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Visie vooraf
Onzekere tijden
De wereldeconomie heeft zich vanaf medio 2009 gestaag aan de recessie
ontworsteld. Hoewel de naweeën van de recessie met name in de traditionele
industrielanden nog goed voelbaar zijn, is het gevoel van acute crisis naar de
achtergrond verdwenen.
Om te beginnen met de naweeën. Deze nemen boven alles de vorm aan van een
hoge werkloosheid en uit het lood geslagen overheidsfinanciën. Ons land is, met
Duitsland, een gelukkige uitzondering. Onze werkloosheid is nog steeds laag (en
dalende) en onze overheidsfinanciën verkeren, hoewel verslechterd, in een
aanmerkelijk betere staat dan in de meeste andere landen. Maar wereldwijd ligt
hier een stevige beleidsuitdaging.
In Europa kampt de eurozone nog steeds met grote problemen. Hoewel de situatie minder acuut lijkt dan enige tijd geleden, zijn de onderliggende problemen
nog niet opgelost. De komende weken zal bekend worden op welke wijze de
Europese beleidsmakers de situatie willen stabiliseren. Maar het is nu al duidelijk
dat landen als Griekenland en Ierland, maar ook Portugal en Spanje nog een
moeilijke tijd tegemoet gaan.
In de loop van het jaar zal ook steeds duidelijker worden hoe slecht de overheidsfinanciën er in de Verenigde Staten eigenlijk voorstaan. Niet alleen op
federaal niveau, maar ook in diverse staten. Een groot probleem is dat de politieke samenwerking ronduit slecht is, waardoor de problemen niet eenvoudig
kunnen worden opgelost.
Andere onzekerheden betreffen de inflatievooruitzichten. Op de wat langere termijn dreigt inflatiegevaar vanuit de overheidsfinanciën. Wereldwijd, dus ook in
Europa, zijn zoals gezegd de overheidsfinanciën uit het lood geslagen. De staatsschuld is fors opgelopen en moet weer omlaag worden gebracht. De koninklijke
weg daartoe loopt natuurlijk via begrotingsoverschotten en aflossing van schuld.
De praktijk leert echter dat overheden vaak liever de schuld uithollen via een
wat hogere inflatie. Hoewel dit gevaar in Europa minder groot is dan in bijvoorbeeld de VS, mag het niet worden onderschat.
Op korte termijn speelt al inflatiedruk vanuit de grondstoffenmarkten. Gezien de
onrust in het Midden-Oosten kunnen de olieprijzen nog wel een tijdje onder
opwaartse druk blijven. Ten tweede mag de kans dat hoge energieprijzen overslaan naar hogere looneisen dan in het algemeen niet zo groot zijn, het kan in
bijvoorbeeld Duitsland ook niet meer worden uitgesloten. De ECB wil deze
bedreigingen voor de prijsstabiliteit niet negeren, dus zij zal haar beleid op korte
termijn verkrappen.
Koppel al deze onzekerheden aan de volstrekte onvoorspelbaarheid van de uitkomst van de brede volksopstanden in het Midden-Oosten en het is duidelijk dat
ook 2011 weer eens een onverwacht turbulent jaar kan worden.

Wim Boonstra
W.W.Boonstra@rn.rabobank.nl
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Balansversterking in periferie Europa
Voor het huidige jaar verwachten we slechts een gematigde voortzetting van het
economische herstel voor Europa als geheel. Een belangrijke reden hiervoor vormen de pogingen tot tekortreductie die sinds de crisis in de Europese periferie
plaatsvinden. De gapende gaten in de overheidsbegrotingen van een aantal lidstaten geven aanleiding tot harde bezuinigingen, die de economische groei
remmen. Ook de private sector in deze regio heeft echter het afgelopen decennium een forse schuld aan het buitenland opgebouwd. Afbouw daarvan kan de
komende jaren het Europese economische herstel blijven remmen.
Europese periferie bouwt forse netto schulden op
Forse onbalansen op de lopende rekening van de betalingsbalans (het nationale
spaarsaldo) zijn niet enkel aan de VS en China voorbehouden. Binnen Europa
kenden de landen in de periferie (GIPS)1 namelijk structurele tekorten op hun
lopende rekening, waardoor er een structurele kapitaalstroom plaatsvond van
Noord-Europa naar de GIPS. Vooral in Portugal en Griekenland is gedurende het
afgelopen decennium een grote externe schuld opgebouwd, met name bij de
overheid. Alle GIPS-landen kenden daarnaast een forse schuldopbouw in de
private sector (figuur 1). Sinds de crisis lieten wereldwijd vrijwel alle overheden
de tekorten (verder) oplopen om de financiële sector te ondersteunen en de
private sector te stimuleren. De GIPS-landen lieten zich hierin niet onbetuigd
(figuur 2).2 De buitenlandse financieringsbehoefte van de private sector nam
hierbij af. Deze omslag geeft aan dat er via automatische stabilisatoren een
wederzijdse invloed kan bestaan tussen tekort- en uiteindelijk ook schuldposities
van de overheid en de private sector. De huidige discussie in de markt spitst zich
met name toe op de hoge overheidsschuld; de private sector blijft hierdoor
onderbelicht. Deze private schuldpositie zullen we in dit artikel nader bekijken.
1

De focus in dit artikel ligt op de GIPS, hier: Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje.
Voor nadere informatie over de opbouw van overheidsschuld: Kamalodin, S. (2010), The
return of sovereign risk in the industrialized world. Rabobank Special 2010/3.
2

Figuur 1: Schuldopbouw GIPS in perspectief
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Figuur 2: Overheden stapten in sinds de crisis
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Vermogensposities private sectoren onder de loep
Figuur 3 toont de netto financiële vermogenspositie (totale bezittingen minus
totale verplichtingen) van huishoudens, financiële instellingen en bedrijven in
Europese landen. De som van de netto finanFiguur 3: Netto financieel vermogen private sector
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ben als intermediair vrijwel evenveel financiële
verplichtingen als vorderingen. Figuur 3 geeft
aan dat de private sectoren van Ierland, Spanje en Portugal, landen waarvan de
overheidsschuld sinds vorig jaar kritisch wordt gevolgd, een negatieve financiële
vermogenspositie hebben. Griekenland is de uitzondering, wat aangeeft dat de
internationale schuldpositie van dit land primair de overheid betreft.3
Figuren 4 en 5 geven voor de GIPS weer hoe het netto vermogen van respectievelijk huishoudens en bedrijven zich het afgelopen decennium ontwikkelde. Voor
de crisis is, met Portugal als uitzondering, het positieve vermogen van de huishoudens aanzienlijk gedaald. Bij bedrijven is de negatieve vermogenspositie vrij
constant gebleven; alleen in Spanje nam deze wel fors toe.
3

Zie ook: Legierse, T. (2011), Ik ben de ander niet, Rabobank Special Report, 2011/3.

Figuur 4: Huishoudens starten vermogensherstel
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Figuur 5: Bedrijven houden schuld gelijk
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In de jaren voor de crisis zijn bedrijven weliswaar meer gaan lenen, maar de opgebouwde financieringsafhankelijkheid van het buitenland kan voor een belangrijk deel worden verklaard door de afgenomen mogelijkheid om zich binnenlands
te financieren via spaaroverschotten van huishoudens. Sinds de crisis heeft binnen de priva-

Figuur 6: Consumptiegroei in Europa
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Balansversterking treft conjunctuur
Het spaargedrag van huishoudens kan deels
worden verklaard door de diepe recessie. De
hoge werkloosheid en dalende koopkracht
maken consumenten terughoudend met het
doen van grote uitgaven. Ook de beperkte

binnenlandse kredietverlening kan hierbij een rol spelen. Dit is een wenselijke
ontwikkeling als we kijken naar de financiële gezondheid van de landen op de
middellange termijn. De keerzijde is echter dat de consumptiegroei in deze
landen volledig tot een halt is gekomen. Het effect hiervan op de Europese
conjunctuur is substantieel, zeker als men zich realiseert dat de Europese periferie voorafgaand aan de crisis een belangrijke motor was van Europese consumptiegroei (figuur 6). De lagere consumptiegroei loopt via een geringere
invoerbehoefte over naar het buitenland, met negatieve gevolgen voor de intraEuropese handel. Ook de Noord-Europese landen worden op deze manier
geraakt door de vermogenswederopbouw in de periferie. Een verzachtend effect
voor de Europese uitvoer is overigens dat de euro onder druk is komen te staan
als gevolg van de onrust rond de (overheids-)schuld van de GIPS. Al moet hierbij worden opgemerkt dat de nadelige materiële gevolgen van balansversterking
in de Europese periferie blijven bestaan als de onrust in de financiële markten
rondom Europa en de euro gedurende het jaar afzwakt (en de euro verder zou
stijgen).
Hoe de komende jaren verder?
Een netto schuldpositie van de bedrijvensector is niet per definitie aanleiding om
schuld te gaan afbouwen. Zolang er vertrouwen is in de terugverdiencapaciteit
van de sector, kan schuld zelfs verder worden vergroot. Er wordt echter wel een
financieringsafhankelijkheid opgebouwd. En wanneer het vertrouwen in de
terugverdiencapaciteit beschadigd raakt, moet het bedrijfsleven dat idealiter
4

Recente lopende rekening data tonen dat deze trend gedurende 2010 heeft doorgezet.
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herstellen door zijn concurrentievermogen te verbeteren, in prijs of kwaliteit of
een combinatie van beiden. Op zowel de buitenlandse (via extra uitvoer) als de
binnenlandse (via lagere invoer) markten kan het bedrijfsleven dan beter concurreren met buitenlandse aanbieders. Het
aanpassingsproces is doorgaans echter pijnlijk

Figuur 7: Bankexposures worden kleiner
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Bovendien is er een gerede kans dat de spaaromslag van huishoudens onvoldoende blijkt en dat het bedrijfsleven afhankelijk
blijft van buitenlandse financiering. De financieringsbehoefte van de perifere
private sectoren is namelijk zeer groot. Dan is het noodzakelijk dat de (her-)financiering vanuit het buitenland op gang blijft, zodat de kredietkraan, deels via
Zuid-Europese banken, open kan blijven staan. Het is echter de vraag in welke
mate bijvoorbeeld Noord-Europa bereid is om uitzettingen, die de komende
jaren vervallen, te herfinancieren. Figuur 7 geeft een indicatie dat deze herfinanciering niet vanzelfsprekend is, hoewel een deel van de afname van de
grensoverschrijdende bankposities op de Europese periferie naast actieve
schuldafbouw kan zijn veroorzaakt door afwaardering en ECB-ingrepen. Het blijft
dus cruciaal dat een voldoende geloofwaardige beleidsommezwaai wordt gemaakt, om het vertrouwen in de terugverdiencapaciteit te herstellen.
Conclusie
De Europese periferie kent naast een hoge overheidsschuld ook een private sector die het afgelopen decennium een forse netto schuldpositie heeft opgebouwd.
In de groeiende financieringsbehoefte van het bedrijfsleven kon in steeds mindere mate worden voldaan door de huishoudens, die zelf meer consumeerden en
minder spaarden. Hoewel de Europese periferie onderling aanzienlijk verschilt,
zijn de huishoudens er sinds de crisis gestart met de wederopbouw van de
vermogens. De effecten voor de Europese conjunctuur hangen af van de mate
waarin buitenlandse kredietverstrekkers bereid zijn om de private sector de tijd
te geven door verbetering van de concurrentiepositie de afhankelijkheid van
buitenlandse financiering te verkleinen.
Michiel Verduijn
M.P.Verduijn@rn.rabobank.nl
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Rente en valuta
Renteverhoging in zicht
Nog niet zo heel lang geleden was ‘de markt’ er heilig van overtuigd dat de ECB
de rente voor lange tijd niet zou kunnen verhogen. De schuldencrisis, die ook
haar weerslag heeft op de funding van het bankwezen in de perifere eurozonelanden, maakt het de ECB immers uiterst
moeilijk om de beleidsmaatregelen van afgelo-

Figuur 1: Ingeprijsde renteverhogingen
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een verwachting besloten over het toekomstige liquiditeitsbeleid (wat mogelijk ruim zal
blijven). Euribor forwardcontracten (3M Euribor over 6 maanden) liggen aanzienlijk hoger. De stijging van beide sinds het begin van het jaar is ongeveer 75bp.
De belangrijkste reden voor de vrij plotselinge omslag in de renteverwachtingen
is de inflatie, die sinds december vorig jaar boven de ‘magische’ grens van 2% is
gestegen. In de persconferentie van begin februari deed ECB-president JeanClaude Trichet nog zijn best om de marktverwachtingen wat te temperen door te
wijzen op het tijdelijke karakter van de inflatie. De belangrijkste boosdoeners
zijn immers de voedsel- en energieprijzen, die grotendeels worden bepaald door
de ontwikkelingen op de mondiale grondstoffenmarkten. Exclusief deze componenten bedroeg de inflatie in december slechts 1,1%. Tegen de achtergrond van
een aansterkende economie werpt zich echter wel de vraag op hoe tijdelijk de
huidige inflatiegolf precies zal zijn. Op zijn minst een deel van de onderliggende
trend in de stijging van de grondstoffenprijzen is het gevolg van een aantrekkende wereldeconomie en de daarmee gepaard gaande groei van de consumptie
van voedsel en energie. Bovendien heeft het buitengewoon krachtige herstel van
de Duitse economie de zorgen over de zwakke broeders in het eurogebied wat
naar de achtergrond gedrongen.
In de persconferentie van 3 maart liet Trichet zijn reserveringen plotseling varen
en haalde hij alles uit de kast om een renteverhoging te onderbouwen. De ECB
ziet nu opwaartse risico’s voor de inflatie en ziet per saldo net zoveel neerwaartse als opwaartse risico’s voor de economie. Door de woorden ‘sterke
waakzaamheid’ te gebruiken heeft Trichet de markt min of meer voorbereid op
een aanstaande renteverhoging. Ook gaf hij te kennen dat de ECB zich zorgen
maakt over de effecten van de ruime liquiditeit wereldwijd (die haar oorsprong
heeft in de periode van vóór de financiële crisis) op de grondstoffenprijzen.
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Rente en valuta
Tweede ronde effecten
Maar de problemen van de perifere eurozone landen zijn allerminst opgelost. En
de ECB zal vooral gevoelig zijn voor tweederonde-effecten. Hiermee bedoelen we
het effect dat de stijgende inflatie heeft op de
Figuur 2: Lage kerninflatie en loonkostenstijging

inflatieverwachtingen en de loonontwikkeling.

