechterende situatie in Spanje en 

Italië en het besef dat het EFSF en ESM bij faling van deze landen onvoldoende middelen had om 

tussen te komen. Vanaf dan, toeval of niet, daalde de rente op staatsobligaties significant (De 

Standaard, 2012; Wyplosz, 2012). 

Het OMT lijkt dan ook een belangrijke ommezwaai te zijn maar is slechts één van de noodzakelijke 

ingrepen. Fundamenteel verandert het niets aan de divergenties binnen de eurozone die aan de 

basis lagen van de crisis en ook tijdens de crisis leidde tot speculatie. Ook verandert het niets aan de 

al opgebouwde schuldenberg (Soros, 2012). Zowel Botta (2012), Soros (2012) en Wyplosz  (2012) 

argumenteren dan ook dat dit een manier is om tijd te winnen zodat zaken op orde gesteld kunnen 

worden maar dat zolang de overheid zware besparingen blijft doorvoeren het moeilijk zal zijn om 

economische groei te creëren en om de schuldenbergen, relatief ten opzichte van de omvang van de 

economie, af te bouwen.  

8.4 Institutionele uitbouw van de EMU 

Zelfs de ECB erkent dat het onvolledige institutioneel kader van de EMU op het vlak van supervisie en 

macro-economische coördinatie, een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de crisis in het 

ondermijnen van de financiële stabiliteit (ECB, 2012c). Het afgelopen jaar zijn er dan ook een reeks 

van maatregelen genomen, naast de ingrepen van de ECB, die zouden moeten helpen om te 

herstellen van de crisis en toekomstige problemen te vermijden. Verdere integratie zou zoals 

aangetoond in hoofdstuk 4 bovendien leiden tot grotere voordelen van een gezamenlijke munt 

(Lane, 2012). 
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8.4.1 Fiscaal beleid 

Ten eerste werd het gebrekkige SGP aangepast. Het nieuwe fiscale kader wordt de six pack regeling 

genoemd, werd geratificeerd onder de Fiscal Compact Treaty en bepaalt dat de nieuwe fiscale regels 

verankerd moeten worden in de nationale wetgeving. Een belangrijke tekortkoming was immers dat 

het SGP geen enkele stimulans inhield om een contracyclische fiscaal beleid te voeren. Het enige wat 

vereist was, is dat de overheidsschuld binnen aanvaardbare grenzen bleef. De voornaamste 

aanpassingen zijn dan ook: regels die meer afdwingbaar worden waarbij effectieve sanctionering 

mogelijk is, nationale begrotingen die nauwer worden opgevolgd en ex ante gecontroleerd worden 

door de Europese Commissie, een kader waarin uitgaven niet meer mogen groeien dan het 

potentieel BBP waardoor een fiscaal procyclisch beleid wordt tegengegaan met focus op de 

structurele fiscale balans, en ten slotte wordt er niet enkel gekeken naar overheidsschulden maar 

worden ook andere indicatoren zoals kredietgroei en evolutie van huizenprijzen in acht genomen bij 

het beoordelen van de vorming van interne en divergente macro-economische onevenwichtigheden. 

Al deze maatregelen zouden een compensatie moeten zijn voor de opgave van een monetair 

beleidsinstrument voor het stabiliseren van regionale economieën. Echter valt het nog af te wachten 

hoe dit alles in de praktijk wordt omgezet (ECB, 2012c; Lane, 2012).  

8.4.2 Uitbouw bankenunie 

Door de decentrale aard van toezicht op financiële instellingen was het moeilijk om grote banken 

met internationale activiteiten degelijk te monitoren. Bovendien, zoals in Ierland vastgesteld kan 

worden, is het voor nationale beleidsmakers soms moeilijk om onpopulaire maatregelen te nemen of 

om een onduurzame kredietexpansie tegen te gaan. Ook leidde de afwezigheid van supranationaal 

toezicht ertoe dat systeemrisico onderschat werd aangezien toezichthouders focusten op nationale 

instellingen en er dus eerder sprake was van micro-prudentieel beleid (Blanchard et al., 2010; ECB, 

2013e). Bovendien was er het dodelijke feedbackmechanisme tussen bank- en overheidsschulden. 

Daarom wordt gewerkt aan een bankenunie. Al in januari 2011 werden er onder leiding van de ECB 

drie nieuwe instellingen opgezet voor eurowijde supervisie van banken, verzekeringen en 

effectmarkten. Eén hiervan is de Europese bank autoriteit of de EBA.  Deze organisaties moeten 

coördinatie en informatie-uitwisseling beter organiseren en zou regulatorische arbitrage, losse regels 

in bepaalde landen die financiële instellingen toelaten om strengere regels in eigen land te omzeilen, 

tegen moeten gaan door harmonisering van de regels. Daarnaast werd het European Systemic Risk 

Board (ESRB) opgericht om de financiële stabiliteit van de gehele EU te controleren met als 

voornaamste taak het detecteren van systeem risico’s (ECB, 2011a; European Commission, 2012).  

In de tweede helft van 2012 kwam de Europese Commissie met aanvullende voorstellen in de vorm 

van het Single Supervisory Mechanism (SSM), dat vorm zou krijgen naast de bestaande EBA en een 

belangrijke pijler zou moeten vormen voor een echte bankenunie. Het is een gemeenschappelijk 

toezichtmechanisme voor grote banken waarbij de ECB de uiteindelijke verantwoordelijkheid krijgt 

voor bepaalde toezichtstaken zoals vergunningsverlening, kapitaal en liquiditeiteisen terwijl 

nationale toezichthouders nog een belangrijke rol blijven spelen in het dagdagelijkse toezicht. Op 

deze manier zou de ECB, geheel onafhankelijk, hogere kapitaal- en liquiditeitseisen kunnen opleggen 

aan banken in landen waar de financiële stabiliteit mogelijk in het gedrang zou kunnen komen door 

bepaalde ontwikkelingen. Het SSM zal in principe in werking treden op 1 januari 2014 en zou van 
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toepassing zijn op alle banken. De ECB zou zelf echter vooral focussen op een 150 tal systeembanken 

(ECB, 2013e; Eijffinger, 2013)100. 

Naast de instelling van de Europese bankautoriteit (EBA) en het gemeenschappelijk Europees 

toezichtmechanisme zijn er nog drie andere pijlers die verder moeten worden uitgewerkt om te 

komen tot een volwaardige bankenunie. Ten eerste is er het SRM of Single Resolution Mechanism dat 

voorschrijft hoe banken op een uniforme en ordentelijke manier gered, ontmanteld of bijgestaan 

moeten worden wanneer ze in moeilijkheden verkeren. Het ‘financieel trilemma’ zegt immers dat het 

niet houdbaar is om financiële stabiliteit te verzekeren terwijl er veel transnationale bankactiviteit is 

waarbij toezicht en regulering een nationale bevoegdheid blijft (Eijfinger, 2013). Het initiatief is een 

reactie op de vaststelling dat tijdens de crisis banken, zoals Fortis, ad hoc werden gered en 

ontmanteld waarbij er onenigheid was tussen de regeringen voor het delen van de lasten wat enkel 

maar in het nadeel was van de bank zelf. Daarnaast is er een derde pijler die bestaat uit een fonds 

om banken direct bij te staan met noodhulp en ten slotte als vierde pijler, is er ook noodzaak aan een 

uniform deposito garantiesysteem (De Morgen, 2012; ECB; 2013e) 

Op een Europese raad in juni 2012 werd, net op het moment dat Spanje en Italië zwaar onder druk 

kwamen te staan op de financiële markten, bovendien beslist dat het EFSF en het ESM met een 

budget van ongeveer 500 miljard euro en voortaan ondersteund door Outright Monetary 

Transactions, rechtsreeks zou kunnen tussenkomen bij de redding van banken (Lane, 2012; 

Papadimitriou & Wray, 2012; Soros, 2012). De voorwaarde was echter dat het SSM in de praktijk 

werd omgezet. Europese beleidsmakers stellen dan ook dat de voornaamste remedie tegen de crisis 

de uitwerking is van een bankenunie aangezien de bank- en schuldencrisis door het leven gaan als 

een Siamese tweeling (European Commission; 2012; Soros, 2012). 

8.5 Conclusie 

Aangezien een woning stilaan onbetaalbaar werd begonnen huizenprijzen eind 2006 te stabiliseren. 

De economische groei begon te vertragen en stilaan maakten banken verlies op hypotheekleningen. 

Activiteit in de bouwsector viel terug, de werkloosheid nam toe, het inkomen daalde en mensen 

consumeerden minder terwijl de overheidsinkomsten daalden. De macro-economische 

onevenwichtigheden uit het verleden leidde in combinatie met de wereldwijde financiële crisis tot 

een situatie waarbij de overheid moest tussenkomen voor het redden van de banken. Maar op die 

manier werden enorme hoeveelheden private schulden en verliezen gesocialiseerd.  

De kredietwaardigheid van de Ierse overheid werd twijfelachtig en er ontstond wantrouwen 

tegenover Ierse overheidsobligaties waardoor de rente steeg en er amper geld kon worden 

opgehaald op de financiële markt voor schuld(her)financiering. Er ontstond een algemeen gevoel van 

onzekerheid en pessimisme, vertrouwen was helemaal weg en huizenprijzen zakten verder in elkaar 

omdat iedereen, al dan niet met betalingsproblemen, vastgoed wou verkopen. Het resultaat was nog 

meer bouwondernemingen die failleerden en banken die geconfronteerd werden met een situatie 

waarbij de waarde van het huis minder waard is dan de uitstaande hypotheekschuld. De 

ontwikkelingen zorgden ervoor dat banken nog amper bereid of in staat waren om krediet te 

verlenen.Tegelijkertijd voerde de overheid, noodgedwongen, besparingen door en werden lonen 
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 Een systeembank is een grote instelling met veel grensoverschrijdende activiteiten en die door de link met andere instellingen niet mag 

falen of anders een sneeuwbaleffect kan veroorzaken en het gehele financieel systeem zwaar kan verstoren (Eijfinger, 2013).  
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verlaagd. De bestedingen daalden dus nog meer waardoor de economische activiteit verder achteruit 

ging en het aantal wanbetalingen bij de banken enkel maar toenam.  

Het gevolg is dat de schuldenlast voor de overheid en gezinnen relatief groter werd aangezien het 

BBP en de waarde van vastgoed sterk daalde. Uiteindelijk moest er beroep gedaan worden op 

internationale financiële steun. Om de macro-economische onevenwichtigheden te herstellen 

werden structurele hervormingen doorgevoerd in de arbeidsmarkt en sociale zekerheid met lagere 

lonen en prijzen als gevolg. Deze maatregelen hebben echter pas een gunstige impact op iets langere 

termijn waardoor de Ierse economie een grote correctie onderging. 

De hoge huizenprijzen en de grote private schuldopbouw uit de afgelopen tien jaar speelden dus een 

cruciale rol. Banken kwamen in de problemen door verliezen op vastgoedleningen en grote 

afhankelijkheid van interbancaire kortetermijnfinanciering. De oorzaak lag niet bij toxische financiële 

producten of derivaten en een grote overheidsschuld, wel bij de lokale bouw- en vastgoedsector 

(Clarke & Hardiman, 2012; Dellepiane & Hardiman, 2011; Honohan, 2010; Kelly, 2009; Whelan 2010).  

Maar ook de EMU bood geen oplossing om snel te herstellen van de zware gevolgen. Door de 

afwezigheid van een politieke unie en bankenunie werd er onvoldoende actie ondernomen om de 

neerwaartse spiraal tussen de financiële positie van banken en overheden tegen te gaan. Redding 

van de banken gebeurde ad hoc en bleef voornamelijk een nationale aangelegenheid waardoor de 

financiële positie van overheden sterk aangetast werd. Bij afwezigheid van een opvangnet en 

centrale bank als lender of last resort werden langetermijnrentes speculatief opgedreven tot 

onhoudbare niveaus aangezien wanbetaling van een Europees land niet langer onmogelijk bleek te 

zijn. Door lidmaatschap van een muntunie zijn landen gevoeliger voor kapitaalvlucht aangezien geld 

gemakkelijk kan stromen naar de meer solvabele landen bij de afwezigheid van wisselrisico. 

Bovendien werd er vanuit Europa, vooral onder impuls van Duitsland en de andere sterkere landen, 

een politiek uitgestippeld van besparingen. Hierdoor werd de schuldencrisis in perifere landen alleen 

maar versterkt terwijl het mogelijk beter was geweest dat zwakkere landen konden genieten van een 

Europees, gecoördineerd expansief fiscaal beleid. De onvoltooide muntunie heeft op die manier 

mogelijk zelf bijgedragen tot de divergente ontwikkelingen tijdens de crisis. Sterke landen zoals 

Duitsland genieten van een historisch lage rente waardoor ze gemakkelijker fiscale consolidatie 

kunnen doorvoeren terwijl perifere landen veel moeten lenen en geconfronteerd worden met hoge 

rentes. 

Uiteindelijk werden er bijkomende maatregelen genomen. Zo richtte de ECB het Outright Monetary 

Transactions mechanisme op. Daarnaast werd het SGP hervormd met focus op het voorkomen van 

een procyclisch fiscaal beleid in tijden van economische expansie en strenger toezicht op nationale 

begrotingen door de Europese Commissie. Bovendien wordt er werk gemaakt van een sterke 

supranationale toezichthouder onder leiding van de ECB en kan het ESM voortaan rechtstreeks 

tussenkomen bij de redding van noodleidende banken. 

