
een sterke invloed uitgeoefend op de 
conjuncturele ontwikkeling. Tevens is 
gebleken dat er een procyclische inter-
actie bestaat tussen een kredietexpan-
sie en een stijging van de activaprijzen 
tijdens een ‘boom-bust cycle’ op de 
financiële markten en omgekeerd. Dit 
betekent dat, vooral sinds het midden 
van de jaren negentig, de ‘financiële 
cyclus’ de ‘reële conjunctuurcyclus’ 
heeft gedomineerd, ofwel de dispariteit 
tussen de groei van de financiële en de 
reële economie is vergroot.

In deze bijdrage zal de nadruk liggen op 
de macro-economische ontwikkeling 
sinds het barsten van de internetzeep-

bel in het voorjaar van 2000. In Sijben 
(2004) wordt een sterk pleidooi gehou-
den voor het incorporeren van financiële 
stabiliteitsoverwegingen in het geldpoli-
tieke beslissingsproces, door middel 
van een vroegtijdige renteverhoging 
door de centrale bank om een verder 
aanzwellen van een zeepbel of ‘bubble’ 
op de financiële markten in de kiem te 
smoren. Daarnaast zal een macro-eco-
nomische oriëntatie in het banktoezicht, 
mede vanwege de vervlechting van de 
markten binnen het gewijzigde mondia-
le financiële landschap, ook een bijdra-
ge kunnen leveren aan het simultaan 
verankeren van de monetaire en finan-
ciële stabiliteit.1
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Inleiding
Terugblikkend kan thans  
worden vastgesteld dat  
sinds de jaren tachtig het 
belang van de binnenlandse 
liquiditeitenmassa is afge-
nomen ten gunste van de 
kredietbeschikbaarheid 
van (niet-)banken. 

Door de liberalisatie van de financiële 
markten en de golf van financiële inno-
vaties heeft in de monetaire analyse een 
accentverschuiving plaatsgevonden van 
de ‘money-view’ naar de ‘credit-view’. 
Hierbij is de beheersing van de omvang 
van de liquiditeitenmassa (brede geld-
begrip) door de centrale bank vervan-
gen door een prijsvariabele, de korte 
rente, als het centrale geldpolitieke 
instrument.

In empirisch onderzoek komt naar voren 
dat in de afgelopen decennia een nauwe 
relatie is ontstaan tussen de fluctuaties 
in de kredietverlening en de ontwikkeling 
van de prijzen van vermogensactiva 
(aandelen, obligaties, onroerend goed 
etc.). Beide financiële variabelen hebben 



Duisenberg (2003) en Issing (2002) 
hebben, na het zich ontladen van de 
internetbubble, het vraagstuk van een 
dubbele verankering van de monetaire 
en financiële stabiliteit aan de orde 
gesteld. Duisenberg merkt kernachtig 
op, “I want to discuss what lessons for 
the future we can draw from over-opti-
mistic regime shifts, such as the supply 
side shock of a perceived “new econo-
my”, and the subsequent financial 
boom and bust cycle in asset prices. 
How should monetary policymakers 
deal with the resulting financial imbalan-
ces and reconcile monetary with finan-
cial stability?”2

 

De Oostenrijkse School
Bij het oplossen van het 
vraagstuk van de dubbele 
verankering spelen de 
inzichten en analyses van 
de Oostenrijkse School uit 
het begin van de vorige 
eeuw een belangrijke rol.

Zoals bekend heeft de aanhoudende 
lage rentepolitiek sinds 2000, en meer 
in het bijzonder in de Verenigde Staten, 
teneinde op korte termijn een recessie 
met eventueel deflatie te voorkomen, 
het zaad gelegd voor de opbouw van 
een zeepbel op de huizenmarkt. Deze 
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heeft zich in 2007 ontladen en een 
diepe recessie met grote bancaire  
problemen veroorzaakt. De lessen die 
zowel academici als beleidsmakers uit 
deze periode hebben getrokken worden 
theoretisch onderbouwd door de inzich-
ten van de zogenoemde Oostenrijkse 
School (Von Mises, Hayek, Schumpeter, 
de Zweedse econoom Wicksell e.a.).3 
De ontwikkeling in de Verenigde Staten 
is ten koste gegaan van de financiële 
stabiliteit, aangezien duidelijk is geble-
ken dat het barsten van een zeepbel op 
de financiële markten de macro-econo-
mische stabiliteit in ernstige mate kan 
aantasten.

