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Rentevooruitzichten op de middellange termijn

Theorie: determinanten van  
de rente
In de economische wetenschap wordt 
ervan uitgegaan dat de nominale lange 
rentevoet of kapitaalmarktrente door 
een aantal factoren wordt bepaald. In 
de eerste plaats door de omvang van 
de besparingen en investeringen in de 
economie die bepalend zijn voor de 
reële rentevoet. In dit verband wordt 
dan meestal naar voren gebracht dat 
de door de recente crisis fors gestegen 
overheidstekorten en staatsschulden 
(spaartekort) een opwaartse druk op 
de lange rente zullen gaan uitoefenen. 
De overheid zal het tekort dekken 
door een beroep te doen op de kapi-
taalmarkt via een uitgifte van staats-
obligaties (neutrale financiering). De 
omvangrijke aankopen door de 
Federal Reserve en andere centrale 
banken van overheidspapier en andere 
financiële activa in de afgelopen jaren 
in het kader van de niet-conventionele 
geldpolitiek hebben de lange rente 
kunstmatig gedrukt. Ondanks de fors 
gestegen staatsschulden sinds 2008 
bedroeg de 10-jaars rente op over-
heidspapier in de Verenigde Staten 
2,9% (september 2013) en 2% in  
de eurozone.

Vervolgens is ook de risicoperceptie van  
de beleggers van belang (psychologie). 

Deze komt dan tot uitdrukking in een 
gewenste risicopremie, zoals deze zich 
in de afgelopen jaren sinds de euro- 
crisis frequent heeft gemanifesteerd in 
een renteopslag op het overheids- 
papier van de zwakke landen in het 
eurogebied. Sinds de kredietcrisis is er 
sprake van een overheidsrisico en kan 
het overheidspapier van een groot 
aantal rijke landen voortaan niet meer 
als ‘risk-free’ worden aangemerkt.1 
Deze risicoperceptie beweegt ook mee 
met de conjunctuur. Tijdens de forse 
economische krimp in 2009 domi-
neerde het pessimisme en de risicoaf-
keer bij beleggers en werd door hen 
gekozen voor de veilige staatsobligaties 
van de sterke landen (Duitsland, 
Nederland, de Verenigde Staten en 
Engeland).

Daarnaast spelen ook de inflatiever-
wachtingen een kritische rol, aange-
zien de belegger ook een compensatie 
eist voor een toekomstige daling van 
de koopkracht van het geld. In dit 
verband is de geloofwaardigheid van 
de politiek onafhankelijke centrale 
bank als inflatiebestrijder of ‘inflatie-
havik’ van groot belang. Immers door 
het consistent vasthouden aan een 
anti-inflatiebeleid zal een verankering 
ontstaan van lage en stabiele inflatie-
verwachtingen. Op deze wijze zal het 
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optreden van een loon-prijsspiraal, 
zoals in de jaren zeventig van de  
vorige eeuw, tot het verleden beho-
ren. Terugblikkend kan thans worden 
vastgesteld dat door de succesvolle 
overgang naar een streng en geloof-
waardig anti-inflatiebeleid sinds de 
jaren tachtig (inflation targeting), de 
lange rente zéér sterk is gedaald. In 
1982 leende de Nederlandse overheid 
(grote budgettekorten) nog tegen 
12.75% en thans tegen 2%.

Ten slotte wordt de lange rente ook 
door de wisselkoersverwachtingen 
bepaald. Naarmate de eigen valuta 
sterker is (hoge groei, gezonde over-
heidsfinanciën etc.) zullen beleggers 
veeleer een appreciatie van de valuta 
verwachten en deze inprijzen via een 
lagere rentevoet en omgekeerd. Het is 
evident dat in de huidige wereldeco-
nomie, gekenmerkt door global finance 
en een sterke kapitaalmobiliteit, 
gesproken kan worden van één mon-
diale kapitaalmarktrentevoet. In de 
afgelopen jaren heeft de Wereldbank 
regelmatig gewaarschuwd voor de 
omvangrijke geldstromen vanuit de 
Westerse landen (lage rentevoet) naar 
de hoger renderende opkomende 
markten in Azië en Zuid-Amerika 
(search for yield). Hierdoor kan in 
deze landen een oververhitting van  
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ciale rol speelt. De rentepolitiek komt 
dan neer op het ‘managen van de 
marktverwachtingen’, ook wel aange-
duid als ‘forward guidance’.

