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Toekomst monetair beleid op de agenda in Jackson Hole…
Welk monetair beleid tijdens de volgende recessie? …
En is de natuurlijke rente feit of fictie?...
Bovendien is er meer dan monetair beleid

Centrale bankiers uit alle delen van de wereld, vergezeld van vooraanstaande
academici, komen aanstaande donderdag bijeen in Jackson Hole, in de Amerikaanse
staat Wyoming, voor hun jaarlijkse economische symposium. Dit symposium, dat
wordt georganiseerd door de Kansas Fed, wordt meestal gewoon Jackson Hole
genoemd. Voor centrale bankiers en centrale bank-watchers kan deze bijeenkomst
heel interessant en van groot belang zijn. De conferentieverslagen zijn vaak van
invloed op hoe economen aankijken tegen de wereldeconomie en vooral ook tegen
het monetaire beleid. De toespraken bevatten vaak aanwijzingen voor
beleidsintenties en -verschuivingen. De voorzitter van de Fed, het Amerikaanse
stelsel van centrale banken, houdt meestal een voordracht. Vaak wordt er een puntje
van de monetaire beleidssluier opgelicht voor de komende maanden. Een bekend
voorbeeld is de impliciete aankondiging van het kwantitatieve verruimingsprogramma
van de ECB door Mario Draghi tijdens de Jackson Hole-conferentie van 2014. Hij zei
toen een aantal dingen waarvan zelfs zijn speechschrijvers niet wisten dat hij ze zou
gaan zeggen.
Het thema van Jackson Hole is dit jaar 'het ontwerpen van een veerkrachtig monetair
beleidskader voor de toekomst'. Ik vermoed dat niet veel mensen denken dat dit
spannender wordt dan de Olympische Spelen, maar geloof me, dat is wel zo.
Hoewel een deel van de besprekingen mogelijk gaat over de directe vooruitzichten
voor het Amerikaans monetaire beleid, is de grote vraag volgens mij wat monetaire
beleidsmakers op middellange termijn kunnen en zullen doen. Maar waarom is dat
een belangrijke vraag?
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Wanneer, ... nee laat ik het anders zeggen: als u aan het eind van dit stuk komt, voelt u zich dan niet

schuldig als u liever Usain Bolt in actie ziet. Dat vind ik prima, al zie ik persoonlijk liever Daphne Schippers of
Sanne Wevers, vooral met TV-commentaar en analyses van Hans van Zetten.
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Wann
neer de volge nde recessie
e begint
We ku
unnen rustig sstellen dat het monetaire be
eleid een cruciiale rol heeft gespeeld
g
en
nog stteeds speelt b
bij de pogingen om de econ
nomie terug tee brengen op het pad van
duurza
ame groei bij een lage, maar positieve in
nflatie. Er kan over worden getwist hoe
succesvol en effecctief alle bele
eidsmaatregele
en tot dusverr zijn gewees
st. Wat wel
vaststaat, is dat de rente extreem
m laag is. Het herstel van dee Amerikaans
se economie
is nu zeven
z
jaar gaa
ande. Dit is in
nmiddels de op twee na lanngste herstelpe
eriode sinds
de Tw
weede Wereldo
oorlog (zie tab
bel) en de zilveren medaillee komt in zicht. Toch heeft
de Fed
d de belangrijkkste beleidsre
ente pas één keer
k
verhoogdd.
Recessies VS
V
Jaar waarin de recessie begint
b

Periode sinds vorige recesssie

1949

3 jaar, 7 maa
anden

1953

3 jaar, 9 maa
anden

1958

3 jaar, 3 maa
anden

1960

2 jaar

1969

8 jaar, 10 ma
aanden

1973

3 jaar

1980

4 jaar, 10 ma
aanden

1981

1 jaar

1990

7 jaar, 8 maa
anden

2000

10 jaar

2007

6 jaar, 1 maa
and

volgende reccessie???