De overgang naar de verdere opbouw 
van nieuwe schuldposities, na het bar-
sten van de internetzeepbel in 2000, is 
mede gevoed door het succesvolle 
anti-inflatie beleid, dat door, voorzitter 
van de Federal Reserve, Volcker in 
1979 werd ingezet. De inflatie, evenals 
de inflatieverwachtingen, waren op een 
laag niveau verankerd, waardoor ook 
de rente tot juni 2004 op een laag 
niveau gehandhaafd kon blijven. 
Hierdoor werden echter ‘onderhuids’  
financiële onevenwichtigheden en nieu-
we schuldposities opgebouwd die op 
termijn onhoudbaar bleken te zijn en de 
financiële instabiliteit hebben versterkt. 
Deze inzichten van de Oostenrijkse 
School zijn reeds in de jaren tachtig en 
negentig door Minsky en Kindleberger 
gerevitaliseerd en geven een goede ver-

klaring voor de financieel-economische 
ontwikkeling sinds 2000 tot 2007 toen 
de huizenzeepbel barstte.4

In het voorwoord bij de eerste Engelse 
editie van zijn boek in 1934 presenteert 
von Mises zijn kernboodschap voor 
de monetaire beleidsmakers als volgt, 
“… but the task of economics is to 
foretell the remote effects, and so to 
allow us to avoid such acts as attempts 
to remedy a present ill by sowing the 
seeds of a much greater ill for the future.”5 
Het verwaarlozen van de gevolgen van 
de actuele geldpolitieke beslissingen 
door de beleidsmakers kan weliswaar op 
korte termijn de pijn van een recessie en 
een correctieproces aanzienlijk verzach-
ten, maar op lange termijn juist uitmon-
den in een ernstige stagnatie van de 
economie. In het voorwoord van een 
nieuwe editie van zijn werk in 1952 
bekritiseert hij de voorstanders van een 
inflatoire politiek om de economie op 
korte termijn te stimuleren. Hij merkt in 
dit verband op, “For the demagogue 
does not bother about the remote con-
sequences of his policies. He chooses 
inflation and credit expansion although 
he knows that the boom they create is 
short-lived and must inevitably end in a 
slump. He may even boast of his 
neglect of the long-run effects. In the 
long-run he repeats we are all dead; it 
is only the short-run that counts.”6 Met 
betrekking tot de inflatoire gevolgen van 
dit beleid wijst hij er op dat “The great 
inflations of our age are not acts of 
God. They are man-made or, to say it 
bluntly government made”.

De negatieve gevolgen van de korte 
beleidshorizon, op basis van de beken-
de Philipscurve-afruil tussen inflatie en 
werkloosheid, hebben zich sinds de 
jaren vijftig, en vooral in de jaren zestig 
en zeventig, duidelijk gemanifesteerd in 
een sterk oplopende en later in de jaren 
zeventig in een accelererende inflatie. 
Toen in 1979 door de Fed voorzitter 
Volcker een scherpe anti-inflatiepolitiek 
met een hoge rentevoet werd geïntro-
duceerd was een stevige recessie in 
1981-1982 de prijs die betaald moest 
worden voor een langdurig expansief 
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monetair beleid. “Inflation is always and 
everywhere a monetary phenomenon”, 
aldus Friedman.

Het Wicksell-gap
De Oostenrijkse School 
heeft in het bijzonder de 
nadruk gelegd op de  
gevolgen van een te lage 
rentepolitiek gedurende  
een te lange periode.  
 