Het belang van een goede communica-
tie is thans (september 2013) zeer 
sterk toegenomen, nadat Bernanke in 
mei heeft aangekondigd dat hij over-
weegt het accommoderende en ruime 
monetaire beleid binnen afzienbare 
tijd af te bouwen (het aankopen van 
financiële activa beëindigen). Daarna, 
afhankelijk van de ontwikkeling van 
de werkloosheid, zal hij de rente voor 
het eerst sinds december 2008 weer 
gaan verhogen. Tijdens de bekende 
conferentie van de Kansas City Fed 
heeft hij in dit verband opgemerkt,  
“It is certainly true that, over time, 
both investors and private forecasters 
have pushed out considerably the date at 
which they expect the federal funds rate 
to begin to rise; moreover, current poli-
cy expectations appear to align well 
with the FOMC’s forward guidance.”3 
Kortom, de Fed, maar ook de andere 
centrale banken in de rijke landen, 
hebben hun beleid gericht op het 
‘masseren van de verwachtingen’ ten 
aanzien van de korte rentevoet.

De exitstrategie en de rente
In de World Economic Outlook werd 
ruim drie jaar geleden door het IMF 
nog opgemerkt, “The outlook for  
activity remains unusually uncertain. 
The main concern is that the room 
for policy maneuvers in many advan-
ced economies has either been largely 
exhausted or has become much more 
limited, leaving these fragile recove-
ries exposed to new shocks.”4 

Terugblikkend kan thans echter wor-
den opgemerkt dat ‘het tij is gekeerd’ 
en dat de Keynesiaanse therapie van 
een expansieve monetaire en budget-
taire politiek succesvol is geweest.  
Het herstel is weer langzaam op gang 
gekomen, maar is, gezien de macro-
economische onzekerheden, toch nog 
steeds wankel van aard.

Er is thans sprake van een ‘drie snel- 
hedengroei’ in de wereldeconomie. Een 
gematigd, doch kwetsbaar, herstel in 
de Verenigde Staten, een recessie in 
Europa, die echter in het najaar van 
2013 langzaam zal verdwijnen, en een 
robuuste, doch afzwakkende, groei in 
de opkomende markten in Azië en 
Zuid-Amerika. Het IMF wees er echter 
in 2010 ook op dat, “The time has 
come to ask when and how these 
powerful measures can be phased out”.  
Kortom, de genoemde expansieve 
impulsen zullen eens moeten worden 
afgebouwd, zodat ‘de patiënt weer op 
eigen benen kan staan’.

Het tijdstip van een monetaire beleids-
wijziging in de Verenigde Staten is dich-
terbij gekomen. In december 2012 heeft 
Bernanke aangekondigd dat hij het 
accommoderende beleid zal beëindigen 
als de werkloosheid zal zijn gedaald 
onder 6,5% (thans 7,3%) en dat de 
inflatieverwachtingen mogen oplopen 
tot maximaal 2,5%. In mei van dit jaar 
heeft hij in het Congres benadrukt,  
“… A premature tightening of moneta-
ry policy could lead to interest rates to 
rise temporarily but would also carry  
a substantial risk of slowing or ending 
the economic recovery and causing 
inflation to fall further.” Deze uitspra-
ken wijzen erop dat hij zich terdege 

de economie ontstaan met het gevaar 
van inflatie en zeepbellen (bubbles) 
op de financiële markten. Wanneer 
dit speculatief beleggingskapitaal door 
omstandigheden weer plotseling snel 
terugkeert (flitskapitaal), zoals nu 
plaatsvindt, kan de mondiale finan- 
ciële stabiliteit worden aangetast, 
zoals tijdens de Azië-crisis in 1997 
het geval is geweest.