% j-o-j

% j-o-j

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
eurozone kerninflatie (exclusief energie, voedsel, alcohol en
tabak)
loonkosten per eenheid product (gecorrigeerd voor
trendmatige productiviteitsstijging)

Op voorhand valt niet te verwachten dat deze
effecten dit jaar al erg groot zullen zijn. In
Duitsland zien we weliswaar hogere looneisen
in een aantal sectoren, maar zorgwekkend is
de situatie zeker niet. Een groot deel van de

Bron: EcoWin, Rabobank

loonstijging zal worden gecompenseerd door
productiviteitsstijgingen, waardoor de kosten
per eenheid product nog altijd een gematigd
beeld zullen laten zien. In veel andere eurozonelanden zullen de loonstijgingen worden
getemperd door de nog altijd ruime arbeidsmarktsituatie.

Wachten op het ‘allesomvattende pakket’
Vanuit het perspectief van de crisis op de markt voor overheidspapier is ook
belangrijk of de EU-landen er uiteindelijk in slagen om met een gebalanceerd
pakket aan oplossingen te komen, waarin zowel ruimte is voor marktdiscipline
als Europese cohesie. In een positieve interpretatie van de huidige marktsituatie
kun je stellen dat EU-leiders begin dit jaar in ieder geval de verwachting hebben
gewekt dat zij er uiteindelijk in zullen slagen om met een allesomvattend plan te
komen om de markt in rustiger vaarwater te brengen en de nog bestaande
twijfels over het voortbestaan van de eurozone weg te nemen. Maar de weg hier
naartoe is allesbehalve soepel en bij de haalbaarheid van het geschetste tijdspad
(bekendmaking plannen in maart, voorleggen van plannen aan Europees
Parlement in juni) kunnen zeker vraagtekens worden geplaatst.
Renteverhoging komt er aan, maar marktverwachting lijkt overdreven
Tegen deze achtergrond interpreteren wij een renteverhoging in april, die wellicht wordt gevolgd door een renteverhoging in juni of juli vooral als een schot
voor de boeg: om tweederonde-effecten op de inflatieverwachtingen en loonstijgingen te voorkomen en daarmee een agressiever verkrappingsbeleid in de
toekomst juist te vermijden. Bovendien denken wij dat, als de onderhandelingen
van de EU-landen in de loop van dit jaar uiteindelijk tot positieve resultaten
leiden, de euro hiervan zal profiteren en de kapitaalmarktrentes verder zouden
kunnen stijgen. In een dergelijk scenario zou de ECB dan weer minder haast
hoeven maken met verdere renteverhogingen. Kortom, wij denken dus dat de
markt wat te sterk heeft gereageerd op de recente groei- en inflatiecijfers en de
ferme taal uit Frankfurt. Maar aan een of twee renteverhogingen van 0,25% lijkt
in ieder geval niet meer te ontkomen.
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Rente en valuta
Meer beweeglijkheid op de geldmarkt
Een andere opvallende ontwikkeling in de afgelopen maanden is de toegenomen
volatiliteit van de geldmarktrentes, in het bijzonder die van het overnight tarief.
Dit is vooral het gevolg van de afgenomen
Figuur 3: Toename volatiliteit in overnight tarief
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gen meer verstrekt. Mede daardoor zijn
banken efficiënter om gaan springen met hun
liquiditeiten. Toch is het opmerkelijk dat zich in
afgelopen maanden meermalen een krappe
liquiditeitssituatie heeft voorgedaan, terwijl de
ECB in haar geldmarktoperaties nog altijd een
beleid van onbeperkte toewijzing hanteert. Er
lijkt hier een samenhang te zijn tussen de
crisis op de markten voor overheidspapier en
de funding van het bankwezen.

Met name in de perifere eurozonelanden heeft het bankwezen hinder ondervonden van de stress in de markt voor staatspapier. Als gevolg hiervan nam het
beroep van deze banken op de liquiditeitsfaciliteiten van de ECB relatief sterk
toe. Deze scheefgroei leidt echter ook tot terugkoppelingseffecten, omdat het
buitenproportionele beroep op de ECB als een teken van zwakte wordt gezien,
wat weer negatieve uitstralingseffecten heeft. Het lijkt er op dat bankensystemen in de perifere landen hun best doen om hun beroep op de ECB te verkleinen (wellicht onder enige politieke druk), met als bijgevolg een krappere
geldmarktsituatie, vooral tegen het einde van de kasreserveperiode. Het resultaat van dit gedrag zien we terug in forse bewegingen in de overnight tarieven
en wij denken dat zolang de situatie op de markt voor overheidspapier niet
structureel verbetert, dit fenomeen de komende tijd regelmatig zal terugkeren.
Opnieuw verlenging van ruim toewijzingsbeleid?
Een terugkeer naar normale tenderprocedures zou tot significante fundingproblemen en marktvolatiliteit kunnen leiden omdat er nog altijd een bepaalde
groep banken is die disproportioneel op de ECB liquiditeitsfaciliteiten steunt.
Wellicht dat de ECB zal proberen het gebruik ervan te ontmoedigen, maar
afsluiten lijkt ons in de huidige situatie geen optie. De beslissing van de ECB in
maart om haar beleid van onbeperkte toewijzing opnieuw te verlengen is wat
dat betreft een bevestiging van het feit dat nog niet alles ‘ok’ is. Voor haar
reguliere geldmarktoperaties met een looptijd van een week en die met een
looptijd van een maand zal de ECB in ieder geval onbeperkt toewijzen tot 12 juli
of voor zo lang als nodig. Ook kondigde zij opnieuw drie extra 3-maandsleningen aan waarop zij onbeperkt zal toewijzen, hoewel de rente op deze
leningen afhankelijk is van de vigerende tarieven in haar wekelijkse operaties.
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Rente en valuta
Vlucht in Bunds komt tot stilstand
Sinds het derde kwartaal van vorig jaar is de kapitaalmarktrente, in het bijzonder het rendement op Duits staatspapier, in een vrijwel aaneengesloten beweging gestegen. Stond het rendement in
Figuur 4: Hoger rendement op Bunds, spread op
Europees overheidspapier stabiliseert
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september 2010 nog op 2,3%, inmiddels

nieuwe records in de resultaten van veel
Amerikaanse en Europese bedrijven een flinke
impuls gaven. De angst dat een enorme
pijplijn van herfinancieringen van Europese
overheden en banken tot hogere risico-

opslagen zou gaan leiden, ebde al begin januari wat weg toen bleek dat de ZuidEuropese landen geen al te grote problemen ondervonden bij de eerste emissies
van dit jaar. Al met al droegen deze factoren bij aan een voortgaande stijging
van het rendement op Duits staatspapier, hoewel de recente turbulentie in het
Midden-Oosten deze beweging heeft gestopt. Risico-opslagen op perifeer overheidspapier consolideerden, zij het met flinke tussentijdse fluctuaties. ECBaankopen van het Griekse, Ierse en Portugese papier bleken met enige regelmaat nodig om de markt op een minimum niveau te laten functioneren, maar
bleven beperkt in omvang.
Duits papier verder onder druk?
De correctie in de kapitaalmarktrente in afgelopen maanden zien wij vooral als
een normalisatie, want ook op de huidige niveaus is het rendement nog allerminst buitensporig. Op korte termijn valt een lichte terugval van het rendement
op Duits papier (en daarmee de swaprentes) niet uit te sluiten, vooral als het de
EU-landen meer tijd kost om tot een akkoord te komen over het Europees
Stabiliteits Mechanisme, of als er onenigheid blijft over belangrijke details. Maar
uiteindelijk zal een akkoord er komen en er toe leiden dat beleggers weer meer
risico’s zullen durven opzoeken, waarmee het Duitse papier een stukje van zijn
glans zal verliezen. Uiteindelijk zijn het toch de sterke eurolanden die een
aanzienlijk deel van de rekening gepresenteerd krijgen van de kosten van het bij
elkaar houden van de muntunie. Bovendien zullen de obligaties die uitgegeven
gaan worden door de ESM/EFSF steeds meer als concurrentie worden gezien
voor het Duitse papier.
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Eurodollar van thema naar thema
De thema’s die de valutamarkten dreven, wisselden elkaar in afgelopen jaren in
rap tempo af. Risicoperceptie door de crisis in de financiële markten, de Europese schuldencrisis, de mogelijke dubbele dip
Figuur 5: Eurodollar volgt de ‘Atlantic spread’
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ken over de oplopende schuldenlast van de
Amerikaanse overheid en de (kwantitatieve)
verruimingsmaatregelen van de Fed. Zowel het begrotingsbeleid als het monetaire beleid zijn zeker op lange termijn ondermijnende factoren voor de dollar en
de hardnekkige werkloosheid en predispositie van de Fed suggereren dat het
traditionele verschil van inzicht tussen Fed en ECB voorlopig eerder groter dan
kleiner wordt (zie ook het hoofdstuk over de VS in dit Economisch Kwartaalbericht). De rol van de ECB als inflatiebestrijder wordt duidelijk als serieus ingeschat, zoals blijkt uit de toegenomen verwachtingen omtrent renteverhogingen.
Het verschil tussen de 2-jaars swap aan beide kanten van de Atlantische Oceaan
is mede hierdoor verder opgelopen en vormt steun voor de euro. De rally van de
euro tegenover de dollar nam in januari steeds serieuzere vormen aan en het
valutapaar bereikte begin februari zelfs een niveau van 1,38. Ook op macroeconomisch gebied hadden beleggers weinig te klagen over de eurozone,
bijvoorbeeld vanwege ijzersterke Duitse macro-economische cijfers. Hierna
volgde een consolidatie, mede door aanhoudende onzekerheid omtrent de timing
van een akkoord over een allesomvattend stabilisatieplan van de EU-landen en
doordat de dollar weer haar rol vervulde als ‘veilige haven’ tijdens de problemen
in het Midden-Oosten. Ondanks de kortetermijnonzekerheden verwachten wij
een verdere stijging van de eurodollar, vooral omdat wij van mening zijn dat de
problemen in de eurozone in ieder geval serieus worden genomen (en de
beleidsmakers dus met een fundamentele oplossing zullen komen), terwijl de
beleidsmakers in de VS deze bal nog niet echt hebben willen oppakken. Op
middellange termijn zien wij een niveau voor de eurodollar van rond de 1,50 als
haalbaar. Wij veronderstellen hierbij wel dat EU-landen op niet al te lange
termijn tot een levensvatbaar akkoord komen. De komende maanden zal een
aantal landen weer naar de kapitaalmarkt moeten gaan om geld op te halen
(waaronder Portugal) wat nog voor de nodige volatiliteit kan zorgen.
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Bedenktijd voor de Britse Centrale Bank raakt langzaam op
Heel even leek de zon weer te schijnen in het Verenigd Koninkrijk. Na maar liefst
zes kwartalen van economische krimp begon de Britse economie vanaf het vierde kwartaal van 2009 weer te groeien. In het
Figuur 6: Inflatie VK duwt Britse pond omhoog
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kunnen oplopen tot 4,4%. Het maakt het er
voor de Bank of England niet gemakkelijker
op. Een renteverhoging om de inflatieverwachtingen te temperen, zou een
averechts effect op de economische groei kunnen hebben. Toch heeft de
oplopende inflatie ertoe geleid dat beleggers er vanuit gaan dat ook de Britse
centrale bank op afzienbare termijn de rente gaat verhogen, hoewel het nu
waarschijnlijk moeilijk wordt om de ECB nog in te halen. Dit is dan ook een van
de redenen waarom het Britse pond de afgelopen maanden is opgelopen. Wij
sluiten niet uit dat het Britse pond op de korte termijn iets zou kunnen gaan
verzwakken als gevolg van de recente tegenvallende macro-economische cijfers
in het VK en de verdere opmars van de euro (tegenover de meeste vreemde
valuta). Toch blijven wij voor de middellange termijn nog wel gematigd positief
over sterling, in de zin dat wij een onveranderde EUR/GBP-koers verwachten op
een termijn van twaalf maanden. Hierbij denken wij vooral dat de markt meer
nadruk zal blijven leggen op de noodzaak van de huidige bezuinigingen en het
waarborgen van de AAA-rating dan op negatieve bijwerkingen die dat op de
korte termijn heeft voor de economie. Ten tweede zou het pond ook nog wat
kunnen profiteren van een sneller dan verwachte renteverhoging door de Bank
of England (eerder dan de ECB) nu de Britse inflatie nog steeds boven haar
bandbreedte ligt, pervers als dat mag klinken. De groep van voorstanders van
renteverhogingen in het monetaire beleidscomité van de Bank of England heeft
zich recentelijk tot drie (van de in totaal negen leden) uitgebreid en wij sluiten
niet uit dat meer voorstanders zich zullen melden. Ten slotte dient te worden
vermeld dat het Britse pond nog altijd aanzienlijk onder zijn ‘fair value’ waarde
noteert. De recente BBP-cijfers hebben echter wel voor (korte termijn) neerwaartse risico’s gezorgd, waardoor voorzichtigheid geboden is.
Elwin de Groot
Elwin.de.Groot@rabobank.com
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Wie neemt het stokje over?
Na een sterke krimp van 3,9% in 2009 groeide de economie in 2010 in reële termen met 1,7%. Het herstel was tot nu toe vooral exportgeleid, maar van het
buitenland hoeven we in de komende jaren qua groei minder te verwachten. De
grote vraag is wie het stokje gaat overnemen.
De overheid gaat bezuinigen, consumenten