Von Mises wijst op het onderscheid van 
de Zweedse economist Wicksell tussen 
de ‘natuurlijke rentevoet’ (Naturalzins) 
die een evenwicht tot stand brengt tus-
sen de vraag naar en het aanbod van 
kapitaalgoederen enerzijds en de rente-
voet die voor een evenwicht zorgt op 
de kredietmarkt (Geldzins) anderzijds. 
In dit verband merkt hij op dat het lang-
durig vasthouden aan een marktrente 
die lager is dan het kapitaalrendement 
(een positief Wicksell-gap) tot macro-
economische onevenwichtigheden zal 
leiden.7 Vervolgens beschrijft hij hoe het 
correctieproces en het wegwerken van 
het ‘Wicksell-gap’ zich voltrekt. Het uit-
eindelijk evenwicht op de kredietmarkt 
wordt weer hersteld via een oplopende 
inflatie en een hogere rentevoet. Hij 
geeft tevens aan dat wanneer de banken 
echter de monetaire remweg verlengen 
en een beleid voeren van “continually 
reducing the rate of interest charged for 
loans and forcing fresh quantities of 
fiduciary media in circulation”, nadat de 
productiecapaciteit volledig is bezet, 
enkel nog een proces van inflatie en 
rentestijging zal resulteren.8

Dit inflatie-tolerante gedrag van de 
beleidsmakers leidt dan tot een uitstel 
van het noodzakelijke correctieproces 
en “the banks could continue to post-
pone the collapse of the market” aldus 
von Mises. Hij is er echter van overtuigd 
dat dit uitstel eens tot een einde komt 
en “de wal het schip zal keren” en het 
moment van een kredietcontractie 
(credit-crunch) in de toekomst zal gaan 

optreden.9 Von Mises heeft de moeilijke 
beleidskeuze voor centrale banken en 
de onafwendbaarheid van een crisis als 
volgt verwoord, “There is no means of 
avoiding the final collapse of a boom 
brought about by credit expansion. The 
alternative is only whether the crisis 
would come sooner as the result of a 
voluntary abandonment of further credit 
expansion or later as a final and total 
catastrophe of the currency system 
involved10. Dit citaat is sinds het barsten 
van de internetzeepbel in het voorjaar 
van 2000 volkomen bewaarheid. Vanaf 
2000 tot juni 2004 heeft de Federal 
Reserve een zéér ruim accommode-
rend beleid gevoerd, teneinde een 
recessie en eventueel een deflatiepro-
ces te vermijden. Geheel in de geest 
van de Oostenrijkse School bleef het 
positieve Wicksell-gap gehandhaafd, is 
er een ‘schijnzekerheid’ ontstaan, en is 
een sterke voedingsbodem gelegd voor 
het ‘gemaskeerd’ opbouwen van een 
zeepbel op de Amerikaanse huizen-
markt en ook in een aantal andere rijke 
landen. De recessie na het barsten van 
de internetzeepbel was hierdoor zeer 
mild van aard, vanwege de lage rente 
(1%) en het ‘aftappen’ van de over-
waarde van huizen, zodat de overcon-
sumptie gehandhaafd bleef. Echter de 
reeds aanwezige schuldenberg, opge-
bouwd in de jaren negentig, werd hier-
door op een onhoudbaar niveau ge-
bracht. De onafwendbaarheid van de 
crisis sloeg uiteindelijk toe in de zomer 
van 2007 en eindigde in een zéér diepe 
mondiale recessie met een lange na-
sleep van de crisis (schuld afbouw, 
opschonen van bancaire balansposities, 

consumentenvertrouwen zéér laag etc.). 
Sinds december 2008 wordt door de 
Fed voor het vijfde achtereenvolgende 
jaar de rente op een extreem laag 
niveau gehandhaafd (0%-0,25%), mede 
door het aankopen van financiële activa 
en een forse balansverlenging ($ 3200 
miljard). Er zijn in 2013 lichte tekenen  
te bespeuren van het zich ontwikkelen 
van nieuwe zeepbellen op de aandelen-
markt en in sommige landen op de  
huizenmarkt.11

Naar een krap monetair 
beleid
In 2014 zullen in de geest 
van de Oostenrijkse School 
de ruime monetaire bakens 
eindelijk worden verzet  
teneinde een nieuwe crisis 
te voorkomen. 