De korte of geldmarktrente daaren- 
tegen is het aandachtsgebied van de 
centrale bank en is sinds de regime-
wisseling in de VS in 1979 het belang- 
rijkste geldpolitieke instrument ten-
einde de prijsstabiliteit te handhaven. 
Door de werking van een geloofwaar-
digheidmechanisme via het handha-
ven van lage en stabiele inflatiever-
wachtingen, hebben de centrale ban-
ken op een indirecte wijze ook de 
lange rente beïnvloed.2 Volgens dit 
mechanisme zullen de marktverwach-
tingen zich gaan aanpassen aan het 
beleid van de centrale bank. Het mag 
duidelijk zijn dat de communicatie 
van de centrale bank met de finan- 
ciële markten met betrekking tot het 
door haar te volgen toekomstig rente-
beleid (transparantie) hierbij een cru-
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bewust is van de moeilijke keuze met 
betrekking tot zowel het tijdstip waarop 
het aankoopprogramma van financiële 
activa (quantitative easing) zal worden 
beëindigd als in welk tempo dit zal gaan 
geschieden. Daarna zal naar alle waar-
schijnlijkheid de korte rente stapsgewijze 
worden verhoogd. Deze ingrepen moeten 
echter plaatsvinden binnen de rand-
voorwaarden van een aanhoudend eco-
nomisch herstel (zonder een snel oplo-
pende inflatie) enerzijds en het behoud 
van de financiële stabiliteit anderzijds. 
Een en ander impliceert dat in de 
nabije toekomst de monetaire onzeker-
heid naar alle waarschijnlijkheid zal 
gaan toenemen, en daarmee ook de 
rentevolatiliteit.

Het is evident dat het tijdstip en de 
snelheid van deze exitstrategie, waarbij 
allereerst een balansverkorting van de 
Fed centraal staat, zeer bepalend zullen 
zijn voor de ontwikkeling van zowel de 
korte als de lange rentevoet op de 
korte en meer in het bijzonder op de 
middellange temrijn. Vervolgens zal de 
rente worden verhoogd als de werk-
loosheid is gedaald tot onder 6,5%. Op 
deze wijze probeert Bernanke de rente-
verwachtingen te sturen, een politiek 
van ‘forward guidance’.

Inflatiegevaar?
De monetaire autoriteiten in de wes-
terse geïndustrialiseerde landen wor-
den thans met een groot dilemma 
geconfronteerd. Dit komt er, in het 
bijzonder voor de Fed, op neer of een 
beleidswijziging in casu een beëindi-
ging van het opkoopprogramma van 
financiële activa (tapering process), 
gevolgd door een renteverhoging,  
binnen afzienbare tijd, moet worden 
doorgevoerd of dat een koerswijziging 
voorlopig nog moet worden uitge-
steld. In het kader van de indertijd 
door Greenspan genoemde risico- 
balans-strategie (2005) is het zeer 
gewenst dat de Federal Reserve, de 
ECB en de Bank of England in een 
vroegtijdig stadium kenbaar maken 
dat ze in de nabije toekomst zullen 
overgaan tot een geleidelijke afbouw 
van de aankopen van financiële activa 

en vervolgens tot een stapsgewijze 
renteverhoging. Hiermee wordt een 
geloofwaardigheidsignaal afgegeven dat 
het oplopen van inflatieverwachtingen 
niet wordt gedoogd.

In de academische literatuur heeft 
Minsky in de jaren tachtig van de vori-
ge eeuw er duidelijk op gewezen dat 
het kapitalistisch systeem wordt 
gekenmerkt door een ‘inflationary 
bias’. Hij benadrukt dat na de Tweede 
Wereldoorlog in perioden waarin een 
financiële crisis dreigde, de centrale 
banken en overheden steeds hebben 
ingegrepen om een recessie en een 
neerwaartse schuld-deflatiespiraal, 
zoals in de jaren dertig, te voorkomen. 
Hij waarschuwt de beleidsmakers ech-
ter door op te merken, “There is no 
free lunch; we have eliminated deep 
depressions but the price has been first 
chronic and now accelerating inflation.”5 
Deze Minsky-visie is thans zéér actu-
eel. Onder de huidige omstandig- 
heden met nog steeds een kwetsbaar 
financieel systeem, een hoge werk-
loosheid en een omvangrijke schuld-
positie bij gezinnen en overheden in 
de rijke landen, in combinatie met 
een wankel economisch herstel, kan 
de inflatietolerantie zeer wel gaan toe-
nemen. Zoals hiervoor reeds is opge-
merkt, heeft de Fed de korte rente in 
het najaar van 2008 verlaagd tot 
0%-0,25% en is vervolgens, nood- 
gedwongen, overgegaan tot een niet-
conventionele geldpolitiek. Deze komt 
er op neer dat het traditionele mone-
taire transmissieproces voortaan moet 
worden overgenomen door het balans-
kanaal van de Fed. Deze ‘quantitative 
easing’-politiek betreft het aankopen 
van overheidspapier en andere finan-
ciële activa, waardoor de balans van 
de Fed inmiddels is verlengd tot ruim 
$ 3600 miljard. Door deze aankoop-
politiek wordt de lange rente kunst-
matig gedrukt en wordt een ‘double-
dip’ met deflatie, zoals in de jaren der-
tig, voorkomen. Deze politiek wordt 
ook gevoerd door de Bank of England, 
de ECB en sinds 2013 door de Bank 
of Japan. De bekende monetarist 
Meltzer heeft reeds in 2009 zijn  