Figuur 1: Economische groei trekt aan
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vierde kwartaal van 2010 aan tot 0,6% ten
opzichte van het kwartaal ervoor (figuur 1).
De reële BBP-groei over heel 2010 kwam hiermee uit op 1,7%. Desondanks is
het gat dat de recessie in de productie heeft geslagen pas voor ongeveer de
helft gedicht. Naar verwachting bevindt de reële productie zich niet voor het
einde van volgend jaar op het niveau van voor de crisis.
Dit wordt veroorzaakt door een vertraging van het economische herstel: naar
verwachting komt de reële economische groei dit en komend jaar uit rond 1½%
(j-o-j). Verschillende factoren zijn hier debet aan. Het effect van de voorraadopbouw, in 2010 nog goed voor meer dan 1% van de groei, valt bijvoorbeeld weg.
Ook komt het einde van de herstelrally in zicht. Wereldwijd gaan overheden bezuinigen, waardoor de wereldhandelsgroei en de toename van het Nederlandse
exportvolume afvlakken. In de komende jaren kan de economische groei dan
ook minder leunen op de externe sector en neemt de noodzaak voor een opbloei
van de binnenlandse bestedingen toe. Op de Nederlandse overheid hoeven we
wat dat betreft niet te rekenen. Ook consumenten blijven vermoedelijk voorzichtig. De investeringen trekken weliswaar aan, maar van een uitbundige groei lijkt
voorlopig geen sprake te zijn.
Box 1: Welvaart is meer dan BBP
De Nederlandse economie is herstellende van de zwaarste economische crisis
sinds de Grote Depressie in de jaren dertig, maar dit herstel lijkt nu al weer aan
kracht in te boeten. Moeten we ons zorgen gaan maken? Wij denken van niet.
Kijken we naar niveaus van het BBP, dan blijkt dat de omvang van de economie
in de loop der tijd alleen maar is toegenomen (figuur 2). Gemeten naar koopkracht per inwoner zijn we nu gemiddeld vier keer zo rijk als tijdens het dieptepunt van de crisis in de jaren dertig. En tijdens het dieptepunt van de crisis in
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2009 werden we slechts teruggeworpen naar het welvaartsniveau van 2006.
Waarschijnlijk niet het jaar waarin veel Nederlanders het gevoel hadden arm
te zijn.
Het hanteren van het BBP als welvaartsindicator kent dan ook zijn beperkingen.
Het BBP meet alleen economische handelingen van producenten, consumenten
en de overheid die in geld worden uitgedrukt. Welvaart in brede zin (of eigenlijk
welzijn) omvat echter meer. Mensen hebben naast uit inkomen te betalen consumptie ook andere behoeftes.
Hierbij kan onder meer worden gedacht aan een gelukkig en gezond leven,
voldoende vrije tijd, een schone leefomgeving, veiligheid en (politieke) vrijheid.
Deze behoeftes worden bovendien belangrijker naarmate men rijker is. In de
primaire behoeftes, waarbij het inkomen een belangrijke rol speelt, is dan
immers ruimschoots voorzien. Bij voldoende inkomen neemt de vraag naar
‘luxegoederen’ – waaronder ook de bovenstaande zaken – toe. Het BBP vormt
een indicator voor de mate van welvaart in enge zin, maar zegt veel minder over
de mate van welzijn.
Door de economische crisis is de omvang van de Nederlandse economie gekrompen, maar mensen zijn zich gemiddeld niet ongezonder of ongelukkiger gaan
voelen (figuur 3). De welvaart in enge zin mag dan slechts stapje voor stapje
vooruit gaan, maar qua welzijn staan we er nog steeds best goed voor.
Handel drijvende kracht, maar blijft dat zo?
In navolging van de sterke opleving van de wereldhandel nam ook het Nederlandse exportvolume toe. In 2010 werd er 10,9% meer uitgevoerd dan een jaar
eerder en het invoervolume steeg met 10,6%. Gedurende het afgelopen jaar
vlakte de wereldhandelsgroei echter af en dit was terug te zien in de ontwikkeling van het Nederlandse exportvolume. In het eerste kwartaal van 2010 steeg

Figuur 2: Groei in perspectief

Figuur 3: Mensen zijn niet ongelukkiger
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de export nog met 4,1% (k-o-k), terwijl de groei van de uitvoer in het afgelopen
kwartaal was teruggezakt tot 2,1% (k-o-k; figuur 4).
Naar verwachting zet deze trend zich dit en komend jaar voort. In 2011 neemt
het exportvolume naar schatting nog maar met 6¼% toe, terwijl we voor 2012
een groei van 4½% voorzien. Deze terugval in de ontwikkeling van het exportvolume heeft tot gevolg dat de invoergroei eveneens daalt naar 4¾% in 2011 en
3¾% in 2012. Hoewel de buitenlandse handel dus een positieve bijdrage aan
het economische herstel blijft leveren, neemt de contributie wel af.
Box 2: Is het gras van de oosterburen groener?
De Duitse economie kende een sterk herstel na de Grote Recessie van 2009. In
2010 groeide het BBP-volume met 3,5% ten opzichte van een jaar eerder, terwijl
de groei in Nederland ‘slechts’ de helft bedroeg. Ook in 2011 komt de Duitse
economische groei -naar schatting 2½% ten opzichte van 2010– vermoedelijk
weer duidelijk hoger uit dan de Nederlandse. Onze oosterburen lijken het op het
gebied van economische groei dus beter te doen, maar is het gras daar ook
daadwerkelijk groener?
De Duitse economie profiteerde in 2010 van de sterk aantrekkende wereldvraag
en de hiermee samenhangende stijging van het exportvolume. Ook de Nederlandse economie profiteerde hiervan, maar in mindere mate. Nederland moet
het vooral hebben van de handel met andere Europese landen, aangezien ongeveer driekwart van onze uitvoer gaat naar landen binnen de EU (ten opzichte
van zo’n 60% van de Duitse exportproducten). Juist de landen buiten de EU
lieten in de afgelopen kwartalen een sterke groei zien, met name in Azië. De
Aziatische landen zijn goed voor zo’n 15% van de Duitse uitvoer, bijna twee keer
zoveel als in Nederland (8%). Met Duitsland als onze belangrijkste handelspartner (ongeveer een kwart van de Nederlandse uitvoer gaat naar onze oosterburen) profiteren we echter wel indirect van het Duitse handelssucces in Azië.

Figuur 4: Wereldhandel vlakt af

Figuur 5: Duitsland gaat de concurrentie aan
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Ook de samenstelling van het exportpakket verschilt. In het Duitse exportpakket
domineren de industriële producten (bijna de helft van de uitvoer bestaat uit
kapitaalgoederen), terwijl het aandeel van landbouwproducten en energie gering
is. Voor het Nederlandse exportpakket geldt juist het omgekeerde. De industrie,
met name de transportmiddelen-, de machine- en de metaalindustrie, heeft in
de afgelopen kwartalen sterk geprofiteerd van de toegenomen vraag door de
aantrekkende wereldhandel, terwijl andere sectoren hier veel minder van
hebben geprofiteerd.
Daar komt nog bij dat de Duitse loonontwikkeling en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de jaren voor de crisis gunstig afstaken bij die in Nederland, waardoor de relatieve arbeidskosten per eenheid product sterk zijn gedaald
(figuur 5). Een daling van de relatieve arbeidskosten per eenheid product betekent een versterking van de internationale (prijs-)concurrentiepositie. Tijdens de
crisis zijn de arbeidskosten per eenheid product in Duitsland echter sneller toegenomen dan in Nederland.
De sterke opleving van de Duitse economie in de afgelopen kwartalen is dan ook
vooral te danken aan het relatief grote aandeel van de handel met Azië en de
samenstelling van het exportpakket. Als het gras groener lijkt bij onze oosterburen, dan komt dat vooral doordat het gras van een ander soort is.
Seinen investeringsherstel op groen, maar nog nauwelijks beweging
Sinds halverwege 2008 is het investeringsvolume met meer dan 20% teruggevallen. Maar steeds meer seinen voor investeringsherstel staan op groen. Door
de opbloei van de wereldhandel is het volume van de industriële productie in het
afgelopen jaar met 6,3% toegenomen en verbeterde de bezettingsgraad van het
productieapparaat (figuur 6). Ook was er sprake van winstherstel en waren industriële ondernemers positiever gestemd (figuur 7). Het leek er in 2010 dan
ook al even op dat de investeringen zouden gaan aantrekken, maar de opleving
Figuur 6: Investeringen nauwelijks toegenomen
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Figuur 7: Producenten positiever gestemd
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bleek van korte duur te zijn. Voor 2011 en 2012 verwachten we wel dat bedrijven meer gaan investeren; de geraamde investeringsgroei bedraagt 2¾% in beide jaren. Deze groei is echter verre van uitbundig, zeker gezien de grote terugval tijdens de crisis.
Figuur 8: Onzekerheid wakkert spaardrift aan
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afgelopen jaar nog duidelijk voelbaar en naar
verwachting treed hierin dit jaar geen verbetering op. We voorzien namelijk geen sterke opleving van de nieuwbouw van
woningen en we verwachten ook niet dat de investeringen in bedrijfsgebouwen
aantrekken.
Alle ogen gericht op de consument
De ogen zijn gericht op de consument, maar ook deze laat het dit en komend
jaar afweten, zo lijkt het. Naar verwachting loopt de inflatie in de loop van 2011
wat op (zie verderop), waardoor de geldontwaarding de loongroei snel inhaalt en
de reële lonen dit jaar nauwelijks toenemen. Bovendien stijgen de zorgpremies
naar verwachting flink in 2011 en 20121 en komt het reële beschikbaar inkomen
vooral na 2011 verder onder druk te staan door de bezuinigingsoperaties die het
kabinet in petto heeft. De onzekerheid rondom bijvoorbeeld de pensioenen en de
woningmarkt wakkert daarnaast de spaardrift aan. Sinds 2009 zit de spaarquote
(het gedeelte van het beschikbaar inkomen dat niet wordt uitgegeven) weer in
de lift, na jaren van een neerwaartse trend (figuur 8). In 2011 neemt het volume van de consumptie naar verwachting met ¾% toe ten opzichte van een jaar
eerder. Dat komt deels door een gunstig overloopeffect, omdat de consumptiegroei in het laatste kwartaal van 2010 relatief hoog uitviel door het hoge gasverbruik als gevolg van het koude winterweer. In 2012 is de toename van het
consumptievolume naar verwachting niet meer dan ½% ten opzichte van dit
jaar. Als het gaat om de stijging van de consumptieve bestedingen, dan blijft Nederland achter bij een aantal andere landen in de eurozone. Zo lag de reële consumptiegroei in Frankrijk in de afgelopen tien jaar ruim boven die in Nederland
1

Zorgpremie stijgt volgend jaar weer met zes tientjes, Het Financieele Dagblad, 24
februari 2011
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(figuur 9). Hoewel de Duitsers in de afgelopen periode dezelfde reputatie hebben
opgebouwd als de zuinige Nederlanders, lijkt bij onze oosterburen niets de consument meer in de weg te staan om het geld te laten rollen. De Duitse economie
is immers de snelstgroeiende van de EU-landen en de Duitse consument heeft in
de afgelopen jaren veel gespaard en nauwelijks extra geld uitgegeven.
Arbeidsmarkt: krap, krapper, krapst
Toch was er voor consumenten ook reden tot optimisme. De werkloosheid daalt
al sinds maart 2010 en behoort tot de laagste in de EU (figuur 10). In februari
2011 bedroeg het seizoensgecorrigeerde werkloosheidspercentage 5,1%, terwijl
dat in februari 2010 nog 5,8% was. Door de bezuinigingen en de afvlakking van
de economische groei herstelt de werkgelegenheid zich naar verwachting beperkt. Wanneer mensen, die eerder door de economische recessie werden ontmoedigd om op zoek te gaan naar een baan en dus officieel niet tot de werklozen werden gerekend, nu toch een kans wagen op de arbeidsmarkt, blijft een
verdere daling van de werkloosheid vermoedelijk uit. In 2011 en 2012 blijft de
werkloosheid naar verwachting dan ook rond 5% schommelen.
De Nederlandse werkloosheid is relatief laag en dit houdt mede verband met het
feit dat veel bedrijven vóór de crisis moeite hadden om goed personeel aan te
trekken; er was sprake van een krappe arbeidsmarkt. Met dat nog vers in het
geheugen zijn bedrijven tijdens de crisis terughoudend geweest in het ontslaan
van vakmensen, die nog niet zo lang geleden met veel moeite waren binnengehaald. De behoefte aan goed personeel neemt in de komende tijd verder toe,
aangezien het arbeidsaanbod als gevolg van de vergrijzing afneemt. Veel bedrijven krijgen hierdoor te maken met een uitstroom van oudere werknemers. Dit
jaar markeert het omslagpunt. In 2011 bereiken de eerste babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar en velen zullen hen in de komende jaren
volgen. Pas in 2020 zal de pensioenleeftijd stapsgewijs worden verhoogd. De