Stilaan ontstond het besef dat er noodzaak was aan de verdere uitbouw van het institutioneel kader 

van de EMU omdat de onvolledige muntunie mee aan de basis lag van de financiële instabiliteit 

tijdens de schuldencrisis. Gezamenlijke actie lijkt de beste remedie tegen de systeemcrisis en kan 

enerzijds gebeuren op het niveau van het monetair- en financieel beleid en anderzijds op dat van 

fiscaal beleid (De Grauwe, 2012a). 
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9. Algemeen besluit 

Ierland, ooit de Keltische tijger genoemd omwille van zijn sterke economische groei sinds midden 

jaren 90, is terechtgekomen in een zware economische crisis en een daaropvolgende schuldencrisis. 

Weinigen hadden een dergelijke zware globale financiële en Ierse crisis kunnen voorspellen. 

Aangezien Ierland een kleine open economie is, zou zelfs met eender welk beleid, de crisis sterk 

voelbaar zijn geweest. Maar in 2007, al voor het uitbreken van de financiële crisis, waren er sterke 

signalen dat de Ierse economie een significante correctie zou ondergaan. Strubbelingen op de 

internationale financiële markten, overgewaaid vanuit de Verenigde Staten na het faillissement van 

Lehman Brothers, zorgden in combinatie met niet-duurzame macro-economische ontwikkelingen in 

de jaren 2000, voor een dramatische schok. Er ontstond een vicieuze deflatoire spiraal met 

wederzijds versterkende interacties tussen vertraagde activiteit in de bouwsector, dalende 

huizenprijzen en overheidsinkomsten terwijl Ierse banken geen financiering meer vonden op de 

interbancaire markt en in het verleden massaal krediet hadden verleend.  

Om te verklaren hoe de Keltische tijger in dergelijke situatie terecht gekomen is en wat maakt dat net 

Ierland één van de landen is die het hardst getroffen werd, wordt gekeken naar een ingrijpende 

gebeurtenis in 1999. Het is het jaar waarin Ierland toetrad tot de eurogroep en waarbij de ECB het 

monetair beleid overnam van alle landen die een gezamenlijke munt zouden delen.  

Eurolidmaatschap heeft veel voordelen, maar de theorie van een optimale muntzone wijst echter 

ook op de nadelen. Het belangrijkste nadeel is de opgave van een soeverein monetair beleid om de 

lokale economie bij te sturen. De ECB voert immers een beleid voor de eurozone als geheel. Maar 

door de divergente macro-economische prestaties van de verschillende eurolanden is dit een 

moeilijke opgave. Moons en Van Poeck (2008) tonen dan ook aan dat het gevoerde monetair beleid 

duidelijk niet voldoet aan de noden van alle individuele eurolidstaten.  

Toen Ierland toetrad tot de EMU waren de Ierse economische omstandigheden geheel verschillend in 

vergelijking met de rest van de eurozone. Omdat de Ierse economische groei tussen 1999 en 2008 

systematisch 2 tot 3 procent hoger lag dan het eurogemiddelde en de inflatie bijna dubbel zo hoog, 

was het rentebeleid van de ECB dus vermoedelijk ook niet geheel afgestemd op de Ierse economie. 

Veel auteurs zoals De Grauwe (2010), Dineen et al. (2012), Eichengreen (2009), Honohan (2010), 

Regling en Watson (2010) en Taylor (2009) stellen dan ook dat EMU-lidmaatschap ertoe heeft geleid 

dat de rente voor Ierland vanaf 1999 veel te laag was, en aan de basis lag van de crisis doordat het 

heeft geleid tot een enorme private schuldopbouw en de vorming van een consumptie- en 

vastgoedzeepbel. Een lage rente maakt lenen immers goedkoop en stimuleert consumptie aangezien 

geld op een spaarboek niets opbrengt. Veel empirisch bewijs wordt echter niet geleverd. 

Daarom werd in deze masterproef onderzocht wat de rol is van de euro in het ontstaan van de Ierse 

crisis. In de eerste plaats werd onderzocht in welke mate het monetair beleid van de ECB, in de 

periode voorafgaand aan de crisis, afgestemd was op de noden van de Ierse economie. Daarnaast 

werd empirisch nagegaan welk verband er is tussen het one size fit all beleid van de ECB en het 

ontstaan van de Ierse vastgoedzeepbel en hoe een aangepast monetair beleid de Ierse crisis had 

kunnen verzachten. Maar omdat anno 2013 de euro nog steeds onder druk staat en ook de rol van 

de EMU tijdens de crisis niet onbesproken bleef, werd ook de rol van de institutionele 

onvolmaaktheden van de muntzone nader onderzocht. 
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Om een antwoord te formuleren op de centrale onderzoeksvragen werd gebruik gemaakt van zowel 

kwalitatief literatuuronderzoek als econometrische methodes aangezien deze onmisbaar zijn voor 

het schatten van de grootte van het verband tussen het monetair beleid en de vastgoedzeepbel. 

Om te kunnen beoordelen in welke mate het rentebeleid afgestemd was op de Ierse noden werd 

gebruik gemaakt van de Taylor-regel. Het is een monetaire beleidsregel in de vorm van een 

reactiefunctie die beschrijft hoe de centrale bank de beleidsrente bepaalt naargelang de evolutie van 

de inflatie en economische groei. Het model verklaart met andere woorden hoe de Europese 

interbancaire rente of de EONIA, de resultante van het rentebeleid van de ECB, bijgesteld wordt. 

Deze Taylor-regel werd econometrisch geschat met de Generalised Method of Moments aangezien 

de basisassumpties van kleinste kwadratenregressie niet voldaan zijn en er sprake is van 

endogeniteit. Hierdoor zou OLS vertekende schattingsresultaten opleveren en niet de werkelijke 

waarden weerspiegelen.  

De schattingsresultaten tonen aan dat het rentebeleid van de ECB, of zijn voorloper de EMI, tussen 

1994 en 2012 goed beschreven kan worden aan de hand van deze Taylor-regel. De resultaten 

suggereren dat als de inflatie in de eurozone met 1% stijgt, de ECB de rente verhoogt met gemiddeld 

2,1%. Bijgevolg is de renteverhoging voldoende groot om de reële rente, het verschil tussen de 

rentevoet en de inflatie, te doen stijgen waardoor het beleid prijsstabiliserend werkt, conform de 

officiële beleidsverklaring van de ECB. De centrale bank lijkt bij zijn rentebeleid, dat dus afgestemd is 

op de eurozone als geheel, ook de conjunctuur in overweging te nemen en niet enkel de inflatie. Als 

de output gap, het procentuele verschil tussen het werkelijk BBP en het potentieel BBP op lange 

termijn, met 1% toeneemt, reageert de ECB met een renteverhoging van gemiddeld 1,1%. De ECB 

voert dus een leaning-against-the-wind-beleid met een meer restrictief monetair beleid wanneer de 

economische groei hoger is, en een expansief beleid bij een lager niveau van economische activiteit.  

Dit betekent echter niet dat het rentebeleid voldeed aan de Ierse noden. Vanaf 1999 was de rente 

voor Ierland dan ook persistent te laag als gevolg van de afwijkende Ierse macro-economische 

situatie ten opzichte van de geaggregeerde eurozone. Een contrafeitelijke simulatie, waarbij 

nagegaan wordt wat de rente voor Ierland zou zijn geweest wanneer de ECB perfect rekening had 

gehouden met de Ierse gegevens, toont aan dat de Ierse rente volgens de Taylor-regel tussen 1999 

en 2007 ongeveer 6,7% hoger had moeten zijn om de economie niet te laten ontsporen.  

Tegelijkertijd steeg tussen 1994 en 2007 de nationaal gemiddelde nieuwbouwprijs met 340%, wat 

overeenkomt met een stijging van € 70.000 naar € 330.000. Gedurende deze periode kende Ierland 

dan ook de sterkste stijging in huizenprijzen van alle OESO-landen. Inzoomende op het post-

tijgertijdperk van 2001 tot 2007, steeg de prijs van een gemiddelde Ierse nieuwbouwwoning met 

76%. Maar nadat huizenprijzen hun piek bereikten in het tweede kwartaal van 2007 stortten prijzen 

in elkaar met een gemiddelde waardedaling van 35% tot 45% tegen begin 2012. De oververhitte 

vastgoedsector lag dan ook mee aan de basis van de crisis (Department of the Environment, 

Community and Local Government, 2013).  

Aangezien bewezen werd dat het rentebeleid niet voldeed aan de noden van de Ierse economie 

werd verder onderzocht welk verband er is tussen het rentebeleid van de ECB en de sterk gestegen 

huizenprijzen. Om de impact van de te lage rente na te gaan, werd voor de periode tussen 1994 en 

eind 2011 een huizenprijsmodel geschat met behulp van kleinste kwadratenregressie. Hierbij worden 

de nationaal gemiddelde nieuwbouwprijzen verklaard met de gemiddelde hypotheekrentevoet, het 
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gemiddeld beschikbaar inkomen per capita en de bevolkingsgroei, terwijl gecorrigeerd wordt voor 

het prijsafremmend effect van meer aangeboden woningen. Er wordt dus rekening gehouden met 

het effect van het sterk gestegen inkomen en de toegenomen Ierse bevolking aangezien beide mee 

de vraag naar vastgoed, en dus ook de prijzen, grotendeels bepalen. Door het uitzuiveren van andere 

effecten kan het effect van de hypotheekrente op zich worden bepaald.  

Zoals verwacht, geeft het model aan dat een hoger inkomensniveau zorgt voor hogere huizenprijzen. 

Wanneer het inkomen met 1% toeneemt, zullen de huizenprijzen op lange termijn stijgen met 

gemiddeld 1,6%. Het onderzoek toont tevens aan dat de Ierse bevolkingsgroei een belangrijke rol 

heeft gespeeld. Een toename van de bevolking met 1% leidt uiteindelijk tot 3,4% hogere 

huizenprijzen. Maar belangrijk is dat wanneer de hypotheekrentevoet 1% stijgt, de gemiddelde 

huizenprijs drie maanden later ongeveer afneemt met 2,2%. Omgekeerd, wanneer de rente 1% lager 

is, zal de prijs van huizen drie maand later toenemen met hetzelfde percentage. De totale 

langetermijnimpact van één procentpunt verandering in rentevoet bedraagt zelfs 6,7%.  

Vervolgens werd nagegaan hoe een alternatief rentebeleid, zoals bepaald aan de hand van de 

geschatte Taylor-regel en de contrafeitelijke simulatie, huizenprijzen zouden hebben beïnvloed. 

Hiervoor werd de gemiddelde Ierse hypotheekrente verklaard aan de hand van de EONIA. Het idee is 

dat de Ierse hypotheekrentevoeten sterk gekoppeld zijn aan de EONIA of kortetermijnrente 

aangezien 85% van de Ierse hypothecaire contracten vastgelegd zijn met variabele rente. Een 

wijziging in de officiële beleidsrente van de ECB heeft dus vermoedelijk een grote invloed op de 

rentevoeten van nieuwe en al aangegane hypotheekleningen (Fitzgerald, 2012; Fitzpatrick & 

McQcuinn, 2007; McQuinn & O’Reilly, 2008). De analyse leidt tot de conclusie dat de contrafeitelijke 

hypotheekrentevoet tussen 1999 en 2008 dan ook gemiddeld 9,9% zou moeten bedragen, tegenover 

een werkelijke rente van gemiddeld 4,65%.  

Wanneer deze contrafeitelijke rente wordt toegepast op het huizenprijsmodel blijkt dat vanaf eind 

1999, de werkelijke en de contrafeitelijke gemiddelde woningprijs van elkaar beginnen af te wijken. 

Het is vooral in de beginjaren van de EMU dat beide reeksen een ander verloop vertonen. Terwijl de 

jaarlijkse gemiddelde groeivoet van de Ierse gemiddelde nieuwbouwprijs tijdens de periode van 1999 

tot 2007 maar liefst 11,15% bedroeg, zouden huizenprijzen onder het alternatief rentebeleid 

jaarlijkse slechts met 6,8 tot 8 procent zijn gestegen. Midden 2007, net voor het instorten van de 

vastgoedzeepbel, zouden Ierse huizenprijzen dan ook ongeveer 25 tot 30 procent lager zijn geweest 

dan de werkelijke. Bijgevolg zou de correctie tijdens de crisisjaren veel kleiner zijn geweest en in 

plaats van een radicale instorting van de markt zou er sprake zijn geweest van een zachte landing. De 

impact op de tewerkstelling, de overheidsfinanciën en de banken zou veel kleiner zijn geweest. De 

lage rente heeft namelijk niet alleen invloed op de huizenprijzen maar onrechtstreeks ook op tal van 

andere macro-economische onevenwichtigheden meer bepaald de assymetrische omvang van de 

bouwsector, de verandering in belastingontvangstenstructuur, de grote private schuldopbouw  en de 

exportcompetitiviteit. 

Zo suggereren verschillende studies dat als huizenprijzen stijgen, het aantal afgewerkte woningen of 

de hoeveelheid investeringen in vastgoed sterk toeneemt (Andrews et al., 2011; Bacon & Maccabe, 

2000; Fitz Gerald et al. 2008; McQuinn, 2004). Het jaarlijks aantal afgewerkte woningen bereikte in 

2007 een piek met maar liefst 93.500 nieuwe woningen terwijl schattingen op basis van de 

demografische evolutie aangeven dat de vraag naar woningen op middellange termijn jaarlijks 
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ongeveer 45.000 bedraagt (Addison & Smyth, 2010; McGuire & Smyth, 2005). Het gevolg is dat de 

bouwsector in 2007 verantwoordelijk was voor 12,6% van de totale tewerkstelling terwijl het 

Europees gemiddelde 8% bedroeg. Wanneer indirecte werkgelegenheid meegerekend wordt, 

vertegenwoordigde de sector zelfs 19% van de totale tewerkstelling. Dit verklaart waarom de 

werkloosheid door de bouwstop met het uitbreken van de vastgoedcrisis pijlsnel de hoogte in ging. 

