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Als we de krantenkoppen moeten geloven, hebben beleggers de financiële crisis verteerd. De 
beursklim van de afgelopen maanden zou de waarde van aandelen zelfs al over de piek van maart 
2000 hebben getild, het moment waarop de dotcom-zeepbel barstte. De verklaring in de bijbehorende 
artikelen is unisono: de belangrijkste drijfveer van die hausse is zonder twijfel het gratisgeldbeleid van 
de ECB. Daardoor zien beleggers zich verplicht rendement te zoeken op de aandelenmarkten, wat tot 
bubbels op die markten leidt. 
 
Die redenering is zeer kocht door de bocht. Het is niet omdat de Bel20 het niveau van 2000 heeft 
bereikt, dat aandelen evenveel waard zijn als toen. Het is een van de eerste lessen in een cursus 
economie: om de waarde van aandelen (en lonen) in de tijd te vergelijken, moet je altijd corrigeren 
voor inflatie. Vandaag heb je als belegger met hetzelfde pakket aandelen ruim 30 procent minder 
koopkracht dan in 2000. Alleen al door de inflatie is ook de omzet en winst van de onderliggende 
bedrijven ondertussen met 30 procent gestegen. De beurzen scheren bijgevolg nog lang niet de hoge 
toppen van toen, en beleggers hebben de crisis nog niet verteerd. Nergens heb ik die correctie of 
nuance gehoord of gelezen. 
 
De stelling dat de geldkraan van de ECB verantwoordelijk is voor de duizelingwekkende klim is ook 
betwistbaar. Zelfs als de ECB zijn stimuleringsprogramma helemaal uitgevoerd zal hebben, spreken 
we van een geldinjectie die minder dan 2 procent van het vermogen van de Europese gezinnen 
bedraagt. Een druppel op een hete plaat, waarvan het rechtstreekse effect op de beurzen gering is. 
Tenzij de geldinjectie naar de reële economie doorstroomt en zich vertaalt in economische groei. 
Maar dan kun je ook niet van bubbels spreken, omdat de bedrijven dan meer winst maken. 
 
De rol die de ECB gespeeld heeft in de lage rentevoeten en de beurshausse wordt serieus overschat. 
Uit heel wat onderzoek blijkt dat de risicovrije marktrente zich vandaag sowieso rond het nulpunt en 
in negatief territorium zou bevinden. Dat is een langetermijntrend die zich al voor de crisis inzette. Het 
mechanisme is eenvoudig: door de demografische evolutie, dalende productiviteitsgroei, 
laagconjunctuur en afbouw van schulden, wordt er meer gespaard dan er geld wordt geleend. Het 
gevolg is dat de rente moet dalen om tot een evenwicht tussen beide te komen. Wat het beleid van 
de ECB in essentie doet, is de rente naar dit lagere evenwicht begeleiden, omdat de markt bij lage 
rentevoeten daar zelf moeilijk in slaagt. Mocht de ECB de rente werkelijk artificieel onder de 
evenwichtsrente van spaarders en leners drijven, dan zou zich dat vrij snel vertalen in een 
oververhitte economie en inflatie. Voorlopig zijn daar geen signalen van. 
 
We zijn opgegroeid met het idee dat we rente op spaargeld krijgen, maar dat is geen economische 
wetmatigheid. De rente wordt bepaald door vraag en aanbod. Waarom zou een spaarder rente 
moeten krijgen, en wie zou die rente moeten betalen, als er onvoldoende anderen zijn die dat geld 
willen ontlenen? We zullen ermee moeten leren leven dat er ook periodes zijn dat we moeten betalen 
om te sparen via een negatieve rente. Het is dan een dienst van de tegenpartij om dat geld veilig te 
bewaren of het toch te ontlenen om er iets mee te doen. 
 
Het is opvallend dat het vooral de spaarders en hun vertegenwoordigers zijn die kritiek geven op het 
nul-rentebeleid van de ECB. Terwijl ze zelf medeverantwoordelijk zijn voor die lage rente. Mocht er 
minder gespaard worden, dan zou de rente ook hoger zijn. Ook de kritiek op begrotingstekorten en 
een zogenoemde ‘met schulden gedopeerde economie’ komt vaak uit dezelfde hoek. Het is een 
contradictie, want tegenover iedere euro spaargeld moet er een schuldenaar staan die het geld 
ontleent. Als er door die schuldenaars minder geleend wordt, dan daalt de evenwichtsrente nog meer. 
Het zijn uiteindelijk ook de spaarders die massaal hun geld naar de aandelenbeurzen verkassen en 
mogelijke zeepbellen creëren, omdat ze niet tevreden zijn met de lage rente die ze zelf mee 
veroorzaakt hebben. En de schuld voor dat alles schuiven de economieredacties van de Vlaamse 
kranten in de schoenen van de ECB. Een puike hersenspoeling door de spaarlobby. 

 