Figuur 9: Nederlanders zijn zuinig
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Figuur 10: Werkloosheid laagste in EU
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belangrijkste oplossing voor dit vergrijzingsvraagstuk laat dus nog even op zich
wachten. Veel bedrijven zullen in de komende jaren dan ook te maken krijgen
met toenemende krapte op de arbeidsmarkt en met de opgave om oudere werknemers langer actief en productief te houden.
Figuur 11: Inflatie loopt op
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gieprijzen. De opwaartse prijsdruk van voedsel
is op dit moment beperkt, maar dit gaat het
komende jaar waarschijnlijk veranderen. Sinds enkele maanden lopen de voedselprijzen op de wereldmarkt in rap tempo op en deze prijsstijgingen worden
doorgaans met enige vertraging in de Nederlandse winkelprijzen verwerkt. De
binnenlandse druk op het Nederlandse prijspeil, de kerninflatie, blijft naar
verwachting beperkt. Bedrijven worden immers beperkt in hun mogelijkheid om
hogere prijzen te vragen door het relatief trage economische herstel. Een gevaar
is echter wel dat, door de nu al in bepaalde segmenten krappe arbeidsmarkt,
(incidentele) loonstijgingen de komende tijd gaan oplopen. Al met al verwachten
we dat de inflatie in 2011 en 2012 op 1¾% uitkomt.
Geldkraan overheid geleidelijk dicht
Van de overheidsbestedingen moeten we het de komende jaren niet hebben.
Door het stimuleringsbeleid dat de overheid tijdens de crisis heeft gevoerd, zijn
de overheidsfinanciën drastisch verslechterd. Het kabinet moet orde op zaken
stellen en heeft hiervoor in zijn regeerakkoord de nodige bezuinigingsplannen
gepresenteerd. Ondanks financiële meevallers in het afgelopen jaar, waardoor
het begrotingstekort waarschijnlijk lager uitvalt dan eerder gedacht (5,2% in
plaats van 5,8%, figuur 12), blijft consolidatie noodzakelijk. Hopelijk trapt het
kabinet niet in de val om bij meevallende begrotingssaldo’s minder te gaan bezuinigen. In 2011 zullen de voornemens van het kabinet per saldo nog nauwelijks leiden tot lagere uitgaven, maar in 2012 is dit wel het geval. De overheidsinkomsten nemen in de komende jaren juist toe door de aantrekkende economie
en de hiermee gepaard gaande hogere belastinginkomsten. Door deze ontwikkelingen treedt er een substantiële verbetering in het huishoudboekje van de overheid op. Naar verwachting daalt het begrotingstekort naar respectievelijk -3½%
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in 2011 en -2¼% in 2012. Ook het structurele overheidssaldo (het saldo gecorrigeerd voor conjuncturele ontwikkelingen) daalt fors door het aflopen van het
stimuleringspakket van het vorige kabinet. Hierbij dient echter wel de kanttekening te worden geplaatst dat de slagvaardigheid van het kabinet mogelijk
wordt beperkt als het geen meerderheid in de Eerste Kamer behaalt. Bij de Provinciale Statenverkiezingen begin maart hebben de coalitiepartners waarschijnlijk niet genoeg stemmen gekregen voor zo’n meerderheid. Pas op 23 mei, wanneer de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen,
wordt echter pas definitief duidelijk of de coalitiepartners aan een meerderheid
van 38 zetels komen. Zo niet, dan staat het kabinetsbeleid op losse schroeven.
De Eerste Kamer heeft immers de mogelijkheid om wetsvoorstellen te vertragen
of te blokkeren. Het kabinet moet dan voor elk voorstel op zoek naar een meerderheid in de Eerste Kamer.
Tot besluit
Het is de vraag wie het stokje van het buitenland gaat overnemen nu de eerste
ronde van het herstel bijna is volbracht. Zoals het er nu naar uit ziet, staat er bij
de wissel helemaal geen volgende loper klaar. De overheid gaat consolideren. De
consument dubt of hij zijn geld moet uitgeven door grote onzekerheden omtrent
lastenverzwaringen, inflatie, pensioenen en de woningmarkt. En bij bedrijven
ontbreekt de noodzaak om uitbundig te investeren. In 2011 is de internationale
handel daarom nog steeds de motor achter het economische herstel, zij het in
een lagere versnelling. Toch is het vooruitzicht van een trager economisch herstel beter dan het meest waarschijnlijke alternatief: een hobbelig herstel met
nieuwe tegenvallers. De eurocrisis is nog niet opgelost en de onrust in NoordAfrika en het Midden-Oosten zorgt wereldwijd voor grote onzekerheid. Met de
internationale handel als belangrijkste groeimotor is het herstel van de Nederlandse economie extra kwetsbaar voor de risico’s hiervan. Voor 2011 geldt daarom: beter een half ei dan een lege dop.

Figuur 12: Meevaller voor schatkist
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Voorzichtig herstel zet door
Het economische herstel zal naar verwachting dit en volgend jaar in hetzelfde
tempo als in 2010 doorzetten. Krachtiger binnenlandse bestedingen vangen
daarbij een lagere groei van de export op. Door het gematigde groeitempo blijft
de werkloosheid tot eind 2012 erg hoog. Zowel
olieprijs als eurocrisis zorgen er voor dat onze

Figuur 1: Traag herstel eurozone BBP
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omgeven.
Groeitempo blijft gematigd
De economie van de eurozone heeft 2010
afgesloten met een BBP-volumegroei van
0,3% ten opzichte van het kwartaal ervoor
(figuur 1). De groei voldeed niet aan de
verwachtingen, wat grotendeels is toe te
schrijven aan het slechte winterweer. Hoewel
dat in Nederland door de gasproductie voor
hogere productiegroei zorgde, zijn in de
meeste landen de verstoringen in de bouw en

het vervoer belangrijker geweest. De sentimentindicatoren wijzen echter op een
sterkere onderliggende groei. Voor het eerste kwartaal van dit jaar verwachten
wij dat de productie in de sectoren die door het winterweer zijn getroffen, zal
herstellen. Daardoor maakt de economie in het eurogebied naar verwachting
een goede start van het jaar. Een jaar bovendien waarin de muntunie Estland als
nieuw lid welkom heeft kunnen heten (zie de box op de volgende pagina). Het
economische herstel verliep in 2010 langzaam maar gestaag. Het totale BBP was
reëel 1,7% hoger dan in 2009 en eind 2010 was bijna de helft van de BBP-krimp
die tijdens de recessie plaatshad weer goedgemaakt (figuur 1). De groei was
echter niet voldoende om de werkloosheid in het eurogebied naar beneden te
brengen. Het gemiddelde werkloosheidspercentage stabiliseerde op 10%, met
daaromheen overigens een zeer grote spreiding.
Voor dit en volgend jaar verwachten wij dat de BBP-groei zich in het tempo van
2010 voortzet. Met het door ons voorziene groeitempo zal het BBP pas eind
2012 weer het niveau van voor de recessie bereiken (figuur 1). Door het lage
tempo van economische groei zal de werkloosheid slechts in beperkte mate
dalen. Hoewel de werkgelegenheid weer groeit, neemt tegelijkertijd het aantal
mensen dat op zoek is naar een baan door de groei van de beroepsbevolking
ook toe. Voor eind 2012 verwachten wij nog een werkloosheid van hoger dan
9% van de beroepsbevolking. Dit houdt in dat eind 2012 het aantal Europese
werklozen ongeveer één miljoen lager zal zijn dan begin 2011. Maar er zijn dan
nog steeds 3½ miljoen werklozen meer dan aan het begin van 2008. De economische schade die Europa tijdens de financiële crisis en recessie heeft opgelopen, zal aan het eind van volgend jaar dus nog steeds niet zijn hersteld.

Maart 2011

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

22

Eurozone
Box: Estland treedt toe tot eurozone
Te midden van alle rumoer over de euro is Estland op 1 januari 2011 als zeventiende land toegetreden tot de eurozone. Een kleine stap voor de eurozone,
maar een grote stap voor Estland, zoals de premier het verwoordde. Met minder
dan 0,2% van het eurozone BBP is Estland na Malta de kleinste economie van de
muntunie. De toetreding was een lang gekoesterde wens van de Esten. Het
wordt gezien als de laatste stap in het transformatieproces van Sovjet-provincie
naar een moderne, westers georiënteerde economie. Wel laten de laatste
opiniepeilingen zien dat het enthousiasme voor de euro zelfs onder de Esten
sterk is teruggelopen – een anti-eurocampagne refereerde aan de toetreding als
‘het laatste kaartje voor de Titanic’. Met Estland krijgt het eurogebied er een
land met sterke overheidsfinanciën bij (figuur 2). De Estse economie is hard
getroffen door de wereldwijde financiële crisis, maar door straffe bezuinigingen
wist de overheid het begrotingstekort binnen de perken te houden. Daarnaast
bedraagt de overheidsschuld dit jaar slechts 9½% van het BBP. Er is wel kritiek,
aangezien het economische herstel door de bezuinigingen wordt bemoeilijkt.
Door de crisis is ook het zeer grote tekort op de lopende rekening van de
betalingsbalans verdwenen. De Estse kroon was al sinds 1998 gekoppeld aan de
euro en die pariteit heeft de overheid tijdens de financiële crisis met hand en
tand verdedigd. Een devaluatie had het land niet alleen teruggezet op het
startpunt van de toetredingsprocedure, maar had ook kunnen leiden tot een
ernstige financiële crisis. Rond de 80% van de schulden van de private sector
luidt namelijk in buitenlandse valuta, voornamelijk euro’s. Daardoor heeft de
toetreding tot de euro voor opluchting gezorgd. De inflatie was de lastigste van
de toetredingscriteria voor Estland. Maar mede dankzij de financiële crisis daalde
de inflatie in 2009 (het evaluatiejaar) tot onder het benodigde niveau (figuur 3).
In 2010 steeg de inflatie echter alweer naar 3½%, ruim boven het
eurozonegemiddelde. Dit onderstreept dat toetreding tot de euro, zoals voor alle
eurolanden, een grote stap is, maar zeker niet de laatste stap in de ontwikkeling
naar een moderne, stabiele economie.

Figuur 2: Laagste schuld en laag tekort
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Exportgroei zwakt af
Het economische herstel is in 2010 voor het grootste deel gedragen door een
positieve bijdrage van de netto-uitvoer en de voorraadvorming. Het herstel van
de wereldhandel heeft voor een sterk herstel van de Europese exportgroei
gezorgd. De sterke economische groei in de opkomende markten, met name in
Azië, heeft hierin een dominante rol gespeeld. Dit en volgend jaar verwachten
wij een verdere groei van de wereldhandel, zij het in een lager tempo dan in het
afgelopen jaar. Bovendien voorzien wij op een termijn van twaalf maanden een
appreciatie van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Hoewel de
verwachte handelsgewogen waardestijging van de euro minder sterk zal zijn,
vormt dit wel een extra vertragende factor op de uitvoergroei voor dit en volgend jaar. Per saldo voorzien wij een vertraging van de exportgroei van 11% in
2010 naar 7% in 2011 en 4½% in 2012. Een toename van de bijdrage van de
binnenlandse bestedingen compenseert naar onze verwachting echter de lagere
bijdrage van de uitvoergroei (figuur 4).
Overheid trekt zicht terug, consument is verdeeld
De overheidsbestedingen zullen dit en volgend jaar door de eurozone-brede bezuinigingen niet of nauwelijks groeien. Bovendien zetten de bezuinigingen de
reëel beschikbare inkomens van huishoudens onder druk. De invloed van de
bezuinigingen is in Griekenland, Ierland en op het Iberisch schiereiland het
grootst. In de rest van het eurogebied kunnen een toename van de werkgelegenheid en een hogere loongroei wel voor een groei van de inkomens zorgen.
Bovendien is er verdere ruimte voor consumptiegroei op basis van een daling
van de spaarquote. Door onzekerheid en vermogensverlies is tijdens de recessie
het deel van het beschikbaar inkomen dat wordt gespaard, toegenomen (figuur
5). Door de stijging van werkgelegenheid, vermogensprijzen en het consumentenvertrouwen verwachten wij dat de consument in de noordelijke landen
van het eurogebied wat minder voorzichtig zal worden. Vooral in Duitsland,

Figuur 4: Verschuiving naar binnenlandse vraag
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Figuur 5: Consumenten houden hand op de knip
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Frankrijk en België is er ruimte voor een daling van de spaarquote. Omdat de
consumptie in Zuid-Europa en Ierland door dalende inkomens en een noodzakelijke schuldafbouw echter niet of nauwelijks zal groeien, blijft de stijging van de
particuliere consumptie in het eurogebied als
geheel laag ten opzichte van de jaren voor de

Figuur 6: Herkomst Europese consumptiegroei
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de productiecapaciteit gestaag is gestegen
(figuur 7) en het producentenvertrouwen toeneemt, verwachten wij dat de bedrijfsinvesteringen dit en volgend jaar in grotere mate
bij zullen dragen aan de vraag binnen het
eurogebied. Net als bij de consumptie geldt
hier dat de groei in Zuid-Europa en Ierland
zwakker zal zijn dan in de noordelijke lidstaten. Dat heeft te maken met de zwakkere

ontwikkeling van de binnenlandse vraag in de Zuid-Europese landen, maar ook
de toegankelijkheid en de prijs van externe financiering. Het bankwezen in de
perifere landen zal niet in staat zijn om een sterke groei van de investeringen te
faciliteren. Buitenlandse beleggers zijn huiverig om de banken in de zwakkere
lidstaten te financieren of vragen hier een hoge rentevergoeding voor. In de
noordelijke lidstaten verwachten wij slechts een beperkte stijging van de rente
en staat de financiële sector er beter voor. Wel werden de kredieteisen voor het
eurogebied als geheel gedurende 2010 nog verder aangescherpt (figuur 8). Een
aanzienlijke versoepeling ligt gezien de aangescherpte regulering niet voor de
hand. Voor het eurogebied als geheel zien wij de private investeringen toenemen
met 2½% in 2011 en 3% in 2012.

Figuur 7: Herstel bezettingsgraad industrie
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Figuur 8: Kredietverstrekkers blijven streng
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Eurozone
Energie- en voedselprijzen duwen inflatie omhoog
De eurozone inflatie was in december vorig jaar voor het eerst sinds november
2008 weer hoger dan 2% (figuur 9). In januari 2011 kwam de jaar-op-jaar prijsstijging van de consumentenprijsindex zelfs uit
op 2,4%. Driekwart van de inflatiestijging

Figuur 9: Inflatie terug boven 2%
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sinds het midden van 2010 is toe te schrijven
aan een grotere bijdrage van voedsel- en
energieprijzen. Maar ook de kerninflatie is licht
gestegen. Die stijging komt deels voor rekening van de gestegen BTW en accijns in ZuidEuropa, die het prijsniveau eenmalig omhoog
hebben geduwd. Met dat in het achterhoofd is
de kerninflatie nog steeds zeer laag. Door de
hoge werkloosheid zal de hogere inflatie in
veel landen bovendien niet of maar in beperkte mate tot hogere loongroei leiden, waar-