Daarnaast verhoogde de overheid de lonen van ambtenaren wat in combinatie met de sterke groei in 

de bouwsector en zeer lage werkloosheidsgraad leidde tot opwaartse druk op de lonen en prijzen 

waardoor de Ierse exportsectoren inboetten aan internationale looncompetitiviteit (Department of 

Finance, 2013; Dineen et al., 2012; Gurdgiev et al. 2011; Honohan, 2009; Lane, 2006a). 

Verder zorgde de stellaire groei in de bouwsector voor veel extra belastinginkomsten waarmee de 

overheid lasten op arbeid kon verlagen terwijl ook andere uitgaven toenamen. Deze tendens zorgde 

echter voor een verandering in de belastingontvangstenstructuur. In 2006, op het hoogtepunt van de 

activiteit in de residentiële bouwsector, waren 16% van de totale belastingsinkomsten rechtstreeks 

toe te wijzen aan vastgoedtransacties exclusief de inkomensbelasting op de werkgelegenheid in de 

bouwsector. Een terugval in de vastgoedmarkt had dan ook grote gevolgen (Addyson-Smith et al., 

2010; Dellepiane & Hardiman, 2011; Gurdgiev et al., 2011). 

Ten slotte leert de literatuur dat er een wederzijds versterkend verband is tussen stijgende 

huizenprijzen en private schuldopbouw. Als huizenprijzen stijgen, kunnen hypotheekleners meer 

onderpand geven waardoor banken gemakkelijker krediet verlenen. Bovendien, hoe sterker 

huizenprijzen stijgen, hoe meer mensen willen lenen want het lijkt een goede investering. Er ontstaat 

met andere woorden een opwaartse spiraal tussen de grootte van toegekende hypotheekleningen 

en huizenprijzen. Het gevolg was dat de totale uitstaande hypotheekschuld tijdens de periode van 

2002 tot 2008 verdrievoudigde tot 123 miljard euro terwijl het totaal uitstaand kredietvolume, 

verleend door de binnenlandse banksector, meer den twee keer zo groot was als het Iers BBP of de 

totale waarde van alle Ierse geproduceerde goederen en diensten in één jaar tijd (Addison-Smyth et 

al., 2009; Fitzpatrick & McQuinn, 2007; Kelly, 2009; McCarthy & McQuinn, 2011).  

Een eigen Iers monetair beleid garandeert evenwel niet dat er een optimaal rentebeleid zou zijn 

gevoerd. Bovendien waren er andere manieren om de Ierse economie te stabiliseren. Fiscaal en 

macro-prudentieel beleid zijn immers beleidsinstrumenten die bij afwezigheid van het rente-

instrument de lokale economie hadden kunnen bijsturen. Maar op basis van de uitgevoerde 

literatuurstudie over de Ierse economische situatie in de aanloop naar de vastgoedzeepbel, wordt 

besloten dat ook de overheid en nationale financiële toezichthouders te kort schoten. De overheid 

voerde een procyclisch fiscaal beleid, deed niets, terwijl ze bijvoorbeeld via afschaffing van 

aftrekbaarheid van hypothecaire rentes of niet-belastbaarheid van vastgoedeigendom de vorming 

van de vastgoedzeepbel mogelijk wat had kunnen tegengaan. Ook nationale toezichthouders grepen 

niet in op het moment dat kredietvoorwaarden zeer laks werden. Zo werden, vooral in laatste jaren 

van de zeepbel, veel leningen toegestaan waarbij 100% van de aankoopwaarde van een woning werd 

gefinancierd. Het gevolg is dat wanneer huizenprijzen daalden er veel leningen waren waarbij de 

waarde van de woning lager was dan de uitstaande hypotheek. Bijgevolg lag eurolidmaatschap 

misschien niet alleen aan de basis van de crisis en is een andere les dat lidmaatschap van een 

onvolmaakte muntunie vereist dat landen zichzelf de nodige discipline opleggen (Honohan, 2009; 

Honohan, 2010). 
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Paradoxaal genoeg was uizicht op lagere rente- en kapitaalkosten een belangrijke reden om toe te 

treden tot de EMU, terwijl het een klimaat creëerde voor een niet-duurzame kredietexpansie. Het 

enthousiasme van de tijgerjaren werd als het ware doorgetrokken naar tijden waarin de 

omstandigheden niet meer dezelfde waren. Geïnitieerd door de lage rente, ontstond er een zichzelf 

versterkende golf van nationaal optimisme dat het menselijk gedrag ging overheersen tot iedereen 

begon in te zien dat prijzen niet konden blijven stijgen en een woning onbetaalbaar werd. Het gevolg 

was dat de publieke interesse in vastgoed plots sterk begon te dalen (De Grauwe, 2010; Shiller, 

2007). 

Eind 2006 begonnen vastgoedprijzen te stabiliseren. De economische groei begon te vertragen en 

stilaan boekten banken verlies op hypotheekleningen toegekend aan zowel particulieren als 

vastgoedontwikkelaars. De activiteit in de bouwsector viel terug, de werkloosheid nam toe, het 

inkomen daalde en mensen consumeerden minder terwijl de overheidsinkomsten afnamen. De 

macro-economische onevenwichtigheden uit het verleden zorgden ervoor, in combinatie met de 

wereldwijde financiële crisis, dat de overheid moest tussenkomen voor het redden van de banken. 

Maar op die manier werden private schulden en verliezen gesocialiseerd.  

De kredietwaardigheid van de Ierse overheid werd twijfelachtig en er ontstond wantrouwen 

tegenover Ierse overheidsobligaties waardoor de rente steeg en er amper geld kon opgehaald 

worden op de financiële markt voor schuldfinanciering. Als gevolg boekten ook banken bijkomende 

verliezen aangezien de Ierse overheidsobligaties daalden in waarde. Er ontstond een algemeen 

gevoel van onzekerheid en pessimisme, het vertrouwen was helemaal weg en huizenprijzen zakten 

verder in elkaar omdat iedereen, al dan niet met betalingsproblemen, vastgoed wou verkopen. Het 

resultaat was nog meer bouwondernemingen die failleerden en banken die geconfronteerd werden 

met een situatie waarbij de waarde van het huis minder waard was dan de uitstaande 

hypotheekschuld. De ontwikkelingen zorgden ervoor dat banken nog amper bereid of in staat waren 

om krediet te verlenen. Tegelijkertijd voerde de overheid noodgedwongen, en onder Europese druk, 

besparingen door en werden lonen verlaagd. De bestedingen daalden daardoor nog meer waardoor 

de economische activiteit verder achteruit ging en het aantal wanbetalingen bij de banken enkel 

maar toenam.  

De hoge huizenprijzen en de grote private schuldopbouw uit de afgelopen tien jaar speelden dus een 

cruciale rol. De oorzaak van de Ierse (banken)crisis lag dus niet bij toxische financiële producten of 

derivaten en een grote overheidsschuld, wel bij de lokale bouw- en vastgoedsector. Banken kwamen 

in problemen door verliezen op vastgoedleningen maar ook door grote afhankelijkheid van 

interbancaire kortetermijnfinanciering. De financiële markten waren, dankzij de euro en de 

afwezigheid van een wisselrisico, immers sterk geïntegreerd geraakt waardoor banken steeds minder 

gebruik maakten van de traditionele spaardeposito’s en steeds meer beroep deden op internationale 

fondsen. (Dellepiane & Hardiman, 2011; Honohan, 2010; Kelly, 2009; Whelan 2010).  

Nochtans zou verwacht worden dat EMU-lidmaatschap zou helpen in het herstellen van de gevolgen 

van de crisis. Daarom werd op basis van de literatuur nader bestudeerd wat de rol was van de EMU 

tijdens de crisis. De analyse leert echter dat de afwezigheid van een federale, politieke en fiscale unie 

een omgeving vormde waarin de financiële bankencrisis zich persistent kon uitspreiden over de 

gehele eurozone. Dit leidde uiteindelijk tot de schuldencrisis waarbij Ierland beroep moest doen op 

internationale steun.  
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Door de afwezigheid van een politieke- en bankenunie werd er onvoldoende actie ondernomen om 

de neerwaartse spiraal tussen de financiële positie van banken en overheden tegen te gaan. Redding 

van grote banken gebeurde immers ad hoc en bleef voornamelijk een nationale aangelegenheid. 

Naast de economische teruggang is het redden van banken dan ook de grootste oorzaak van de 

zware overheidstekorten. Door de afwezigheid van een groot opvangnet of centrale bank als lender 

of last resort werden langetermijnrentes speculatief opgedreven tot onhoudbare niveaus aangezien 

wanbetaling van een Europees land, sinds het Grieks debacle, niet meer onmogelijk bleek te zijn. 

Door lid te zijn van een muntunie zijn landen immers gevoeliger voor een kapitaalvlucht aangezien 

geld gemakkelijk kan stromen naar de meer solvabele landen bij de afwezigheid van wisselrisico. 

Bovendien werd er vanuit Europa, vooral onder impuls van Duitsland en de andere sterkere landen, 

een politiek uitgestippeld van besparingen. Om de macro-economische onevenwichtigheden te 

herstellen werd er overgegaan tot een interne devaluatie. Hiervoor werden structurele 

hervormingen doorgevoerd in de arbeidsmarkt en sociale zekerheid met lagere lonen en prijzen als 

resultaat, waarmee in principe de competitiviteit zou moeten herstellen. Maar dergelijk ingrijpen 

heeft enkel effect op middellange termijn. Hierdoor werd de economische- en schuldencrisis in 

perifere landen alleen maar versterkt. Geen groei betekent dat de relatieve omvang van de schulden, 

als percentage van het BPP, enkel toeneemt waardoor bijkomende besparingen zich opdringen en 

leidt tot een Catch-22. Het was dus beter geweest dat zwakkere landen konden genieten van een 

Europees, gecoördineerd expansief fiscaal beleid onder het motto: “The boom, not the slump, is the 

right time for austerity at the Treasury” (Keynes, 1937, p. 4). De onvoltooide muntunie heeft dus 

mogelijk zelf bijgedragen tot de divergente ontwikkelingen tijdens de crisis en niet alleen in de 

aanloop naar de crisis. Sterke landen zoals Duitsland genieten van een historisch lage rente waardoor 

ze gemakkelijker fiscale consolidatie kunnen doorvoeren terwijl perifere landen veel moeten lenen 

en geconfronteerd worden met hoge rentes.  

Uiteindelijk werden bijkomende maatregelen genomen en ontstond het besef dat er noodzaak was 

aan de uitbouw van het institutioneel kader van de EMU. Gezamenlijke actie lijkt de beste remedie 

tegen de systeemcrisis en kan enerzijds gebeuren op het niveau van het monetair- en financieel 

beleid en anderzijds op dat van fiscaal beleid (De Grauwe, 2012a; Giavazzi & Spaventa, 2010). 

Dus, de EMU heeft een gezamenlijk monetair beleid maar geen gezamenlijke schatkist en de 

politieke eensgezindheid om de crisis krachtdadig aan te pakken bleek beperkt te zijn. Solidariteit, 

ooit de basis van het Europees project, werd tijdens de crisis duidelijk op de proef gesteld. De 

besparingsdrift kan in vraag worden gesteld en leidt mogelijk tot een vernauwing van de sociale en 

politieke steun voor de EMU in zijn huidige vorm (De Grauwe, 2012a). Daarbij komt dat de euro zelf 

heeft bijgedragen tot het ontstaan van de Ierse crisis omdat het one size fit all beleid van de ECB 

haaks stond op de Ierse economische conjunctuur en afgestemd was op de grotere economiën in de 

eurozone die een veel lagere rente nodig hadden. De te lage rente veroorzaakte dan ook een 

vastgoedzeepbel en ander macro-economische onevenwichtigheden. Tegelijkertijd heeft de EMU 

mogelijk bijgedragen tot een verergering van de situatie, of bood op zijn minst geen oplossing voor 

de crisis. Er is dan ook overeenstemming dat het noodzakelijk is om de EMU uit te bouwen tot een  

fiscale en politieke unie al zullen politieke en culturele verschillen een grote uitdaging blijven om tot 

compromissen te komen. (De Grauwe, 2012a; Favero & Misscale, 2011; Lane, 2012). Toch biedt de 

crisis misschien de opportuniteit om de euro institutioneel te versterken, zeker wanneer men de 

verwezenlijkingen van de afgelopen jaren niet teniet wil doen en de opinie van de voorzitter van de 

ECB deelt: “The euro is irreversible” (Draghi, 2012, §3).  



 

127 
 

10. Literatuurlijst 

Abraham, J. M., & Hendershott, P. H. (1996). Bubbles in metropolitan housing markets. Journal of 

Housing Research, 7(2), 191-207. 

Ahrend, R., Cournède, B., & Price, R. (2008). Market excess and financial turmoil [Working paper No. 

597]. Paris: OECD. 

Aucremanne, L., Collin, M., & Stragie, T. (2007). Assessing the gap between observed and perceived 

inflation in the euro area: Is the credibility of the HICP at stake [Discussion Paper No. 112]. 

Brussels: National Bank of Belgium. 

Addison-Smyth, D., & McQuinn, K. (2010). Quantifying revenue windfalls from the Irish housing 

 market. The Economic and Social Review, 41(2), 201-233.  

Addison-Smyth, D., McQuinn, K., & O’Reilly, O. (2009). Modelling credit in the Irish mortgage market. 