7 jaar, 2 maa
anden tot nu tooe

Bron: NBER
R
an herstel kom
mt geen einde door
d
ouderdom
m, maar door een schok,
Aan een periode va
b
o
of doordat onh
houdbare knelpunten binne n de economie de
door beleidsfouten
econo
omische bedrijvvigheid verstik
kken. Op dit moment
m
verwaacht ik niet datt één van
deze omstandighed
o
den zich op ko
orte termijn voo
ordoet. Maar ééén ding is zeker: op een
gegev
ven moment ko
omt er een rec
cessie. En afg
gaande op de cijfers in de ta
abel zal die
recess
sie zich waarsschijnlijk ergen
ns in de komen
nde paar jaar aandienen. Als
A de
monettaire verkrapp ing in de VS zich
z
voortzet in
n het huidige ((slakken)temp
po, is de
rente nog
n steeds he
eel laag wanne
eer de volgende recessie beegint. Dit bepe
erkt de
mogellijkheden van de Fed om de
e bedrijvigheid
d te stimulerenn via het traditionele
monettaire beleid. H
Het lijkt dus verrstandig om een plan te onttwikkelen en dat
d is
volgen
ns mij waar de
e conferentie eigenlijk
e
over gaat.
g
De bijjdrage van Jo
ohn Williams
John Williams,
W
de vvoorzitter van de
d San Francisco Fed, heefft onlangs een
n
waard
devolle bijdrag e geleverd aa
an deze discus
ssie2. Ik verwaacht dat zijn re
edenering
door veel
v
anderen g
gevolgd wordt. Hij legt om te
e beginnen uitt waarom de rente
r
laag is
en hoo
ogstwaarschijn
nlijk lange tijd heel laag zal blijven. Zijn uuitgangspunt is
s dat er een
renten
niveau is dat m
meestal de nattuurlijke rente wordt genoem
md en dat hij definieert
d
als de rente waarbijj het monetaire
e beleid "noch
h verruimend, noch verkrappend is in
termen
n van groei en
n inflatie". Hela
aas weten wij niet hoe hoogg deze rente is
s.
_____
____________
____________
________
2John