Bron: Reuters EcoWin

door de zogenoemde tweede-ronde-effecten
grotendeels uit zullen blijven. Door de sterke
stijging van de wereldvoedselprijzen zal voedsel tot eind 2011 een toenemende
bijdrage aan de Europese inflatie leveren. Maar wij gaan uit van een significante
daling van de inflatiebijdrage van de energieprijzen in de tweede helft van dit
jaar en verwachten dat de gemiddelde inflatie uitkomt op 2% en volgend jaar op
1¾. Desondanks lijkt de huidige hoge inflatie al wel een renteverhoging van de
ECB uit te lokken (zie ook Rente en valuta in dit Economisch Kwartaalbericht).
Door de onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten is de olieprijs in de afgelopen weken sterk gestegen. In onze basisverwachting gaan wij er vanuit dat
met het afnemen van de onrust de olieprijs weer daalt naar 100 USD, om dan
tot eind 2012 geleidelijk tot 110 USD te stijgen. Omdat wij echter ook een
waardedaling van de dollar tegenover de euro verwachten, zal de olieprijs in
euro minder hard stijgen. Zowel de verwachting voor de olieprijs als onze
valutaverwachting zijn met veel onzekerheid omgeven. Als de onrust in de
olieproducerende landen aanhoudt, kan de olieprijs nog aanzienlijk verder stijgen en hoog blijven. Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat die onrust de
risicoaversie van beleggers aanwakkert, waardoor de dollar als veilige belegging
aantrekkelijk wordt en de door ons verwachte waardedaling van de dollar ten
opzichte van de euro niet tot stand komt. Een sterkere stijging van de olieprijs in
USD, het uitblijven van de door ons verwachte waardedaling van de dollar
tegenover de euro of een combinatie van beide kan de inflatie in het eurogebied
dit en volgend jaar verder opdrijven dan wij nu verwachten. Om een idee te
geven van de omvang van de mogelijke afwijking zijn in figuur 10 drie variaties
op de door ons verwachte bijdrage van de energieprijzen aan de inflatie
weergegeven. De oranje stippellijn geeft de basisverwachting weer. Als de dollar
niet verzwakt tegen de euro (‘EUR/USD’) zal de daling van de energiebijdrage
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Eurozone
aan de inflatie minder sterk zijn. Een stijging van de olieprijs tot 125 dollar (‘Olie
125’) gemiddeld in het vierde kwartaal van 2011 en blijvend op dat niveau tot
eind 2012 leidt gedurende de rest van 2011 tot een fors hogere energiebijdrage.
Als daarbij dan ook de door ons verwachte depreciatie van de dollar niet tot
stand komt (‘Olie 125+ EUR/USD’) dan ontstaat in de tweede helft van 2011 een
significante verhoging van de energiebijdrage aan de inflatie, die pas in de loop
van 2012 minder sterk wordt. Zonder rekening te houden met de verdere doorwerking van de hogere olieprijs in de kerninflatie komt de gemiddelde inflatie
voor 2011 in het laatste scenario uit op ruim 2½% in plaats van 2%, en 2% in
plaats van 1¾% in 2012. Een nog sterkere stijging van de olieprijs zal door
koopkrachtverlies het economische herstel in de eurozone afremmen.
Eurocrisis nog niet voorbij
Hoewel de eurocrisis sinds het financiële hulppakket voor Ierland wat minder
acuut lijkt, blijft de situatie onopgelost. De renteverschillen met Duitsland blijven
zeer hoog voor Griekenland en Ierland, terwijl de Portugese staatsrente recent
weer aanzienlijk is opgelopen. Beleggers zijn er duidelijk nog niet van overtuigd
dat de Europese regeringsleiders wanbetaling door een lidstaat kunnen/willen
voorkomen. Wij verwachten dat Portugal dit jaar financiële hulp zal accepteren
(zie Portugal elders in dit Economisch Kwartaalbericht). Daarnaast gaan wij er
vanuit dat de Europese Unie dit jaar stappen zet om de financiële markten
verder te kalmeren. Gemeenschappelijke financiering van de overheidstekorten
zou daarin een goede stap zijn (zie Rabobank Working Paper 2011/02 Saving
EMU). Maar de economische en budgettaire aanpassing zal nog jaren in beslag
nemen. Het is daardoor moeilijk om op korte termijn alle twijfels bij beleggers
weg te nemen. Door de mogelijke economische gevolgen van hernieuwde onrust
in de financiële markten zijn onze prognoses met grote onzekerheid omgeven.
Samen met de onzekerheid over de olieprijs maakt dit de mogelijkheid van
negatieve verassingen helaas groter dan de kans op opvallende meevallers.

Figuur 10: Varianten op olieprijs en euro-dollar
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Portugal
Structurele zwakte
De Portugese economie is maar beperkt geraakt door de wereldwijde recessie en
heeft niet te kampen met de nasleep van een geknapte vastgoedbubbel. De
overheidsfinanciën zijn zwakker dan gewenst, maar lang niet zo slecht als in
sommige andere Europese landen. Toch
maken beleggers zich zorgen. Kijkend naar de

Figuur 1: Beperkte recessie, maar lage groei
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geheel zijn die zorgen goed te begrijpen.
Terug in recessie
In het vierde kwartaal van 2010 daalde het
volume van het Portugese BBP met 0,3% ten

van 2011 doorzet, waardoor Portugal weer
terugvalt in recessie. In de eerste plaats
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omdat het consumentenvertrouwen sinds het
najaar van 2009 gestaag is gedaald en eind

2010 weer terug was op het dieptepunt dat in de ergste fase van de mondiale
recessie werd behaald. De daling van de consumptieve bestedingen in de tweede
helft van 2010 zal dan ook doorzetten in de eerste helft van 2011. Ook al omdat
de werkloosheid erg hoog is en de kans op banenherstel op korte termijn gering.
Verder is afgelopen januari een aantal bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd om
het begrotingstekort verder terug te dringen. Het BTW-tarief ging omhoog, de
ambtenarenlonen omlaag en de pensioenen zijn bevroren. De bezuinigingen
beperken via lagere overheidsbestedingen ook direct de economische groei.
Daarnaast zal het bedrijfsleven weinig aanleiding zien om extra investeringen te
doen. Er is nog veel onbenutte productiecapaciteit en de vooruitzichten voor de
binnenlandse vraag zijn slecht. De exportgroei zal dit slechts in beperkte mate
kunnen compenseren, zeker omdat de loongroei in Portugal zich erg traag aan
de economische omstandigheden aanpast. Ten slotte heeft het bankwezen
moeite om in zijn financieringsbehoefte te voorzien, waardoor de bedrijven die
wel willen investeren moeite zullen hebben om aan krediet te komen. Al met al
zijn de economische vooruitzichten voor het komende jaar in Portugal niet goed.
In de afgelopen drie jaar hield de Portugese economie juist nog redelijk stand.
Gezien de gemiddelde groei in 2008-2010 hoort Portugal bij de beter presterende landen van het eurogebied (figuur 1). De impact van de relatief milde
recessie op de werkloosheid was evenwel aanzienlijk. Het werkloosheidspercentage steeg van 7,5% in het eerste kwartaal van 2008 naar 11,1% in het derde
kwartaal van 2010. In de Rabobank Visie op 2011 illustreerden wij dat dit te
wijten is aan een beperkte flexibiliteit op de arbeidsmarkt.
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Portugal
Structurele achterblijver
Hoewel Portugal in de jaren 2008-2010 dus relatief goed presteerde, was het
land in de jaren voorafgaand aan de wereldwijde recessie juist een achterblijver
in Europa. Naar onze verwachting zal Portugal in 2011-2012 weer naar de staart
van het Europese peloton afzakken (figuur 1). Door het achterblijven van de
economische groei is het nationale inkomen per hoofd van de bevolking in
Portugal ondanks jaren van Europese economische integratie en deelname aan
de euro nog steeds aanzienlijk lager dan het EU27-gemiddelde (figuur 2). Alle
Europese subsidies en de fors lagere rente door deelname aan de euro ten spijt
is Portugal er niet in geslaagd om zich economisch op te werken naar het
Europese gemiddelde niveau. De ervaring van Slovenië laat zien hoe het ook had
kunnen gaan. Het inkomen per persoon was daar in 1995 ongeveer gelijk aan
dat van Portugal. Maar in 2009 had het land een flinke voorsprong genomen op
Portugal. Slowakije en het nieuwste eurozonelid Estland hebben sinds 1995 ook
een indrukwekkende convergentie laten zien.
Het structureel achterblijven van Portugal heeft te maken met een gebrek aan
structurele hervormingen. Er is veel wet- en regelgeving die het functioneren
van de economie beperkt en er is te weinig geïnvesteerd in infrastructuur,
onderwijs en innovatie. Bovendien zorgt de bescherming van werknemers ervoor
dat de flexibiliteit op de arbeidsmarkt zeer beperkt is. Dit heeft geleid tot een
hoge loongroei in verhouding tot de groei van de arbeidsproductiviteit en maakt
aanpassing van de economie van krimpende naar groeiende sectoren moeilijk.
Figuur 3 laat voor een aantal landen zien op hoeveel punten er volgens het IMF
aanpassingen nodig zijn in de structuur van de economie. Het gaat daarbij om
de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, wet- en regelgeving met betrekking tot het
starten van een bedrijf, het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de
kwaliteit van de infrastructuur en innovatie. In Portugal valt veel te verbeteren.

Figuur 2: Portugal mist inhaalslag
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Figuur 3: Structurele zwakte
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Portugal
Niet meer investeren maar wel meer lenen
Naast de structurele zwakte van de economie is er sinds 2000 nauwelijks nog
een stijging geweest van de investeringen in vaste activa. Het uitbreiden van de
voorraad gebouwen en machines zou bij hebben kunnen dragen aan een hogere
economische groei. Dat dit ondanks de door de eurodeelname sterk gedaalde
rente niet is gebeurd, mag worden beschouwd als een gemiste kans. Dat wil
overigens niet zeggen dat die lage rente niet gebruikt is om meer schulden aan
te gaan. Het land als geheel is namelijk steeds meer van het buitenland gaan
lenen (figuur 4). De overheid geeft al jarenlang meer uit dan er aan belastingen
binnenkomt. De sterke verslechtering van het saldo op de lopende- en vermogensoverdrachtrekening van de betalingsbalans is echter veroorzaakt door de
steeds grotere vraag naar externe financiering door de bedrijven. In de tweede
helft van de jaren negentig was dit nog het gevolg van een toename van de
bedrijfsinvesteringen. Maar sinds 2003 zijn bedrijven steeds meer schulden
aangegaan zonder dat hier een even grote toename van de investeringen mee
gepaard ging. Nadere inspectie van de inkomsten en uitgaven van het Portugese
bedrijfsleven wijst op drie oorzaken (figuur 5).
Ten eerste nam het bruto bedrijfsresultaat als gevolg van een sterke loongroei af
van ruim 38% van de toegevoegde waarde in 2002 tot 35% in 2008. Ten tweede
is van de toegevoegde waarde verminderd met loon- en rentebetaling een
steeds groter deel in dividend uitbetaald. Het uitbetaalde dividend nam van minder dan 30% in 2002 gestaag toe tot meer dan 70% in 2008. Men heeft er dus
voor gekozen om de investeringen voor een steeds kleiner deel met eigen middelden te financieren. Ten derde stegen vanaf 2005 de rentebetalingen op eerder aangegane schuld sterk. Door het toegenomen gebruik van externe financiering is het Portugese bedrijfsleven erg gevoelig geworden voor veranderingen in
de rente. De gestegen rentelasten na 2005 laten dit duidelijk zien. Meer in het
algemeen geldt dat bij een tegenvallend rendement op investeringen de rente en

Figuur 4: Grote tekorten bij bedrijven en overheid
20
15

%

%
Saldo lopende reking en vermogensoverdrachtrekening van
de betalingsbalans en bijdragen van de institutionele sectoren
(huishoudens inclusief IZW), % BBP

10

20
15
10

5

5

0

0

-5

-5

-10

-10

-15

-15

-20

-20
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
huishoudens
bedrijven
financiële instellingen
overheid

Figuur 5: Lenen voor loon, rente en dividend
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12

%-punt

%-punt

Verandering in de laatste drie jaren t.o.v. de eerste drie jaren
in de aangegeven perioden van het vorderingentekort van de
bedrijven en de bijdrage van de bepalende factoren als percentage
van de bruto toegevoegde waarde

1995-2000

1998-2003

loonbetaling
netto kapitaaloverdrachten
overig

2001-2006

2004-2009

netto betaling rente en dividend
investeringen
totaal

Bron: Reuters EcoWin, Rabobank

Bron: Reuters EcoWin

Maart 2011

Rabobank

12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12

Kennis en Economisch Onderzoek

30

Portugal
aflossing toch moeten worden betaald. In dat geval kunnen de dividendbetalingen of de loonbetalingen dalen. Dat lost het probleem echter niet op, maar verschuift het naar de huishoudens, die hun besteedbaar inkomen dan zien dalen.
Bankwezen de zwakste schakel

Figuur 6: Problemen in het bankwezen
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Het Portugese bankwezen is een belangrijke
schakel tussen de buitenlandse beleggers en
de Portugese huishoudens en bedrijven. Zij
lopen daardoor in eerste instantie de risico’s
die gepaard gaan met de ongelukkige macroeconomische schuldpositie. De recessie van
2009 heeft voor een toename van het aantal
wanbetalingen gezorgd. En tijdens de Griekse
en Ierse schuldencrises hebben beleggers zich
nadrukkelijk ook teruggetrokken uit de Portugese banken, die daardoor een steeds groter
deel van hun financiering van de Europese
Centrale Bank hebben moeten betrekken

