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Na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 verlaagde de FED haar beleidsrente in sneltreinvaart van 5,25% 
naar 0%. Vervolgens werd de balans van de FED opgeblazen tot $ 4.500 miljard in de hoop dat de economie er 
weer snel bovenop zou komen. En inderdaad, de Amerikaanse economie herstelde maar niet op alle fronten. 
Zo is de arbeidsparticipatie gedaald naar 62,8% en blijft het besteedbaar inkomen van de middenklasse achter.  
Maar ook de investeringen laten te wensen over en lijkt het erop dat de FED de hoop heeft opgegeven dat de 
inflatiedoelstellingen in deze cyclus nog worden gehaald. Want zoals nu blijkt is de inflatie teruggevallen tot 
slechts 1,6%. Des te interessanter is het dat de FED de rente verhoogt terwijl dit normaliter gebeurd om de 
groei en oplopende inflatie af te remmen. Feitelijk is het beleid van de FED er nu dus vooral op gericht om in 
geval van een nieuwe recessie het rentewapen weer in te kunnen zetten. En mede daarom wil de FED ook een 
begin maken met het verkleinen van de balans zodat er te zijner tijd weer ruimte komt voor nieuwe QE 
programma’s. Dat de markt ook op langere termijn geen hogere inflatie voorziet blijkt ook wel uit het feit dat 
de Amerikaanse 10-jaars rente nog steeds op 2,25% staat. En aangezien de Amerikaanse economie als 
voorloper voor Europa wordt gezien, is het niet erg aannemelijk dat wij binnenkort wel een hogere inflatie 
kunnen verwachten.    
 

Gebrek aan inflatie is misschien niet de grootste zorg                  
Het is evident dat de ECB in het spoor van de FED wil 
blijven en het QE programma waarschijnlijk het liefst 
zo snel mogelijk afbouwt. Immers, de huidige cyclus zal 
niet eeuwig zal voortduren en is het wenselijk dat ook 
de ECB voldoende munitie achter de hand heeft voor 
het geval de Eurozone weer hulp nodig heeft vanuit 
Frankfurt. Het probleem is echter dat niet alleen de 
inflatie is teruggevallen naar een schamele 1,3% maar 
dat de financieel economische situatie in een aantal 
landen verre van rooskleurig is. En helaas wordt dat 
laatste gemaskeerd door de lage rente als gevolg 

waarvan de schulden betaalbaar blijven. Zo hebben de top 10 Eurolanden, ondanks de gestegen staatsschulden,  
sinds de crisis bijna € 90 miljard minder rente betaald. Het meest zorgwekkend is de situatie in Italië waar de 
economie is gekrompen tot € 1.650 miljard en de staatschuld is opgelopen tot bijna € 2.300 miljard. Hierdoor 
bedraagt de schuldratio ruim 140% , terwijl Griekenland een schuldratio heeft van 175% ten opzichte van het 
GDP. En dan te bedenken dat het IMF van oordeel is dat de Griekse schuld, ondanks de lage rente, niet houdbaar 
is en aandringt op schuldverlichting. In het scenario waarbij de Italiaanse economie niet herstelt en de staatschuld 
blijft toenemen is het welhaast onvermijdelijk dat Brussel er straks weer een probleem bij heeft dat in absolute 
bedragen vele malen groter is dan het Griekse dossier. Het zal voor Mario Draghi dan ook een hele opgave 
worden om het QE beleid op beheerste wijze af te bouwen. Want ook al zal de ECB het niet snel toegeven, het 
risico bestaat dat ‘de markt’ straks niet meer bereid is om Italië te financieren tegen de huidige renteniveaus. Het 
is te hopen dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen en dat politici gaan inzien dat het tijd wordt voor nieuw 
beleid (waaronder lagere belastingen op arbeid). Niet alleen omdat het lot van de Eurolanden met elkaar 
verbonden is maar ook omdat het monetaire experiment van de ECB steeds minder effect sorteert en de weg 
naar normalisatie geen vanzelfsprekendheid is. In dit verband moeten we ons realiseren dat de centrale bankiers 
slechts tijdelijk voor impulsen kunnen zorgen en dat inflatie niet maakbaar is.                        
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