zorgen geuit over deze excessieve 
monetaire expansie als hij opmerkt, 
“… that the price of seeing off deflation 
is that the Fed will be unable or unwilling 
to reverse itself in time to prevent a resur-
gence of inflation.”6 De aankopen van de 
Fed vertalen zich in excessieve bancaire 
reserves die, tegen een lage rente, bij 
de Fed worden aangehouden. 
Dientengevolge is de omvang van het 
zogenaamde ‘basisgeld’ (base money) 
en daarmee de potentiële geldcreatie zéér 
fors toegenomen en is de risicoaccepta-
tie aangemoedigd.

Taylor heeft er op gewezen dat de Fed 
het dubbel mandaat moet vervangen 
door één mandaat: prijsstabiliteit op lange 
termijn. De Fed heeft de laatste jaren 
steeds het mandaat van groei en werk-
gelegenheid genoemd als een excuus 
om de langdurige monetaire accommo-
datie te rechtvaardigen. Volgens hem 
moet ook de samenstelling van de  
activaportefeuille van de Fed worden 
beperkt. Deze hervormingen zullen lei-
den tot een meer voorspelbare geldpo-
litiek en de politieke onafhankelijkheid 
blijft gewaarborgd.7 Deze aanpassingen 
vind ik niet juist, nu in de afgelopen 
decennia duidelijk is gebleken dat een 
zéér succesvol anti-inflatiebeleid heeft 
geleid tot een tweetal zeepbellen op de 
financiële markten. (ICT- en huizen-
markt-bubble) met een diepe recessie 
in 2008-2009. Aangezien derhalve een 
lage en stabiele inflatie géén voldoende 
voorwaarde is voor het handhaven van 
de financiële stabiliteit, moet het man-
daat van de Fed veeleer in deze rich-
ting worden uitgebreid. Tijdens een 
speech in april 2012 in Atlanta heeft 
Bernanke in dit verband terecht opge-
merkt dat een belangrijke les uit de 
recente crisis luidt dat “… Financial 
stability has taken a prominence and  
is now generally considered to stand on  
an equal footing with monetary policy as  
a critical responsibility of central banks.” 
Een en ander impliceert dat de strate-
gie van interventie door de centrale 
bank nadat de ‘bubble’ is gebarsten 
(clean), moet worden vervangen door 
een vroegtijdige interventie van ‘leaning 
against the bubble’.



De exitstrategie van de Fed wordt ech-
ter sterk bemoeilijkt door het feit dat 
door de nauwe samenwerking met de 
overheid na de val van Lehman 
Brothers in het najaar van 2008 een 
vervaging is opgetreden tussen de 
monetaire en de budgetpolitiek. In dit 
verband is zelfs de politieke onafhanke-
lijkheid van de Fed ter discussie 
gesteld, aangezien Bernanke sinds 
2008 steeds meer betrokken is geraakt 
bij de overheidspolitiek (reductie 
staatsschuld, schuldplafond etc.).  
Het gevaar van een ‘fiscal dominance’ is 
toegenomen. De overheidspolitiek is 
namelijk sterk gericht op het verster-
ken van de groei en werkgelegenheid 
op de korte termijn, waarbij een even-
tuele inflatie als een vervelend bijver-
schijnsel wordt aangemerkt. Bernanke 
geeft thans een hoge prioriteit aan het 
reduceren van de werkloosheid (7,3%), 
teneinde de baanzekerheid en daar-
mee het consumentenvertrouwen te 
versterken. Dientengevolge kan de 
monetaire exitstrategie, het afromen 
van de overmatige liquiditeit, in de 
komende tijd zeer wel gaan botsen 
met de prioriteit van de overheid. 
Naarmate de Fed bereid is het tempo 
van de afbouw van deze liquiditeit te 
verminderen, zal de monetaire remweg 
worden verlengd en het inflatiegevaar 
toenemen en omgekeerd. Vanwege het 
enkele mandaat van de ECB (prijssta-
biliteit) is dit gevaar in het eurogebied 
aanzienlijk kleiner, alhoewel, gegeven 
de eurocrisis, de politieke druk op de 
ECB zeer wel kan gaan oplopen.

