
De toestand in de financiële wereld volgens Prof. dr. Clemens J.M. Kool
FINANCIAL INSIGHTS

Financial Insights Jaargang 7, nummer 3, september 2013

Capgemini Financial Services biedt, in samenwerking met Prof. dr. Jacques Sijben en Prof. dr. Clemens J.M. 
Kool, ieder kwartaal een kijk op actuele ontwikkelingen in de financiële wereld. Prof. dr. Kool is hoogleraar 
Financiering en Financiële Markten en verbonden aan de Universiteit Utrecht.

1

Waar liggen de grenzen van het monetaire beleid?

Inleiding
De centrale banken van de Verenigde 
Staten (de Federal Reserve Bank, Fed), 
het eurogebied (de Europese Centrale 
Bank, ECB), Engeland (de Bank of 
England, BoE) en Japan (de Bank of 
Japan, BoJ) zijn bepalend voor de 
wereldwijde monetaire en financiële 
condities in het algemeen en het 
niveau van de geldmarktrente in het 
bijzonder. Tot 2007 zag hun beleid  
er simpel en betrekkelijk uniform uit. 
Ondanks grote institutionele verschil-
len1 streefde elk van deze centrale 
banken prijsstabiliteit op middellange 
termijn na, gedefinieerd als een stabiel 
en laag inflatietempo in de orde van 
grootte van twee procent per jaar.  
In de praktijk kwam dit neer op het 
gebruik van de kortetermijngeld-
marktrente als beleidsinstrument op 
basis van een - impliciete of expliciete 
- ‘inflation targeting’ strategie. Dat leek 
vooral in de VS, Europa en het VK 
bijzonder succesvol te zijn. Vanaf 
midden jaren tachtig tot 2007 bleef in 
deze landen de inflatie laag en stabiel, 
terwijl tegelijkertijd de reële economie 
aanzienlijk minder volatiel was dan 
historisch gebruikelijk. Japan was een 
uitzondering; daar was niet inflatie 
maar deflatie en stagnerende groei het 
probleem, waardoor de BoJ zich jaren-
lang gedwongen zag de rente vrijwel 
op nul te houden. 

Het uitbreken van de financiële crisis 
heeft dit standaard monetaire beleid 
volledig op zijn kop gezet. In alle 
betrokken landen is nu sprake van 
extreem expansief en onconventioneel 
monetair beleid. Dit beleid wordt 
gekenmerkt door aanhoudend lage 
geldmarktrentes van bijna nul pro-
cent, een explosieve groei van de cen-
trale bankbalansen en een daarmee 
corresponderende groei van de hoe-
veelheid liquiditeiten in de verschil-
lende economieën. Maar door de grote 
mate van improvisatie en door de 
bestaande verschillen in institutionele 
context en financiële structuur ver-
schilt de uitwerking van het nieuwe 
beleid significant tussen deze landen.

Er bestaat grote consensus dat de 
liquiditeitsinjectie in het begin van 
de financiële crisis cruciaal is geweest 
om een volledige implosie van de 
wereldeconomie te voorkomen.  
Maar mede door het geïmproviseerde 
karakter van het nieuwe beleid zijn 
de consequenties ervan op langere 
termijn onduidelijk. In deze bijdrage 
ga ik in op de verschillen en overeen-
komsten in aanpak tussen deze vier 
centrale banken en op de grootste 
zorgen voor de toekomst.

Prof. dr. C.J.M. (Clemens) Kool

Onconventioneel monetair beleid
In een recent overzichtsartikel2 onder-
scheidt het IMF vier verschillende 
soorten onconventioneel monetair 
beleid, in het artikel aangeduid als 
MP-Plus, namelijk:
• Aanhoudend extreem lage beleids-

rentes
• ‘Quantitative Easing (QE)’:  

het opkopen van overheidsobligaties
• ‘Indirect Credit Easing (ICE)’:  

het verschaffen van leningen aan  
het bankwezen

• ‘Direct Credit Easing (DCE)’:  
het opkopen van andere financiële 
activa, zoals gesecuritiseerde hypo-
theken en bedrijfsobligaties

Hieronder volgt een korte bespreking 
van doel en toepassing van elk van 
deze vier varianten. 