(figuur 6). De nieuwe recessie zal voor een verdere toename van het aantal
wanbetalingen zorgen. Deze situatie leidt ook tot een verhoogd risico voor de
overheidsfinanciën. Beleggers verwachten dat als grote banken in de problemen
komen de overheid bij zal springen, zoals dat in Ierland en Spanje eerder al
gebeurde. Daardoor kan de staatsschuld snel verder toenemen. Zo komen de
risico’s van de nationale schuldpositie uiteindelijk grotendeels terecht op de
schouders van de overheid.
Aanpassing heeft tijd nodig
Hoewel het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans dit jaar verder
zal verminderen, blijft Portugal nog ruim boven zijn stand leven. De nationale
schuld wordt daardoor verder opgebouwd. Bovendien wordt er nog weinig gedaan aan het versterken van de economische structuur. Zolang de omvangrijke
schuldpositie blijft bestaan en het land er niet in slaagt de economische structuur te verbeteren, blijven de risico’s die daarmee gepaard gaan ook bestaan.
Het zal voor de Portugese overheid moeilijk worden om op korte termijn een
oplossing te vinden voor de schuldpositie die gedurende vele jaren is opgebouwd. Bijgevolg zal het ook lastig zijn om beleggers te overtuigen van de
soliditeit van de overheidsfinanciën. Het is dan ook waarschijnlijk dat het land
uiteindelijk financiële hulp nodig zal hebben van de Europese partners. Dit zal
het aanpassingproces en de structurele hervormingen versnellen, zoals dat nu al
in Griekenland gebeurt. Hoewel dat op korte termijn voor een diepere recessie
zal zorgen, zou dit voor Portugal op langere termijn de beste oplossing zijn.
Zonder pijnlijke maatregelen zal het aanpassingsproces langzaam verlopen en
blijft het land sterk afhankelijk van externe financiering. In dat geval blijft ook
het risico op een financiële crisis bestaan.
Tim Legierse
T.Legierse@rn.rabobank.nl
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Verenigd Koninkrijk
Economische neerslag
Het economische herstel blijft traag verlopen. Huishoudens hebben het zwaar te
verduren en de vooruitzichten voor de export blijven onzeker. Toch is de regering van plan door te gaan met de bezuinigingen en hoopt men er het beste van.
Het zeer teleurstellende cijfer van het bruto
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jaar later als gevolg van tal van herzieningen
van de cijfers heel anders uit kan zien. We

moeten daarom niet al te veel belang hechten aan het huidige BBP-cijfer en in
plaats daarvan wat breder kijken om een duidelijker beeld te krijgen van de
huidige stand van zaken in de economie. Ook als we verder kijken dan de
schommelingen die zijn veroorzaakt door de ongunstige weersomstandigheden,
dan zijn er meer signalen die wijzen op een zwak economisch herstel. Zo is de
krimp in de zakelijke en financiële dienstverlening in het vierde kwartaal van
2010 (0,7% kwartaal-op-kwartaal) verontrustend, met het oog op het feit dat de
sector niet lijdt onder slecht weer. Bovendien is de neergang in de bouw niet
alleen te wijten aan de sneeuw, maar ook aan de sterke terugval van het aantal
opdrachten uit de publieke sector.
Voor de komende tijd geven indicatoren voor de huishoudens aan dat zij het om
een aantal redenen heel moeilijk hebben. In de eerste plaats ondervinden zij
een negatief vermogenseffect door de dalende huizenprijzen, hoewel het tempo
van de prijsdalingen op kwartaalbasis de laatste maanden iets is afgenomen. De
cijfers over aanvragen van nieuwe huizenkopers van het Royal Institution of
Chartered Surveyors zijn in januari voor de achtste achtereenvolgende maand
gedaald, terwijl het aantal afgesloten transacties voor de vijfde keer in zes
maanden daalde. Beide zijn een duidelijk bewijs van een voorzichtige houding
onder huizenkopers en van een gebrek aan vertrouwen in de woningmarkt.
In de tweede plaats vertoont de arbeidsmarkt opnieuw tekenen van verslechtering. De werkgelegenheid is in de drie maanden tot en met december met
68.000 gedaald, terwijl de werkloosheid in dezelfde periode met 44.000 toenam.
Zorgwekkend is vooral de aanhoudende zwakte in de werkgelegenheidsverwachtingen volgens de PMI voor de dienstensector, die representatief is voor 83%
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van de totale landelijke werkgelegenheid. Het valt daarom nog te bezien of de
private sector in staat zal zijn om voor compensatie te zorgen voor het stijgende
banenverlies in de publieke sector (geschat op circa 330.000 tot 2014-2015).
Wij verwachten dat de werkloosheid (7,9% in december) dit jaar toeneemt.
In de derde plaats is de loongroei van huishoudens niet hoog genoeg om de
stijgende kosten van levensonderhoud te compenseren (zie figuur 1). De verwachte toename van de inflatie dankzij de recente verhoging van het BTW-tarief
en de voortgaande stijging van de grondstofprijzen zullen dit alleen nog maar
erger maken. Natuurlijk is de sterke stijging van de inflatieverwachting, vooral
onder huishoudens (zie figuur 2), ook een reden tot zorg. Maar wij denken dat
de strenge bezuinigingsmaatregelen in combinatie met de aanhoudende zwakte
van het economische herstel de inflatie in 2012 zal terugduwen tot de doelstelling van de Bank of England (BoE), vooral nu de arbeidskosten aan het dalen
zijn. Door de zwakke arbeidsmarkt zal de hogere inflatieverwachting niet snel tot
hogere lonen leiden. Bovendien versterkt de uitzonderlijk zwakke groei van de
geldhoeveelheid (M4 daalde in december met 1,3% jaar-op-jaar) de verwachting
dat de inflatie op de middellange termijn zal afnemen. Daardoor voorzien wij
geen verhoging van de rentetarieven vóór het vierde kwartaal van 2011. Wel
heeft de aanhoudende hogere inflatie de kans op verdere kwantitatieve verruiming op korte termijn weggenomen. Drie van de negen leden van het beleidsbepalend comité van de BoE zijn nu al voorstander van een renteverhoging.
Gezien de tegenslagen waar consumenten mee worden geconfronteerd, is het
niet vreemd dat het vertrouwen recent sterk is gedaald. We verwachten dan ook
niet dat de reële bestedingen van huishoudens de komende kwartalen sterk
zullen toenemen. De op het oog sterke stijging van de detailhandelsverkopen
(exclusief benzine) in januari (1,5% maand-op-maand) was vooral te danken
aan een flinke krimp in de voorgaande maand (-1,0%) als gevolg van de weersomstandigheden. In de drie maanden tot en met januari stegen de detailhandelsverkopen slechts met 0,2% ten opzichte van de drie maanden ervoor.
Figuur 1: Koopkracht onder druk
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Natuurlijk is het niet alleen kommer en kwel in het Verenigd Koninkrijk. De
situatie van de bedrijven is, door een goede winstgevendheid en omvangrijke
kasposities, veel beter dan die van de huishoudens. De investeringsplannen van
de industrie nemen in een rap tempo toe, wat
voor de toekomst hogere kapitaaluitgaven

Figuur 3: Inflatie en bijdragen
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zwak blijft, kunnen de Britse exporteurs
profiteren van een hogere buitenlandse vraag,
mede als gevolg van de handelsgewogen
waardedaling van het Britse pond sinds 2007.
Het recent ingevoerde stimuleringspakket in

de Verenigde Staten –de grootste exportmarkt voor het VK– is in dit opzicht
goed nieuws. De zwakke vooruitzichten voor de landen in de periferie van de
eurozone, die gezamenlijk een grotere exportbestemming vormen dan de VS,
vormen echter een risico. Om deze reden kunnen we niet met zekerheid zeggen
of de exportsector de economie de steun gaat geven die nodig is om de omvangrijke bezuinigingsmaatregelen het hoofd te bieden.
Tegen de onzekere achtergrond zijn wij niet overtuigd door het vertrouwen van
de regering dat de economie de strenge bezuinigingen die in het verschiet liggen
het hoofd kan bieden. De coalitie is optimistisch en van mening dat het ruime
monetaire beleid eenvoudigweg het krimpende effect van de overheidsbestedingen zal compenseren. Toch zal het feit dat de inflatie aanzienlijk hoger
is uitgevallen dan de doelstelling van de BoE, wat voor een belangrijk deel te
danken is aan de BTW-verhoging door de regering in januari (zie figuur 3), de
BoE er in een vroegtijdig stadium toe kunnen brengen de rente te gaan verhogen om geloofwaardig te blijven bij de inflatiebestrijding. De bank zou dit
kunnen doen zonder enig teken van toenemende binnenlandse prijsdruk of
aantoonbare risico’s van een loon-prijsspiraal. Een dergelijk besluit zal de
ontwikkeling van de economie verder afremmen.
Samengevat blijven wij van mening dat de regering een geloofwaardig ‘Plan B’
nodig heeft voor het geval dat de economie aanzienlijk verslechtert. Dit zou
kunnen in de vorm van afremming van de bezuinigingen of zelfs een tijdelijke
BTW-verlaging om consumentenuitgaven te stimuleren. Tegen de achtergrond
van het trage herstel en de onzekere economische vooruitzichten zou het volstrekt onjuist zijn om dogmatisch vast te houden aan één plan.
Shahin Kamalodin
S.A.Kamalodin@rn.rabobank.nl
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Werkloosheid blijft probleem
Het economische herstel in de VS lijkt door te zetten, maar de hoge werkloosheid blijft de komende jaren een hardnekkig probleem. De speelruimte voor
begrotingsbeleid is beperkt, dus kunnen we ook de komende jaren een ruim
monetair beleid van de Fed tegemoet zien.
Figuur 1: Inflatie en kerninflatie
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stoffenprijzen de inflatie in de eerste helft van
het jaar verder zullen opdrijven, gevolgd door
een lichte daling in de tweede helft van het jaar. De kerninflatie (exclusief voedsel- en grondstoffenprijzen) is tenslotte slechts in beperkte mate gestegen van
0,8% in november tot 1,0% in januari en zal slechts beperkt verder oplopen,
waarschijnlijk tot maximaal 1,2%. Vanwege de aanhoudend hoge werkloosheid
en de (vergeleken met Europa) beperkte macht van de vakbonden, ziet het er
niet naar uit dat de recente stijging van de grondstoffenprijzen in de VS een
loon-prijsspiraal in gang zal zetten. Bovendien laten de inflatieverwachtingen
van consumenten een genuanceerde reactie zien op de toenemende inflatie.
Hoewel éénjaarsverwachtingen substantieel gestegen zijn in de afgelopen maanden, is de toename in de vijfjaarsverwachtingen –die van groter belang zijn voor
de loon- en prijsvorming– slechts bescheiden.
Herstel zet door, maar werkloosheid is nog steeds hoog
De angst voor een ‘dubbele dip’ die de financiële markten vorig jaar nog teisterde, is vervaagd. Uiteindelijk viel de economische groei in het tweede kwartaal
van 2010 terug tot 1,7% (kwartaal-op-kwartaal, volume, geannualiseerd), waarna het groeitempo weer aantrok tot 2,6% in het derde kwartaal en 2,8% (volgens de tweede schatting) in het laatste kwartaal van 2010. Het economische
herstel lijkt al met al door te zetten. Wij verwachten dan ook dat de Amerikaanse economie in 2011 in reële termen met 3,0% zal groeien. Het bedrijfsleven is
goed uit de recessie gekomen dankzij harde saneringen, met als keerzijde de
hoge werkloosheid. Nu de gevreesde ‘dubbele dip’ is uitgebleven, kunnen de
bedrijfsinvesteringen worden uitgebreid evenals het personeelsbestand. Hoewel
het nog een lange weg is naar een volledig herstel van de arbeidsmarkt, zal de
toenemende vraag naar personeel de consumentenbestedingen een zet in de rug

Maart 2011

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

35

Verenigde Staten
geven, zeker nu consumenten vorderingen hebben gemaakt met het terugbrengen van hun schuldenlast. De verbetering van de arbeidsmarkt kan ook het aantal executieverkopen van woningen afremmen en potentiële huizenkopers aanmoedigen. Hierdoor zal het aanbodoverschot
op de huizenmarkt afnemen en kunnen we een

Figuur 2: Werkloosheid en economische groei
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Economische groei en werkloosheid
Het statistische verband tussen economische groei en werkloosheid staat in de
economie bekend als de ‘Wet van Okun’. In 1962 was de Amerikaanse econoom
Arthur Okun namelijk de eerste die deze relatie onderzocht voor de VS1. Recent
onderzoek van de Kansas City Fed-econoom Edward Knotek laat echter zien dat
het effect van economische groei op de werkloosheid in sommige periodes sterker is dan in andere periodes2. Onlangs hebben wij de Wet van Okun opnieuw
geschat voor de VS, waarbij we ook rekening hebben gehouden met twee complicerende factoren die een mogelijke verklaring bieden voor de ogenschijnlijke
instabiliteit in de relatie tussen economische groei en werkloosheid. In de eerste
plaats reageert de werkloosheid tijdens een recessie veel sterker op economische groei dan tijdens een expansie.
Huizenmarktcrisis verstart arbeidsmarkt
In de tweede plaats heeft een daling van de huizenprijzen een negatief effect op
de mobiliteit van werkzoekende huiseigenaren. In principe zijn veel Amerikanen
bereid om van de ene naar de andere kant van het continent te verhuizen voor
een nieuwe baan. Dit stond altijd in schril contrast met de beperkte arbeidsmobiliteit van Europeanen. De geroemde Amerikaanse arbeidsmobiliteit heeft momenteel echter te lijden onder de gedaalde huizenprijzen. Voor bijna een kwart
van de huiseigenaren in de VS is de prijs van hun huis momenteel lager dan de
hypothecaire lening. Een werkzoekende huiseigenaar die zich in deze situatie
1

Okun, A.M. (1962). Potential GDP: Its Measurement and Significance, Proceedings of the
Business and Economics Statistics Section, American Statistical Association, pp. 98-104.
2
Knotek, E.S. (2007). How useful is Okun’s law? Federal Reserve Bank of Kansas City
Economic Review, Fourth quarter, pp. 73-103].
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bevindt, zal minder geneigd zijn een baan in een andere regio te accepteren. Dit
bemoeilijkt het matchingsproces tussen werkgevers en werkzoekenden. Door de
huizencrisis is de Amerikaanse arbeidsmarkt daardoor meer gaan lijken op de
Europese, waar we een hoge werkloosheid in Spanje en een lage werkloosheid in
Duitsland zien. Door structurele barrières (met taal als niet de minste) komt er
echter geen stroom van Spaanse werkzoekenden naar Duitsland op gang. In de
VS zien we dat de werkloosheid in Californië op dit moment veel hoger ligt dan
in de meeste andere staten, maar de huizenprijzen dalen er nog steeds,
waardoor Californiërs minder makkelijk verhuizen naar een staat met een betere
arbeidsmarkt. Uit onze schattingsresultaten blijkt dat als de arbeidsmobiliteit
intact was gebleven, de werkloosheid in de VS nu 2,5 procentpunt lager zou zijn
geweest. Dit geeft aan hoe belangrijk een herstel in de huizenmarkt is voor de
bestrijding van de werkloosheid. De door ons geschatte Wet van Okun kan ook
worden gebruikt om toekomstscenario’s door te rekenen. Wat vooral opvalt uit
verschillende simulaties is dat het tempo waarin de werkloosheid kan worden
teruggedrongen erg laag is, zelfs als de huizenprijzen weer herstellen. Bij een
trendmatige economische groei van 3,3% kan het nog vijftien jaar duren voordat het langetermijngemiddelde van 5,7% werkloosheid weer is bereikt.
Weinig ruimte in begrotingsbeleid om werkloosheid aan te pakken
De Wet van Okun suggereert dat beleidsmakers de komende jaren zullen worden
geplaagd door een hardnekkig werkloosheidsprobleem. De speelruimte voor
begrotingsbeleid is echter beperkt. Volgens de ramingen bedraagt het federale
begrotingstekort in 2011 maar liefst 9¼% en de bruto staatsschuld 98½% (in
termen van het BBP). Daarmee zijn de Amerikaanse overheidsfinanciën er slechter aan toe dan die van de eurozone als geheel, met een begrotingstekort van
4½% en een bruto staatsschuld van 86½%. Bovendien begint de AAA-status
van Amerikaans schatkistpapier steeds meer onderwerp van discussie te worden. Als land leeft Amerika nog steeds op de pof: het tekort op de lopende