Na de rentevergadering op 18 december 
heeft Bernanke aangekondigd dat in 
januari 2014 het aankopen van financië-
le activa met $ 10 miljard wordt vermin-
derd tot $ 75 miljard en maandelijks zal 
worden voortgezet. De korte rente ech-
ter zal nog een geruime tijd op het lage 
niveau gehandhaafd blijven tot de werk-
loosheid onder het niveau van 6,5% is 
gedaald. De verwachting is dat deze 
rentestap in 2015 zal worden gezet. 
Het is op dit moment nog volkomen 
onzeker welke de gevolgen zullen zijn 
van deze regimewisseling na een zéér 
ruim monetair beleid sinds 2000 en 



vooral ook vanwege het feit dat het ver-
laten van de niet-conventionele mone-
taire politiek met de afbouw van het 
zeer omvangrijke aankoopprogramma 
van de Fed in het verleden nog nooit is 
getest. Sinds het midden van 2013 is 
een kapitaalstroom uit de opkomende 
markten naar de Verenigde Staten op 
gang gekomen en deze is in het begin 
van 2014 versneld. Hierdoor is de tur-
bulentie op de financiële markten, en 
meer in het bijzonder op de valuta 
markten, wereldwijd toegenomen.

In de huidige situatie concludeert 
Panzera terecht, “… that preserving 
financial stability today requires greater 
vigilance against the build-up of finan-
cial imbalances during economic 
booms, at times when central banks 
foster price stability on the product 
market”.12 Sinds de jaren negentig is er 
een academisch debat ontstaan over 
het al dan niet vroegtijdig interveniëren 
door de centrale bank als er tekenen 
zijn van financiële ontsporingen met 
mogelijke zeepbellen op de financiële 
markten. Het debat wordt aangeduid 
als ‘lean versus clean’. De recente kre-
dietcrisis en de Grote Recessie (2008-
2009) hebben het debat sterk gerevitali-
seerd. Dit heeft thans uiteindelijk geleid 

dit verband wordt door Woodford 
opgemerkt; “In this sense, the model 
implies that it is appropriate to use 
monetary policy to “lean against” a 
credit boom, even if this requires both 
inflation and the output gap to be below 
their medium-run target values for a 
time”.14 

Tenslotte moet worden benadrukt dat 
de bijdrage aan het versterken van de 
mondiale financiële stabiliteit ook wordt 
geleverd door de introductie van een 
macro-prudentieel toezicht in het nieu-
we toezichtkamer van Basel-III. De pro-
cyclische werking van Basel-II zal hier-
door verdwijnen, waardoor ook de 
macro-economische stabiliteit wordt 
vergroot. Ook Woodford ziet het 
macro-prudentieel toezicht instrument 
als een belangrijke aanvulling op het 
aangepaste geldpolitieke model van 
“flexible inflation-targeting”, teneinde de 
financiële stabiliteit te versterken. 

Een nieuw kompas 
voor centrale banken
Sinds het begin van het  
vorige decennium is in de 
academische wereld, maar 
ook door beleidsmakers, 
zoals de Bank voor 
Internationale Betalingen, 
veel aandacht geschonken 
aan het ontsporen van finan-
ciële markten (‘bubbles’, 
activa-inflatie) en de invloed 
hiervan op de reële economie.

Echter tot die tijd gold de academische 
opvatting dat door het realiseren van 
een lage en stabiele inflatie (monetaire 
stabiliteit) door de centrale bank de 
financiële stabiliteit altijd zou zijn gega-
randeerd. Deze monetaristische visie 
(Friedman-Schwartz) blijkt sinds 1980 
niet meer houdbaar. Zoals uit het voor-
gaande blijkt is het mogelijk dat in een 
omgeving met een lage en stabiele 
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tot een doorbraak in die zin dat bijvoor-
beeld Bernanke in een speech in 2012 
in Atlanta duidelijk heeft verwoord dat 
de lessen uit deze crisis er toe zullen 
leiden dat “In the aftermath of the crisis, 
however, financial stability policy has 
taken a prominence and is now gene-
rally considered to stand on an equal 
footing with monetary policy as a critical 
responsibility of central banks”.13 Met 
deze uitspraak heeft hij zijn conventio-
nele ex-post visie van ‘cleaning’ verla-
ten. Tijdens een ceremonie ter gelegen-
heid van het 100-jarig bestaan van de 
Federal Reserve merkt hij op 16 decem-
ber 2013 op dat indertijd het handhaven 
van financiële stabiliteit het centrale 
argument was voor de oprichting van 
de Federal Reserve. In 2013 wordt het 
belang van deze doelstelling weer cen-
traal gesteld. 