Lage rente
Vanaf 2007 hebben de Fed, de ECB 
en de BoE hun beleidsrentes laten 
dalen. In de VS daalde de federal 
funds rente van 5,25 procent in 2007 
naar 0-0,25 procent ultimo 2008. 
Vanaf 2008 is de rente in de VS op 
dat niveau gehandhaafd. In het euro-
gebied en in Groot Brittannië vond 
eenzelfde soort daling plaats, al was 
die minder scherp en snel. De BoE liet 
de beleidsrente afnemen van 5,75 
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Het geeft aan hoe diep de recessie van 
2009-2010 was. Niet voor niets staat 
deze nu bekend als de Grote Recessie. 
Rudebusch (2010) laat zien dat de 
rente in de VS in 2009 feitelijk had 
moeten dalen tot -6 procent wanneer 
de normale reactiefunctie van de Fed 
geëxtrapoleerd zou zijn. 

Hiermee komt een eerste grens aan 
het monetaire beleid in beeld. De 
monetaire verruiming die een centrale 
bank kan doorvoeren via het rentebe-
leid wordt beperkt door het feit dat de 
nominale rente niet lager dan nul kan 
zijn. Bij een te grote daling van het 
reële BBP - of bij een te grote deflatie 
zoals in Japan meermalen het geval is 
geweest sinds begin jaren negentig - 
wordt die restrictie bindend. Als de 
centrale bank meer wil doen, moet 
dan naar minder conventionele mid-
delen worden gegrepen. 

Volumebeleid
Die middelen bestaan uit het pompen 
van extra liquiditeit in de economie 
door ofwel het verstrekken van extra 
kredieten aan het bankwezen (ICE) of- 
wel het opkopen van financiële activa 
(QE en DCE). Het gevolg van beide is 
dat de balans van de centrale bank 
opgeblazen wordt. 

In de eerste fase van de financiële  
crisis in 2007 en 2008 kwam de inter-
bancaire markt vrijwel stil te liggen 
door grote onzekerheid over de kre-
dietwaardigheid van individuele ban-
ken. Liquiditeit droogde op en zelfs 
solvabele banken hadden grote moeite 
zich opnieuw te financieren. Onder 
deze omstandigheden voelden alle 
centrale banken zich geroepen om 
extra liquiditeitsvoorzieningen te ver-
schaffen in de vorm van leningen, 
repos of swaps en bijvoorbeeld door 
het verruimen van onderpandeisen. 
Ultimo 2008 had de BoE £170 miljard 
(71% van de totale activa, circa € 208 
miljard) aan extra liquiditeiten op de 
balans staan, de Fed $828 miljard 
(37% van de activa, circa € 628 mil-
jard), de ECB € 843 miljard (41% 
van de activa) en de BoJ ¥40 biljoen 

(32% van de activa, ca.€ 352 miljard). 
Alleen de Fed had daarnaast ook nog 
bijna $500 miljard (22% van de acti-
va, ca. € 379 miljard) aan extra opge-
kochte financiële activa, hoofdzakelijk 
overheidsobligaties, op de balans staan.3 

Belangrijkste doelstelling van deze 
ICE-maatregelen was het overeind 
houden van het bancaire systeem en 
de binnenlandse kredietverlening.  
De eerste doelstelling is overal bereikt. 
Hoewel her en der banken, ook grote 
banken, failliet zijn gegaan of zijn 
genationaliseerd, is het bancaire 
systeem in zijn totaliteit blijven func- 
tioneren. De mate waarin de lage 
rente en de verruimde financierings-
mogelijkheden voor banken hebben 
geleid tot voldoende binnenlandse 
kredietverlening is moeilijker te 
beoordelen. Een groot deel van de 
bancaire liquiditeiten is door het 
bankwezen direct teruggesluisd naar 
de centrale banken en wordt daar nog 
steeds als reserve aangehouden. Als 
gevolg daarvan is de kredietgroei nog 
steeds beperkt. 

Verschillende factoren spelen hierbij 
een rol. Aan de ene kant is door de 
zware recessie de kredietvraag sterk 
afgenomen in alle grote economieën. 
Aan de andere kant zijn banken zich 
meer bewust geworden van de 
onhoudbaarheid van hun balansver-
houdingen en van hun te losse krediet- 
verleningsbeleid. Een te laag eigen 
vermogen, hoger dan verwachte ver-
liezen op hun activa en aangescherpte 
kapitaaleisen door de toezichthouders4 
leiden onvermijdelijk tot terughoudend- 
heid bij nieuwe kredietverlening. 
Overigens valt hier wel een verschil op 
tussen de VS en het VK enerzijds en 
het eurogebied en Japan anderzijds. 
De liquiditeitsverruiming ten behoeve 
van het bankwezen (ICE) is in de eerste 
twee landen na 2008 al vrij snel afge-
bouwd en speelt in feite nu nauwelijks 
meer een rol. De ECB daarentegen had 
eind 2012 nog voor € 1,176 miljard 
liquiditeitssteun aan het bankwezen 
op de balans staan, ruim 300 miljard 
meer dan in 2008. In Japan is de 