 The Economic and Social Review, 40(4), 371-392.  

Angeloni, I., & Ehrmann, M. (2004). Euro area inflation differentials [Working paper No. 388]. 

 Frankfurt: European Central Bank. 

Andrews, D., Caldera, S., & Johansson, A. (2011). Housing markets and structural policies in OECD 

 countries [Working paper No. 836]. Paris: OECD. 

Art. 104, The Maastricht Treaty, provisions amending the treaty establishing the European Economic 

 Community with a view to establishing the European Community: Economic policy. Treaty on 

 European Union, Maastricht 7 February 1992. Retrieved from Eurolex: http://eur-

 lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001 

Avellaneda, S. D., & Hardiman, N. (2010). The European context of Ireland’s economic crisis. The 

 Economic and Social Review, 41(4), 473-500. 

Bacon, P., & MacCabe, F. (2000). The housing market in Ireland: An economic evaluation of trends 

 and prospects. Peter Bacon & Associates, association with MacCabe, Retrieved from the 

 Environment, Community and Local Government: 

 http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Housing/FileDownLo

 ad,2075,en.pdf 

Baldwin, R. E. (2006). In or out: does it make a difference? An evidence based analysis of the trade 

 effects of the euro. London: Center for Economic Policy Research. 

Baldwin, R. E., Frankel, J. A., & Melitz, J. (2006). The euro’s trade effect [Working paper No. 594]. 

 Frankfurt: ECB. 

Baltagi, B., H. (2008). Econometrics. Berlin: Springer. 

Barry, F., Fitz Gerald, J. (2001). Irish fiscal policy in EMU and the Brussels-Dublin controversy. 

 Stockholm: Swedish Committee on Stabilization Policy in EMU. 



 

128 
 

Baum, C. F., Schaffer, M. E. (2003). Instrumental variables and GMM: Estimation and testing. The 

 Stata Journal, 3(1), 1-31. 

Baum, C. F. (2007). Enhanced routines for instrumental variables/GMM estimating and testing 

 [Discussion paper No. 2007/06]. Edinburgh: Centre for Economic Reform and 

 Transformation. 

Baum, C. F. (2009). Instrumental variables and panel data methods in economics and finance 

 [Powerpoint presentation]. Berlin: Boston College. 

Beetsma, R., & Giuliodori, M. (2010). The macroeconomic costs and benefits of the EMU and other 

 monetary unions: An overview of recent research. Journal of Economic Literature, 48, 603-

 641. 

Beffy, O., P., Ollivaud, P., Richardson, P, & Sédillot, F. (2006). New OECD methods for supply-side and 

 medium-term assessments: A capital services approach [Working paper No. 482]. Paris: 

 Organisation for Economic Co-operation and Development. 

Belke, A., & Polleit, T. (2007). How the ECB and the US FED set interest rates. Applied Economics, 

 39(17), 2197-2209. 

Benneker, B. (9 augustus 2007). ECB: 94.8 miljard euro om kredietcrisis te bezweren. Opgehaald op 

 26 februari 2013 van Elsevier: http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2007/8/ECB-948-

 miljard-om-kredietcrisis-te-bezweren-ELSEVIER132842W/ 

Bergin, A., & Kearney, I. (2004). Human capital, the labour market and productivity growth in Ireland 

 [Working Paper No. 158]. Dublin: Economic and Social Research Institute. 

Bernanke, B. (2004, May 20). Gradualism. Speech at Washington University at an economics 

 luncheon co-sponsored by the Federal Reserve Bank of San Francisco. Retrieved from Federal 

 Reserve: www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/200405202/default.htm 

Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business 

 cycle framework. In J. B. Taylor & M. Woodford (Eds.). Handbook of macroeconomics (pp. 

 1341-1393). Oxford: Elsevier. 

Björksten, N., & Syrjänen, M. (2000). How problematic are internal euro area differences [Working 

 paper No. 14]? San Domenico di Fiesole: European University Institute Robert Schuman 

 Centre for Advanced Studies. 

Blanchard, O. (2006). European unemployment: The evolution of facts and ideas. Economic Policy, 

 21(45), 5-59. 

Blanchard, O. (2009). Macroeconomics. London: Pearson Education International. 

Blanchard, O., Dell’ Ariccia, G., & Mauro, P. (2010). Rethinking macroeconomic policy [Staff position 

 note No. 10/03]. Washington: IMF. 

Blattner, T., Catenaro, M., Ehrmann, M., Strauch, R., & Turunen, J. (2008). The predictability of 

 monetary policy [Occasional paper series No. 83]. Frankfurt: European Central Bank. 



 

129 
 

Boonstra, W. (2009). Maak de euro sterker [Special kennis en economisch onderzoek]. Utrecht: 

 Rabobank. 

Borio, C.,  Furfine, C., & Lowe, P. (2001). Procyclicality of the financial system and financial stability: 

 Issues and policy options [Working paper No. 1]. Basel: Bank of International Settlements. 

Borio, C. (2008). The Financial turmoil of 2007: A preliminary assessment and some policy 

 considerations [Working paper No. 251]. Basel: Bank for International Settlements. 

Botta, A. (2012). Conflicting claims in the euro zone? Austerity’s myopic logic and the European 

 federal union in a post-kenesian eurozone center-periphery model [Policy note No. 2008/8]. 

 New York: Levy Economics Institute of Bard College 

Brunnermeier, M., Garicano, L., Lane, P. R., Pagano, M., Reis, R., Santos, T, Van Nieuwerburgh, S., & 

 Vayanos, D. (2011). European safe bonds. Retrieved, May 1, 2013 from euro-nomics:

 http://euro-nomics.com/wp-content/uploads/2011/09/ESBiesWEBsept262011.pdf    

Busetti, F., Forni, L., Harvey, A., & Vendetti, F. (2007). Inflation convergence and divergence within 

 the European Monetary Union. International Journal of Central Banking, 3(2), 95-121. 

Carter, H. R., Griffiths, W. E., Lim, G. C. (2012). Principles of econometrics (4th ed.). John Wiley & 

 Sons.   

Castelnuovo, E. (2007). Taylor rules and interest rate smoothing in the euro area. The Manchester 

 School, 75(1), 1-16. 

Castro, V. (2008). Are central banks following a linear or nonlinear (augmented) Taylor rule [Working 

 paper No. 872]. Warwick: University of Warwick. 

Ceccehtti, G. S. (2000). Making monetary policy: Objectives and rules. Oxford Review of Economic 

 Policy, 16(4), 43-59.  

Central Bank of Ireland. (2007). Financial stability report 2007. Dublin: Central Bank & Financial 

 Services Authority of Ireland. Retrieved from 

 http://www.centralbank.ie/publications/pages/financialstabilityreport.aspx   

Central Bank of Ireland. (2012). Credit, money and banking statistics. Retrieved from 

 http://www.centralbank.ie/polstats/stats/cmab/Pages/HouseholdCredit.aspx 

Central Bank of Ireland. (2013). Information release: Residential mortgage arrears and repossessions 

 statistics Q4 2012. Retrieved April 13, 2013 from 

 http://www.centralbank.ie/polstats/stats/mortgagearrears/Pages/releases.aspx 

Central Statistics Office. (2011). National income and expenditure 2010. Dublin: the Stationary Office 

Central Statistics Office. (2012). Quarterly national household survey: Quarter 3 2012. Dublin: the 

 Stationary Office. 

Chow, G. C. (1960). Test of equality between sets of coefficients in two linear regressions. 

 Econometrica, 28(3), 591-605. 



 

130 
 

Chow, G. C. and A. -l. Lin (1971) Best linear unbiased interpolation, distribution, and extrapolation of 

 time series by related series. The Review of Economics and Statistics, 53(4), 372-375. 

Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (1998). Monetary policy rules in practice: Some international 

 evidence. European Economic Review, 42, 1033-1067. 

Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: A new Keynesian 

 perspective. Journal of Economic Literature, 37(4), 1661-1707. 

Clarke, B., & Hardiman, N. (2012). Crisis in the Irish banking system [Working paper No. 2012/03]. 

 Dublin: UCD Geary Institute. 

Cogan, J. F., Cwik, T. J., Taylor, J. B., & Wieland, V. (2010). New keynesian versus old keneysian 

 government spending multipliers. Journal of Economic Dynamics & Control, 34(3), 281-295. 

Conefrey, T., &  Fitz Gerald, J. (2010). Managing housing bubbles in regional economies under Emu: 

 Ireland and Spain. National Institute of Economic and Social Research, 211(1), R27-R44. 

Cottrell, A., & Lucchetti, R. J. (2012). Gretl user’s guide: Gnu regression, econometrics and time-series 

 library. Retrieved from http://gretl.sourceforge.net/ 

Deloitte. (2012). Budget 2012: Moving in the right direction. Retrieved from 

 http://www.deloitte.com/assets/Dcom 

 Ireland/Local%20Assets/Documents/Budget/IE_budget_publication_2012.pdf 

De Grauwe, P., & Mongelli, F. P. (2005). Endogeneities of optimum currency areas: What brings 

 countries sharing a single currency closer together  [Working paper No. 468]. Frankfurt: ECB. 

De Grauwe, P. (2009a). Economics of monetary union (8th ed.). Oxford: Oxford University Press. 

De Grauwe, P. (2009b). The euro at ten: Achievements and challenges. Empirica, 36(1), 5-20. 

De Grauwe, P. (2010). The financial crisis and the future of the euro [European Economic 

 Policy Briefings No. 21]. Bruges: College of Europe, department of European economic 

 studies. 

De Grauwe, P. (2011). A less punishing, more forgiving approach to the debt crisis in the euro zone 

 [Policy brief No. 230]. Brussels: Center for European Policy Studies. 

De Grauwe, P. (2012a). The governance of a fragile Eurozone. The Australian Economic Review, 

 45(3), 255-268.  

De Grauwe, P. (2012b). Lessons from the euro crisis for east Asian monetary relations. The World 

 Economy, 35(4), 405-418.  

De Grauwe, P. (2012c). How to avoid a double-dip recession in the eurozone [Discussion paper]. 

 Brussels: Centre for European Policy Studies. 



 

131 
 

De Grauwe, P., & Ji, Y. (2013a). Self-fulfilling crises in the Eurozone: An empirical test. Journal of 

 International Money and Finance, 34(4), 15-36.  

De Grauwe, P, & Ji, Y. (2013b). Panic-driven austerity in the euro zone and its implications [Vox 

 columns]. Retrieved, April 19, 2013 from VOX EU: http://www.voxeu.org/article/panic-

 driven-austerity-eurozone-and-its-implications 

Dellepiane, S., & Hardiman, N. (2011). Governing the Irish economy: A triple crisis [Working paper No. 

 2011/03]. Dublin: UCD Geary Institute. 

Delors, J. (1989). Report on economic and monetary union in the European Community. Hanover: 

 Committee for the Study of Economic and Monetary Union. 

De Morgen. (12 september 2012). ECB krijgt toezicht over banken in eurozone. Opgehaald van 

 http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1499605/2012/09/12/ECB-

 krijgt-toezicht-over-banken-in-eurozone.dhtml 

Department of Finance. (2013). Budgetary and economic statistics. Retrieved from 

 http://www.finance.gov.ie/viewdoc.asp?DocID=7397&CatID=14&StartDate=1+January+2013 

Department of the Environment, Community and Local Government. (2013). Housing statistics. 

 Retrieved from the Irish government : 

 http://www.environ.ie/en/Publications/StatisticsandRegularPublications/HousingStatistics/ 

De Standaard. (6 september 2012). Europese centrale bank gaat obligaties opkopen. Opgehaald  van 

 http://www.standaard.be/cnt/DMF20120906_094 

Dineen, D., Kennedy, J., & Palcic, D. (2012). Ireland: From good example to major warning. In A. 

 Bhushan (Ed.). How to prevent the next crisis, lessons from country experience of the global 

 financial crisis (pp. 29-54). Ontario: the North-South institute. 

Draghi, M. (2012). Introductory statement to the press conference with Q&A. Retrieved from the  ECB: 

 http://www.ecb.int/press/pressconf/2012/html/is120802.en.html 

Duca, J. V., Muellbauer, J., & Murphy, A. (2010). Housing markets and the financial crisis of 2007 - 

 2009: Lessons for the future. Journal of Financial Stability,6(4), 203-217. 

Duffy, D.,  Fitz Gerald, J., & Kearnet, I. (2005). Rising house prices in an open labour market. The 

 Economic and Social Review, 36(3), 251-272. 

ECB. (2005). Monetary policy and inflation differentials in a heterogeneous currency area [Monthly 

 bulletin May 2005]. Frankfurt: European Central Bank. 

ECB. (2007). Monthly bulletin: August 2007. Frankfurt: European Central Bank. 

ECB.  (2009). Housing finance in the euro area [structural issue report]. Frankfurt: European Central 

 Bank. 



 

132 
 

ECB. (2010). Opinion of the European central bank on independence, confidentiality and the 

 prohibition of monetary financing [2010/25]. Retrieved from

 http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/en_con_2010_25_f_sign.pdf 

ECB. (2011a). The monetary policy of the ECB. Frankfurt: European Central Bank. 

ECB. (2011b). Monthly bulletin: November 2011. Frankfurt: European Central Bank. 

ECB. (2012a). Monetary policy: Objective of monetary policy. Retrieved March 23, 2012, from 

 http://www.ecb.int/mopo/html/index.en.html  

ECB. (2012b). Glossary. Retrieved March 23, 2012, from

 http://www.ecb.int/home/glossary/html/glosse.en.html#189 

ECB. (2012c). Financial integration in Europe: April 2012. Frankfurt: European Central Bank. 

