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Lage rente is
hetnieuwenormaal

De huidige rentestand heeft structurele oorzaken. Zoals
vergrijzing en ontgroening, bergen spaargeld en weinig

investeringen. Hij lijkt een blijvertje à la Japan.
‘Draghi de boosdoener? Flauwekul.’

M A C R O - E C O N O M I E

V
oor de een is hij de ‘boemanuit
Frankfurt’ omdat de pensioenen
minderwaard zijn. Voor de ander
is hij Supermario omdat hij tij-
dens definanciële crisis de euro
overeindhield.MarioDraghi, de

Europese geldpaus, ismet zijn laatstemaanden
bezig als voorzitter vandeEuropeseCentrale
Bank (ECB).Maarwie heimelijk denkt dat er
metDraghi’s vertrek in oktober een einde komt
aande lage rente heeft hetmis.

NochDraghi nochdeECBkan als schuldige
worden aangewezen zoalsmenig criticus doet.
De oorzaken vande lage rente zijn veel struc-
tureler van aard. Veroudering vandewesterse
bevolking, een slinkende groep jongeren, lage
productiviteitsgroei en geringe investeringen in
nieuwe technologieënblijken vandoorslagge-
vende invloed opde lage rentestand,wijst inter-

nationaal onderzoekuit. Eerst leekhet ondenk-
baar,maar inmiddels hebben centrale bankiers
ermee leren levendat de rente nog lang laag zal
blijven,mogelijk heel langheel laag. Topban-
kierMarkCarney vandeBankof Englandwees
er onlangs op, net als JohnWilliams, president
vande Federal Reserve Bank inNewYork.Ook
KlaasKnot, president vanDeNederlandsche
Bank,maakt er geen geheimvan.

Of spaarders, pensioenfondsen en verzeke-
raars het leuk vindenof niet, omhogere op-
brengsten op spaartegoeden te behalen, zullen
voortaanmeer risico’smoetenworden geno-
men. Een lage rente is het nieuwenormaal. De
rente blijft onveranderd, ‘zolanghet nodig is’,
verzekerdeDraghi recent nog tijdens de confe-
rentie ‘TheECBand itsWatchers’—een jaar-
lijks hoogtepunt voormonetaire fijnproevers in
Frankfurt.

Dreigt ‘japanisering’ vande eurozone?Bij de
komende vergadering vanhet ECB-bestuur,
volgendeweek, zit weliswaar geen Japanner
aan tafel,maarDraghi en zijn collega’s zijn zich
terdege bewust vanwatwat zich in de economie
vanhet Aziatische land afspeelt.
Een Japan-scenario voor de eurozone is

namelijk een schrikbeeld voormenig po-
liticus, bankier en econoom in Europa. De
ultralage rente in Japan gaat al vele jaren ver-
gezeld van een lage inflatie, lage groei, een
extreem ruime geldpolitiek en een torenhoge
overheidsschuld.

Staat dat de eurozone tewachten?Draghi
magmet zijn renteverlagingenmikpunt zijn
van kritiek, zijn opvolger krijgt evengoed tema-
kenmet brisante vragenover de lage rente.
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. De rente blijft nog
heel lang laag, gekop-
peld aan weinig groei.. De bevolking ver-
grijst, de groei van
de beroepsbevolking
daalt.. Steeds grotere
spaaroverschotten vin-
den te weinig investe-
ringen door digitalise-
ring van de economie.. Overheden kunnen
meer investeren, maar
dan moet het monetai-
re beleid op de helling.

In het kort
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Wantwaaromisde
renteal zo langzo
laag?

Deoorzaken vande lage rente zitten
veel dieper dandebestrijding van
de economische terugslagnade

financiële crisis. ‘Al sinds 1985daalt de
rente indewereld’, zegtCoenTeulings.
De vroegeredirecteur vanhetCentraal
Planbureau (CPB) is na eenhoogleraar-
schap inCambridgemomenteel ver-
bondenaandeUniversiteitUtrecht. ‘De
rentedaaltmet schokjes,maarhet is een
persistentedaling.’Dat komtdoor een
enormspaaroverschot indewereld. En
aangezien er eenglobale kapitaalmarkt
is,wordt de rentedaardoormondiaal ge-
drukt. ‘Vooral inNederlandenDuitsland
wordt gedacht datDraghi deboosdoener
is. Flauwekul’, aldusTeulings.DeECB
handelt bij zijn rentebeleid vooral in
lijnmetwat demarkt aan reële rentebe-
paalt. Kwestie van vraag enaanbod: veel
aanbod vankapitaal,maarweinig vraag.

Maar is zo’n lage
rente, rondomnul,
normaal?

Nee, dat is niet normaal.Dede-
mografischeontwikkeling is de
belangrijkste oorzaak achter de

trend vandedalende rente, niet zozeer
de ruimegeldpolitiek vandeECBofde
AmerikaanseFederalReserve (Fed).Dat
blijkt ookuit onderzoek vanAmerikaan-
se economenzoals Larry Summers en
Gauti Eggertsson, die deoorzaken vande
langdurig lage rentebestudeerden. ‘Se-
cular stagnation’ noemtSummers een
periode van chronische economische
stagnatie,met een toenemendeneiging
tot sparen, eendalende vraag eneenaf-
nemendebereidheid te investeren.

