Belgische spaarder lijdt grootste verlies
sinds bankencrisis
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De reële spaarrente - de rente min de inflatie - zit op het laagste peil sinds september
2008. Bovendien ligt die rente nog eens vaak lager dan in onze buurlanden.
Voor de Belgische spaarder is de hoge inflatie in combinatie met de zeer lage rente geen goed
nieuws. In februari daalde de gemiddelde reële spaarrente in België tot -3,19 procent. Dat blijkt uit
berekeningen van De Tijd gebaseerd op officiële statistieken en op een methode goedgekeurd door
professor Eric Dor, directeur van de opleiding economie aan de IESEG School of Management in Rijsel.
Sinds de bankencrisis was die rente nooit zo laag. In september 2008 bedroeg de gemiddelde reële
rente -3,70 procent.

Vergoeding min inflatie
In plaats van aan te groeien, smelt het Belgisch spaargeld als sneeuw voor de zon. Dat komt
enerzijds omdat de inflatie versnelt en anderzijds omdat de nominale rente tot een historisch dieptepunt gezakt is.
Volgens de geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) van Eurostat, het statistisch bureau van de
Europese Unie, bedroeg de Belgische inflatie in februari 3,31 procent, het hoogste peil in
vijf jaar.
Volgens de statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB) bracht het geld op Belgische spaarrekeningen tussen februari 2016 en februari 2017 slechts 0,12 procent op.
Het verschil tussen die spaarvergoeding van 0,12 procent en de inflatie van 3,31 procent bedraagt
-3,19 procent. Dat is de reële rente die gedurende die periode op de Belgische deposito’s werd toegepast.

Driekwart van de tijd een negatieve reële rente
Tussen 2008 en nu was de gemiddelde reële Belgische spaarrente slechts gedurende 22 procent van
de tijd positief. Gedurende ruim driekwart van die tijd was de spaarrente onvoldoende om de inflatie te compenseren.
In Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk was de gemiddelde reële
rente veel vaker positief (zie grafiek).
Bovendien zijn de gemiddelde reële rentevoeten in de buurlanden meestal hoger dan die voor
de Belgische spaarders. Van januari 2008 tot nu lag de reële Belgische rente altijd lager dan de Franse.

Volgens de ECB bedroeg de nominale rente op Belgische spaarboekjes de voorbije tien jaar gemiddeld
0,97 procent, tegenover 1,33 procent in Duitsland, 1,87 procent in Frankrijk, 1,88 procent in Nederland en 2,17 procent in het Verenigd Koninkrijk.
‘Zelfs als de rente in België zeer laag staat, blijven de Belgen veel sparen’, zegt professor Dor. ‘De banken moeten elkaar dus niet beconcurreren met hogere rentevoeten. Dat speelt in het nadeel van de
spaarder.’

ECB en de Belgische eurofilie
De lage rente is ook een gevolg van het zeer gulle monetair beleid van de ECB. De Belgische
overheden klagen zelden over de extreem lage rente, terwijl de Belgische spaarders er de dupe van
zijn. De Duitse bewindslui daarentegen hebben wel openlijk kritiek op het beleid van de ECB.
Nochtans tonen de statistieken aan dat de Belgische spaarders nog meer te beklagen zijn dan de Duitsers. ‘De Belgen staan van nature positief tegenover Europa’, vervolgt Dor. ‘De Belgische autoriteiten
schikken zich gemakkelijk naar beslissingen van Europa. Bovendien zijn er in België, in tegenstelling
tot in Duitsland, geen sterke spaardersverenigingen. Belgische spaarders schieten niet gemakkelijk in actie omdat ze menen dat er toch niet veel aan te doen is. Er heerst een grote passiviteit, een soort gelatenheid.’
De andere oorzaak van de Belgische negatieve reële spaarrente is de hoge inflatie in ons land. Tussen januari 2008 en februari 2017 stegen de consumptieprijzen volgens de HICP-index van Eurostat
in België met circa 20 procent. In Frankrijk bleef de inflatie beperkt tot 10,72 procent. In Duitsland
was dat 12,13 procent en in Nederland 13,75 procent.

Gemiddeld 0,9 procent verlies per jaar
De hoge inflatie in ons land is te wijten aan het gebrek aan concurrentie tussen de telecombedrijven, aan de invoering van de witte kassa in de horeca en aan een aantal regeringsmaatregelen zoals de hogere btw voor elektriciteit.
Al die factoren verklaren waarom het spaargeld van de Belgen de voorbije jaren niets heeft opgebracht. Als we de inflatiestatistieken van Eurostat en de rentestatistieken van de ECB naast elkaar leggen, stellen we vast dat de Belgische spaarders de enigen zijn die sinds 2008 geld verloren.
Terwijl sparen in onze buurlanden wel loont, of op zijn minst niet tot achteruitgang leidt.
Tussen januari 2008 en februari 2017 bedroeg de gemiddelde reële rente van spaardeposito’s
in België -0,9 procent, tegenover 0,7 procent in Frankrijk, 0,6 procent in Nederland, 0,1
procent in Duitsland en 0 procent in het Verenigd Koninkrijk. Spaarders deden de voorbije
tien jaar in België geen goede zaak.
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