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Lenteakkoord gered door meevallers
Op 14 juni presenteerde het Centraal Planbureau (CPB) haar juni-raming voor de Nederlandse economie
inclusief een doorrekening van de effecten van het Lenteakkoord. Het economische beeld dat het CPB
presenteert is naar onze mening aan de optimistische kant. Het begrotingstekort daalt in 2013 tot 2,9%
van het BBP. Zonder diverse meevallers was dit echter niet gelukt. Het Lenteakkoord leidt daarmee niet
tot de gedachte bezuinigingen.
Om in 2013 aan de Europese begrotingsregels te
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heeft zij een beleidspakket opgesteld. Uit bereke-

gaven en € 9,1 mrd hogere lasten leidt. Naar verwachting komt het begrotingstekort hierdoor op
2,9% van het BBP uit, waarbij ook de maatregelen
zoals het belasten van de reiskostenvergoeding en
aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek zijn meegenomen. Dit terwijl de behandeling in het parle-

ment van deze maatregelen over de verkiezingen is getild. De Kunduz-coalitie heeft de 3%-norm echter
niet volledig op eigen kracht gehaald. Met het beleidspakket hadden de vijf partijen voor ogen om het
begrotingstekort terug te dringen van 4,6% naar 3% bbp, oftewel met 1,6%. Uit de nieuwe cijfers van
het CPB blijkt echter dat het tekort voor 2013 door meevallers, waaronder lagere rentelasten en hogere
aardgasbaten, 4,3% bedroeg. Dit tekort wordt door het Lente-akkoord gereduceerd tot 2,9%, oftewel
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een verbetering van 1,2% punt. Het akkoord levert dus veel minder geld op dan de vijf partijen hadden
gehoopt. In 2014 komt het begrotingstekort daarbij alweer uit op 3,1%. Ook in de jaren erna is er
slechts sprake van een beperkte verbetering en het tekort blijft zodoende akelig dicht in de buurt van de
EMU-tekorteis van 3%. In 2017 bedraagt het begrotingssaldo naar verwachting -2,6% bbp. Een aantal
politieke partijen heeft al aangegeven om in 2017 naar een begrotingsevenwicht te willen streven. Hiervoor is zo’n € 25 mrd aan extra bezuinigen nodig. Echter, ook met een meer bescheiden doelstelling dan
begrotingsevenwicht is meer bezuinigingen onvermijdelijk. Niet alleen leveren geplande bezuinigingsmaatregelen in de regel minder op dan gehoopt, naar onze mening gaat het CPB ook van een optimistisch macro-economisch scenario uit (zie verderop). Een forse onzekerheidsmarge inbouwen bij het
doorrekenen van verkiezingsprogramma’s en zeker bij een regeerakkoord lijkt ons dan op dit moment
zeer verstandig. Dit impliceert tegelijkertijd wel dat de bezuinigingsopgave nog wel eens hoger zou kunnen liggen.
Het goede nieuws is dat houdbaarheidstekort, een maatstaf voor de permanente verbetering van het
begrotingssaldo die nodig is om de overheidsfinanciën houdbaar te maken, is verbeterd. De houdbaarheid verbetert met 1,8% bbp (€ 12 mld) in 2015. Deels komt dat door verbetering van het saldo op
kortere termijn, maar op lange termijn zijn vooral maatregelen zoals de versobering van de hypotheekrenteaftrek en het sneller verhogen van de AOW-leeftijd van belang. Grootste zorg voor de houdbaarheid
van de overheidsfinanciën op de langere termijn zijn en blijven de zorguitgaven.
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Macro-economische beeld
Het CPB voorziet voor dit jaar een economische krimp van ¾% en voor 2013 een groei ¾%. Voor de
periode 2013-2017 rekent het CPB op een gemiddelde groei van 1½%, terwijl deze zonder het Lenteakkoord waarschijnlijk op 1¾% was uitgekoTabel 1 vergelijking ramingen

men. Hiermee vallen de macro-economische
effecten van de maatregelen mee; er is geen
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sprake van het “kapot bezuinigen” van de economie. Gemiddeld groeit de economie de komende vijf jaar 0,3%-punt minder dan zonder
de voorgenomen bezuinigingen. Een verergering van de Europese schuldencrisis kan echter
roet in het eten gooien. Het CPB gaat er vanuit
dat de Economische en Monetaire Unie (EMU) in
tact blijft en er geen (verdere) herstructurering
van schulden nodig is.
Daarnaast neemt zij aan dat er geen nieuwe
financiële crisis ontstaat. Hoewel wij hier in
onze meest recente ramingen ook vanuit gaan,
zijn wij toch wat minder optimistisch over het
macro-economische plaatje. Voor dit jaar verwachten we dat de economie met 1¼% krimpt
en voor 2013 voorzien we een groei van ½%.

De belangrijkste verklaring voor het verschil in de groeiraming ligt in de particuliere consumptie. Het
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CPB voorziet een daling van het particuliere consumptievolume van ½% in 2012 en ¼% in 2013, terwijl
wij met een respectievelijke daling van 1½% en 1¼% veel pessimistischer zijn. In onze ogen hebben
de inkomens- en vermogensontwikkelingen een veel grotere impact op de bereidheid van consumenten
om geld uit te geven. Volgens het CPB daalt de statistische mediane koopkracht dit jaar met 2% in
plaats van 1¾% zoals het CPB in maart voorspelde. Deze stijging wordt in belangrijke mate veroorzaakt
door een hogere inflatieverwachting en loonbevriezing bij de overheid. Voor 2013 rekent het CPB op
een mediane koopkrachtdaling van ¾%, mede door de btw-verhoging van 19% naar 21%, het belasten
van woon-werkverkeer, de verhoging van het eigen risico en de nullijn voor ambtenaren. Een somber
vooruitzicht, waarbij het nagenoeg niet anders kan dat de consument minder gaat uitgeven. In de CPBdoorrekening wordt de koopkrachtdaling in de jaren daarna deels gerepareerd. Niet alleen gaan de belastingtarieven omlaag als compensatie voor de btw-verhoging, het CPB gaat ook uit van inhaalgroei
met betrekking tot ambtenarensalarissen. Per saldo gaan huishoudens er in de periode 2013-2017 dan
ook niet in koopkracht op achteruit. De onvermijdelijke nieuwe bezuinigingen zullen dit beeld de komende jaren echter nog wijzigingen. En daarbij is het een illusie om te denken dat de koopkracht op
peil blijft.
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