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ECB 
 
 
Een nieuw tijdperk is ingegaan: Christine Lagarde is de nieuwe baas van de 
Europese Centrale Bank (ECB). Ze neemt de fakkel over van de Italiaanse Mario 
Draghi, die acht jaar in de functie zat en de Europese Centrale Bank (ECB) door de 
nasleep van de wereldwijde financiële crisis leidde. De Europese staatshoofden en 
regeringsleiders nomineerden Christine Lagarde afgelopen zomer als nieuwe baas 
van de Europese Centrale Bank.  
 
Lagarde is voorstander van een  gezamenlijke begroting voor de eurozone en ijvert 
langer voor een aparte eurozonebegroting.  Ze heeft ook milde kritiek op EU-lidstaten 
als Nederland en Duitsland, die een begrotingsoverschot realiseren en dat overschot 
te weinig gebruiken om te investeren in infrastructuur, onderwijs en innovatie. 
 
 
BREXIT 
 

 

De Britten trokken op 12 december naar de stembus voor vervroegde 
parlementsverkiezingen. Boris Johnson won overtuigend waardoor het VK op 31 
januari uit de Europese Unie stapt.  Europa en het VK hebben dan tot eind dit jaar de 
tijd om uit te dokteren hoe hun relatie na de brexit er zal uitzien. Johnson weigert om 
een uitstel van de deadline van eind 2020 te vragen. In principe kan die deadline nog 
met twee jaar worden uitgesteld. 
 
Volgens Johnson blijven de voorwaarden van het vrijhandelsakkoord een lastig 
issue. Hij wil wel een ambitieus vrijhandelsakkoord afsluiten, maar zonder 
aanpassing aan Europese regels. Von der Leyen waarschuwt echter dat ze de 
gemeenschappelijke waarden en principes moet aanvaarden als ze wil profiteren van 
de voordelen van een eengemaakte markt en er toegang toe te hebben zonder 
barrières of douanerechten. 
 

 
 
FED /US 
 
 
In de Verenigde Staten heeft de Federal Reserve (Fed) de rente zoals verwacht 
opnieuw met een kwart procentpunt verlaagd. Het gaat om de derde verlaging sinds 
juli, toen de rente voor het eerst in ruim tien jaar werd verminderd. Het belangrijkste 
rentetarief komt nu op een bandbreedte van tussen de 1,50 procent en 1,75 procent 
te liggen. 
 
Voor president Trump is de nieuwe verlaging niet voldoende. Het staatshoofd voert 
de druk op de Fed al geruime tijd op om de rente te verlagen en zou het liefst een 
negatief tarief zien. Volgens Trump zet de centrale bank de VS op achterstand ten 



opzichte van andere economische grootmachten zoals de Europese Unie. 
 
In zijn rentebesluit liet de door Trump aangestelde Fed-voorzitter Jerome Powell  
doorschemeren dat de centrale bank in december een pauze zou kunnen inlassen 
en de rente onveranderd zou kunnen laten. Het huidige monetaire beleid is “op een 
goed niveau” en zal “waarschijnlijk gepast blijven zolang de vooruitzichten in 
overeenstemming zijn met de huidige verwachtingen”, aldus Powell. 
 
 
 
BEURZEN 
 
 
Het jaar 2019 was een grand crû jaar voor de beurzen. De Bel20 is met 22% 
gestegen, zijn beste jaarprestatie sinds 2010. De Duitse DAX eindigde  met een 
winst van 25%, de Franse CAC40 met meer dan 26 procent. De Londense FTSE100 
steeg ‘slechts’ met 12%. In de VS steeg de Dow Jones met 22 procent, de Nasdaq 
met 35% en de S&P 500 met 28%.  Ook China en Japan presteerden sterk. 
 
De sterke stijging van de beurzen was vooral het gevolg van de acties van de 
centrale banken die de beurzen met liquiditeit overspoelen.  Powell keerde zijn kar in 
januari 2019. Na 4 rentestijgingen in 2018 volgden 3 rentedalingen in 2019.  Ook 
Draghi deed niet onder.  Hij kondigde in september een nieuw aankoopprogramma 
van obligaties aan. 
 
Op economisch vlak was het nieuws minder gunstig met de handelsoorlog, recessie 
in Duitsland en beperktere winstgroei bij de bedrijven.  Naar het jaareinde toe kwam 
er weliswaar een voorlopige handelsovereenkomst tot stand tussen de VS en China. 
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