procent in 2007 tot 0,5 procent in 
2009 en heeft daarna de rente op dat 
niveau constant gehouden. De ECB 
verlaagde de rente van 4,25 procent  
in 2007 tot 1 procent in 2009. Na een 
tijdelijke stijging tot 1,5 procent in 
2011 is de rente vervolgens verder 
gedaald tot 0,5 procent. 

Op zichzelf is die daling niet vreemd. 
Bij een zware financiële crisis zoals die 
van 2007-2008 is het tijdelijk verruimen  
van de liquiditeit in de economie door 
de rente te verlagen een logische en 
adequate respons. Empirisch onder-
zoek laat bovendien zien dat centrale 
banken systematisch hun rente verla-
gen als de reële economie in een reces-
sie terecht komt om de rente weer te 
verhogen als de economie aantrekt. 
Het bijzondere aan de huidige periode 
is de omvang van de daling en het 
sinds die tijd stabiliseren van de rente 
op een historisch extreem laag niveau. 
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liquiditeitssteun over de hele periode 
2008-2012 min of meer constant 
gebleven. Het verschil tussen de twee 
groepen landen zit hem waarschijnlijk 
in de manier waarop men omgegaan is 
met zwakke banken. In de VS en het 
VK heeft men snel en voortvarend de 
opschoning van het bankwezen aan- 
gepakt. Banken zijn failliet gegaan of 
geherkapitaliseerd. Na die sanering is 
directe steun aan het bankwezen min-
der hard nodig. Er zijn sterke aanwij-
zingen dat in Europa en Japan nog 
steeds veel banken actief zijn die zon-
der lange termijn liquiditeitssteun om 
zouden vallen. In het eurogebied zou 
een nieuwe bancaire crisis door de 
sterke verwevenheid van nationale 
bancaire systemen en nationale over-
heden tot hernieuwde druk op de 
euro als gemeenschappelijke munt 
kunnen leiden. De ECB zal alles doen 
wat in haar mandaat ligt om dit te 
voorkomen. De uiteindelijke oplossing 
ligt echter niet in permanente liquidi-
teitsvoorzieningen door de ECB maar 
in een grondige sanering en herkapita-
lisatie van de bancaire sector.5

QE en DCE hebben een wat andere 
doelstelling dan directe steun voor het 
bankwezen via liquiditeitsvoorzienin-
gen. Het aankopen van overheids-
schuld heeft als belangrijkste doelstel-
ling het verlagen van de langetermijn- 
rente en de termijnpremie en het 
beïnvloeden van de verwachtingen 
over toekomstige rentes, terwijl het 
aankopen van bijvoorbeeld mortgage-
backed securities of commercial paper 
moet leiden tot lagere rentes en risico-
premies op commercieel schuldpapier. 
Indirect heeft dit natuurlijk ook posi-
tieve gevolgen voor het bankwezen. 
Weliswaar komt de extra liquiditeit  
in de economie in eerste instantie niet 
bij het bankwezen terecht, maar bij  
de verkopende partijen. Die laten dat 
echter storten op hun depositoreke-
ning waardoor het bankwezen indirect 
financiering krijgt. Bovendien houdt 
dit beleid de koersen van allerlei 
schuldpapier hoog wat voor banken 
met posities in dergelijke activa goed 
nieuws is.