ECB. (2012e). Technical features of outright monetary transactions. Retrieved from 

 http://www.ecb.int/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html 

ECB. (2013a). EONIA: Monthly data. Retrieved February 20, 2013 from 

 http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=143.FM.M.U2.EUR.4F.MM.EONIA.HSTA 

ECB. (2013b). Statistical data warehouse ECB. Retrieved February 20, 2013 from 

 http://sdw.ecb.europa.eu/home.do;jsessionid=B549FA2CEE02A70F6083D325C0C591E9 

ECB. (2013c). Transmission mechanism of monetary policy. Retrieved from 

 http://www.ecb.europa.eu/mopo/intro/transmission/html/index.en.html 

ECB. (2013d). Details on securities holdings acquired under the SMP [Press release]. Retrieved from 

 the ECB: http://www.ecb.int/press/pr/date/2013/html/pr130221_1.en.html 

ECB. (2013e). Establishing the single supervisory mechanism. Retrieved from 

 http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130129_1.en.html 

Elliott, L. (2012, 7 august). Global Financial crisis: Five key stages 2007-2011. Retrieved February 26, 

 2013 from the Guardian: http://www.guardian.co.uk/business/2011/aug/07/global-financial-

 crisis-key-stages 

Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient test for an autoregressive unit root. 

 Econometrica, 64(4), 813-836. 

Eichengreen, B. (2009). The crisis and the euro [Working paper No. 23]. Madrid: Elcano Royal 

 Institute. 

Eichengreen, B. (2010). Imbalances in the euro area [Working paper]. Berkeley: University of 

 California. 

Eijfinger, C. W. (2013). Single resolution mechanism. Brussels: European Parliament-Directorate 

 General  for Internal Policies. 

EMI. (1997). The European Monetary Institute. Frankfurt: European Monetary Institute. 



 

133 
 

Engle, R. F., & Granger, W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation 

 and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. 

European Commission. (1998). Commission’s recommendation concerning the third stage of 

 economic and monetary union: Commission convergence report 1998. Luxembourg: Office for 

 Official Publications of the European Communities. 

European Commission. (2010). Divergences within the euro area: Threat and opportunity. European 

 Economy News, 19, 8-9. 

European Commission. (2012). Towards a banking union [Memo No. 12/656]. Retrieved April 30, 

 2013 from http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-656_en.htm?locale=en 

European Commission. (2013a). Economic and financial affairs: AMECO database. Retrieved from 

 http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm 

European Commission. (2013b). HICP-CPI differences. Brussels: Directorate-general, Economic and 

 Regional Statistics. 

European Union (2012).  Consolidated versions of the treaty on European Union  and the treaty  on 

 the functioning of the European Union. The Official Journal of the European Union, 22, 

 notice. No. 2012/C-  326/01. 

Eurostat. (2012). Government finance statistics: deficit/surplus. Retrieved March 23, 2012, from  

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/m

 ain_tables 

Eurostat. (2013a). Statistics database. Retrieved Februari 20, 2013from 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

Eurostat. (2013b). Database European Commission: HICP monthly rate of change. Retrieved February 

 20, 2013 from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database 

Eurostat. (2013c). Database European Commission: HICP country weights. Retrieved February  20, 

2013 from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database 

Eurostat. (2013d). Glossary: National disposable income. Retrieved from 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:National_disposa

 ble_income 

Fagan, G., & Gaspar, V. (2007). Adjusting to the euro [Working paper No. 716]. Frankfurt: European 

 Central Bank. 

Faust, J., Rogers, H. J., & Wright, J. H.(2001). An empirical comparison of Bundesbank and ECB 

monetary policy rules [International finance discussion paper No. 705]. Board of Governors of 

the Federal Reserve System. 

Favero, C., & Missale, A. (2012). Sovereign spreads in the euro area: Which prospects for a 

eurobond? Economic Policy, 27(70), 231-273. 



 

134 
 

Feldstein, M. (1997). The political economy of the European economic and monetary union: Political 

 sources of an economic liability. Journal of Economic Perspectives, 11(4), 23-42. 

Feldstein, M. (2009). Rethinking the role of fiscal policy. American Economic Review-American 

 Economic Association, 99(2), 556-559. 

Fendel, R., & Frenkel, M. (2009). Inflation differentials in the euro area: Did the ECB care? Applied 

 Economics, 41(10), 1293-1302. 

Fitz Gerald, J. (2000). Ireland’s failure and belated convergence [Working paper No. 133].Dublin: 

 Economic and Social Research Institute. 

Fitz Gerald, J., Bergin, A., Conefrey, T., Diffney, S., Duffy, D., Kearney, I., Lyons, S, Malaguzzi Valeri, L., 

 Mayor, K., & Tol, R. (2008). Medium term revieuw: 2008 - 2015. Dublin: The Economic and 

 Social Research Institute. 

Fitzgerald, C.  (2012). The debt crisis in Ireland.  The Quarterly review of Economics and Finance, In 

 press: corrected proof. Retrieved from Elsevier Science Direct: 

 http://proxy.ehsal.be:2074/science/article/pii/S1062976912000695 

Fitzpatrick, T., & McQuinn, K. (2007). House prices and mortgage credit: Empirical evidence for 

 Ireland. The Manchester School, 75(1), 82-103. 

Florens, C., Jondeau, E., & Le Bihan, H. (2004). Assessing generalized method of moment estimates of 

 the federal reserve reaction function. Journal of Business & Economic Statistics, 22(2), 225-

 239. 

Forstater, M. (1999). The European economic and monetary Union: Introduction. Eastern Economic 

 Journal, 25(1), 31-34. 

Fourçans, A., & Vranceanu, R. (2002). ECB monetary policy rule: Some theory and empirical evidence 

 [Working paper N0. 02008]. Cergy-Pontoise: ESSEC Business School. 

Fourçans, A., & Vranceanu, R. (2004). The ECB interest rate rule under the Duisenberg presidency. 

 European Journal of Political Economy, 20, 579-595. 

Fourçans, A., & Vranceanu, R. (2007). The ECB monetary policy: choices and challenges. Journal of 

 Policy Modelling, 29, 181-194. 

Frankel, J. A., & Rose, A. K. (1997). Is EMU more justifiable ex post than ex ante? European Economic 

 Review, 41, 753-760. 

Fraser Institute. (2012). Economic freedom dataset, in Economic Freedom of the World: 2012 Annual 

 Report. Retrieved September 12, 2012 from 

 http://www.freetheworld.com/datasets_efw.html 

Gali, J., Lopeze-Salido, J. D., & Vallés, J. (2007). Understanding the effects of government spending on 

 consumption. Journal of the European Economic Association, 5(1), 227-270.  



 

135 
 

Gerdesmeier, D., & Roffia, B. (2003). Empirical estimates of reaction functions for the euro area 

 [Working paper No. 206]. Frankfurt: ECB 

Gerdesmeier, D., & Roffia, B. (2005).    The relevance of real-time data in estimating reaction functions 

 for the euro area. The North American Journal of Economics and Finance, 16(3), 293-307. 

Gerlach, S., & Schnabel, G. (2000). The taylor rule and interest rates in the EMU area. Economic 

 letters, 67, 165-171. 

Gerlach-Kristen, P. (2003). Interest rate reaction functions and the taylor rule in the euro area 

 [Working paper No. 258]. Frankfurt: ECB. 

Giavazzi, F., & Spaventa, L. (2010, September 6-8). Why the current account matters: Lessons from 

 the financial crisis in the euro area. Paper written for the conference on The Euro Area and 

 the Financial Crisis, Bratislava, Slovakia.  

Giorno, C., Richardson, P., Roseveare, D., & van den Noord, P. (1995). Estimating potential output, 

 output gaps and structural budget balances [Working paper No. 152]. Paris: Organisation for 

 economic co-operation and development. 

Gorter, J., Jacobs, J., & de Haan, J. (2008). Taylor rules for the ECB using expectations data. The 

 Scandinavian Journal of Economics, 110(3), 473-488. 

Guajardo, J., Leigh, D., & Pescatori, A. (2011). Expansionary austerity: New international evidence 

 [Working paper No. 11/158]. International Monetary Fund. 

Gurdgiev, C., Lucey, M.,B., Mac an Bhaird, C. & Roche-Kelly, L. (2011). The Irish economy: Three 

 strikes and you’re out? Panoeconomicus, 1, 19-41.  

Hall, R. A. (2009). Generalised method of moments [Manuscript prepared for inclusion in the 

 encyclopedia of quantitative finance]. Manchester: The University of Manchester. 

Hansen, B. E. (2013). Econometrics (2th ed.). Wisconsin: University of Wisconsin. 

Hayo, B., & Hofmann, B. (2005). Comparing monetary policy reaction functions: ECB versus 

 Bundesbank [Working paper No. 02-2005]. Marburg: University of Marburg. 

Heij, C., de Boer, P., Franses, P. H., Kloek, T, & van Dijk, H. K.(2004). Econometric methods with 

applications in business and economics. New York: Oxford University Press. 

Hill, K., Hoffman, D. & Hoffman, K. M. (2005). Lessons from the Irish miracle [Report]. Retrieved from 

 ASU Carey School Of Business: http://wpcarey.asu.edu/seidman/reports/ireland.pdf 

Honjo, K., Hunt, B., Koeva, P., & Badia, M. M. (2004). Ireland: Selected issues [Country report No. 

 04/349]. Washington: IMF. 

Honohan, P. (2009). What went wrong in Ireland [Paper prepared for the Worldbank]. Dublin: Trinity 

 College. 



 

136 
 

Honohan, P. (2010). Euro membership and bank stability: Friends or foes? Lessons from Ireland. 

 Comparative Economic Studies, 52(2), 133-157. 

Honohan, P., & Lane, P. R. (2003). Divergent inflation rates in EMU. Economic Policy,18(37), 357-394.  

Honohan, P., & Lane, P. R. (2004). Exchange rates and inflation under EMU: An update [Working 

 paper  No. 31]. Dublin: Institute for International Integration Studies. 

Honohan, P., & Leddin, A. J. (2006). Ireland in EMU: More shocks, less insulation. The Economic and 

 Social Review, 37(2), 263-294. 

Honohan, P., Murphy, G. (2010). Breaking the sterling link: Ireland’s decision to enter the EMS 

 [Discussion paper No.317]. Dublin: Trinity College Dublin and Institute for International 

 Integration Studies. 

Honohan, P., & Walsh, B. (2002). Catching up with the leaders : The Irish hare. Brookings Papers on 

 Economic Activity, 3(1), 1-57. 

IMF. (2012). World economic outlook database, April 2012. Retrieved September  11, 2012 from 

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx 

IMF. (2013). World economic outlook database, Oktober 2012. Retrieved April  4, 2013 from 

 http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28 

Judd, P. J., & Rudebusch, D. G. (1998). Taylor’s rule and the FED: 1970-1997. Federal Reserve 

 Bank of San Francisco Economic Review, 4(3), 3-16. 

Kelly, M. (2007). On the likely extend of falls in Irish house prices. ESRI Quarterly Economic 

 Commentary, 2007(2), 42-54.  

Kelly, M. (2009). The Irish credit bubble [working paper No. 200950]. Dublin: University College 

 Dublin School of Economics. 

Kennedy, G., & Mclndoe-Calder, T. (2012). The Irish mortgage market: Stylized facts, negative equity 

 and arrears [Quarterly bulletin 01 / January 12]. Dublin: Central Bank of Ireland. 

Keynes, J. M. (March, 1937). How to avoid a slump. The Living Age, from The Times, pp. 8-14. 

 Retrieved from http://www.unz.org/Pub/LivingAge-1937mar-00008 

Kitamura, Y., & Philips, C. B. (1997). Fully modified IV, GIVE and GMM estimation with possibly non-

 stationary regressors and instruments. Journal of Econometrics, 80, 82-123. 

Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2009). International economics. Boston: Pearson International 

 Education. 

Kunst, R. M. (2008). The instrumental variable estimator in the linear regression model and GMM in 

 correctly specified models [Powerpoint presentation]. Vienna: University of Vienna and 

 Institute for Advanced Studies Vienna. 

Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of 

 stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54, 159-178. 



 

137 
 

 

Lane, P. R. (2006a). The real effects of EMU [Discussion paper No. 115]. Dublin: Institute for 

 International Integration Studies. 

Lane, P. R. (2006b). The euro and financial integration [Discussion paper No. 139]. Dublin: Institute 

 for International Integration Studies. 

Lane, P. R. (2008). Fiscal policy for a slowing economy. In T. Callan (Ed.). Budget perspectives 2008 

 (pp. 5-27). Dublin: Economic and Social Research Institute. 

Lane, P. R. (2010). Fiscal consequences of the crisis. Nordic Economic Policy, 1(1), 13-34. 

Lane, P. R. (2011a). The Irish crisis [Discussion paper No.356]. Dublin: Trinity College Dublin and 

 Center for Economic Policy Research. 

Lane, P. R. (2011b). The cyclical conduct of Irish fiscal policy [Discussion paper No.374]. Dublin: Trinity 

 College Dublin and Center for Economic Policy Research. 

Lane, P. R. (2012). The European sovereign debt crisis. Journal of Economic Perspectives, 26(3), 49-68. 

Lansing, K. (2002). Real-time estimation of trend output and the illusion of interest rate smoothing. 

 Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Review ,17-34. 

Lee, J., & Crowley, P. M. (2009). Evaluating the stresses from ECB monetary policy in the euro area 

 [Working paper No. 11]. Helsinki: Bank of Finland. 