Figuur 3: Werkloosheid en huizenprijzen
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rekening is na de recessie weer opgelopen van 2,4% tot 3,5% (in termen van
het BBP). Maar de begrotingsproblemen beperken zich niet tot het federale
niveau. De meeste Amerikaanse staten zullen flink moeten bezuinigen om hun
door de recessie uit het lood geslagen begroting weer in evenwicht te brengen.
De meeste staten zijn hiertoe wettelijk verplicht. De zorgen over de overheidsfinanciën op lokaal niveau hebben al geleid tot oplopende rentes op verschillende ‘municipal bonds’ op de kapitaalmarkt voor lagere Amerikaanse overheden
(staten en gemeentes). In dit opzicht is een parallel te trekken met de eurozone,
waar landen nu worden afgerekend op de houdbaarheid van hun overheidsfinanciën.
Langdurig ruim monetair beleid
Omdat de mogelijkheden om de werkloosheid te bestrijden met begrotingsbeleid
beperkt zijn, zal er een belangrijke rol voor monetair beleid zijn weggelegd. De
Fed heeft inmiddels de grenzen van haar duale mandaat, gericht op zowel prijsstabiliteit als werkgelegenheid, opgezocht met een tweede ronde van kwantitatieve verruiming. Zolang de inflatie in de VS niet uit de hand loopt, zit een terugkeer naar een neutraal monetair beleid er voorlopig niet in. De Fed zal geen
haast maken met het verhogen van de beleidsrente en het verkrappingspad zal
naar verwachting niet steil zijn. Dit betekent dat de geldmarktrentes in de VS
voorlopig laag zullen blijven. De Amerikaanse dollar zal daarom nog geruime tijd
een aantrekkelijke funding currency voor carry trades en andere beleggingen
blijven. Dit brengt echter wel het gevaar met zich mee dat nieuwe financiële
zeepbellen om de wereld worden geblazen. De lage geldmarktrentes zullen ook
de Amerikaanse dollar verzwakken ten opzichte van bijvoorbeeld de euro, omdat
de ECB eerder aan monetaire verkrapping lijkt te gaan beginnen dan de Fed.
Ondertussen zullen de Amerikaanse kapitaalmarktrentes steeds meer opwaartse
druk gaan ondervinden. Het economisch herstel heeft aan kracht gewonnen, het
deflatiegevaar lijkt geweken en de zorgen over het federale begrotingstekort
nemen toe.
Figuur 5: Saldo lopende rekening
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Japan
Herstel zet door
Het Japanse herstel diende zich in het tweede kwartaal van 2009 aan met een
groeicijfer van 2,6% op kwartaalbasis (k-o-k). Het liep daarmee destijds een
kwartaal voor op de eurozone en de Verenigde Staten, maar vertoonde sindsdien meermalen afwijkende ontwikkelingen. Want waar in zowel de eurozone als
de VS sinds het begin van het herstel elk kwartaal sprake was van groei, kreeg
de Japanse economie in het derde kwartaal van 2009 al te maken met kortstondige krimp. In het vierde kwartaal van 2010 kromp de economie opnieuw, met
0,3% k-o-k. Wij beschouwen dit ook nu als een tijdelijke hobbel op de weg naar
herstel in plaats van het begin van een nieuwe zwakke conjunctuur.
Een van de grote veroorzakers van de economische krimp in het vierde kwartaal
van 2010 was de publieke sector: de totale overheidsbestedingen namen af met
0,7% k-o-k. De Japanse bruto overheidsschuld bedraagt bijna 200% van het
BBP en is daarmee met afstand de hoogste van alle ontwikkelde landen. Italië
staat op de tweede plaats met een bruto overheidsschuld van ‘slechts’ 130% van
het BBP. Tegenover de hoge Japanse overheidsschuld staat evenwel een hoog
niveau van particuliere besparingen. De private sector spaart genoeg om de
binnenlandse bedrijfsinvesteringen en het overheidstekort te financieren en ook
nog besparingen over te houden voor de export. Anders gezegd, Japan is een
netto investeerder in het buitenland. Deze omvangrijke spaarzucht is een van de
voornaamste oorzaken van de relatief lage Japanse rentestructuur ondanks het
grote overheidstekort. Maar wil de Japanse overheid het vertrouwen van spaarders behouden, dan is fiscale terughoudendheid uiteindelijk onvermijdelijk om
de oplopende overheidsschuld (geleidelijk) een halt toe te roepen.
Overheid zet rem op uitgaven
De groeicijfers voor het vierde kwartaal wijzen er in elk geval op dat de overheid
een rem heeft gezet op haar uitgaven. Dit is dan wel nadelig voor het economische momentum op de korte termijn, maar vormt op de middellange termijn een
positieve ontwikkeling voor de economie in bredere zin. Opvallend genoeg bleven echter de consumptieve bestedingen stijgen (+0,2% k-o-k), terwijl de overheidsinvesteringen scherp verder daalden (-5,8% k-o-k). Nemen we de afgelopen zes kwartalen in beschouwing, dan is dit al het vijfde kwartaal dat de overheidsinvesteringen afnemen; inmiddels tot 12,1% onder de recente piek in het
tweede kwartaal van 2009. Als de Japanse overheid maatregelen wil nemen om
het overheidstekort aanzienlijk terug te brengen, dan is het onder andere noodzakelijk om ook de consumptieve bestedingen in te perken aangezien deze bestedingscategorie meer dan vijf keer zo groot is als de investeringen. Om dit te
bewerkstelligen, is echter meer politieke daadkracht nodig dan tot dusver is getoond, mede dankzij herhaaldelijke periodes van onzekerheid over de politieke
leiding van het land. De groei van de particuliere vraag bleef in het vierde kwartaal van 2010 vlak, na vier kwartalen met een gemiddelde groei van 1,1% per
kwartaal. In het zwakke vierde kwartaal tekent zich in elk geval een verschil
in voorkeur af tussen de private en publieke sector. Eerstgenoemde is namelijk
wel terughoudend in zijn lopende uitgaven, maar blijft tegelijkertijd investeren in
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de toekomst; de private consumptie kromp voor het eerst in zeven kwartalen
(met 0,7% k-o-k), terwijl de bedrijfsinvesteringen voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal groeiden (met 0,9%) en aan het eind van 2010 alweer 7,6%
hoger liggen dan eind 2009.
De grote, op export gerichte producenten van Japan waren een belangrijke drijfveer voor het initiële economische herstel. De netto uitvoer was goed voor twee
derde van de economische groei in het tweede kwartaal van 2009 en leverde
ook de daaropvolgende vier kwartalen een positieve bijdrage. In de tweede helft
van 2010 sloeg dit om en vormde de netto handel juist een licht remmende
factor voor het economische momentum. Dit weerspiegelt dat de groei van de
invoer in deze periode een inhaalslag heeft gemaakt ten opzichte van de groei
van de uitvoer. In de eerste plaats doordat de invoervraag steeg naarmate het
binnenlands herstel in omvang en tempo toenam. Daarnaast steeg de yen flink
in waarde in de tweede helft van 2010, zowel ten opzichte van de USD als in
ruimere zin op basis van een handelsgewogen index. Deze trend maakte
geïmporteerde goederen steeds aantrekkelijker voor Japanse consumenten.
Gematigder groei in 2011
Voor 2011 voorzien we een economische groei van 1½% op jaarbasis. Dit is een
stuk gematigder dan de 3,9% waarmee de Japanse economie in 2010 groeide,
maar nog altijd redelijk naar historische standaarden. Het is aannemelijk dat de
overheid haar investeringsuitgaven verder zal terugdringen, maar we betwijfelen
of zij echt vorderingen weet te maken met het terugdringen van haar consumptieve uitgaven – een item dat politiek gezien veel meer lading heeft. Dit zal het
economische momentum op korte termijn ondersteunen, maar houdt op middellange termijn het vizier gericht op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.
De particuliere vraag zal naar verwachting verder worden aangedreven door
hogere investeringsuitgaven, voortkomend uit het Japanse bedrijfsleven dat
strijdt tegen de impact van de sterkere yen en zijn kapitaalgoederenvoorraad
moderniseert om concurrerend te blijven op de wereldmarkt.

Figuur 1: Krimp investeringen overheid…

Figuur 2: … maar groei private investeringen
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China
Deze tijger laat zich lastig temmen
In het jaar van de tijger slaagde de Chinese overheid er met moeite in om de
economie onder controle te houden. Het reële bruto binnenlands product groeide
in 2010 weer als vanouds, met meer dan 10%. In 2011, het jaar van het konijn,
is het stabiliseren van inflatie de belangrijkste
Figuur 1: Investeringen nog steeds de
belangrijkste motor van de economie
15

beleidsfocus. Bovendien blijft de huizenmarkt
een bron van zorg.
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alles aan had gedaan om een sterke groeivertraging in China te voorkomen. Toen dit
groeitempo ook in de eerste helft van 2010
aanhield, verschoof de beleidsfocus van de
Chinese overheid snel naar het voorkomen van
oververhitting van de economie. In eerste

instantie leek de overheid hierin succesvol. Nadat de kredietgroei werd ingeperkt
en de overheid maatregelen invoerde om de sterk stijgende vastgoedprijzen
onder controle te brengen, zakte de economische groei in het derde kwartaal
terug naar 9,6% jaar-op-jaar. Het lijkt er nu op dat er te vroeg is gejuicht. In
het laatste kwartaal van 2010 versnelde de groei namelijk weer naar 9,8% jaarop-jaar. Het reële BBP groeide over heel 2010 hierdoor zoals we voor de crisis
gewend waren, met meer dan 10% (10,3%).
Investeringen groeiden in 2010 met 11,3% op reële basis, ongeveer half zo snel
als in 2009. De bijdrage van investeringen aan de groei was in 2010 dan ook
minder dan in 2009. Niettemin waren investeringen vorig jaar wederom de
belangrijkste motor van de economie. Iets minder dan de helft van de totale
economische groei was in 2010 aan investeringen te danken. Dat de Chinese
economie vorig jaar toch sneller groeide dan in 2009 kwam doordat de buitenlandse handel weer een positieve bijdrage leverde aan deze groei. In 2009 was
die bijdrage nog negatief als gevolg van sterk gedaalde exporten. In 2010
herstelde de export van China weer sterk en de waarde van exporten in dollars
groeide over het hele jaar gezien met 31% in vergelijking met 2009. Terwijl het
handelsoverschot (in USD) met de VS over heel 2010 gezien sterk toenam ten
opzichte van 2009, steeg het totale handelsoverschot van China slechts licht,
van 249 miljard dollar tot 255 miljard dollar in diezelfde periode (een toename
van 2,3%). Dit laatste kwam doordat in 2010 niet alleen het volume maar ook
de prijzen van importen stegen (mede als gevolg van hogere grondstofprijzen
vorig jaar), waardoor de waarde van importen sterk toenam.
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Na een jaar van afwezigheid begon in 2010 de inflatie weer op te lopen. In het
vierde kwartaal accelereerde de inflatie sterk naar een (voorlopige) piek van
5,1% in november om in december slechts licht te dalen naar 4,6% (ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder). Vooral snel stijgende voedselprijzen
geven sinds midden 2010 een sterke opwaartse druk op consumentenprijzen.
Dit is het gevolg van tegenvallende oogsten in China en andere voedselproducerende landen, waardoor het aanbod krap is.
Gestegen voedselprijzen zijn de belangrijkste, maar niet de enige oorzaak van
de oplopende inflatie. Ook de sterke monetaire groei in de afgelopen jaren
begint door te werken in een hogere inflatiedruk. De overheid had vorig jaar
moeite om de binnenlandse kredietgroei onder controle te krijgen. Hoewel deze
met 20,5% in 2010 een stuk lager was dan in 2009 (toen groeiden de
uitstaande kredieten met 30%), was dit nog steeds hoger dan de overheid had
gewild. Gevolg hiervan was dat ook de groei van de geldhoeveelheid (M2) met
20% in 2010 hoger uitviel dan de door de autoriteiten geplande 17%. Zo steeg
de kerninflatie (exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen) van 1,1% in
augustus tot 1,7% in december (vergeleken met dezelfde maand in 2009).
De prijsstijgingen lopen per regio sterk uiteen. Zo stegen de prijzen in de westelijke provincie Qinghai tussen december 2009 en december 2010 met 6,6%,
terwijl de prijzen in Peking in die periode met slechts 3,4% toenamen. Ook is
inflatie in de armere landelijke gebieden wat hoger dan in de rijkere stedelijke
gebieden. Lage inkomens worden bovendien harder getroffen door stijgende
voedselprijzen omdat zij een relatief groter deel van hun inkomen aan voedsel
besteden dan mensen met een hoger inkomen. Mede hierdoor zijn stijgende
(voedsel-)prijzen een potentiële bron van onrust onder de bevolking, wat de
grootste angst is van de Chinese overheid. De beleidsfocus verschoof in het
laatste kwartaal van 2010 dan ook van het stabiliseren van economische groei
naar het stabiliseren van inflatie.
Figuur 2: Kredietgroei stuwt groei geldhoeveelheid
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Figuur 3: Inflatie in 2010 terug van weggeweest
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De terugkeer van inflatie creëert voor de centrale bank moeilijkheden voor haar
monetaire beleid. Zolang de inflatie laag is, kan de centrale bank zonder probleem een groeistimulerend monetair beleid voeren. Het wisselkoersbeleid, dat
momenteel gericht is op een langzame appreFiguur 4: Monetair beleid verscherpt naar
aanleiding van oplopende inflatie
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11

primair gericht op het stimuleren van groei. De

harder op de monetaire rem gaan staan en
zijn ook de rentes verhoogd. Omdat hogere
rentes meer kapitaalinstromen aantrekken,
geeft dit een grotere opwaartse druk op de
yuan. Als gevolg hiervan zijn meer interventies

in de wisselkoers nodig. Deze interventies creëren weer een opwaartse druk op
de inflatie als deze niet worden gesteriliseerd door een nog scherper monetair
beleid. Een van de manieren waarop dit in China wordt gedaan is door het
verhogen van de vereiste reserves die banken bij de centrale bank moeten
aanhouden. We zien dat de reservevereisten zijn verhoogd op het moment dat
de inflatie begon toe te nemen en dat ze in korte tijd met 200 basispunten zijn
verhoogd na de renteverhogingen in het vierde kwartaal (zie figuur 4).
…en een vooruitblik naar het konijn
Het stabiliseren van inflatie blijft zeker in de eerste helft van het jaar van het
konijn (dat loopt van februari 2011 tot februari 2012) de belangrijkste beleidsfocus. Begin februari zijn de beleidsrentes opnieuw met 25 basispunten verhoogd naar 6,06% voor leningen met een looptijd tot een jaar en naar 3% op 1jaars deposito’s. Recentelijk zijn de reservevereisten verder verhoogd met 50
basispunten naar een recordhoogte van 19,5% voor grote banken en 17,5%
voor kleine banken. Als gevolg van de recente extreme droogte in een aantal
van de belangrijkste graanproducerende provincies van China zullen voedselprijzen ook in de komende maanden een opwaartse druk op de consumentenprijzen blijven uitoefenen. Verdere verhogingen van de rentes zijn daarom waarschijnlijk en ook verdere verhogingen van de reservevereisten liggen in de lijn
der verwachting. Behalve de genoemde grotere kapitaalinstromen wordt ook
verwacht dat de VS hun beleid gericht op een ‘stille’ verzwakking van de dollar
dit jaar zullen voortzetten. Het is echter de vraag hoeveel bijsturing nog nodig
is.
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Van toegenomen onrust onder de bevolking lijkt (vooralsnog) geen sprake te zijn
en het lijkt erop dat de reeds ondernomen acties beginnen te werken. Zo wijst
de sterke verslechtering van het producenten- en consumentenvertrouwen in de
eerste twee maanden van het jaar op een
aankomende groeivertraging. Een gevaar is