Het afbouwen van het accommode-
rend monetaire beleid is ook moeilij-
ker geworden door het feit dat de 
staatsschuld in de rijke landen door 
de crisis fors is gestegen. Hierdoor is 
het verschijnsel van overheidsrisico en 
landenrisico zeer manifest naar voren 
gekomen.8 Het traditionele concept 
van het risicovrije overheidspapier uit 
de beleggingstheorie begint steeds 
meer tot het verleden te behoren, 
zodat hooggekwalificeerde bedrijfs-
obligaties reeds een belangrijke plaats 
in de beleggingsportefeuilles hebben 
ingenomen. Het is evident dat onder 

bereikt als zowel de inflatiegap (feite-
lijke inflatie minus de inflatietarget) 
als de outputgap (feitelijke minus de 
potentiële productie) zijn weggewerkt. 
Het is van belang op te merken dat 
door de diepe recessie in 2009 de 
potentiële groeivoet in de Verenigde 
Staten is gedaald, vanwege de stijging 
van de langdurige of ‘natuurlijke’ werk-
loosheid, bijvoorbeeld vanwege de lage-
re arbeidsmobiliteit. Dientengevolge 
zal door het herstel de negatieve out-
putgap sneller gaan verdwijnen en 
derhalve de inflatiedruk eerder gaan 
oplopen dan anders het geval zou zijn 
geweest. Een renteverhoging zal dan 
ook sneller gaan plaatsvinden. Mocht 
onverhoopt de verbetering van de 
arbeidsmarktsituatie zich niet voort-
zetten en de werkloosheid niet dalen 
tot de door Bernanke genoemde 6.5%, 
dan zal naar mijn mening de inflatie- 
tolerantie gaan toenemen. De politieke 
druk op de Fed kan dan worden opge-
voerd om de exitstrategie uit te stellen 
ofwel te vertragen, zodat de monetaire 
remweg langer wordt en het inflatie-
gevaar stijgt. In hoeverre de Fed daar-
toe bereid is, is mede afhankelijk van 
de opvolger van Bernanke in februari 
2014. Voor zover hij of zij meer als 
een ‘inflatieduif’ kan worden geken-
merkt, is de kans op een hogere  
inflatie groter dan wanneer het een 
‘inflatiehavik’ betreft.

Het omvangrijke beroep van de 
Amerikaanse overheid op de kapitaal-
markt zal, mede gezien de ongedekte 
pensioenverplichtingen, de komende 
jaren worden vergroot. Hierdoor zal 
de lange rente stijgen. De omvang van 
dit beroep is mede afhankelijk van de 
vraag in hoeverre de beoogde switch 
in de Chinese bestedingen van minder 
export naar meer binnenlandse con-
sumptie de Amerikaanse kapitaalim-
port uit China zal verminderen. Ik ga 
ervan uit dat voorlopig de financiering 
van de Amerikaanse tekorten door 
China nog voortduurt, waardoor de 
initiële rentestijging enigszins wordt 
afgezwakt. Daarnaast zal de lange 
rente ook oplopen als bij een verster-
king van de economische groei de 
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deze omstandigheden van ontspoorde 
overheidsfinanciën sneller de prikkel 
zal gaan ontstaan tot een monetaire 
financiering van de staatsschuld dan in 
het verleden het geval is geweest. Er is 
dan duidelijk sprake van ‘fiscal domi-
nance’, waarbij een faillissement van de 
overheid het enige alternatief is voor 
het inflatiescenario. De uitkomst van 
de keuze ligt dan voor de hand.

Rentevooruitzichten
Bij het inschatten van de korte en 
lange rente voor de middellange ter-
mijn (2014-2017) moet worden uitge-
gaan van een aantal actuele macro-
economische onzekerheden, die voor-
lopig nog niet zijn verdwenen. In de 
eerste plaats moet gedacht worden 
aan het verloop van de hiervoor 
genoemde exitstrategie van de Fed en 
de invloed daarvan op het gematigd 
economisch herstel. Daarnaast is voor 
de lange renteontwikkeling relevant 
de opzet van een geloofwaardig con-
solidatieprogramma, teneinde de 
staatsschuldquote te reduceren. 
Vervolgens is in Europa een herstel 
van de groei van belang en meer in 
het bijzonder een versterking van de 
potentiële groeivoet in de periferielan-
den. Een structurele oplossing van de 
eurocrisis is in dit verband noodzake-
lijk. Tevens zal het proces van een 
herstel van de balanspositie van gezin-
nen, banken en overheden in Europa 
voorlopig nog voortduren. Ten slotte 
kan er met betrekking tot de opko-
mende markten worden opgemerkt 
dat de groei weliswaar nog robuust 
van aard zal zijn, maar, in het bijzon-
der in China, minder dan vóór de  
crisis het geval is geweest. 

