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Relatie met financiële sector

Zie overzicht Economie

Relatie met economische ontwikkeling

Schok

Europese Schuldencrisis

Verbeteren bergotingsdiscipline lidstaten

Versterken economische
beleidscoördinatie

Eurobonds

Garantstelling
voor ECB-kapitaal*

Steunprogramma’s Eurolanden
(vnl. garanties)

Eurolanden
in
problemen

ECB
...leent via herfinancieringsoperaties (LTRO) geld aan...

...koopt obligaties op (covered
bonds en securities markets) van...
...leent aan...

Stelsels

...draagt winst af
aan of vraagt om
kapitaal bij...

DNB

Eurolanden

DNB

...leent aan...

Greek loan
facility

...staat garant voor...

...leent aan...

...draagt winst af
aan of vraagt om
kapitaal bij...

...leent aan...

EFSM

IMF
Europese
banken

...leent aan...

EFSF/ESM

...participeert in...

...staat garant
voor of draagt
bij aan...

EU

Legenda
Rijk

...draagt winst
af aan of vraagt
om kapitaal bij ...

Gevolgen voor de
overheidsfinanciën

€ 0 - € 72 miljard

Rijk

€ 0 - € 150 miljard

Route van schok /
ontwikkeling naar
overheidsfinanciën

Beheersmaatregel

Actor

Bij een verlies op de nominale waarde van de opgekochte
obligaties van Eurolanden lijdt de ECB een verlies.
Via DNB kan dit terugslaan op de Rijksbegroting.

Relatie

Saldo uitgaven
en ontvangsten
Op de herfinanciering van de Europese banken kan
de ECB verliezen als een bank insolvent wordt en
het onderpand minder waard is dan de boekwaarde.
Via DNB kan dit terugslaan op de Rijksbegroting.

Verschillende maatregelen om risico’s via
steunprogramma’s te beheersen:
• beleidsvoorwaarden verbinden aan steun;
• verlagen garantieplafond;
• beperken looptijden leningen en garanties;
• vergroten zekerheden;
• premie / dividend kostendekkend maken;
• spreiden risico’s.

Overheidsschuld

Nederland participeert in de steunprogramma’s in de
vorm van kapitaalstortingen, leningen en garanties. Bij
stortingen, leningen en het inroepen van garanties
verslechtert het saldo en loopt de overheidsschuld op.

Risico

*Exclusief risico op vorderingen Target2
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