
 
 

 
 

 

Een renteverlaging?                                                                 oktober 2017     
   
Financiële repressie is doorgaans een combinatie van monetaire maatregelen die erop zijn gericht om landen of 
instellingen financieel te bevoordelen. De bekendste vorm van financiële repressie is het ‘invoeren’ van een 
rente die lager is dan de werkelijke inflatie. Maar in de nieuwe wereld is kwantitatieve verruiming misschien 
wel het meest effectieve instrument om landen en instellingen financieel te ondersteunen. Zo heeft de ECB 
ervoor gezorgd dat, mede als gevolg van het opkoopbeleid, een schaarste aan obligaties is ontstaan en de 
rentes zover zijn gedaald dat bijna alle Eurolanden zich gratis kunnen financieren. Maar ook het bedrijfsleven 
profiteert van het ECB beleid. Zo betaalde Heineken in 2012 nog 3,50% rente op een 10-jaars euro obligatie 
lening terwijl men nu nog maar 1% per jaar betaalt. Op jaarbasis scheelt dit een slordige € 300 miljoen aan 
rente wat in relatie tot het netto resultaat van € 2 miljard aanzienlijk is. De keerzijde van de medaille is dat 
spaarders de rekening betalen en zich bewust moeten zijn van het feit dat de spaarrente voorlopig niet 
omhoog gaat. Het kan ook zomaar gebeuren dat, net zoals in Japan, een hele generatie opgroeit zonder te 
weten wat het is om rente te ontvangen op je spaargeld.            
 

De ECB biedt steun aan de zwakkere Eurolanden                    
Op 26 oktober maakte de ECB bekend dat het ruime 
monetaire beleid in 2018 wordt voortgezet en dat de 
deposito rente (-0,40%) nog lang laag zal blijven. Het is dus 
niet zo dat we aan de vooravond staan van een periode 
waar de rentes zullen ‘normaliseren’. Hiervoor zijn de 
economische verschillen tussen de Eurolanden simpelweg 
te groot en is de euro voor veel landen te sterk. Idealiter 
zouden landen zoals Italië hun valuta allang hebben 
gedevalueerd om te kunnen blijven concurreren. Nu dit 
niet meer kan zoekt de ECB een evenwicht middels 
monetaire ingrepen. In dit verband is het interessant dat 
Stanford hoogleraar John Taylor in 1993 een economisch 
model heeft ontwikkeld (de Taylor-rule) dat tot eind 2007 

strikt werd gevolgd door de ECB maar nu niet meer kan worden gebruikt. Op basis van de Taylor-rule werd de 
beleidsrente berekend die passend was voor alle Eurolanden en nu laat zien dat Duitsland een beleidsrente van 
7,40% zou moeten hebben en Griekenland -9,50%. Hieruit blijkt dat de euro als eenheidsmunt onderdeel van het 
probleem is geworden. Mede daarom dringt de ECB veelvuldig aan op hervormingen zodat de verschillen tussen 
de Eurolanden kleiner worden. Of dit gaat lukken is zeer de vraag omdat het GDP van landen zoals Italië sinds 
2008 bijna 20% is gekrompen en de staatsschuld ondertussen richting de 140% loopt. En vooral dat laatste is 
zorgelijk omdat de Italianen bij een stijgende rente zomaar tegen een begrotingstekort van 10% aan kunnen 
lopen. Daarbij komt dat de effecten van globalisering, digitalisering en demografische veranderingen (vergrijzing) 
vooral de zwakkere Eurolanden raken wat de kans op een economische inhaalslag niet vergroot. Spaarders en 
beleggers moeten zich dan ook realiseren dat de ECB nog in lengte van jaren een accomoderend beleid zal voeren 
en een ‘normale’ rente voorlopig niet aan de orde is. Sterker, naarmate de tijd verstrijkt neemt de kans op een 
economische terugval toe en zou het zomaar kunnen gebeuren dat het eerstvolgende rentebesluit van de ECB 
een verlaging is. Dat klinkt misschien wat vreemd maar het is een feit dat centrale bankiers doorgaans de rente 
verlagen wanneer de economie te maken heeft met een tegenslag en vervolgens weer een oppepper nodig heeft.        
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