In het kader van de rentevooruitzich-
ten in de huidige, zeer sterk geïnte-
greerde, wereldeconomie moet worden 
benadrukt, dat de overloopeffecten van 
verstoringen op financiële markten 
aanzienlijk zijn. In mijn perceptie zal 
de korte rente in de Verenigde Staten 
zich de komende jaren stapsgewijze 
gaan bewegen in de richting van een 
evenwichtig en meer normaal niveau 
(3%-4%). Dit niveau zal worden 



internationale beleggers ertoe over-
gaan de tijdens de recessie opgebouw-
de (veilige) obligaties te verminderen 
ten gunste van aandelen. Onder die 
omstandigheden verwachten de beleg-
gers ook dat de Fed het aankopen van 
overheidspapier etc. zal reduceren, 
waardoor de beoogde daling van de 
lange rente wordt beëindigd. Als de 
bancaire reserves worden afgeroomd 
en de balans wordt verkort door mid-
del van het verkopen van financiële 
activa zal de rente eveneens stijgen. 
Ten slotte is, zoals reeds is opgemerkt, 
er altijd het gevaar aanwezig dat onder 
omstandigheden (fiscal dominance) het 
budgettekort monetair wordt gefinan-
cierd (printing the money press), waar-
door de inflatieverwachtingen zullen 
oplopen. De rentelast is dan zo hoog 
opgelopen dat als ultimum remedium 
het inflatiescenario wordt ingezet om 
een faillissement van de overheid te 
voorkomen. Kortom, afhankelijk van 
het verdere verloop van het econo-
misch herstel zal er waarschijnlijk tot 
het najaar van 2014 of zoveel eerder in 
de VS nog sprake zijn van de huidige 
lage korte rentevoet, met een geleide-
lijk oplopende lange rente op termijn 
in de richting van 6%-7% (2017).

In de academische literatuur wordt 
doormiddel van de verwachtingstheorie 
van de rentestructuur aangegeven via 
welk mechanisme de korte rentevoet 
inwerkt op de lange rente. Deze theo-
rie komt er op neer, dat de lange rente 
beschouwd kan worden als het ge- 
middelde van de actuele en de in de 
toekomst te verwachten korte rente 
gedurende de looptijd van de betref-
fende schuldtitel plus een risicoter-
mijn premie.

Een en ander impliceert dat overeen-
komstig deze verwachtingstheorie een 
relatie ontstaat tussen de marktver-
wachtingen met betrekking tot het 
geldpolitieke gedrag van de centrale 
bank (korte rente) enerzijds en de 
ontwikkeling van de lange rente ander-
zijds. Dit betekent dat onder de hui- 
dige omstandigheden de financiële 
markten ervan uit zullen gaan dat de 