Ook in de academische wereld zijn 
economen, zoals Woodford, Bean, 
Svenson en anderen, opgeschoven in 
de richting van ‘leaning against the 
bubble’ door het meer expliciet incor-
poreren van indicatoren in het geldpoli-
tieke beslissingsproces die een financi-
ele instabiliteit kunnen veroorzaken 
(leverage ratio, maturity mismatch, 
excessieve kredietexpansie etc.). In 



inflatie, waarbij de inflatieverwachtin- 
gen op een laag niveau zijn verankerd, 
er krachten werkzaam zijn die als het 
ware ‘onderhuids’ een grote macro-
economische onevenwichtigheid kun-
nen opbouwen. In een dergelijke omge-
ving ontstaat er een ‘schijnzekerheid’, 
waarbij een oplopende inflatie als een 
signaal van macro-economische one-
venwichtigheden zich niet manifesteert 
en de risico-afkeer van beleggers erg 
laag is. Een passief monetair beleid is 
dan het gevolg.

Gezien de ervaringen met een drietal 
‘bubbles’ sinds de jaren tachtig is zowel 
bij academici als beleidsmakers de 
geldpolitieke visie gewijzigd in die zin 
dat de financiële stabiliteit naast de 
monetaire stabiliteit een centrale plaats 
moet innemen in het geldpolitieke 
beslissingsproces. In 2012 heeft 
Bernanke, zoals hiervoor reeds is op-
gemerkt, deze visie duidelijk naar voren 
gebracht door er op te wijzen dat de 
monetaire politiek te lang onvoldoende 
aandacht heeft geschonken aan het 
gevaar van financiële instabiliteit.15 Dit 
betekent in concreto dat de Fed een 
belangrijke les heeft getrokken uit de 
crisis. Deze komt er in wezen op neer 
dat ook volgens Bernanke het handha-
ven van monetaire stabiliteit géén vol-
doende voorwaarde is voor het hand-
haven van financiële stabiliteit. Hiermee 
heeft hij duidelijk afstand genomen van 
de traditionele monetaristische visie dat 
monetaire stabiliteit enkel een noodza-
kelijke voorwaarde is voor het handha-
ven van financiële stabiliteit. 

Teneinde de monetaire en financiële 
stabiliteit simultaan met elkaar te ver-
zoenen zou men bijvoorbeeld kunnen 
denken aan het uitbreiden van de 
bekende geldpolitieke regel van Taylor, 
met een term die een potentiële ‘bub-
ble’ reflecteert. In het empirisch onder-
zoek, dat nog in de kinderschoenen 
staat, komt zeer frequent naar voren 
dat ‘bubbles’, en meer in het bijzonder 
op de onroerendgoedmarkt, in sterke 
mate worden gevoed door een exces-
sieve kredietverlening. Als indicator voor 

een dergelijk ‘credit-gap’ kan men het 
verschil hanteren tussen de feitelijke en 
een historisch-gemiddelde kredietverle-
ning, aan de particuliere sector, dat vol-
gens empirisch onderzoek een goed 
waarschuwingssignaal geeft van de 
opbouw van financiële onevenwichtig-
heden. De Federal Funds Rate (korte 
rente) wordt in deze uitgebreide Taylor-
regel dan bepaald door: 
de evenwichtige korte rentevoet +  
α (inflation-gap) + β (output-gap) +  
λ (credit-gap). Het ‘inflation-gap’ 
representeert het verschil tussen de 
actuele inflatie en het inflatie-target, bij-
voorbeeld 2%, van de centrale bank. 
Het ‘output-gap’ heeft betrekking op 
het verschil tussen de feitelijke productie 
en de potentiële productie. De beleids-
parameters α, β en λ representeren de 
snelheid waarmee de centrale bank de 
eventuele ‘gaps’ zal wegwerken ofwel 
haar voorkeur voor een stabilisatie van 
de inflatie respectievelijk van de produc-
tie en van de prijzen van vermogensac-
tiva (activa-inflatie). Zo zal een ‘inflatie-
havik’ (de Bundesbank) een hogere 
waarde toekennen aan de parameter α 
dan een centrale bank die veeleer prio-
riteit geeft aan de stabilisatie van de 
productie en werkgelegenheid (β) of aan 
het voorkomen van een excessieve  
kredietexpansie (λ) op de korte termijn. 

 

Door de introductie van 
deze aangepaste Taylor-
regel is het mogelijk een  
discretionaire politiek te 
voeren van ‘leaning against 
the bubble’ (ex-ante inter-
ventie). 