Kwantitatief vormen de QE- en DCE-
activiteiten van de vier centrale ban-
ken een spiegelbeeld van hun ICE-
beleid. De Fed en de BoE hebben res-
pectievelijk sinds 2008 en 2009 grote 
opkoopprogramma’s gestart, terwijl  
de ECB en de BoJ maar beperkt mee-
doen. In oktober 2012 had de Fed 
ongeveer $1,650 miljard (ca.€1,251 
miljard) aan overheidsobligaties (QE) 
op de balans staan en voor nog eens 
ruim $900 miljard (ca. € 682 miljard) 
aan gesecuritiseerde hypotheekpro-
ducten en andere obligaties (DCE). 
Daarmee is de balansomvang van de 
Fed in 2012 gestegen van ruwweg 5 
procent van het BBP in 2006 tot tegen 
de 20 procent in 2012. Aan die stij-
ging is nog geen eind gekomen want 
op dit moment haalt de Fed systema-
tisch elke maand voor $85 miljard  
(€ 64 miljard) extra uit de markt.  
In 2012 heeft de Fed een tijd lang het 
beleid verfijnd. Door schuld met korte 
looptijd in te wisselen voor schuld 
met lange looptijd werd gehoopt extra 
druk op de langetermijnrente te kun-
nen zetten. Eind 2012 is men daar-
mee weer gestopt. De BoE had eind 
2012 voor £375 miljard (ca.€ 460 
miljard) aan overheidsschuld opge-
kocht (QE) en daarmee de eigen 
balans opgeblazen van circa 5 procent 
van het BBP in 2006 tot meer dan 25  
procent in 2012. 

In het eurogebied en Japan is QE en 
DCE zeer beperkt gebleven. De ECB 
heeft nu voor € 70 miljard aan pand-
brieven (covered bonds) en voor ruim 
€ 200 miljard aan overheidsobligaties 
in het kader van het Securities Market 
Program (SMP) in portefeuille. Het 
originele mandaat van de ECB staat 
overigens niet toe dat er nationale 
overheidsschuld gekocht wordt in het 
kader van het monetaire beleid. Als 
argumentatie voor het SMP is dan  
ook teruggegrepen op het zorgen voor 
ordelijke marktverhoudingen en het 
garanderen van het monetaire trans-
missiemechanisme. Alles bij elkaar is 
de omvang van de ECB balans tussen 
2006 en 2012 verdubbeld van ca 15% 
van het BBP naar ruim 30.  

Met het nieuwe Outright Monetary 
Transactions (OMT) programma heeft 
de ECB in principe een instrument in 
huis om de portefeuille aan overheids-
obligaties snel te laten toenemen. 
Maar de verwachting is dat de ECB 
hier zeer terughoudend mee om zal 
gaan en alleen in uiterste nood dit - 
in het eurogebied controversiële - 
instrument in zal willen zetten.

De BoJ begon eind 2010 aan de gelei-
delijk opbouw van een portefeuille 
aan overheidsobligaties. Eind 2012 
bedroeg deze ruim ¥28 biljoen (ca.  
€ 246 miljard). Sinds die tijd is het 
beleid echter spectaculair gewijzigd. 
Na de verkiezingen in november 2012 
is premier Abe aan de macht gekomen 
die een nieuwe centrale bank president, 
Kuroda, heeft benoemd. In een pers- 
bericht in april van dit jaar is aan- 
gekondigd dat de BoJ een agressief 
QE-programma start.  
 



Door elke maand circa ¥7 biljoen  
(ca € 53 miljard tegen lopende wis-
selkoersen) aan overheidsobligaties 
aan de portefeuille toe te voegen moet 
de omvang van de BoJ balans ultimo 
2014 verdubbeld zijn ten opzichte 
van 2012 en verviervoudigd ten 
opzichte van 2006. Tegelijkertijd zal 
de gemiddelde looptijd van de schuld 
in portefeuille verlengd worden om de 
langetermijnrente laag te houden. Het 
uiteindelijke doel is om de economie 
uit het deflatoire dal te halen en een 
langetermijninflatie van rond de 2  
procent te realiseren. 

Kortom, de afgelopen vijf jaar is het 
monetaire beleid van de belangrijkste 
centrale banken enorm opgerekt met 
de ontwikkeling van nieuwe instru-
menten en het betreden van nieuwe 
markten. Onmiskenbaar heeft dit bij-
gedragen aan korte termijn financiële 
stabiliteit. Financiële markten zijn 
blijven functioneren of - in het geval 
van de interbancaire markt - vervan-
gen door centrale banken als clearing 
center. Tot herstel van economische 
groei en robuuste kredietverlening 
door het bankwezen heeft dit voorals-
nog niet geleid en er bestaat verschil 
van mening over de mate waarin het 
volumebeleid daadwerkelijk langeter-
mijnrenteverwachtingen heeft kunnen 
beïnvloeden.6 Ondertussen is de om- 
vang van de centrale bank balansen 
gestegen tot een verontrustend hoog 
niveau. Hoewel Japan momenteel het 
tegendeel probeert te bewijzen, is de 
scope voor verdere kwantitatieve ver-
ruiming beperkt. De Fed, BoE en ECB 
realiseren zich dat ook. Ook de geld-
marktrente kan niet verder omlaag kan.  
Toch is het monetaire instrumentari-
um daarmee nog niet volledig uitgeput. 