Fed vanaf 2015 of zoveel eerder de 
korte rente zal gaan verhogen. In juni 
van dit jaar is de lange rente vrij snel 
gestegen nadat Bernanke in mei had 
aangekondigd dat de ruime monetaire 
politiek in de nabije toekomst zal 
worden beëindigd. Als dit anticipatie-
gedrag voortduurt en de yieldcurve een 
steiler verloop gaat vertonen, betekent 
dit in feite dat straks de Fed de korte 
rente ‘aanpast’ aan de marktverwach-
tingen en deze dus honoreert. Dit ex-
post gedrag van de Fed impliceert dat 
“de markt het werk doet voor de centrale 
bank”. Uit empirisch onderzoek is 
gebleken dat een drietal factoren een 
rol spelen bij de reactie van financiële 
markten op een wijziging in de geld-
politiek. In de eerste plaats is van 
belang hoe lang een rentewijziging door 
de centrale bank zal voortduren. 
Vervolgens is het tijdstip van de feite-
lijke renteverandering van betekenis, 
evenals de omvang van de betreffende 
wijziging9.
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Deze drie factoren spelen in de 
komende jaren een cruciale rol nu de 
afbouw van het aankopen van finan- 
ciële activa, wellicht vanaf eind 2013, 
zal gaan plaatsvinden, gevolgd door 
het stapsgewijs verhogen (25 of 50 
basispunten, of nog meer) van de 
korte rente (in 2015) naar een meer 
evenwichtig en ‘normaal’ niveau. Een 
dergelijke beleidswijziging van de 
afbouw van een niet-conventionele poli-
tiek, in combinatie met een extreem 
lage rente (0%-0,25%) gedurende 
bijna 5 jaar, is nog nooit getest. Het 
ligt derhalve voor de hand dat een 
dergelijke monetaire verkrapping in 
de VS met grote mondiale onzeker- 
heden gepaard zal gaan, gezien het 
feit dat de ECB, de Bank of England 
en de centrale bank van Japan het 
ruime monetaire beleid voorlopig  
zullen continueren. Het is evident dat 
dientengevolge een goede communica-
tie van de centrale banken met de 
financiële markten de hoogste priori-
teit krijgt, teneinde paniekreacties op 
deze markten te voorkomen.
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Gezien het feit dat in Europa een 
bezuinigingsbeleid centraal staat ten-
einde, gezien de vergrijzing, de over-
heidsfinanciën op lange termijn weer 
gezond te maken, zal de ECB voorlo-
pig de korte rente op het lage niveau 
van 0,5% handhaven en zo nodig ver-
der verlagen. De nieuwe gouverneur 
van de Bank of England heeft ook aan-
gekondigd dat zolang de werkloosheid 
boven de 7% ligt, de rente op 0,5% 
gehandhaafd blijft en het aankopen 
van financiële activa wordt voortgezet. 
Europa wordt nog steeds geconfron-
teerd met een recessie die naar alle 
waarschijnlijkheid in de loop van 
2014 zal verdwijnen. Dit betekent dat 
pas in 2015 een koerswijziging kan 
worden ingezet en ook hier een beëin-
diging van de niet-conventionele 
monetaire politiek zal plaatsvinden. 
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, 
zijn in de nieuwe mondiale financiële 
wereld de overloopeffecten zeer sterk. 
Een goed voorbeeld hiervan was het 

oplopen van de lange rente in juni in 
Europa, na de aangekondigde toekom-
stige koerswijziging in mei in de 
Verenigde Staten, ondanks het feit dat 
Europa met een recessie en een euro-
crisis wordt geconfronteerd. Het is 
derhalve erg onzeker hoe de reactie 
van de lange rente in Europa zal zijn 
als in de komende maanden de Fed 
besluit tot een daadwerkelijke koers-
wijziging in het monetaire beleid.

Conclusie
Gedurende de periode 1990-2008, 
aangeduid als The Great Moderation, 
is de inflatie laag en stabiel gebleven 
door de verankering van lage inflatie-
verwachtingen door de centrale ban-
ken. In mijn perceptie staat vanwege 
de langdurige monetaire expansie 
vanaf 2001, maar vooral sinds 2008, 
de wereldeconomie aan de vooravond 
van een periode waarin de gemiddelde 
inflatie zich zal gaan bewegen in de 
richting van 4%-5%. Hierdoor kan de 

lange rente weer terugkeren naar een 
meer normaal niveau van 6%-7%.  
Het te lang vasthouden aan een te lage 
rentevoet in combinatie met een 
ruime geldhoeveelheidpolitiek (basis-
geld) kan zeer wel aanleiding geven 
tijdens de nieuwe economische 
opgang na de crisis tot een zeepbel  
op de grondstoffenmarkten. Hierdoor 
wordt voeding gegeven aan het herop-
leven van de traditionele inflatie (con-
sumenten prijsindex). De consument 
wordt dan direct in zijn koopkracht 
getroffen en dit kan leiden tot het op 
gang komen, zoals in de jaren zeven-
tig, van een loon-prijsspiraal. Deze 
visie wordt mede ondersteund door 
het feit dat na vele jaren van hoge 
groei in de opkomende markten, 
vooral in China, een opwaartse  
beweging van de lonen plaatsvindt. 
Bovendien wordt de komende jaren 
de consumptie in China gestimuleerd 
door een beleid waarbij de exportaf-
hankelijkheid wordt teruggedrongen. 
De vraag naar grondstoffen etc. zal, 
door de forse vraagtoename van een 
nieuwe middeninkomensklasse, stij-
gen. Kortom, de opkomende markten 
dragen niet meer in dezelfde mate bij 
aan een stabiele en lage inflatie in de 
wereld, zoals in de jaren tachtig en 
negentig het geval is geweest.