 
Hierbij zal de rente in een vroegtijdig 
stadium door de centrale bank worden 
verhoogd als de feitelijke kredietexpan-
sie een gemiddelde historische drempel 
overschrijdt, ook al is de feitelijke inflatie 
nog laag en stabiel en het output-gap 
negatief. 
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Hierdoor wordt het verder aanzwellen 
van de financiële zeepbel afgeremd, 
waardoor de macro-economische 
bestedingen weliswaar worden afge-
zwakt, maar een oververhitte economie 
(een sterk positief output-gap) met een 
oplopende inflatie op termijn wordt 
voorkomen. Tevens wordt de macro-
economische schade geminimaliseerd 
als onverhoopt de gedempte ‘bubble’ 
alsnog zou barsten.

De noodzaak van de uitbreiding van de 
Taylor-regel is door de recente krediet-
crisis sterk toegenomen, aangezien in 
de Verenigde Staten blijkt dat de poten-
tiële groeivoet is gedaald door het op-
lopen van de langdurige of ‘natuurlijke 
werkloosheid’. Er is tot het voorjaar van 
2013 sprake geweest van een ‘jobless 
recovery’. Dientengevolge wordt bij een 
meer duurzaam herstel het ‘output-gap’ 
eerder gedicht dan voorheen het geval 
was, zodat de inflatie ook in een vroe-
ger stadium zal gaan oplopen. Een 
belangrijk voordeel is dat op deze wijze 
een nul-rente scenario wordt voorko-
men, zodat een niet-conventionele 
geldpolitiek door middel van het opko-
pen van financiële activa (quantitative 
easing) met een sterke balansverlenging 
van de centrale bank achterwege kan 
blijven. De reservepositie van de ban-
ken is door deze aankopen van de Fed 
thans fors toegenomen, waardoor als 
gevolg van een trage afroming van deze 
reserves het potentiële inflatiegevaar 
zeer wel kan stijgen. Bovendien zal een 
vroegtijdige renteverhoging als een 
‘bubble’-gevaar dreigt ook de beleids-
ruimte voor een eventuele toekomstige 
renteverlaging vergroten, alvorens de 
nul-rente grens wordt bereikt.

Tevens is sinds 2008 de vervlechting 
van het monetaire en budgettaire 
beleid, zowel in de Verenigde Staten 
als in Europa, sterk toegenomen. Als 
gevolg van de aankopen door centrale 
banken van overheidspapier en andere 
activa, eind 2013 tot een bedrag van 
$ 3200 miljard door de Federal Reserve, 
komt de politieke onafhankelijkheid in 
gevaar en is een monetaire financiering 
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van de hoog opgelopen staatsschulden 
niet uitgesloten. Dit impliceert dat, 
gezien de hoge en stagnerende werk-
loosheid in de rijke landen de centrale 
banken, mogelijkerwijze onder politieke 
druk, meer voorrang zullen gaan geven 
aan een reductie van de werkloosheid 
(een hogere β), zodat de inflatietoleran-
tie zal gaan stijgen. In dit kader past 
ook de opmerking van Bernanke dat 
de lage korte rente (0%-0,25%) in ieder 
geval tot het midden van 2015 gehand-
haafd zal blijven, tenzij de economie 
vóór die tijd een duurzaam herstel ver-
toont. In de rentevergadering van de-
cember 2012 heeft de Fed besloten dat 
het ruime monetaire beleid zal worden 
voortgezet zolang de werkloosheid nog 
boven 6,5% ligt. De inflatieverwachtin-
gen mogen het niveau van 2,5% niet 
overtreffen. Na haar eerste renteverga-
dering in maart als nieuwe voorzitter 
van de Federal Reserve heeft Mevrouw 
Yellen aangekondigd, dat een rentever-
hoging niet enkel afhankelijk zal zijn van 
de ontwikkeling van de werkloosheid, 
maar van een meer brede macro-eco-
nomische ontwikkeling. Tevens liet ze 
zich ontvallen dat een eerste rentestap 
ongeveer zes maanden na het einde 
van de ‘tapering’ zal plaatsvinden. De 
centrale banken staan thans voor de 
uitdaging om op het juiste moment en 

in welk tempo te beginnen met het 
afbouwen van het aankoopprogramma 
en het wegwerken van de inmiddels 
opgebouwde ‘liquiditeits-overhang’, 
teneinde een toekomstige inflatie in de 
kiem te smoren. 

