m/v in het nieuws Raghuram Rajan, de nieuwe Indiase centralebankier

Deze
paniekzaaier
wil India
redden
Het gaat niet goed
met India, een van
de grootste
groei-economieën
ter wereld. Maar
daar is Rajan, de
nu aangewezen
centralebankier.

Door onze correspondent Joeri Boom
New Delhi. Zijn eigen land ziet hem als genie,
de rest van de wereld vooral als paniekzaaier.
Terwijl Amerika en Israël al maanden naar
een nieuwe centralebankier zoeken, gaat dat in
India een stuk sneller. In amper een week tijd is
daar een nieuwe directeur voor de centrale bank
gevonden. Raghuram Rajan (50), voormalig
hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds, is nu misschien wel de machtigste
man van een van de meest gevolgde economieën ter wereld.
Zijn faam begon in 2005 op een bijeenkomst
van centrale bankiers in de VS. Daar waarschuwde Rajan dat de ontwikkelingen in de financiële sector tot een economische crisis konden leiden. Die waarschuwing, die hij later uitwerkte in zijn boek Fault Lines, werd door velen
afgedaan als overdreven en gestresst. Maar toen
de crisis eenmaal een feit was kon Rajan menig
verontschuldiging in ontvangst nemen. Daar
smullen ze van, in India.
Zelf zei hij eerder dat centralebankiers tegenwoordig popsterren zijn – maar kan Rajan de
Indiase problemen wel aan? Hij studeerde met
de hoogst mogelijke cijfers af aan het prestigieuze Indian Institute of Technology in Delhi en
promoveerde aan het beroemde Massachusetts
Institute of Technology in Boston, waarna hij –
nog maar 28 oud – werd benoemd tot hoogleraar aan de universiteit van Chicago. Daarna
ging hij naar Washington, waar hij bij het IMF
internationale ervaring en contacten op. Een
betere opleiding had zijn carrière tot dan toe
niet kunnen zijn. Zijn terugkeer naar India vorig jaar, als belangrijkste adviseur van de president en het ministerie van Financiën, werd dan
ook met gejuich ontvangen.
Rajans aankomende benoeming tot directeur
van de Reserve Bank of India, zoals de centrale
bank officieel heet, werd bekend op de dag dat
de Indiase roepie tot een zorgwekkend niveau
wegzakte. Het nieuws, een uur voor het sluiten
van de beurs in Mumbai, had een stabiliserend
effect op de koersen.
„Niemand trekt het potentieel van het land
in twijfel”, zei Rajan gistermiddag in een poging gerust te stellen. Maar India heeft zoals
veel opkomende economieën last van kapitaalvlucht, nu buitenlandse investeerders weer
naar de VS kijken. Daar zit groei, daar is het stabiel, daar lijken investeringen veilig.
Volgens experts zal Rajan zich moeten richten op het aantrekken van buitenlands kapitaal
en het stabiliseren van de roepie. In de praktijk
zal de nieuwe centrale bankier, net als zijn voorganger, zijn handen vol hebben aan het temperen van de inflatie, die in India schommelt tussen de 7 en 10 procent, terwijl er vanuit Financiën druk komt om de rente te verlagen om zo
groei te genereren. De economie groeide vorig
jaar met 5 procent – het laagste percentage van
het afgelopen decennium.
Het afbraakrisico als centralebankier is groot
en Rajan weet het. Vorig jaar schreef hij in een
essay: „Centrale bankiers zijn tegenwoordig net
zo populair als popsterren – en terecht. Hun reactie op het moeilijke en onzekere klimaat tijdens en na de financiële crisis was bijna vlekkeloos.” Maar, zegt de nieuwe man om in de gaten
te houden: „Ze moeten wel in staat zijn dat toe
te geven. Want van het kan snel gaan, van hero
tot zero .”
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Centralebankiers zijn
tegenwoordig net zo populair
als popsterren – en terecht.

India is een opkomende economie,
schandalen zullen er dus zijn. Die moeten
testen of het systeem het allemaal aankan.