C.
C Williams, "Moneetary Policy in a Loow R-star World", in FRBSF Econom
mic Letter, 15 auggustus 2016
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Maar als
a de groei e n de inflatie la
ager zijn dan beoogd,
b
moeteen we ervan uitgaan
u
dat
de werkelijke rente hoger is dan de
d natuurlijke rente. Anderssom, wanneer de groei en
de inflatie hoger zijn
n dan wenselijjk wordt geach
ht, is de werkeelijke rente wa
aarschijnlijk
lager dan
d de natuurrlijke rente. De
e hele redenerring van Williaams die hierop
p volgt, is
gebas
seerd op deze gedachte. De
e meeste econ
nomen staan aachter deze aa
anname
omtren
nt de natuurlijkke rente, maa
ar je kunt ook een
e andere vissie hebben. Economen
E
die de
e aanname van
n Williams verrwerpen, kunn
nen uitkomen oop een totaal ander
beleidsadvies. Het iis interessant of er, bijvoorb
beeld, aanhanggers van de Oostenrijkse
O
school vertegenwoo
ordigd zijn in Jackson
J
Hole.
Hoewe
el we niets me
et zekerheid kunnen
k
zeggen
n over de natuuurlijke rente, kunnen we
er wel zeker van zijn
n dat deze ren
nte door de tijd
d heen op eenn neer beweeg
gt en
afhank
kelijk is van, o
onder meer, de
e potentiële grroei van de ecconomie. In de
e laatste
kwart eeuw lijkt de p
potentiële eco
onomische gro
oei bijna overaal te zijn gedaa
ald. Dit
moet dus
d ook gelde
en voor de natuurlijke rente. Academici enn centrale ban
nkiers
proberren het niveau
u van de natuu
urlijke rente te
e kwantificerenn. Samen met een aantal
Fed-co
ollega's heeft Williams gera
aamd dat de natuurlijke rentte, gecorrigeerrd voor
inflatie
e, in 1980 in d e VS en de eu
urozone ongev
veer 3% bedrooeg, maar sindsdien is
gedaa
ald naar 1% in de VS en min
nder dan 0% in de eurozonee.
Lage trendmatige groei: hoe lang nog?
Wat betreft de trend
dmatige groei gaat Williams
s ervan uit datt deze lange tijd heel laag
blijft. Misschien
M
krijg
gt hij gelijk, ma
aar misschien ook niet. Hij vverwijst naar de
d discussie
over 'structurele sta
agnatie'. Het idee dat de trendmatige
t
ggroei lange tijd heel laag
blijft, kan
k juist blijke
en te zijn en ik
i begrijp de onderliggende
o
e overweginge
en, maar de
optimist in mij zegtt dat dit niet kan kloppen. De technologgische ontwikkeling is op
veel gebieden
g
naa r mijn mening
g spectaculairr te noemen. Dit moet, vroeg of laat,
leiden tot een versn
nelling van de productiviteits
sgroei en daaardoor van de trendmatige
groei van de econo
omie als geheel. De discussie over struucturele stagn
natie is een
schoolvoorbeeld va
an hoe econom
men vaak te werk
w
gaan. Zee worden volledig verrast
door een
e bepaalde ontwikkeling die
d ze niet heb
bben voorzienn. Wanneer die specifieke
ontwik
kkeling zich vo
oordoet, prob
beren ze deze
e te rationaliseeren door verrklaringen te
beden
nken. Daarbij overtuigen ze zichzelf zo
z sterk van de juistheid
d van deze
verklaringen dat ze
e ervan uitgaa
an dat deze dingen nooit m
meer kunnen veranderen.
Maar goed
g
... laten we ervan uitg
gaan dat Willia
ams gelijk heeeft tot het tege
endeel wordt
bewez
zen. Conclusie
e: de natuurlijk
ke rente is hee
el laag en zal heel laag blijv
ven.
Omda
at de inflatie o
ook is gedaald
d, is het niet verrassend daat de werkelijjke rente zo
laag is
s als die nu iss. Om de econ
nomie zo nodig
g op korte term
rmijn een duwtje in de rug
te gev
ven, moeten ccentrale banke
en de werkelijjke marktrentee tot onder de
e natuurlijke
rente verlagen.
v
In h
het geval van de
d eurozone zou
z dat een reeële rente van minder dan
0% be
etekenen. Aan
ngezien de infflatie op dit mo
oment ongeveeer 0% bedraa
agt betekent
dit datt de ECB de w
werkelijke ren
nte moet verla
agen tot onderr 0% om de economie
e
te
simule
eren wanneer zij dit noodza
akelijk acht. En
n dat is preciees wat de ECB
B doet. Maar
ook hier geldt dat je
e het ook onee
ens kan zijn met deze hele rredenering.
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Er is een
e grens aan
n hoe negatie
ef de werkelijk
ke rente kan w
worden. Als de werkelijke
rente niet lager kan
n worden dan de natuurlijke rente, wordt hhet traditionele monetaire
beleid ontkracht. W
m na te denken over wat
Williams voert aan
a dat het ve
erstandig is om
de belleidsreactie op
p een recessie
e moet zijn onder dergelijkee omstandighe
eden.
Hoe overwin
o
je de onmacht van
n de centrale bank?
Zijn an
ntwoord is twe
eeledig. Ten eerste
e
moeten
n beleidsmakeers volgens he
em proberen
de tre
endmatige gro
oei van de ec
conomie te ve
erhogen, voorral door te in
nvesteren in
onderw
wijs en infrasstructuur. Ik vind
v
altijd dat het bevorde ren van inves
steringen in
infrasttructuur en on
nderwijs net zo
oiets is als me
ensen aanmoeedigen om hu
un tanden te
poetse
en; er is eigen
nlijk niets tege
enin te brenge
en. Maar je m
moet ook reken
ning houden
met de
e politieke rea
aliteit en ik den
nk niet dat sim
mpelweg het vverhogen van de uitgaven
aan in
nfrastructuur e
en onderwijs al
a onze proble
emen zal oploossen. Overig
gens zijn de
overhe
eidsuitgaven a
aan infrastruc
ctuur in veel la
anden wel steerk verlaagd in tijden van
bezuin
nigingen. Daarrmee spanden
n de overhede
en duidelijk heet paard achter de wagen.
Het tw
weede beleidssadvies van Williams
W
is om het begrottingsbeleid ac
ctiever in te
zetten
n om de conju nctuur te stab
biliseren. Het probleem
p
hierrbij is dat het beleid
b
wordt
bepaa
ald door politiici die missch
hien een and
dere agenda hebben. Williams lijkt te
sugge
ereren dat ditt probleem kan
k
worden overwonnen
o
ddoor meer en
n krachtiger
autom
matische stabillisatoren te creëren. Ik vin
nd dit persoonnlijk een heel interessant
idee, dat zeker za
al worden be
esproken in Jackson Hole.. Maar ik de
enk ook dat
dergellijke revolution
naire initiatieve
en een lang en gecompliceeerd proces zijn
n.
Tot slo
ot stelt William
ms voor dat ce
entrale banken
n hun inflatiedooel kunnen ve
erhogen. Als
ze er dan in slagen
n om de inflattie op te drijve
en, gaat ook dde natuurlijke rente, vóór
inflatie
e, omhoog e
en ontstaat er
e veel meer manoeuvreeerruimte voor traditioneel
monettair beleid. Ditt idee werd voor
v
het eerst gelanceerd ddoor Olivier Blanchard, in
2010. Ik vind dit e
een interessa
ant idee, maa
ar de grote vvraag is hoe je op een
gelooffwaardige ma
anier je inflatie
edoel kunt verhogen als jee er niet in slaagt om de
huidige, lagere doe
elstelling te ha
alen. Het zal duidelijk
d
zijn ddat dit moet gebeuren via
de in
nflatieverwach tingen, maarr alleen hett verhogen van de doe
elstelling is
waarschijnlijk niet vvoldoende. Bo
ovendien is dit een strateggie die een ce
entrale bank
waarschijnlijk maar één keer kan
n proberen. Als
A het niet lukkt, verliest zij immers alle
gelooffwaardigheid.
In het artikel van vie
er pagina's dat hij schreef als bijdrage aann de discussie
e, kan
William
ms uiteraard n
niet alle details
s van zijn idee
eën uit de doekken doen. Ik kijk
k dan ook
uit naa
ar de rapporte
en en verhandelingen over de
d discussies die deze week tijdens
het Ja
ackson Hole-syymposium pla
aatsvinden.
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Ra
amingen hoo
ofd- en financ
ciële indicatorren
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Verenig
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Wisse lkoersen
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on: Thomson Reuterss Datastream, ABN AMRO Economisch
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