Het moge duidelijk zijn dat de commu-
nicatie van de centrale bank met de 
financiële markten na vele jaren van een 
ruim monetair beleid nu een cruciale rol 
speelt. De transparantie van het beleid 
met betrekking tot de te verwachten 
rentepolitiek impliceert dan ‘het mana-
gen van de marktverwachtingen’, ook 
wel aangeduid als de ‘forward guidan-
ce’-strategie. Het afbouwen van het 
aankoopprogramma (tapering-process) 
wordt gevolgd door een stapsgewijze 
renteverhoging naar een meer ‘normaal 
niveau’. De recente uitspraak van Yellen 
na de rentevergadering heeft echter de 
onzekerheid ten aanzien van de te ver-
wachten rentestijging vergroot.

Daarnaast moeten de regeringsleiders 
zorgen voor een geloofwaardige reduc-
tie van de staatsschuld (debt-overhang). 
Mocht onder omstandigheden, door 
welke oorzaak ook, de lange rente 
vroegtijdig sterk gaan oplopen, dan zul-
len de rentelasten onhoudbaar worden. 
In de geest van Minsky’s financiële 

instabiliteitshypothese en de Oostenrijkse 
School rest dan enkel nog de inflatoire 
weg om een nieuwe financiële crisis en 
een depressie op korte termijn te voor-
komen.

Het incorporeren van financiële stabili-
teitsoverwegingen in een nieuwe geld-
politieke gedragsregel wordt naar aan-
leiding van de recente crisis bovendien 
nog aangevuld met een macro-econo-
misch georiënteerd bancair toezicht met 
een langere beleidshorizon. In de voor-
stellen van Bazel-III worden de kapitaal-
eisen, zowel qua kwaliteit als de omvang 
van kapitaal (tier-1), aanzienlijk verhoogd. 
Daarnaast zullen de banken worden 
geconfronteerd met de opbouw van 
kapitaalbuffers in goede tijden die dan 
in slechte tijden kunnen worden ingezet 
om verliezen op te vangen en de kre-
dietverlening voort te zetten. In goede 
tijden kan ook de verhouding tussen de 
kredietbeschikbaarheid en de waarde 
van het onderpand, de ‘loan-value ratio’, 
worden verlaagd, teneinde een exces-
sieve kredietexpansie vroegtijdig af te 
remmen. Tevens zal een anti-cyclische 
kapitaalbuffer worden vastgesteld, ten-
einde bij een teruggaande conjunctuur 
een ‘credit-crunch’ te voorkomen en de 
economische activiteit te stabiliseren. 
Tenslotte wordt via liquiditeitseisen en 
een minimale omvang van de ‘leverage’ 
ratio (niet-risico gewogen kapitaal ten 
opzichte van het balanstotaal) voor-
komen dat een ‘mismatch’ en een 
excessieve kredietexpansie in de toe-
komst zullen gaan optreden. Door deze 
stapsgewijze nieuwe regelgeving (2019) 
wordt getracht een systeemcrisis in het 
mondiale financiële systeem, zoals de 
dreiging in het najaar van 2008, te voor-
komen. In dit macro-economisch geori-
enteerd toezicht wordt sterk de nadruk 
gelegd op het endogene karakter van 
de kredietrisico’s tijdens de conjunc-
tuurcyclus. Bij een verkeerde inschat-
ting van deze risico’s leiden deze in 
het bestaande toezicht kader tot een 
procyclische werking. In de nieuwe 
macro-economische oriëntatie wordt 
het toezicht juist gericht op het vroegtij-
dig opsporen van de systematische 
risicocomponent die nauw gerelateerd 
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is zowel aan de conjunctuurcyclus als 
aan de ‘boom-bust cycle’ in activa- 
prijzen.16

Het belang van het aanpassen van het 
monetaire beleid na de crisis wordt, in 
de geest van de reeds genoemde visie 
van Woodford, in het recente jaarver-
slag van de BIS als volgt verwoord, 
‘Without price stability you have 
nothing. But, as the crisis has taught 
us, narrow near-term price stability is 
not enough: financial stability is also 
essential for long-term macroeconomic 
stability, The challenge is to modify 
traditional monetary policy frameworks 
to include financial stability considera-
tions effectively and symmetrically’.17 

Conclusie
De beleidsmakers in de 
wereldeconomie worden 
sinds het barsten van de 
zeepbel op de huizenmarkt 
geconfronteerd met een 
situatie ‘waarin de wal het 
schip zal keren’. 
 