De Fed hanteert sinds eind 2008 - 
opnieuw - een zogenaamde ‘forward 
guidance’ strategie. Daarbij geeft de 
centrale bank een verwacht tijdpad 
voor de kortetermijnrente voor de 
komende jaren aan in de hoop daar-
mee de verwachtingen van commer- 
ciële marktpartijen in de gewenste 
richting te beïnvloeden. Mits succesvol 
kan dit verwachtingsmanagement  

leiden tot een verandering van de 
rente in de gewenste richting. In  
andere landen zoals Nieuw-Zeeland, 
Noorwegen en Zweden wordt al langer 
met zo’n strategie gewerkt. Centrale 
bankiers lijken in het succes van  
‘forward guidance’ te geloven.7 Tot 
december 2012 deed de Fed dit voor 
de VS door een termijn aan te geven 
waarop men de rente op het huidige 
lage niveau zou houden. In december 
2012 veranderde de strategie en werd 
het toekomstige rentepad conditioneel 
gemaakt op economische ontwikkelin-
gen. De toezegging van de Fed is nu 
dat de lage rente gehandhaafd blijft 
zolang de werkloosheid boven de 
6.5% en inflatie onder de 2.5% ligt.

De nieuwe president van de BoE, de 
Canadees Mark Carney, is ook een 
sterke voorstander van ‘forward guid- 
ance’. In Canada heeft hij daar al mee 
geëxperimenteerd en in zijn eerste 
persconferentie namens de BoE op  
4 juli jl. gaf hij direct aan dat hij de 
rente langer laag zou houden dan 
beleggers verwachten. Een expliciete 
BoE forward guidance strategie lijkt in 
de maak. Zelfs de ECB die altijd cate-
gorisch heeft geweigerd om uitspra-
ken over toekomstige rentestanden  
te doen liet op 4 juli bij monde van 
Mario Draghi de volgende uitspraak 
naar buiten komen: “Looking ahead, 
our monetary policy stance will remain 
accommodative for as long as necessary. 
The Governing Council expects the key 
ECB interest rates to remain at present 
or lower levels for an extended period of 
time.” Ook de BoJ lijkt in de heilzame 
werking van ‘forward guidance’ te 
geloven. In een persbericht van 2010 
verklaart de BoJ: “The Bank will main-
tain the virtually zero interest rate policy 
until it judges, on the basis of the ‘under-
standing of medium- to long-term price 
stability,’ that price stability is in sight, 
on condition that no problem will be 
identified in examining risk factors, 
including the accumulation of financial 
imbalances.” Hoe mooi dit alles ook 
klinkt, deze ‘forward guidance’ is 
hooguit een tijdelijke hulp binnen  
de bestaande situatie. 
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Maar wat nu?
Met het ruime monetaire beleid is 
vooral tijd gekocht om de noodzake- 
lijke structurele aanpassingen in de 
financiële sector door te voeren. Daarna  
moet een zorgvuldige exit-strategie 
worden ontworpen en uitgevoerd om 
zowel de rente als de omvang van de 
liquiditeiten in de economie weer tot 
normale proporties terug te brengen. 
In de tussentijd liggen er verschillende 
risico’s op de loer.8

Een eerste risico is dat de huidige 
situatie geen directe prikkels bevat om 
haast te maken met verder opschonen 
van de banken en het verbeteren van 
de balansstructuren. Sterker nog, de 
lage rente in combinatie met overvloe-
dige liquiditeit zou in theorie kunnen 
leiden tot nieuwe overmatige krediet-
verlening en/of het ontstaan van spe-
culatieve prijsbellen in financiële en 
onroerendgoedmarkten. Tot dusver 
lijkt excessieve kredietgroei niet aan 
de orde in deze landen zelf, vooral 
door het ontbreken van een actieve 
kredietvraag. Wel zijn er aanwijzingen 
dat aandelenmarkten structureel profi-
teren van de zoektocht naar rende-
ment door beleggers en dat vooral de 
monetaire verruiming in de VS voor 
een deel is weggevloeid naar ‘emer-
ging economies’ en daar heeft bijge-
dragen aan hogere kredietgroei en 
koerswinsten. Zelfs kleine signalen 
van een koerswijziging in het beleid 
kunnen zo de aanleiding zijn van 
forse koersbewegingen op aandelen-
markten en valutamarkten. De sugges-
tie van Bernanke twee maanden terug 
dat het eind van de kwantitatieve ver-
ruiming in zicht aan komen was,  
leidde onmiddellijk tot een daling van 
aandelenkoersen wereldwijd en een 
uitstroom van kapitaal uit de ‘emer-
ging markets’ zodat ook valutakoersen 
van de betreffende landen kelderden. 
Het tekent de nog steeds hoge onzeker- 
heid en de gevoeligheid van financiële 
markten en maakt de terugkeer naar 
normalere verhoudingen er niet mak-
kelijker op.