‘In vergrijzende samenlevingen stape-
lendebesparingen zichop. Tegelijker-
tijd zienweeen structurele daling van
investeringen’, zei Summers vorig jaar
tijdens een lezingbij deEconomische
Club inNewYork. Summershield als
voormaligminister vanfinanciën inde
regering-Clintonenals directeur vande
National EconomicCouncil tijdenshet
presidentschap vanObamadeze eco-
nomische trendnauwgezet indegaten.
Maarniet alleen sparenmeermensen
voorhunoudedag, debesparingen stij-
gen volgens Summersook, omdat veel
grote ondernemingeneenaanzienlijk
deel vandewinst opzijzetten enopko-
mendeeconomieën reserves opbouwen.

Aandeandere kantwordtminder
geïnvesteerddoorde sterk afnemende
groei vandeberoepsbevolking.Maar
belangrijker nog zijn volgens Summers
de ingrijpende veranderingen inde
economie.Dedigitale economie vereist
minder grote investeringendande vroe-
gere industriëlemassaproductie. ’Mijn
smartphoneheeftmeerpowerdaneen
Cray-supercomputer van$50mln inde
tijddatBill Clintonpresidentwerd.’Dat
was in 1993.

StaanEuropaook
decenniavan lage
rente tewachten?

KlaasKnot, president vanDeNe-
derlandscheBank, zegt het onver-
bloemd. ‘Het is niet uit te sluiten

dat het de eurozone vergaat zoals Japan
endatwenog lange tijdmet lage rentes
moeten leven’, zei hij recentelijk in een
vraaggesprekmetdeDuitse zakenkrant
Handelsblatt. ‘Als debevolking steeds
ouderwordt, stijgt de spaarquote. Indit
opzicht looptEuropa tien tot vijftien jaar
achter op Japan’, aldusKnot. ‘Webele-
ven eenzelfde structurele verandering.’
Drie vande vijf grotemonetaire blokken
—Japan,China enEuropa—worden
getroffendoor een scherpedaling vande
bevolkingsgroei. VoordeVSenhetVer-
enigdKoninkrijk geldt datminder.

Het uitzonderlijkst is de situatie in
Japanwaarhet aantal geboortenper
vrouwal in 1955begon terug te lopen.De
Japansebevolkingkrimpt jaarlijksmet
deomvang vaneenmiddelgrote stad van
zo’n430.000 inwoners. InChina en in
Europa—vooral inDuitsland, Spanje
en Italië—daalt debevolkingsgroei.De
bevolkingspiramide is daardoor eenurn
gewordenmet eendikkebuik van vijfti-
gers en zestigersmet goedgevuldepen-
sioenspaarpotten. Zebeleggenhet liefst
in veilig papier zoals staatsobligaties uit
Amerika,Duitslandof zelfs Japan.Met
zo’n grote groep sparendeouderenkan
de rentenog lang laagblijven. Zeker
een jaar of twintig, schat Teulings. ‘In
Japan zaktede rente inde jarennegen-
tig tot nul endat is dertig jaar later niet
veranderd.’

Wordthet Japanse
doemscenario in
Europarealiteit: lage
rente,hogeschulden,
weiniggroei?

Wat isweinig?De economische
groei van Japan is de laatste
jarenmet gemiddeld eenhalf

procent laag,maardat is vooral aande
lagebevolkingsgroei toe te schrijven.
Het brutobinnenlandsproduct (bbp)
perhoofd vandebevolking groeit in
Japanniet langzamerdan in andere
hoogontwikkelde landen.Met andere
woorden: dewelvaart is redelijk.Met
veel vallen enopstaanheeft Japanuit-
eindelijk eenweggevondenommet
het spaaroverschot omte gaan. Europa
kandaar volgensTeulings van leren.Hij
doelt op een combinatie van lage rente,
hogere schuldenendus eenwathoger
financieringstekort.

OokNederland zal zichmoeten instel-
lenopeen lagere groei van1,0%à1,2%
inplaats vande2%of 3%vande laatste
jaren. VolgensCPB-directeur Laura van
Geest zitNederlandalmidden inhet
nieuwenormaal. ‘We ziendatNeder-
landecht vergrijst.’ Er komenminder
jongemensenopdearbeidsmarkt en
daardoor vlakt de groei af’, zei VanGeest
recentelijk tegenoverDeTelegraaf.
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Steedsouder
Nu veel jongeren in Afrika, maar daar neemt
de gemiddelde leeftijd het snelst toe

Renteflinkgedaald
Effectief rendement op langlopende (10-jarige) staatsleningen (in %)

Besparingenovertreffen investeringen
Duitsland, in % van het bbp
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“
‘In Japan zaktede rente
inde jarennegentig tot
nul endat is dertig jaar
later niet veranderd’
Coen Teulings
oud-directeur Centraal Planbureau

Onlangs liet hetCPBwetendathet de
groeiprognose voorNederland voorde
komende jarenheeft verlaagd van1,75%
naar eenmagere 1,2%.

