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ECB is 'nog niet klaar met renteverhogingen'
De Europese Centrale Bank (ECB) is nog niet klaar met forse renteverhogingen in de eurozone, na de
verrassend grote rentestap van 21 juli. Door de renteverhoging kwam een einde aan een periode van
negatieve rentes die acht jaar duurde.
ECB-bestuurslid Martins Kazaks, voorstander van agressieve renteverhogingen, stelt in een interview met persbureau
Bloomberg dat een volgende verhoging in september "ook behoorlijk groot moet zijn". Driekwart procentpunt moet
ook tot de mogelijkheden behoren, vindt hij.
De ECB verhoogde de rente op 21 juli met een half procentpunt; de eerste renteverhoging sinds 2011. Daarmee willen de
beleidsmakers in Frankfurt de recordin atie in de eurozone tegengaan. De stijging van de consumentenprijzen bedroeg
in juni 8,6 procent, waarmee de in atie ruim vier keer hoger is dan de doelstelling van de centrale bank van twee
procent.

Risico's voor eurozone
Kazaks wil niet ingaan op mogelijke rentescenario's voor de ECB-vergadering in oktober, maar gaf wel aan "geen grote
bezwaren" te hebben tegen het vooruitzicht dat de rente volgend jaar juni in totaal met 1,5 procentpunt is verhoogd.
Volgens de centrale bankier zijn er aanzienlijke risico's voor de economie van de eurozone. De belangrijkste daarvan is
de gasvoorziening uit Rusland, die door Moskou wordt afgeknepen als vergelding voor de westerse sancties vanwege
de Russische invasie in Oekraïne.

Teulings
Econoom Coen Teulings, voormalig directeur van het Centraal Planbureau, breekt in een interview in het FD een lans
voor de ECB. Hij verzet zich ook tegen het 'opgeheven Nederlandse vingertje' tegen zwakkere eurolanden.
Teulings begrijpt de grote onrust over de huidige hoge in atie, maar die is volgens hem het gevolg van verstoringen in
het aanbod van vooral energie door de oorlog in Oekraïne. “Dat ligt echt niet aan de ECB.”
Bron: ANP/FD
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Accountants over inflatie en hogere tarieven: 'Dit is
geen storm die je even uitzit'
De in atie is de afgelopen maanden voor het eerst in veertig jaar gestegen
naar dubbele cijfers. Hoe gaan accountantskantoren om met de nieuwe
economische realiteit?... 
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30 november 2022

Inflatie koelt flink af in november volgens Europese
meetmethode
Het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen is in november ink
afgenomen ten opzichte van een maand eerder. De in atie blijft echter hoog.
Het dagelijks... 
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EU akkoord over strengere regels voor
onlinedetailhandel
De regels voor de onlineaankoop van producten worden aangescherpt om
consumenten beter te beschermen. Daarover zijn het Europese Parlement en
de lidstaten van de... 
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Eurogroep na maanden gesteggel eens over topman
EU-noodfonds ESM
De EU-ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) zijn het na
maanden gesteggel eens geworden over de aanstelling van een nieuwe ESMbaas. De Luxemburgse... 
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Kritiek EU-rekenkamer op effect subsidies onderzoek
en innovatie
De EU zou veel meer kunnen pro teren van de Europese miljardensubsidies
voor onderzoek en innovatie als er beter zou worden gepland en
samengewerkt bij het opzetten,... 