Een tweede risico betreft juist het 
terugbrengen van de omvangrijke 
obligatieportefeuilles van de centrale 
banken. Hoewel dat op verschillende 
manieren kan gebeuren, komt het uit-
eindelijk toch neer op het onttrekken 
van de huidige liquiditeit aan de 
markt bijvoorbeeld door het verkopen 
van delen van de portefeuille.9 Dit zou 
kunnen leiden tot verstoringen van 
specifieke markten en tot koersdalin-
gen die weer hun repercussie kunnen 
hebben op de gezondheid van de 
commerciële banken en financiële sta-
biliteit. Dat centrale banken aarzelen 
om zo’n stap te zetten is begrijpelijk 
maar daarom niet minder zorgelijk. 
Tot op zekere hoogte heeft de ECB  
op dit punt minder te vrezen dan de 
andere centrale banken. Immers, het 
grootste deel van de onconventionele 
verruiming bestaat uit tijdelijke kre-
dieten aan de banken die vanzelf aflo-
pen. Het is waar dat daarmee risico’s 
van koersverliezen bij verkoop niet 
aan de orde zijn, Maar de mogelijk-
heid van financiële instabiliteit wan-
neer Europese banken van het ECB-
infuus worden gehaald leidt uiteinde-
lijk tot soortgelijke zorgen als bij de 
verkoop van obligaties door de andere 
centrale banken. Tot nu toe zijn de 
scenario’s voor een ordelijke exit- 
strategie onduidelijk. 

Een derde risico is het opduiken van 
hogere inflatie of hogere inflatiever-
wachtingen. In dat geval moeten cen-
trale banken direct gaan kiezen tus-
sen prijsstabiliteit en financiële stabi-
liteit. Vooralsnog lijkt het gevaar op 
hogere inflatie gering door de lage 
economische groei.10 Sterker nog, 
inflatieverwachtingen lijken dermate 
vast verankerd te zijn dat zowel het 
verband tussen inflatie en de con-
junctuur als tussen inflatie en mone-
tair beleid de laatste decennia steeds 
zwakker geworden is. Dat is zowel 
goed als slecht nieuws. Het goede 
nieuws is dat het blijkbaar gelukt is 
om marktpartijen in zowel de finan-
ciële als de reële sector er van te 
overtuigen dat de inflatie op de lange 
termijn stabiel rond de 2 procent zal 
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uitkomen. Daarmee komt het dicht 
in de buurt van een self-fulfilling 
prophecy. Het slechte nieuws is dat 
we niet weten in welk tempo deze 
verwachtingen kunnen veranderen  
en hoe we ze kunnen beïnvloeden. 
Vooral voor Japan lijken hier grote 
risico’s te liggen. Als het expansieve 
monetaire - en budgettaire - beleid 
van premier Abe en centrale bank 
president Kuroda leidt tot een snelle 
aanpassing van inflatieverwachtingen 
richting de gewenste 2 procent en als 
dit doorvertaald wordt in de lange-
termijnrentes, is chaos op financiële 
markten in Japan niet ondenkbaar.

Meer in zijn algemeenheid zet de toe-
genomen rol van inflatieverwachtin-
gen vraagtekens bij de inflation targe-
ting strategie die voor de crisis stan-
daard was. In de periode voor 2007 
is wereldwijd een sterk expansief 
monetair beleid gevoerd met lage 
rente. Dit werd als verantwoord 
gezien door de feitelijke stabiliteit 
van inflatie en inflatieverwachtingen. 
Maar als inflatie zelfs op middellange 
termijn meer gedreven wordt door 
inflatieverwachtingen dan door feite-
lijk beleid, is het risico van een te 
ruim of een te krap inflation targe-
ting beleid levensgroot. Voorafgaand 
aan 2007 was er dan wel prijsstabili-
teit in de vorm van lage inflatie maar 
tegelijkertijd een opbouw van finan-
ciële instabiliteit door prijsbellen in 
onder andere onroerendgoedmarkten. 
En als we iets geleerd hebben van de 
crisis is het wel dat het negeren van 
financiële instabiliteit een extreem 
hoge prijs heeft.

