
 
 
 

 

Weinig groei, weinig inflatie en weinig rente        juni 2014  
   
Met enige regelmaat proberen politici, economen, statistici en analisten ons te overtuigen van het feit dat het 
binnenkort toch echt weer beter zal gaan met de economie. En mochten de cijfers onverhoopt tegenvallen dan 
wordt er doodleuk een andere rekenmethode gehanteerd. Maar wie de harde feiten onder ogen durft te zien, 
zoals Klaas Knot van DNB, kan vaststellen dat de onderliggende problemen niet van tafel zijn en dat Nederland 
nog een lange weg heeft te gaan. Voordat er weer sprake kan zijn van een gezonde groei (e2014: 0,2%) met 
bijbehorende inflatie zijn we zomaar 5-10 jaar verder. Dit valt op te maken uit de meest recente commentaren 
van Klaas Knot die een paar jaar geleden ook waarschuwde voor een Japan scenario. In het meest gunstige 
geval zijn we nu dus halverwege ‘The Grey Decade’. Want zolang de prijzen van onze woningen niet stijgen en 
de leegstand van winkels (9%) en kantoren (17%) niet vermindert, blijft een belangrijk deel van onze economie 
kwakkelen met extra druk op de inflatie (en de rente) als gevolg. Bijkomend probleem is natuurlijk de extreem 
hoge (en verborgen) werkeloosheid. En dan hebben we het nog niet eens over de impact van de doorlopende 
concurrentieslag tussen winkeliers die eveneens een deflatoire invloed heeft.         
 

ECB: tot medio 2017 geen hogere rente                   
Steeds meer consumenten hebben moeite om rond te komen en houden ook nauwelijks 
geld over voor ‘extra’ uitgaven. En wat de consument niet uit kan geven komt ook niet in de 
kassa van bijvoorbeeld de winkelier. Het is dan ook niet vreemd dat een groot deel van de 
MKB’ers met de rug tegen de muur staat. Maar ook verderop in de keten merken de 
leveranciers van het MKB dat de vraag tegenvalt (en ook de prijzen onder druk staan) als 
gevolg waarvan ook daar maatregelen worden genomen. En dat zien we dan uiteindelijk 
ook terug in de tegenvallende resultaten van nogal wat beursgenoteerde ondernemingen. 
Derhalve is het merkwaardig dat de koersen van de aandelenindices vrolijk blijven stijgen. 

In essentie komt het erop neer dat onze economie pas weer kan groeien zodra de consument meer kan en wil 
besteden. Hierbij speelt de beschikbaarheid van krediet een zeer belangrijke rol. In dit verband kan worden 
opgemerkt dat er € 370 miljard op onze spaarrekeningen staat waar we nog niet zo lang geleden zo’n 4% rente 
per jaar op kregen. Maar met de huidige lage rente lopen we vele miljarden euro’s mis aan rente. Geld dat ten 
dele beschikbaar was voor consumptieve uitgaven. Nu de ECB heeft aangegeven dat de economische groei en de 
inflatie in de eurozone nog lang laag blijven moeten we er volgens Mario Draghi niet op rekenen dat de ECB haar 
rente voor 2017 zal verhogen. Deze ‘Grey Decade’ is feitelijk een aanpassingsperiode van onze economie met als 
resultante een nieuwe realiteit waar we mee moeten leren omgaan. Dit impliceert dat vooral spaarders zich 
moeten afvragen of men nog jaren wil wachten op iets betere tijden of toch maar een deel van het vermogen 
‘aan het werk’ wil zetten, bijvoorbeeld door obligaties te kopen. En mochten de beleidsmakers besluiten om 
nieuwe monetaire experimenten in te zetten, dan betekent dit een nog langere periode van lage rente. Daar 
weten ze in de Verenigde Staten en vooral Japan alles van. Want ondanks Abenomics staat de 10-jaars rente in 
Japan nog steeds op 0,57% en krijgt de spaarder krap 0,10% rente op zijn deposito.                   
 

2,270% ING Groep FRN, koers 82%, yield-to-market 2,80%  
Deze Tier1 FRN (Floating Rate Note) van ING had een initiële omvang van € 1 miljard. Echter, 
de ING Groep heeft al een flink deel ingekocht waardoor er nog ‘slechts’ € 562 miljoen 
openstaat. Gelet op de impact van Basel 3 en de aanstaande beursgang van Nationale 
Nederlanden lijkt het een kwestie van tijd voordat het restant op 100% wordt afgelost. Het 
koerspotentieel is derhalve 22%, exclusief de rentecomponent.      
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