Dit impliceert dat het in 2001 uitgestel-
de klassieke ‘correctieproces’ van de 
Oostenrijkse School nu, na de ernstige 
economische ontsporing (2000-2007), 
noodzakelijk is geworden, alvorens de 
mondiale economie op lange termijn 
weer in een meer ‘normaal vaarwater’, 
een natuurlijk evenwicht (ordre naturel), 
terecht zal komen. Volgens de 
Oostenrijkse School kan een macro-
economische onevenwichtigheid, als 
gevolg van een langdurige positief 
Wicksell-gap, een zodanige omvang 
aannemen dat er géén sprake meer is 
van een keuze tussen al of niet een 
recessie, maar tussen een recessie op 
korte termijn of een diepe recessie met 
mogelijk een deflatie in de toekomst. In 
dit verband wordt door de BIS opge-
merkt, dat het te lang vasthouden aan 
een te lage rentevoet in de rijke landen 
“is magnifying the risk that the distorti-

ons that arose ahead of the crisis will 
return. If we are to build a stable future, 
our attempts to cushion the blow from 
the last crisis must not sow the seeds 
of the next one”18 Dit laatste is juist 
gebeurd na het zich ontladen van de 
ICT-zeepbel in 2000. De indertijd ‘uit-
gestelde recessie’ heeft toen als gevolg 
van een agressieve en langdurige rente-
verlaging voeding gegeven aan een 
nieuwe zeepbel en met name op de 
Amerikaanse hypotheekmarkt. Deze 
situatie heeft geleid tot een aanhouden-
de bestedingsdrift en een schuldopbouw 
van gezinshuishoudingen die uiteindelijk 
onhoudbaar is geworden.

De uitdagingen voor de beleidsmakers 
wereldwijd kunnen in het kort als volgt 
worden samengevat. In de eerste plaats 
is er als gevolg van de ‘balansrecessie’ 
in 2008-2009 de noodzaak ontstaan 
van een schuldafbouw bij zowel gezins-
huishoudingen als overheden in de rijke 
landen, mede gezien de invloed van de 
vergrijzing op de potentiële groeivoet. 
Tevens zullen centrale banken door een 
adequate aanpassing van het geldpoli-
tieke instrumentarium en het toezicht-
kamer moeten zorgen voor een simul-
tane verankering van de monetaire en 
financiële stabiliteit. Daarnaast is het 
noodzakelijk dat de internationale on- 

evenwichtigheden (Verenigde Staten 
versus China) worden weggewerkt. Dit 
betekent dat de Verenigde Staten niet 
meer afhankelijk zijn van de Chinese 
kapitaalexport en China meer onafhan-
kelijk wordt van de export. Bovendien 
zullen de bancaire balansposities moe-
ten worden verbeterd (Basel-III), teneinde 
een toekomstige systeemcrisis te voor-
komen (herkapitalisaties). Het beleid 
moet zich gaan richten op de verster-
king van de economische groei op mid-
dellange en lange termijn voor zowel de 
schuld afbouw als het opvangen van de 
vergrijzingsschok. In dit verband spelen 
tenslotte de structurele oplossing van 
de eurocrsisis (hervormingen arbeids-
markt, pensioensysteem etc.) alsmede 
het dichten van de welvaartskloof in 
China (binnenlandse consumptie ten 
laste van de export) een belangrijke rol.

Het moge duidelijk zijn dat de genoem-
de structurele veranderingen vele jaren 
in beslag zullen nemen en dwingen tot 
een internationale coördinatie van het 
economisch beleid. Hierbij moeten de 
Verenigde Staten en Europa er wel van 
overtuigd zijn dat hun vroegere politieke 
en economische machtspositie zal 
afzwakken ten gunste van de nieuwe 
spelers op het sterk gewijzigde toneel 
van de wereldeconomie.19 
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