Inflation targeting in de standaard 
vorm heeft daarmee in mijn ogen zijn 
langste tijd gehad. Op dit moment 
wordt daarom over meerdere alterna-
tieven nagedacht. Een eerste alterna-
tief betreft het verder uitbouwen van 
een strategie die gebaseerd is op ver-
wachtingsmanagement langs de lijnen 
van ‘forward guidance’. De belangrijk-
ste uitdaging daarbij is het definiëren 
van het ultieme anker waarop die ver-
wachtingen gebouwd moeten zijn,  

om te voorkomen dat ze los raken van 
de economische realiteit. Een tweede 
alternatief dat vaak genoemd wordt  
is een doelstelling in termen van het 
prijsniveau in plaats van inflatie of in 
termen van het niveau van het nomi-
nale inkomen. Beide doelstellingen 
impliceren dat een periode waarin 
inflatie c.q. nominale groei beneden  
de doelstelling blijft, gecompenseerd 
moet worden door een periode van 
bovengemiddelde inflatie en/of groei. 
Dat impliceert voor het eurogebied 
dat de al jaren achterblijvende reële 
groei in de nabije toekomst gecom-
penseerd zou moeten worden door 
extra ruim beleid. De kans lijkt groot 
dat dit vooral tot hogere inflatie zal 
leiden. Aan de groei zitten institutio-
nele en structurele grenzen. Erg aan-
trekkelijk lijkt zo’n strategie dus niet.

Bovenstaande alternatieven zijn 
bovendien geen antwoord op de 
duale problematiek van prijsstabiliteit 
en financiële stabiliteit. Centrale ban-
ken worden in toenemende mate 
voor beide verantwoordelijk gehou-
den. Voorlopig hebben ze dan twee 
keuzen. De eerste is om het ene prijs-
instrument dat ze hebben - de rente  
- in te zetten om zowel te reageren 
op dreigende inflatie als dreigende 
prijsinstabiliteit in financiële mark-
ten. Het lijkt me getuigen van zware 
zelfoverschatting als centrale banken 
deze weg zouden willen bewandelen. 
De ervaring leert dat een consequent 
en transparant monetair beleid dat 
gericht is op stabiele inflatie of even-
tueel stabiele nominale economische 
groei al lastig genoeg is. De andere 
optie is om een extra instrument te 
ontwikkelen. Daarbij wordt in 
beleidskringen gekeken naar het 
macroprudentieel toezicht, dat wil 
zeggen het toezicht op de stabiliteit 
van het financiële systeem als 
geheel.11 Binnen dit toezicht moeten 
beleidsinstrumenten ontworpen wor-
den die ingezet kunnen worden als 
het financiële systeem als geheel uit 
het lood slaat door bijvoorbeeld 
excessieve kredietverlening.12  
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Theoretisch betekent dat dat centrale 
banken de dubbele doelstelling van 
prijsstabiliteit en financiële stabiliteit 
kunnen bereiken door het inzetten 
van twee onafhankelijke instrumen-
ten, de geldmarktrente en een speci-
fiek op financiële stabiliteit gericht 
instrument.

Wat opvalt, is dat in de discussie 
over het monetaire beleid lange tijd 
geen rol meer was weggelegd voor 
monetaire aggregaten of de omvang 
van de uitstaande hoeveelheid kre-
dieten. De ECB was aan het begin 
van de europeriode nog de enige cen-
trale bank die aandacht besteedde 
aan de geld- en kredietgroei als indi-
cator voor mogelijke onevenwichtig-
heden. Maar ook de ECB heeft dit 
aspect steeds mee gemarginaliseerd. 
De financiële crisis heeft echter laten 
zien hoe cruciaal het in de hand hou-
den van de geldhoeveelheid en de 
uitstaande schulden is. Geld en kre-
diet krijgen nu opnieuw een centrale 
rol via de focus op financiële stabili-
teit. Dat is een goede zaak. Zeker 
omdat de omvang van de liquiditei-
ten die nu boven de markt hangt niet 
alleen een bedreiging is voor de 
financiële stabiliteit maar potentieel 
op termijn ook voor de prijsstabiliteit.