Lucas, R. E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. Carnegie-Rochester Conference Series 

 on Public Policy, 1, 19-46.  

McCarthy, Y., & McQuinn, K. (2011, October 13). Decomposing Irish house price movements: 

 2000-2010. Paper presented at the Conference of the Irish Mortgage Market, Dublin, 

 Ireland. 

MacCoille, C., & McCoy, D. (2002). Economic adjustment within EMU: Ireland’s experience. The 

 Economic and Social Review, 33(2), 179-193.  

Malzubrus, J. (2008). Ireland’s housing market: Bubble trouble. Economic and Financial Affairs 

 Country Focus, 5(9), 1-7. 

McGuire, M., & Smyth, D. (2005). The implications of a correction in the residential construction 

 sector. Dublin: Central Bank of Ireland. 

McQuinn, K., & O’Reilly, G. (2008). Assessing the role of income and interest rates in determining 

 house prices. Economic Modelling,25, 377-390. 

Miles, D., & Pillonca, V. (2008). Financial innovation and European housing and mortgage markets. 

 Oxford Review of Economic Policy, 24(1), 145-175. 

Minsky, H. P. (1992). The financial instability hypothesis  [Working paper No. 74]. New York: The 

 Jerome  Levy Economics Institute of Bard College. 



 

138 
 

Mishkin, F. S. (1999). International experiences with different monetary policy regimes [Working 

 paper No. 6965]. Cambridge: National Bureau of Economic Research. 

Murphy, A. (2004). Housing and national competitiveness: A report for the national competitiveness 

 counsil. Dublin: University College Dublin. 

Nielsen, H. B. (2005). Econometrics 2: Non-stationary time series and unit root tests [Powerpoint 

 presentation]. Leuven: University of Leuven. 

Mongelli, F. P. (2008). European economic and monetary integration and the optimum currency area 

 theory [Working paper No. 302]. Brussels: European Commission Directorate-General for 

 Economic and Financial Affairs. 

Mongelli, F. P., & Wyplosz, C. (2008, November 13-14). The euro at ten: Unfulfilled threats and 

 unexpected challenges. Paper presented at the fifth ECB Central Banking Conference on EMU 

 after ten years, what has EMU brought to consumers and the corporate sector, Frankfurt, 

 Germany.  

Moons, C., & Van Poeck, A. (2008). Does one size fit all? A Taylor-rule based analysis of monetary 

 policy for current and future EMU members. Applied economics, 40(2), 193-199.  

Mundell, R. A. (1961). A theory of optimum currency areas. The American Economic Review, 51(4), 

 657-665.  

Mundell, R. A. (2012). The European fiscal reform and the plight of the euro. Global Finance Journal, 

 23(2), 65-76. 

Murphy, A. E. (2000). The Celtic tiger: An analysis of Ireland’s economic growth performance 

 [Working paper No. 2000/16]. San Domenico: European University Institute. 

Nyberg, P. (2011). Misjudging risk: Causes of the systemic banking crisis in Ireland. Report of the 

 commission of investigation into the banking sector in Ireland. Dublin: Government 

 Publications Office. 

Oczkowski, E. (2003). Two-stage least squares and structural equation models [Lecture notes]. 

 Retrieved from Charles Sturt University: http://csusap.csu.edu.au/~eoczkows/2slsnotes.pdf 

OECD. (2005). Recent house price developments: The role of fundamentals. OECD economic outlook, 

 9(1), 124-154. 

OECD. (2013a). OECD stats extracts. Retrieved, April 2, from http://stats.oecd.org/# 

OECD. (2013b). Data HICP: index data. Retrieved February 20, 2013 from 

 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_PRICES# 

OECD. (2013c). OECD economic outlook No. 90: Statistics and projections. Retrieved February 11, 

 2013 from http://www.oecd-ilibrary.org/economics/data/oecd-economic-outlook-

 statistics-and projections_eo-data-en 



 

139 
 

OECD. (2013d). Economic outlook, analysis and forecasts: Notes to statistical annex tables 1-10: 

 demand and output. Retrieved February 20, 2013 from 

 http://www.oecd.org/eco/outlook/eosources-notestostatisticalannextables1-

 10demandandoutput.htm 

OECD. (2013e). Glossary: Gross national disposable income. Retrieved from

 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1175 

Orphanides, A. (2001). Monetary policy rules based on real-time data. The American Economic 

 Review, 91(4), 964-985. 

Papadimitriou, D. B., & Wray, L. R. (2012). Euroland’s original sin [Policy note No. 2008/8]. New York: 

 Levy Economics Institute of Bard College 

Patterson, B. (1998). EMU and Ireland [Briefing 7 task force economic and monetary union]. 

 Strasbourg: Directorate-General for Research Economic Affairs Division. 

Pesaran, M. H., & Taylor, L. W. (1999). Diagnostics for IV regressions. Oxford Bulletin of Economics 

 and Statistics, 61(2), 255-281. 

Powell, B. (2003). Economic freedom and growth: The case of the Celtic tiger. Cato journal, 22(3), 

 431-448.  

Rae, D., & van den Noord, P. (2006). Ireland’s housing boom: What has driven it and have prices 

 overshot [Working paper No.20]. Paris: OECD. 

Regling, K., & Watson, M. (2010). A preliminary report on the sources of Ireland’s banking crisis. 

 Dublin: Government Publications Office. 

Roche, M. J. (1999). Irish house prices: Will the roof cave in? The Economic and Social Review, 40(3), 

 343-362. 

Roche, M. J. (2001). The rise in house prices in Dublin: Bubble, fad or just fundamentals. Economic 

 Modelling, 19, 281-295. 

Roche, M. J. (2003). Will there be a crash in Irish house prices? ESRI Quarterly Economic Commentary, 

 2003(4), 1-16. 

Rudebusch, G. D. (2002). Term structure evidence on interest rate smoothing and monetary policy 

 inertia. Journal of Monetary Economics, 49, 1161-1187. 

Rudebusch, G. D. (2006). Monetary policy inertia: Fact or fiction [Working paper No. 05-19]. San 

 Francisco: Federal Reserve Bank of San Francisco. 

Sack, B, & Wieland, V. (2000). Interest-rate smoothing and optimal monetary policy: A review of 

 recent empirical evidence. Journal of Economics and Business, 52, 205-228. 

Sauer, S., & Sturm, J. G. (2003). Using taylor rules to understand ECB monetary policy [Working paper 

 No. 1110]. Munich: Center for Economic Studies and Ifo institute for Economic Research. 



 

140 
 

Seyfried, W. (2010). Monetary policy and housing bubbles: A multinational perspective. Research in 

 Business and Economics Journal, 2, 1-12. 

Shambaugh, J. C. (2012). The euro’s three crises. Brookings Papers on Economic Activity, 2012, 157-

 231. 

Shiller, J. R. (2007). Understanding recent trends in  house prices and home ownership [Discussion 

 Paper No. 13553]. Cambridge: National Bureau of Economic Research. 

Sibert, A. (2010). The EFSM and the EFSF: Now and what follows. Brussels: Policy Department 

 Economic and Scientific Policies European Parliament. 

Soros, G. (2010, august 19). The crisis and the euro. Retrieved, September 6, 2012 from New York 

 Review of Books Georges Soros:

 http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/aug/19/crisis-euro/ 

Soros, G. (2012, September 7). The tragedy of the European Union and how to resolve it. Retrieved 

 from New York  Review of Books George Soros: 

 http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/sep/27/tragedy-european-union-and-how-

 resolve-it/?pagination=false 

Stevenson, S. (2008). Modeling housing market fundamentals: Empirical evidence of extreme market 

 conditions. Real Estate Economics, 36(1), 1-29. 

Stock, J. H., & Yogo, M. (2002). Testing for weak instruments in linear IV regression [Working paper 

 No. 284]. Cambridge: National Bureau of Economic Research. 

Surico, P. (2003). How does the ECB target inflation [Working paper No. 229]. Frankfurt: European 

 Central Bank. 

TASC. (2010). Failed design? Ireland’s finance acts and their role in the crisis. Dublin: Think Thank for 

 Action and Social Change. 

Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference

 Series on Public Policy, 39, 195-214.  

Taylor, J. B. (1999). A historical analysis of monetary policy rules [Working paper No. 6768]. 

 Cambridge: National Bureau of Economic Research. 

Taylor, J. B. (2007). Housing and monetary policy [Working paper No. 13682]. Cambridge: 

 National Bureau of Economic Research. 

Taylor, J. B. (2009). The financial crisis and the policy responses: An empirical analysis of what

 went wrong [Working Paper No. 14631]. Cambridge:  National Bureau of Economic 

 Research. 

The World Bank. (2013). Indiactors financial sector: Domestic credit provided by banking sector. 

 Retrieved, March 2013 from http://data.worldbank.org/country/ireland 



 

141 
 

Ullrich, K. (2003). A comparison between the FED and the ECB: Taylor rules [Discussion paper No. 03-

 19]. Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. 

Van den Bossche, F. (2012). Advanced business econometrics [Cursus]. Brussel: HUB. 

Van Hove, J. (2010). Doing business in Europe: Monetaire integratie in Europa [Cursus]. Brussel: 

 HUB. 

Van Overtveldt, J. (9 augustus 2012). Dag op dag 5 jaar geleden begon de financiële ellende. 

 Opgehaald op 26 februari 2013 van Knack: http://www.knack.be/opinie/columns/johan-van-

 overtveldt/dag-op-dag-5-jaar-geleden-begon-de-financiele-ellende/opinie-

 4000160389355.htm 

Van Vliet, O., & Caminada, K. (2012). Unemployment replacement rates dataset among 34 welfare 

 states 1971 – 2009: An update, extension and modification of scruggs’s welfare state 

 entitlements data set’ neujobs [Special report No. 2]. Leiden: Leiden University. 

Verbeek, M. (2004). A guide to modern econometrics (2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons. 

Whelan, K. (2010). Policy lessons from Ireland’s latest depression. The Economic and Social Review, 

 41(2), 225-254.  

White, W. R. (2006). Procyclicality in the financial system: Do we need a new macro-financial 

 stabilization  framework [Working paper No. 193]. Basel: Bank of International 

 Settlements. 

Woodford, M. (1999). Optimal monetary policy inertia [Working paper No. 7261]. Cambridge: 

 National Bureau of Economic Research. 

Wyplosz, C. (2006). EMU: The dark sides of a major success. Economic Policy, 21(46), 207-261. 

Wyplosz, C. (2009). The blessing of having the euro and the need to make it better [Working paper 

 No. 41]. Madrid: Elcano Royal Institute. 

Wyplosz, C. (2012). ECB’s outright monetary transactions. Brussels: European Parliament-Directorate 

 General  for Internal Policies. 

Yau, R. (2010). Estimating forward-looking taylor rules by GMM with factor instruments. 

 International Conference On Applied Economics, 2010, 837-843. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

11. Bijlagen 

Bijlage A 

Tabel A1: Overzicht empirische literatuur Taylor-regel. 

Auteurs Type specificatie                Periode                  ����                ����                γ                ρ Methode 

Belke & Polleit 

(2007) 

Contemporeel (ep)        1999Q1 – 2005:Q2        0.02             0.49             1.94           0.75 

                                                                                    (0.01)          (0.19)           (0.08)        (0.02) 

GMM 

Castro (2008) Foreward (12, 3; ep)      1999:01 - 2007:12              -               2.77             1.99           0.95 

Foreward (rt)                   1999:01 - 2007:12              -               3.01             1.32           0.95 

  GMM 

  GMM 

Fendel & 

Frenkel (2006) 

Foreward (+12)               1999:01 - 2002:12               -              2.54             1.69             - 

Foreward (+12)               1999:01 - 2002:12               -              1.43             0.29             - 

GMM 

GMM 

Fendel & Frenkel 

(2009) 
Foreward (ep)                  1999:01 - 2005:06               -              1.26             1.67          0.58  

                                                                                                          (1.09)           (0.48)      (0.05) 

GMM 

Fourçans & 

Vranceanu 

(2002) 

Contemporeel (ep)          1999:04 - 2002:02               -             1.26              0.18          0.66 

Contemporeel (ep)          1999:04 - 2002:02               -             1.15              0.19          0.73 

GMM 

OLS 

Fourçans & 

Vranceanu 

(2004) 

Contemporeel (ep)          1999:04 - 2003:10            0.18          0.84 (ns)      0.32         0.90 

Foreward (ep, +6)            1999:04 - 2003:10           -0.38          2.80             0.19         0.84 

GMM 

GMM 

Fourçans and 

Vranceanu 

(2007) 

Foreward (ep, +12)          1999:01 - 2006:03              -               3.10             1.57         0.05  FIML 

Gerlach-Kristen 

(2003) 

Contemporeel                   1988:01 - 2002:02          -1.23          2.73              1.43         0.88       NLS 

Gerdesmeier & 

Roffia (2003) 

 

 

 

Contemporeel (ep)           1985:01 - 2002:02           1.80           1.93             0.28         0.87 

                                                                                         (0.67)        (0.25)          (0.13)       (0.05) 

Foreward (ep, +6)             1985:01 - 2002:02           1.73           1.82             0.77         0.97   

                                                                                         (2.34)        (0.99)          (0.55)       (0.01) 

Contemporeel (ep)           1999:01 - 2002:02            2.60          0.45             0.30         0.72  

                                                                                         (0.20)        (0.10)          (0.03)       (0.04) 

GMM 

 

GMM 

 

GMM 

Gerdesmeier & 

Roffia (2005)  

 

(a) Contemporeel (ep)       1999:01 - 2003:06             0.88         1.52             1.12         0.86  

 (b) Foreward  (+12, ep)     1999:01 - 2003:06             1.74          0.64            1.44         0.81 