Tochhoeft een Japans scenario geen
schrikbeeld te zijn.Maar als dekoek
minder groeit, is erminder te verde-
len enminder teherverdelen, zegt Van
Geest. En lage economischegroei bete-
kent ookweinig rente. ‘Mensenmoeten
daaraanwennen.’Net als pensioenfond-
sen.Metminder rendement zijn er twee
mogelijkheden:minderpensioenof
meer inleggen.Daarop zullenNederlan-

ders zich volgensdeCPB-directeurmoe-
ten instellen. Er zit niets anders op.

Kandeneerwaartse
trendvan lage rente
en lagegroeiworden
gekeerd?

Dat kan zeker,menen specialisten.
Draghi zelf erkent dat als eerste.
‘Wemoetenniet doenalsof de

zeer lage rentehet probleem is’, zei hij
al in 2016 inFrankfurt inde lezingA
changingviewofAsia. ‘De lage rente is
een symptoomvaneenonderliggend
probleem: onvoldoende vraagnaar ren-
dabele investeringen indewereldomde
besparingen inde economieproductief
op tenemen.’
Net als Summers steltDraghi vast dat

de transformatienaardenieuwedigi-
tale economiemetApple enGoogle als
koplopersweinig kapitaalintensief is. Ze
heeft eerder deneigingkapitaal vast te
houden voor aandeelhouders enminder

grote, immateriële investeringen te ver-
richten inonderzoek enontwikkeling en
inmenselijk kapitaal.

VolgensDraghi is depolitiek aan zet.
DeECBheeftmetdehuidige lage rente
beperktemanoeuvreerruimte.Overhe-
denmoeten veelmeer investeren inde
publieke sector, zegtNickKounis, Brits
macro-econoomenhoofdFinancial
MarketsResearchbij ABNAmro.Bespa-
ringenen investeringenmoeten in even-
wicht komen. ‘Als je kunt lenen tegen
0%,moet investeren tochgeenprobleem
zijn’, zegtKounis, die eerderwerkte voor
hetBritseministerie vanfinanciën.De
Nederlandseoverheidheeft nog een
enorme investeringsruimte: denkbij-
voorbeeld aande energietransitie.

Enwat is ermis inDuitsland, vraagt
Kounis zichaf.Degrootste economie van
Europaheeft eenstructureelbegrotings-
overschot envoertnogsteedseenzuinige
politiek, terwijl de infrastructuur ende
scholenverre vanperfect zijn. ‘Alléén
krijgtdeECBeenommekeer inhet rente-
beleidniet voor elkaar. Actief overheids-
beleid isnoodzakelijk.’

Watbetekenteen
langdurige lage
rentevoorspaarders,
pensioenfondsenen
overheden?

Riskanter beleggen, investeren in
onroerendgoedof genoegenne-
menmetminder. Engrootscheep-

se investeringen vanoverheid endepri-
vate sector zijnnodig omdehogeberg
besparingen te verminderen.De vol-
gende recessie zal het leren. Expansief
overheidsbeleid is danonontkoombaar,
wantde rentekannauwelijks lager.Hoog
tijd voor een revisie vanhet Stabiliteits-
enGroeipact voorde euro, zegt Teulings.
Eenoverheidstekort vanminderdan3%
zal niet langerhoudbaar zijn.Dat leert
ookde situatie in Japan.

Hetzelfde geldt voorhet inflatiedoel
vanminderdanmaardichtbij de 2%,
het richtcijfer vandeECB, zegtKounis.
‘Herziening vanhetmonetaire beleid is
onontkoombaar.DeECBmoetdemark-
tenovertuigendathijwerkelijk alles uit
dekast haalt omde inflatie op te voeren’,
aldusKounis. Een inflatiecijfer van4%
lijkt hemrealistischer. Bij een volgende
recessie kande economiedan sneller een
veel grotere injectie krijgen.DeECBheeft
volgensdeBritse econoom langgewacht
methet grote opkoopprogramma (2015)
omdeeurozoneuit het dal te trekken.
Uiteindelijkwasdepolitiekedrukgroot.

Draghi zelfweet precieswatnodig
is.Wil de rente stijgendanmóétenbe-
sparingenen investeringen inbalans
wordengebracht.Dat vereist structurele
hervormingen inde economie—een
flexibele arbeidsmarkt, slimmeeneffici-
enteproductieprocessen.

‘Hervormingen zijnde sleutel omde
productiviteitsgroei te verhogenen in-
vesteringenaantrekkelijker temaken.
Vooral eurolandendiehet hardst doorde
crisis zijn getroffen, hebben laten zien
dathet kan.Maar over het algemeengaat
het te langzaam.’Wasgetekend,Mario
Draghi (2mei, 2016).

pagina 16, 04-05-2019 © Het Financieele Dagblad