Conclusie
Onconventioneel monetair beleid 
heeft de afgelopen periode een zeer 
belangrijke rol gespeeld bij het stabi-
liseren van het financiële systeem. 
Momenteel lijkt het rustig, maar dat 
kan ook goed het oog van de storm 
zijn. In ieder geval kunnen de mone-
taire condities niet blijven zoals ze 
zijn. Het wordt nog een behoorlijke 
uitdaging om een stabiel pad naar 
meer normale omstandigheden te 
vinden. Een tweede uitdaging betreft 
het te voeren monetaire beleid na 
afronding van de exit-strategie.  
De toegenomen rol van inflatiever-
wachtingen en de mogelijke trade-off 
tussen prijsstabiliteit en financiële 
stabiliteit vragen dringend om her-
overweging van oude strategieën.
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6 Zie bijvoorbeeld Bauer en Rudebusch 

(2011) versus Thornton (2012) voor 

tegengestelde conclusies.. 

7 Kool en Thornton (2012) laten zien dat 

de effectiviteit daarvan in het verleden 

erg beperkt was. Centrale banken 

lijken niet over veel meer informatie 

en kennis te beschikken om goede 

rentevoorspellingen te doen dan private 

partijen. Woodford (2013) kwalificeert dit 

door een onderscheid te maken tussen 

– vrijblijvende – rentevoorspellingen 

door de centrale bank en conditionele 

toezeggingen door de centrale bank 

over het pad van de toekomstige rente. 

Die laatste zouden als ze ten minste 

geloofwaardig zijn wel een effect op 

marktverwachtingen kunnen hebben.

8 Voor uitgebreide analyses verwijs ik naar 

IMF (2013a) en IMF (2013b). 

9 Centrale banken die daartoe 

gemandateerd zijn, zouden bijvoorbeeld 

ook eigen obligaties kunnen uitgeven 

om liquiditeiten af te romen. Dit leidt tot 

waarschijnlijk onwenselijke concurrentie 

met de financiering van overheidstekorten. 

10 Zie IMF (2013c) voor een gedetailleerde 

analyse van inflatie.

 
11Dit in tegenstelling tot het traditionele 

microprudentieel toezicht dat zich richt op 

de liquiditeit en solvabiliteit van individuele 

financiële instellingen.  

 

1 Zo is bijvoorbeeld het formele 

mandaat van de ECB volledig gericht 

op prijsstabiliteit en dat van de Fed 

op zowel prijsstabiliteit als volledige 

werkgelegenheid; ook de mate van 

onafhankelijkheid van de verschillende 

centrale banken en de manier waarop die 

onafhankelijkheid geregeld is, verschilt 

enigszins. In de dagelijkse praktijk zijn  

de verschillen echter beperkt. 

2 Zie hoofdstuk 3 van het IMF Global 

Financial Stability Report, April 2013.

3 Zie tabel 3.1, p. 96 IMF (2013a). Een 

miljard is 109, een biljoen 1012. Voor de 

omrekening naar euro’s is gebruikgemaakt 

van koersen per 31 december 2012. Toen 

was de $/€ koers 1.3194, de £/€ koers 

0.8161 en de ¥/€ koers 113.61.

4 Basel III.

5 Het gaat te ver om diep in te gaan op 

de problematiek van herkapitalisatie. 

Niettemin is de in Basel III opgenomen 

verhoging van de kapitaalbuffers van 

banken mijns inziens onvoldoende om 

een echt duurzaam financieel stelsel te 

garanderen. Bovendien wordt wel erg 

makkelijk gesproken over de benodigde 

herkapitalisatie van het wereldwijde 

bankwezen, maar zijn de bedragen die 

daarmee gemoeid zijn – zelfs bij de 

onvoldoende vereisten van Basel III – 

dermate groot dat het nog een enorme 

uitdaging zal worden om hier op korte 

termijn aan te voldoen.  
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12 Een voorbeeld hiervan is de 

anticyclische kapitaalbuffer die in Basel III 

opgenomen is. Dit instrument is bedoeld 

om excessieve kredietverleningen door 

banken in periodes van hoogconjunctuur 

tegen te gaan door een verhoging van 

de eisen aan het eigen vermogen. De 

ervaringen daarmee zijn beperkt en niet 

eenduidig positief. Juist Spanje dat voor 

de crisis al met dit instrument werkte één 

van de landen bleek die het zwaarste 

getroffen werden door een binnenlandse 

onroerend goed crisis als gevolg van 

excessieve kredietverlening. 