 (c) Contemporeel (rt)         1999:01 - 2003:06            2.86           0.61             2.14        0.99  

 (d) Foreward (+12, rt)        1999:01 - 2003:06            0.37          2.13              1.63        0.98 

GMM 

GMM 

GMM 

GMM 



 

 

Gorter, Jacobs  & 

de Haan (2008) 

Contemporeel (rt)              1997:01 - 2006:12                -             1.67             1.65        0.89  

                                                                                                             (0.59)           (0.21)     (0.03) 

Contemproeel (ep)             1997:01 - 2006:12                -             0.04             0.86       0.96  

                                                                                                             (0.86)           (0.43)     (0.02) 

NLS 

 

NLS 

Hayo & 

Hofmann (2005) 

Foreward (+12, ep)             1999:01 - 2003:05             0.32          1.48              0.60       0.85  

                                                                                           (1.77)        (0.79)           (0.10)     (0.05) 

GMM 

Sauer en Sturm 

(2003) 

 

 

(a) Contemporeel (rt)         1999:01 - 2003:03            3.13         0.57 (ns)      0.89        0.91  

(b) Contemporeel (ep)       1999:01 - 2003:03            3.49         0.03 (ns)      0.76        0.84 

(c) Foreward (ep)                1999:01 - 2003:03            0.75         0.95              0.50        0.92  

(d) Foreward (rt)                  1999:01 - 2003:03           1.71         0.72              0.28         0.85 

(e) Forward (rt)                    1999:01 - 2003:03           0.31         1.88              0.44         0.84 

(f) Foreward (ep)                 1999:01 - 2003:03           1.72         0.86              0.86         0.88  

(g) Foreward (rt)                  1999:01 - 2003:03           0.25         2.31              2.35         0.92  

NLS 

NLS 

NLS 

NLS 

NLS 

GMM 

GMM 

Surico (2003) Contemporeel (ep)              1997:07 - 2002:10           3.77          0.77             0.47        0.77  

                                                                                            (0.06)       (0.11)         (0.07)     (0.03) 

Foreward (+3, ep)                1997:07 - 2002:10           4.38         0.85             0.61        0.77           

                                                                                            (0.03)       (0.39)          (0.07)      (0.07) 

GMM 

 

GMM 

Ullrich (2003) Contemporeel (ep)              1999:01 - 2002:08            2.96         0.25 (ns)      0.63        0.19   2SLS 

Noot. In de 2
de

 kolom wordt aangegeven of de geschatte Taylor-regel een contemporele of foreward looking specificatie is. Deze zijn van de vorm (4) en 

(6). Bij foreward looking wordt tussen haakjes vermeld hoeveel periodes (k maanden) de inflatie vooruit geschoven wordt. Indien niets anders vermeld, 

wordt de contemporele waarde voor de outputgap in beschouwing genomen. Ook wordt vermeld of er gewerkt werd met ex post (ep) of real time (rt) 

data. In de derde kolom staat de beschouwde periode met vervolgens de geschatte parameters. � is de constante, � is de coëfficiënt voor inflatie (πt), γ 

de parameter voor de outputgap (yt) en ρ is de smoothing parameter. Indien vermeld, staan de heteroskedastische en autocorrelatie consistente 

standaardfouten tussen haakjes. (ns) staat voor niet significant. In de laatste kolom staat de schattingstechniek: Ordinary Least Squares (OLS), 

Generalized Method of Moments (GMM), Two-stage Least Squares (2SLS), Non-Linear Least Squares (NLS) of de Full Information Maximum Likelihood 

(FIML). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage B 

Tabel B1: KPSS test stationariteit variabelen Taylor-regel ECB 

Variabele Test statistiek Kritische waarden Orde 

integratie 

  
1% 5% 10% 

 

EONIAa 0.099 0.215 0.148 0.121 I(0)*** 

HICPb 0.067 0.731 0.467 0.350 I(0)*** 

Output gapc 0.369 0.731 0.467 0.350     I(0)* 
Noot. De truncation parameters is gelijk aan 3, overeenkomstig met de standaardwaarde 

bepaald volgens de formule: 4*[T/100] 
1/4

. Hierbij is T het aantal observaties en is gelijk aan 

76. Nulhypothese poneert stationaire tijdreeks, wordt niet verworpen wanneer teststatistiek 

kleiner is dan de kritische waarde. 

 

Bijlage C 

Bijlage C1 

Model (7): Iterated GMM, using observations 1994:1-2012:4 (T = 76) 
 

Dependent variable: KwgemEONIA 
Instrumented: HICP OutputgapEMU Dummy INS1  

Instruments: const INS3 INS4 INS7 INS8 INS9 INS11 INS12 INS13 INS10  
INS14b  

HAC standard errors, bandwidth 3 (Bartlett kernel) 
 

  Coefficient Std. Error z p-value  
const 0,024655 0,162009 0,152 0,87904  
HICP 0,171726 0,066124 2,597 0,00940 *** 
OutputgapEMU 0,164516 0,023368 7,040 <0,00001 *** 
Dummya    -1,331660 0,464551 -2,867 0,00415 *** 
INS1b 0,905140 0,021786 41,548 <0,00001 *** 

 

Mean dependent var  3,073513  S.D. dependent var 1,732311 
 

  GMM criterion: Q = 0,067484 (TQ = 5,12879) 
  J test: Chi-square(6) = 5,12879 [0,5274] 
Figuur C1: Gretl output contemporele Taylor-regel (7) schatting met GMM. 

a
Dummy gelijk aan één voor 

de periode 2007Q4 – 2009Q1.
 b

INS1 is de interest rate smoothing parameter of de EONIA vertraagd met 

één kwartaal. 
b
INS3 is de derde vertraging van de EONIA; INS4 is de vierde vertraging van deEONIA; INS7, 

8, 9, 10 zijn de eerste vier vertragingen van de HICP en INS11, 12, 13, 14 zijn de eerste vier vertragingen 

van de Output gap. *** Significant op 1%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage C2 

Model (8): Iterated GMM, using observations 1994:1-2012:2 (T = 74) 
 

Dependent variable: KwgemEONIA 
Instrumented: OutputgapEMU INF2 INS1  
Instruments: const INS2 INS3 HICP INS11  

HAC standard errors, bandwidth 3 (Bartlett kernel) 
 

  Coefficient Std. Error z p-value  
const -0,194319 0,196564 -0,989 0,32287  
OutputgapEMU 0,086705 0,030823 2,813 0,00491 *** 
INF2a 0,221291 0,075379 2,936 0,00333 *** 
INS1b 0,902408 0,024911 36,226 <0,00001 *** 

 

Mean dependent var  3,153715  S.D. dependent var  1,683841 
 

  GMM criterion: Q = 0,00501647 (TQ = 0,371218) 
  J test: Chi-square(1) = 0,371218 [0,5423] 
Figuur C2: Gretl output foreward looking Taylor-regel (8) schatting met GMM. 

a
INF2 is de inflatie 

vooruitgeschoven met twee kwartalen. 
b
INS1 is de interest rate smoothing parameter of de EONIA 

vertraagd met één kwartaal. 
b
INS2 is de tweede vertraging van de EONIA; INS3 is de derde vertraging van 

de EONIA; HICP is de actuele HICP en INS11 is de eerste vertraging van de Output gap. *** Significant op 

1%. 

Bijlage C3 

Model (9): Iterated GMM, using observations 1994:1-2012:2 (T = 74) 
 

Dependent variable: KwgemEONIA 
Instrumented: INF2 OutputgapEMU1 INS1  

Instruments: const INS2 INS3 HICP OutputgapEMU  
HAC standard errors, bandwidth 3 (Bartlett kernel) 

 

  Coefficient Std. Error z p-value  
const -0,133765 0,192727 -0,6941 0,48764  
INF2a 0,208953 0,075910 2,7527 0,00591 *** 
OutputgapEMU1b 0,114431 0,028476 4,0185 0,00006 *** 
INS1c 0,899929 0,023695 37,9797 <0,00001 *** 

 

Mean dependent var  3,153715  S.D. dependent var 1,683841 
 

  GMM criterion: Q = 0,000168743 (TQ = 0,012487) 
  J test: Chi-square(1) = 0,012487 [0,9110] 

Figuur C3: Gretl output foreward looking Taylor-regel (9) schatting met GMM. 
a
INF2 is de inflatie 

vooruitgeschoven met twee kwartalen.
b
OutputgapEMU1 is de met één kwartaal vooruitgeschoven output 

gap. 
c 

INS1 is de interest rate smoothing parameter of de EONIA vertraagd met één kwartaal. 
b
INS2 is de 

tweede vertraging van de EONIA; INS3 is de derde vertraging van de EONIA; actuele HICP en INS11 is de 

eerste vertraging van de Output gap. *** Significant op 1%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage D 

Bijlage D1 

Model (7): TSLS, using observations 1994:1-2012:4 (T = 76) 
 

Dependent variable: KwgemEONIA 
Instrumented: HICP OutputgapEMU Dummy INS1  

Instruments: const INS3 INS4 INS7 INS8 INS9 INS11 INS12 INS13 INS10  
INS14  

 

  Coefficient Std. Error z p-value  
const 0,107286 0,137214 0,7819 0,43428  
HICP 0,174117 0,059853 2,9091 0,00362 *** 
OutputgapEMU 0,160684 0,023299 6,8965 <0,00001 *** 
Dummy    -1,068140 0,197798 -5,4001 <0,00001 *** 
INS1 0,881169 0,022198 39,6962 <0,00001 *** 

 

Mean dependent var  3,073513  S.D. dependent var  1,732311 
Sum squared resid  5,915091  S.E. of regression  0,288637 
R-squared  0,973782  Adjusted R-squared  0,972304 
F(4, 71)  643,7146  P-value(F)  5,88e-55 
rho  0,551837  Durbin-Watson  0,893177 

 

Hausman test - 
 Null hypothesis: OLS estimates are consistent 
 Asymptotic test statistic: Chi-square(4) = 22,7024 
 with p-value = 0,000145194 
 
Sargan over-identification test - 
 Null hypothesis: all instruments are valid 
 Test statistic: LM = 9,17112 
 with p-value = P(Chi-square(6) > 9,17112) = 0,16418 
 

Weak instrument test -  
  Cragg-Donald minimum eigenvalue = 4,9252 
Figuur C1: Gretl output contemporele Taylor-regel (7) schatting met 2SLS. 

a
Dummy gelijk aan één voor de 

periode 2007Q4 – 2009Q1.
 b

INS1 is de interest rate smoothing parameter of de EONIA vertraagd met één 

kwartaal. 
b
INS3 is de derde vertraging van de EONIA; INS4 is de vierde vertraging van de EONIA; INS7, 8, 9, 

10 zijn de eerste vier vertragingen van de HICP en INS11, 12, 13, 14 zijn de eerste vier vertragingen van de 

Output gap. *** Significant op 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage D2 

Model (8): TSLS, using observations 1994:1-2012:2 (T = 74) 
 

Dependent variable: KwgemEONIA 
Instrumented: INF2 OutputgapEMU INS1  
Instruments: const INS2 INS3 HICP INS11  

HAC standard errors, bandwidth 3 (Bartlett kernel) 
 

  Coefficient Std. Error z p-value  
const -0,10206 0,255322 -0,3997 0,68936  
INF2 0,180382 0,104442 1,7271 0,08415 * 
OutputgapEMU 0,087662 0,029436 2,9781 0,00290 *** 
INS1 0,902932 0,024644 36,639 <0,00001 *** 

 

Mean dependent var  3,153715  S.D. dependent var  1,683841 
Sum squared resid  5,936502  S.E. of regression  0,291217 
R-squared  0,971496  Adjusted R-squared  0,970275 
F(3, 70)  789,0355  P-value(F)  7,26e-54 
rho  0,417659  Durbin-Watson  1,157887 

 

Hausman test - 
 Null hypothesis: OLS estimates are consistent 
 Asymptotic test statistic: Chi-square(3) = 50,209 
 with p-value = 7,21104e-011 
 

Sargan over-identification test - 
 Null hypothesis: all instruments are valid 
 Test statistic: LM = 0,35849 
 with p-value = P(Chi-square(1) > 0,35849) = 0,549346 
 

Weak instrument test -  
  Cragg-Donald minimum eigenvalue = 8,98201 
Figuur D2: Gretl output foreward looking Taylor-regel (8) schatting met 2SLS. 

a
INF2 is de inflatie 

vooruitgeschoven met twee kwartalen. 
b
INS1 is de interest rate smoothing parameter of de EONIA 

vertraagd met één kwartaal. 
b
INS2 is de tweede vertraging van de EONIA; INS3 is de derde vertraging van 

de EONIA; de actuele HICP en INS11 is de eerste vertraging van de Output gap. *** Significant op 1%. * 

Significant op 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage D3 

Model (9): TSLS, using observations 1994:1-2012:2 (T = 74) 
 

Dependent variable: KwgemEONIA 
Instrumented: INF2 OutputgapEMU1 INS1  

Instruments: const INS2 INS3 HICP OutputgapEMU  
HAC standard errors, bandwidth 3 (Bartlett kernel) 

 

  Coefficient Std. Error z p-value  
const -0,117843 0,239827 -0,4914 0,62317  
INF2 0,201128 0,103724 1,9391 0,05249 * 
OutputgapEMU1 0,114170 0,028340 4,0286 0,00006 *** 
INS1 0,900216 0,023821 37,7911 <0,00001 *** 

