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Misplaatste kritiek op rentebeleid vanDraghi
zorgt voor vertekendbeeld, en dat is gevaarlijk
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V
oorspellen ismoeilijk,
zeker als het omhetde
toekomst gaat. Eengoe-
de voorspelling is vaak
meer gelukdanwijs-
heid.Degouden regel is

daarom: kijkuitmet voorspellers die
achteraf hungelijk claimen. Ikbegin
maar vastmet eenwaarschuwing: deze
bijdrage zondigt tegendeze gouden
regel.

Jarenlang zijn indeNederlandse
financiële pers debezwaren tegenhet
rentebeleid vanMarioDraghi, presi-
dent vandeEuropeseCentraleBank,
paginabreeduitgemeten. Sinds 2013
staat debeleidsrente vandeECBnage-
noegopnul.

TerwijlDraghi elderswordt gezien
als de redder vande euro, spreekt de
Nederlandsepershet liefst overhet
‘omstreden’ beleid vandeECB; geen
bijvoeglijknaamwoorddat thuishoort
inobjectieveberichtgeving.Het beleid

vande centrale bankwordt gezien als
diefstal vanNederlandse spaarders, en
daarommoetde rente zo snelmogelijk
terugnaar zijn ‘natuurlijke’ niveau, is
het idee.

Dewenswerdde vader vandege-
dachte enals gevolg zagdepers voort-
durend signalen vannaderende ren-
teverhogingen. Al die jarenheb ik in
columns—indezekrant eneerder in
hetNRC—het tegendeel voorspeld:
de rente zounogminstens vijftien jaar
laagblijven. Inmiddels zijnwe vijf jaar
verder enheb ik al vijf jaar gelijk.Mijn
voorspellingkannog tien jaarworden
verworpen.

Afgelopenwekenwerd echter duide-
lijk dat dit voorlopigniet zal gebeuren.
DeECBziet geen ruimte voor een ren-
teverhoging.Opdekapitaalmarkt staat
de rente voor leningenmet langere
looptijden inmiddels eenhalf procent-
punt lager daneen jaar geleden.Ook
demarkt verwacht dusdat deECB-ren-
tenog jaren laagblijft. Dat betekent
—niet onbelangrijk—tot vernahet
vertrek vanDraghi.

Je zou verwachtendat definanciële
persnadeze zeperd aaneen zelfonder-
zoekbegint:Hebbenwij iets overhet
hoofd gezien?Zijn ermisschien fun-
damentele redenenwaaromde rente
al jaren laag is endatnaar verwachting
nog jaren zal blijven?Enwaaromvoor-
speldeCoenTeulingsdat al vijf jaar
terug?Niets daarvan. Shoot themes-
senger, dat is demeest voorkomende
reactie.

Laatmij dit gat vullen.De reële rente
is eenmarktprijs, diewordt bepaald
door vraag enaanbod vankapitaal, niet
door centrale bankiers. Inde eurozo-
ne is er doorde vergrijzing eengroot
aanbod vankapitaal, doordatmensen
sparen voorhunpensioen.Dit is ook

het geval in JapanenChina.Dedaling
vande reële rente is daaromsinds 1985
eenwereldwijde trend.

Japan loopt qua vergrijzing vijftien
jaar opde eurozone voor.Het land is
dus een soort laboratorium:wat daar
de afgelopen vijftien jaar is gebeurd
staat de eurozonedekomende vijftien
jaar tewachten.Daar zouEuropa van
kunnen leren.

Na veel experimenterenbleek in Ja-
panmaar éénoplossing tewerken: een
combinatie van een lage rente enhoge
overheidsuitgaven c.q. staatschuld.
Doorhet spaaroverschot uit demarkt
tenemenhielpdeoverheidomdeka-
pitaalmarkt in evenwicht te brengen.

Centrale bankiers kunnenniet
andersdandenominale rentebij de
daling vande reële rente te laten aan-
sluiten.Doen zedatniet, dan is een
diepe recessie het onvermijdelijke
gevolg.Dat heeft de eurozone in2011
ervaren, toendeECB, toennogonder
Jean-ClaudeTrichet, tegenallemark-
signalen inde renteheeft verhoogd.

Wereldwijdhebbencentrale ban-
kiers danookde rente verlaagd: Bij de
AmerikaanseFederal Reserve gebeur-
dedat onder toenmalig voorzitter Ben
Bernanke, bij dedeBankofEngland
onderMervynKing, enbij deBank van
Japan verlaagdeMasaruHayamide
rente al in 1999naarnul. Als allerlaat-
ste volgdeMarioDraghi. Zobezien
kunnenwebeter sprekenover ‘het
breedgesteundebeleid’ vandeECB,
dan van ‘het omstredenbeleid’.

Nederlandgedraagt zich als een
kleinkind.Ons landoverspoelt de
kapitaalmarktmetpensioenbespa-
ringen. Vervolgensmerkenwij dat
doorhet hoge aanbodde rente opdat
spaartegoed tegenvalt, als gevolg van
dekrachten van vraag enaanbod.Dat

willenwij niet horen, endusmoethet
liggenaande intriges van eenkamika-
zepiloot, een Italiaansemaffiabaas, of
welke ander kwalificatiemendanook
voorMarioDraghi inpettoheeft.

Mij past hier bescheidenheid.Het
beleidsrecept voor Japan is 1998be-
dacht doorPaulKrugman, in zijn veel
besprokenpaper It’s baaack: Japan’s
slumpand the returnof the liquidity
trap.

Aanhet slot vandat paper stelt Krug-
manzichde vraagof deproblemen
van Japan zichookelders indewereld
kunnen voordoen, bijvoorbeeld inde
EuropeseMonetaireUnie. Vervolgens
stelt hij vast dat Europa een vergelijk-
baredemografieheeft als Japan. ‘We
nowknow that the liquidity trap isnot
ahistoricalmyth: it cananddoes really
happen sometimes, andwebetter try
tounderstand it.’ Krugmanwasmij
twintig jaar voor. Voordefinanciële
pers ligt inKrugmans conclusie een
opdracht.

De juiste voorspelling vanCoenTeu-
lings, het ismaar eendruppel inde
economischewereldzee. Er is echter
eenprimairNederlandsbelang inhet
geding: het lidmaatschap vande euro.

DeBritse pers, deDailyMail voorop,
heeft zijn lezers jarenlang voorgehou-
dendatBrussel de schuldwas vanalle
ellende. Vroegof laat gaan lezers dat
geloven.Datzelfdemechanisme zie je
ook inNederland.

Definanciële persheeftNederlan-
ders jarenlang voorgehoudendathet
beleid vanDraghi diefstalwas. Vraagt u
hetmaarna inuwomgeving: die bood-
schap is overgekomen.Deargumenten
voordieboodschapwaren,met alle
respect, fakenews.Het brexitdrama
laat zienwat daarvandegevolgenkun-
nen zijn.

In Japan werkte maar
één oplossing: een
combinatie van een
lage rente en hoge
overheidsuitgaven
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