Tijdens een speech in 2010 heeft 
Bernanke een pleidooi gehouden voor 
een ‘inflatiebuffer’, een hoogte van de 
inflatie op lange termijn die consistent 
is met het dubbele mandaat van de 
Fed. Hij merkt op, “A rationale that is 
particularly relevant today is that 
maintaining an “inflation buffer” allows 
for a somewhat higher average level of 
nominal interest rates, which in turn 
gives the Federal Reserve greater lati-
tude to reduce the target federal funds 
rate when needed to stimulate incre-
ased economic activity and employ-
ment.”10 Met deze uitspraak geeft hij 
impliciet aan dat, gezien de recente 
ervaringen, de Fed behoefte heeft om 
over meer discretionaire beleidsruimte te 
beschikken, teneinde in de toekomst een 
diepe recessie en eventueel een deflatie 
te voorkomen. De beleidsruimte voor 
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een toekomstige renteverlaging moet 
worden vergroot om een nulrente  
scenario, zoals sinds 2008 het geval  
is geweest, te vermijden. 

De bekende economist McKinnon wijst 
ook op het inflatiegevaar en stelt dat, 
evenals in 1971 en 2003 de Verenigde 
Staten door middel van een lage rente, 
een expansieve geldpolitiek en een 
goedkope dollar bezig zijn met een 
export van inflatie wereldwijd. In landen 
met een overschot op de lopende reke-
ning van de betalingsbalans (opkomen-
de markten in Azië en Zuid-Amerika) 
zal de toestroom van dollars door de 
centrale bank worden opgekocht om 
een appreciatie van de eigen valuta en 
een exportverlies te voorkomen, zo 
luidt de redenering. Hierdoor daalt de 
binnenlandse rente en neemt vanwege 
de hoge geldgroei de inflatiedruk toe. 
Hij merkt op, “… by ignoring inflationa-
ry early warning signs on the dollar 
standard’s periphery, which in turn 
lead to rising domestic prices and asset 
bubbles, the Fed has made both the 
world and American economies much less 
stable.”11 

De diepe recessie in 2008-2009, en de 
nasleep daarvan, die zeer geleidelijk 
wordt beëindigd, wordt in de acade-
mische literatuur aangeduid als een 
balansrecessie. Dit betekent dat de oor-
zaak van deze recessie niet is gelegen 
in een monetaire verkrapping om een 
oplopende inflatie te beteugelen, zoals 
na de tweede wereldoorlog het geval is 
geweest. Deze hardnekkige recessie 
vloeit namelijk voort uit een excessieve 
schuldopbouw van gezinnen in de 
opgaande conjunctuur, (2000-2007) 
die door de neergang van de conjunc-
tuur, na het barsten van de zeepbel, 
ook de balanspositie van banken en over-
heden heeft aangetast. De traditionele 
geldpolitieke instrumenten zijn dan 
niet meer effectief om een dergelijke 
recessie te bestrijden en meer in het 
bijzonder als de rente al tot bijna nul 
procent is gedaald. Onder die omstan-
digheden daalt het vertrouwen van con-
sumenten en zijn zij zeer terughou-
dend in hun bestedingen, de banken 

reduceren de kredietbeschikbaarheid en 
de overheden worden geconfronteerd 
met sterk oplopende staatsschulden.  
Het proces van schuldafbouw (dele-
veraging) duurt derhalve veel langer 
dan het wegwerken van een te hoog 
opgelopen inflatie en de beëindiging 
van de niet-conventionele monetaire 
politiek is in het verleden nog niet 
getest.

De komende jaren (2014-2017) zal 
blijken of de wereldeconomie na het 
wegwerken van de nasleep van de 

kredietcrisis terecht is gekomen in een 
meer inflatoire economische omgeving 
(géén ‘double digits’) met een hoger 
en meer ‘normaal’ renteniveau dan 
sinds het midden van de jaren negen-
tig het geval is geweest en of er géén 
voeding is gegeven aan het ontstaan 
van een nieuwe zeepbel op de financi-
ele markten. In de afgelopen decennia 
is immers gebleken dat een lage en 
stabiele inflatoire omgeving géén 
garantie biedt voor het handhaven  
van financiële stabiliteit.
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