 
Mean dependent var  3,153715  S.D. dependent var  1,683841 
Sum squared resid  5,557638  S.E. of regression  0,281771 
R-squared  0,973191  Adjusted R-squared  0,972042 
F(3, 70)  745,9432  P-value(F)  4,89e-53 
rho  0,373868  Durbin-Watson  1,245037 

 
Hausman test - 
 Null hypothesis: OLS estimates are consistent 
 Asymptotic test statistic: Chi-square(3) = 16,7891 
 with p-value = 0,000780954 

 

Sargan over-identification test - 
 Null hypothesis: all instruments are valid 
 Test statistic: LM = 0,0140333 
 with p-value = P(Chi-square(1) > 0,0140333) = 0,905701 

 

Weak instrument test -  
  Cragg-Donald minimum eigenvalue = 9,84298 
Figuur D3: Gretl output foreward looking Taylor-regel (9) schatting met 2SLS. 

a
INF2 is de inflatie 

vooruitgeschoven met twee kwartalen.
b
OutputgapEMU1 is de met één kwartaal vooruitgeschoven output 

gap. 
c 

INS1 is de interest rate smoothing parameter of de EONIA vertraagd met één kwartaal. 
b
INS2 is de 

tweede vertraging van de EONIA; INS3 is de derde vertraging van de EONIA; de actuele HICP en INS11 is 

de eerste vertraging van de Output gap. *** Significant op 1%. * Significant op 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage E 

Bijlage E1 

 
Model (3): OLS, using observations 1994:2-2011:4 (T = 71) 

Dependent variable: ln(Pt) 
HAC standard errors, bandwidth 3 (Bartlett kernel) 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  
const   -17,87550 3,81655 -4,6837 0,00002 *** 
ln(Yt) 0,50255 0,08747 5,7456 <0,00001 *** 
ln(POPt) 1,11600 0,24532 4,5492    0,00002 *** 
Dummy2008     -0,11113 0,01828 -6,0791 <0,00001 *** 
HSTOCKPOPt-1     -0,00438 0,00279 -1,5700    0,12135  
Rt-1 -0,02153 0,00399 -5,4022 <0,00001 *** 
ln(Pt-1)  0,67623 0,04981 13,5748 <0,00001 *** 

 
Mean dependent var  12,10386  S.D. dependent var  0,465241 

Sum squared resid  0,032555  S.E. of regression  0,022554 

R-squared  0,997851  Adjusted R-squared  0,997650 

F(6, 64)  6392,723  P-value(F)  6,91e-87 

Log-likelihood  172,1619  Akaike criterion -330,3238 

Schwarz criterion -314,4851  Hannan-Quinn -324,0253 

rho 

 

-0,059004  Durbin's h -0,543079 

 

 
Test for normality of residual – H0: error is normaly distributed.  

    Test statistic: Chi-square(2) = 1,6758 with p-value = 0,432619 

 

White’s test for heteroskedasticity – H0: heteroskedasticity not present 

    Test statistic: LM = 35,4492 with p-value = P (Chi-square(26) > 35,4492) = 0,102273 

 

LM test for autocorrelation up to order 1- H0: no autocorrelation 

    Test statistic: LMF = 0,270216 with p-value = P (F(1,63) > 0,270216) = 0,605009 

 

Test for ARCH of order 1 – H0: no ARCH effect is present 

    Test statistic: LM = 0,026817 with p-value = P(Chi-square(1) > 0,026817) = 0,86992 

 
 

Figuur E1: Gretl output OLS schatting huizenprijsmodel met ln(Pt) als afhankelijke variabele en de 

verklarende variabelen: Yt, zijnde het bruto beschikbaar inkomen per capita, POPt is het totale 

bevolkingsaantal, Dummy2008 is één vanaf het eerste kwartaal van 2008, Rt-1 is de geschatte 

hypotheekrentevoet volgens vergelijking (15) en Pt-1  is de eerste vertraging van de gemiddelde 

nieuwbouwprijs. HAC standaardfouten (Std. Error). *** Significant op 1%. 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

Bijlage E2 

95% betrouwbaarheidsinterval coëfficiënten: 
�± t(64, 0,025). Std error met t(64, 0,025) = 1,998 

 
Variabele Coëfficiënt 95% betrouwbaarheidsinterval 
const -17,87550 [-25,5000, -10,2511]   

ln(Yt)   0,50255 [0,3278, 0,6773]   

ln(POPt) 1,11600 [0,6259, 1,606]   

Dummy2008 -0,11113 [-0,1477, -0,0746]   

HSTOCKPOPt-1 -0,00438 [-0,0010, 0,0012]   

Rt-1 -0,02153 [-0,0295, -0,0136]   

ln(Pt-1)  0,67623 [0,5767, 0,7757]   
 

Tabel E2: 95% betrouwbaarheidsintervallen geschatte coëfficiënten huizenprijsmodel (3). 

 

Bijlage F 

 

  Figuur F: Decompositie stijging reële huizenprijzen tussen 1996 en 2006 door Miles en Pillinca (2008). 

 

 

 



 

 

Bijlage G 

Om de robuustheid van het huizenprijsmodel (3) te testen worden een aantal bijkomende 

specificaties uitgeprobeerd om na te gaan of het effect van de rente nagenoeg dezelfde blijft. 

In model a wordt hetzelfde model geschat dat gebruik wordt voor de counterfactual maar zonder de 

rente of de huizenvoorraad één periode te vertragen. Bij model a is echter sprake van 

heteroskedasticiteit aangezien de nulhypothese van de White-test van constante variantie 

verworpen wordt. Ook de nulhypothese van juiste modelspecificatie (de RESET test) wordt 

verworpen. Daarom werd een model geschat zonder de niet-significante variabele (model b). In 

beide gevallen is het effect van de rente, de hypotheekrente bepaald op basis van vergelijking 17, 

iets kleiner. Wanneer de rente met één procentpunt verhoogd wordt, heeft dit een direct effect op 

huizenprijzen van 1,6% en op lange termijn 4,8% tegenover 2,15% en 6,65% in het model gebruikt 

voor de counterfactual. Volgens model b zouden huizenprijzen in de periode 1999 – 2007 met het 

alternatief rentebeleid dan ook jaarlijks met gemiddeld 8% zijn gestegen tegenover 6,8% bij model 

(3). Hierdoor zouden huizenprijzen toch iets hoger zijn en de geschatte overwaardering iets lager. In 

het tweede kwartaal van 2007 zouden de contrafeitelijke prijzen dan ook 25%101 lager zijn dan de 

werkelijke tegenover de geschatte 30% in model (3). 

In model c wordt in plaats van de nominale prijs, de reële prijs gemodelleerd die gedefinieerd wordt 

als: 100*[(prijs / (100+ HICP Ierland)]. De vaststelling is dat de coëfficiënt voor de hypotheekrente 

identiek is als in model (3) alsook de lange-termijn-multiplier. Dus de keuze voor nominale prijzen 

lijkt verantwoord te zijn aangezien het effect van de rente robuust is voor de gekozen rentemaatstaf. 

In model d worden nominale prijzen geschat maar met de reële rente als verklarende variabele. Het 

idee is dat het verschil tussen de rente en waardevermeerdering van het huis bepalend is voor de 

aantrekkelijkheid van de aankoop van vastgoed. De reële rente werd gedefinieerd zoals in Conefrey 

en Gerald (2010) namelijk: K�	 =	 [),v�QMN8	ℎ�l,#ℎ88S�8Q#8��� − �
& ∗ ln	(

mj_b
mj_n)]. De 

hypotheekrente wordt gecorrigeerd met een drie-periodisch voortschrijdend gemiddelde van de 

stijging in huizenprijzen. Op basis van dit model zou de gemiddelde contrafeitelijke prijs tussen 1999 

en 2007 jaarlijks gemiddeld met 8,5% gestegen zijn terwijl in het tweede kwartaal van 2007 de 

prijzen 21% lager zouden zijn. 

Ten slotte wordt in tabel G1, onder model e, de geschatte vergelijking weergegeven van de 

gemiddelde nieuwbouwprijs maar geschat met de Seemingly Unrelated Regression (SUR) techniek. 

Het idee is dat de markt en de prijs van nieuwbouw- en tweedehandswoningen sterk met elkaar 

gelinkt zijn, ondanks dat beide geen perfecte substituten zijn (Rae & van den Noord, 2006). 

Tweedhandsprijzen rechtstreeks opnemen in de vergelijking voor het verklaren van nieuwbouw 

wordt in de literatuur echter niet toegepast omdat er heel waarschijnlijk sprake is van endogeniteit. 

Bij de SUR-methode worden twee vergelijkingen simultaan geschat maar wordt contemporele 

correlatie tussen de foutenterm van beide regressies toegelaten. De samenhang tussen beide prijzen 

wordt dus gemodelleerd via de foutenterm (Baltagi, 2008; Heij et al., 2004; Rae en van den Noord, 

2006). Gedetailleerde schattingsresultaten van de SUR worden weergegeven in tabel G2.  
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 Berekend als [(contrafeitelijke prijs – werkelijke prijs) / werkelijke prijs]*100. 



 

 

Het directe effect van een rentestijging met één procentpunt bedraagt 2,1%, en de lange-termijn-

multiplier bedraagt 5,56%. Op basis van dit model zou de gemiddelde contrafeitelijke prijs tussen 

1999 en 2007 jaarlijks gemiddeld met 7,6% zijn gestegen terwijl in het tweede kwartaal van 2007 de 

contrafeitelijk prijs 27,8% lager zou zijn wat opvallend dicht aanleunt bij de jaarlijkse groeivoet van 

6,8% en de 30% bekomen op basis van model (3). 

Tabel G1: Alternatieve modelspecificaties huizenprijsmodel: robuustheid (1994 – 2011). 

Variabele model a model b model c 

reële 

huizenprijzen 

model d 

nominale 

prijs en reële 

rente 

model e 

(SUR) 

Constante  -19,506 *** -15,494 ***  -13,413 *** -24.774 ***    -21,385 *** 

ln(Yt) 0,545 *** 0,527 *** 0,472 *** 0.666 ***        0,592 *** 

ln(POPt) 1,205 *** 0,935 *** 0,822 *** 1,537 ***        1,330 *** 

Rt   -0,016 ***   -0,016 *** -   -0,014 ***  

Rt-1 - -    -0,022 *** -       -0,021 *** 

HSTOCKPOPt   -0,005 - -   -0,008 *  

HSTOCKPOPt-1       0,002 -       -0,005 

Dummy 2008 -0,106 *** -0,010 ***    -0,096 *** -0,010 ***       -0,120 *** 

ln(Pt-1)  0,664 ***  0,669 ***     0,683 ***  0,587 ***        0,624 *** 

Adjusted R2  0,998 0,987 0,998 0,997 0,998 

Schwarz criterium   -306,693   -309,933    -318,738   -310,472            - 

Jarque-Bera test 0,223 0,223 0,897 0,402  - b 

White test 0,034 0,058 0,251 0,423 - 

ARCH(1)-test 0,934 0,898 0,555 0,560 0,951 

Breush-Godfrey  0,387 0,331 0,495   0,433 a                   -  

Ramsey RESET test 0,008 0,086 0,145 0,546 - 
Noot. P-waarde test statistiek in onderste gedeelte tabel. Voor model c en d toont de Engle Granger procedure dat zowel de reële rente als 

de reële prijs geïntegreerd zijn van de eerste orde maar dat de regressieresiduen stationair zijn waardoor er een vermoeden is van 

cointegratie 
a
 Test voor de eerste orde voor geen seriële correlatie. Maar bij het in rekening nemen van 12 of meer vertragingen van de 

foutenterm geeft de Ljung-Box test aan dat er toch mogelijk sprake is van seriële correlatie veroorzaakt door de latere lags. 
b 

In een 

systeem met meerdere vergelijkingen (multivariaat) is er een alternatieve test namelijk de Doornik-Hansen test. De nulhypothese poneert 

normaal verdeelde residuen. P-waarde is gelijk aan 0,44 dus is de assumptie van normaliteit voldaan. 



 

 

Tabel G2: Seemingly Unrelated Regression nieuwbouwprijzen en tweedehandsprijzen (1994 – 2011). 

 

 
Cross-equation VCV for residuals 
(correlations above the diagonal) 

 
0,00046290      (0,509) 

0,00037628    0,0011791 
 

log determinant = -14,7213 
Breush-Pagan test for diagonal covariance matrix: 

Chi-square(1) = 18,4176 [0,0000] 
 

Doornik-Hansen test: Chi-square(4) = 3,72966 [0,4438] 
 

ARCH(1) test equation 1 p-value 0,95 
equation 2 p-value 0,65 

 
Ljung-Box Q’ equation 1 Chi-square(4) = 1,86678 [0,7602] 

equation 2 Chi-square(4) = 10,138  [0,0382] 
 



 

 

De Breush Pagan test voor diagonaliteit van de covariantie-matrix van de parameterschattingen 

heeft als nulhypothese dat beide regressievergelijkingen niet gerelateerd zijn met elkaar of met 

andere woorden dat de foutentermen van beide regressies geen contemporele correlatie vertonen 

(Baltagi, 2008; Cottrell, & Lucchetti, 2012; Heij, 2004) De hypothese wordt verworpen aangezien de 

p-waarde kleiner is dan 0,05 waardoor besloten wordt dat er wel degelijk samenhang is tussen beide, 

wat het gebruik van SUR verantwoordt. Merk wel op dat voor de vergelijking van 

tweedehandswoningen er sprake is van seriële correlatie. 

Bijlage H 

 

 

Figuur H1: Counterfactual McQuinn en O'Reilly (2008). Evolutie huizenprijzen wanneer de 

hypotheekrente 2% hoger zou zijn vanaf de start van de EMU in 1999. 