Figuur 5: Huizenprijzen stijgen minder snel
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Bovendien investeerden spaarders een groter
deel van hun spaargeld in vastgoed in plaats
van dit op de bank aan te houden, vanwege de negatieve reële spaarrente in het
grootste deel van 2010. Om de huizenmarkt gecontroleerd af te laten koelen
heeft de overheid in april en september 2010 en begin 2011 drie rondes van
administratieve maatregelen afgekondigd. Zo is de eigen bijdrage voor het
kopen van een tweede huis verhoogd en is het nu in 27 grote steden niet langer
mogelijk een derde huis aan te schaffen. Als gevolg van deze maatregelen
vertraagde de jaar-op-jaarstijging van huizenprijzen van ruim 13% in april tot
6,4% in december. Met gemiddeld 10% in 2010 is de nominale stijging van de
huizenprijzen niet direct problematisch. Het nominale BBP van China groeide
immers met 11,6%. Maar de prijzen van huizen en vooral appartementen in het
topsegment in een aantal grote steden stegen een stuk sneller als gevolg van
speculatie. De angst is dan ook dat in een aantal segmenten van de huizenmarkt
alsnog een sterke correctie zal plaatsvinden. Ervaring leert dat hogere beleidsrentes hiervoor de aanzet kunnen geven, zeker als speculatie in het spel is. Een
dergelijke correctie zal een strop betekenen voor Chinese banken. En de kans is
groot dat de overheid dan zal moeten bijspringen om de financiële sector te
ondersteunen.
Het strakkere monetaire beleid zal een negatief effect hebben op de economische groei in 2011. Daarnaast zal de bijdrage van het buitenland aan de
economische groei naar verwachting wegvallen. Op dit moment wordt de reële
groei van het BBP in 2011 op 9% geschat, terwijl de overheid zich –net als
altijd– 8% als doel heeft gesteld. Nog wel, want de Chinese overheid heeft
aangekondigd dat zij dit doel in de komende jaren naar 7% zal bijstellen.
Erwin Blaauw
E.R.Blaauw@rn.rabobank.nl
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Type 2 diabetes, een groeiremmer
Type 2 diabetes wordt vaak omschreven als een welvaartsziekte. Door onze
veranderende levensstijl met meer en koolhydraatrijker eten en minder beweging rukt de ziekte langzaam op tot volksziekte nummer 1. Hierdoor stijgen de
kosten van onze gezondheidszorg met alle gevolgen voor de economie van dien.
Maar is het stempel ‘westerse welvaartsziekte’ in die zin wel terecht? Vooral Azië
lijkt langzaam maar zeker slachtoffer te worden van de wereldwijde epidemie.
Weapons of mass destruction
In 2004 kwamen naar schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
1,1 miljoen mensen om het leven door de gevolgen van diabetes. Wereldwijd
lijden 220 miljoen mensen aan deze ziekte. Inmiddels wordt duidelijk dat niet
alleen het totaal aantal zieke mensen stijgt, maar dat mensen in ontwikkelingslanden –genetisch gezien– een beduidend hogere kans hebben om de ziekte te
krijgen. Dit bracht de Pakistaanse professor Samad Shera ertoe te stellen dat de
VS niet goed hebben gekeken toen ze in Irak tevergeefs op zoek waren naar
massavernietigingswapens. Op elke hoek van de straat was immers wel een
filiaal van een grote fastfoodketen te vinden.
Diabetes mellitus (DM) manifesteert zich in twee typen. Type 1 diabetes (DM1)
is een auto-immuunziekte, waarbij de lichaamscellen die insuline produceren
door het eigen lichaam worden afgebroken. Bij patiënten met Type 2 diabetes
(DM2) werkt insuline onvoldoende om glucose (suiker) in het bloed af te breken.
De wereldwijde epidemie geldt met name voor DM2. Deze vorm ontstaat door
een combinatie van levensstijl en genetische aanleg. Een bekend voorbeeld is
obesitas, vaak een combinatie van koolhydraatrijk voedsel (wordt omgezet in
suikers) en weinig lichaamsbeweging. In met name de VS leidt dit tot een sterke
toename van het aantal DM2-patiënten. Onderzoek wijst uit dat procentueel gezien bepaalde bevolkingsgroepen een hogere kans hebben op DM2, met name
Aziaten en daarbinnen vooral Hindoestanen. De waarschijnlijke oorzaak hiervan
is een snel veranderend (westers) eetpatroon en dito levensstijl in combinatie
met een genetische structuur die daar nog niet op is aangepast. Het gevolg is
dat deze, als welvaartsziekte bekend staande aandoening, tot grotere gevolgen
in ontwikkelingslanden zal leiden dan in het westen. De medische kosten met
betrekking tot DM2 zijn veelomvattend. Onder andere therapieën om de levensstijl te veranderen, medicinale kosten van het drukken van de suikerspiegel via
toediening van insuline en het voorkomen en behandelen van complicaties als
hart- en vaatziekten en blindheid vallen hieronder.
Het blijkt zeer moeilijk om aan betrouwbare schattingen van de omvang van de
epidemie te komen. Hieraan liggen voornamelijk twee aspecten ten grondslag.
Ten eerste wordt DM2 moeilijk gediagnosticeerd. Dit komt met name omdat het
een sluipende ziekte is. Patiënten hebben in de eerste jaren van de ziekte doorgaans nauwelijks last van de gevolgen. Om een voorbeeld te schetsen: in Nederland hebben naar schatting ruim 800.000 mensen een van de twee typen
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diabetes. Van deze groep hebben ongeveer 75.000 mensen DM1. Van de overige
diabetespatiënten zijn een half miljoen mensen geregistreerd en lijden 240.000
mensen aan DM2 zonder dat zelf te weten (33%). Voor ontwikkelingslanden gelden weer andere inschattingen. In bijvoorFiguur 1: Sterfgevallen door diabetes

beeld China werkt de Internationale Diabetes
Federatie (IDF) onder de veronderstelling dat
ruim 60% van de patiënten nog niet met DM2
is gediagnosticeerd.
Voorspellen is altijd lastig...
De inschattingen van internationale instanties
over de omvang van de epidemie worden
steeds naar boven bijgesteld. Waar de WHO in
2004 nog voorspelde dat in 2030 het totaal

Bron: IDF (2004), Rabobank

aantal patiënten op 366 miljoen wereldwijd
zou uitkomen, gaat de IDF inmiddels uit van
ruim een half miljard patiënten. Dit heeft deels
te maken met nieuw beschikbare data uit

China. In 2004 was de schatting nog dat China ruim 20 miljoen patiënten telde
en dat dit in 2030 zou zijn toegenomen tot 42 miljoen. Inmiddels lijken al ruim
90 miljoen Chinezen te lijden aan DM2. Bij het voorspellen zijn de analisten
uitgegaan van demografische trends en niveaus van urbanisatie. Hierbij wordt
voorbij gegaan aan een belangrijke economische factor. Door de verwachte en
aanhoudende economische groei in ontwikkelingslanden, zullen veel mensen uit
de armoede treden. Hierdoor passen zij hun voedingspatroon aan met rijker
voedsel. Gezien de genetische factoren die een rol spelen bij de aanleg voor
DM2, betekent dit dat deze groep extra vatbaar is voor deze ziekte. Dit heeft
twee gevolgen voor de langetermijnverwachtingen ten aanzien van diabetes en
zijn effecten. Ten eerste zullen steeds jongere mensen de ziekte krijgen en
daarmee gedurende langere tijd aan de ziekte lijden. En ten tweede is het reëel
om te stellen dat de huidige voorspellingen het probleem nog wel eens behoorlijk zouden kunnen onderschatten.
Wat zijn de kosten van diabetes
De directe kosten van DM2 zijn omvangrijk en hebben een remmende werking
op de hoge groei in de opkomende economieën. We onderscheiden grofweg drie
kostenposten. De eerste en wellicht meest voor de hand liggende kostenpost
zijn de medische kosten. In veel gevallen zullen de medische kosten direct voor
rekening komen van de patiënt zelf of eventueel zijn of haar verzekeraar. In het
geval van gesubsidieerde zorg draagt de overheid (een deel van) de rekening.
De tweede post is de afname in arbeidsproductiviteit als gevolg van DM2. Hiertoe rekenen we gemiste arbeidsuren, maar ook de verminderde productiviteit
tijdens uren waarin wel wordt gewerkt. Ook de kosten van voortijdig overlijden
vallen onder deze post, aangezien dit het aantal arbeidsuren (over een leven)
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vermindert. De laatste en misschien minst voor de hand liggende kostenpost zijn
de kosten voor de familie van de patiënt. Zeker in landen waar medische zorg
nog onderontwikkeld en niet universeel is (zoals in India en China), zal de zorglast grotendeels op de schouders van de
familie terecht komen. Zij zullen tijd opgeven

Figuur 2: Groei van het reële BBP per capita
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oplopen. IDF schat de directe medische kosten
van DM2 op 0,3% van het BBP (in 2010). Dit
is gelijk aan 11% van de totale uitgaven aan gezondheidszorg en komt neer op
8,5% van het inkomen van een gemiddelde patiënt. Hieronder vallen dus alleen
nog maar de ziekenhuisbezoeken, medicatie en de reiskosten van en naar het
ziekenhuis. Het IDF schat dat de totale medische kosten tussen 2010 en 2030
met 72% zullen stijgen. Het is echter zeer waarschijnlijk dat deze schatting aan
de lage kant is. Ten eerste gaan wij er vanuit dat het aantal patiënten sneller zal
stijgen dan aanvankelijk door het IDF werd aangenomen. Ten tweede is het niet
ondenkbaar dat de toegang tot medische zorg in veel opkomende landen zal
toenemen. Uiteraard is dit een zeer goede ontwikkeling, maar het verhoogt tegelijkertijd de medische kosten van diabetes. Zoals ook duidelijk blijkt uit figuur
3, zijn de medische kosten per DM2-patiënt vele malen hoger in rijkere landen
met een ontwikkeld zorgsysteem (zoals de Verenigde Staten).
Toch vormen medische kosten niet de grootste kostenpost. De kosten verbonden
aan een afname in productiviteit zijn vele malen groter. In India overleden in
2010 ongeveer één miljoen mensen aan DM2 gerelateerde complicaties. Daarvan had 65% op dat moment nog niet de pensioenleeftijd behaald. Een grove
schatting wijst uit dat de totale waarde van de arbeidsjaren die hierdoor verloren
gaan ongeveer 1% van het BBP bedraagt (2010). Dit komt neer op ruim 14 miljard dollar. Deze schatting gaat uit van een pensioenleeftijd van 65 en een inkomen per persoon per jaar gelijk aan het BBP per hoofd van de bevolking.
Maar DM2 kan ook leiden tot een handicap die werken onmogelijk maakt. Uit
cijfers van het WHO blijkt dat in Zuidoost-Azië het aantal verloren arbeidsjaren
door een DM2 gerelateerde handicap ongeveer gelijk is aan het aantal verloren
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arbeidsjaren door voortijdig overlijden. Dat betekent dat ook de kosten van een
DM2 gerelateerde handicap rond de 1% van het BBP liggen. Ook hier bestaat
een redelijke kans dat de werkelijke kosten hoger liggen dan deze schatting veronderstelt. Dit heeft te maken met het moFiguur 3: Kostenvergelijking arm en rijk (in USD)
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sen. De Amerikaanse Associatie voor Diabetes
schat dat een DM2-patiënt jaarlijks gemiddeld
6,2 extra werkdagen mist. Als we deze cijfers toepassen op de Indiase economie, komen we op een kostenpost gelijk aan 0,08% van het BBP (1,2 miljard
dollar). Merk op dat we hier dus aannemen dat het aantal gemiste werkdagen
voor een Indiase DM2-patiënt hetzelfde is als voor een Amerikaanse patiënt.
Uit een simpele optelsom van de verschillende kostenposten blijkt dat de totale
kosten van DM2 in India jaarlijks ongeveer 2% van het BBP bedragen (2010).
Dit is gelijk aan 34 miljard dollar, een enorm bedrag. Bovendien hebben we twee
belangrijke kostenposten niet meegenomen in deze berekening. Zo hebben we
geen rekening gehouden met het verlies in productiviteit door zorg van naasten.
Daarnaast bleek het tot dusver onmogelijk te berekenen hoe hoog de kosten zijn
van de mogelijk verlaagde arbeidsproductiviteit tijdens uren waarin wel wordt
gewerkt. Het is dus niet ondenkbaar dat de werkelijke kosten meer in de buurt
van de 3% van het BBP per jaar liggen.
Zoals gezegd is de verwachting dat de totale kosten in de nabije toekomst snel
zullen toenemen. Dit is grotendeels het gevolg van de niet te onderschatten
groei van het aantal DM2-patiënten. Bovendien zullen patiënten de ziekte steeds
eerder krijgen. De afstand tussen het krijgen van DM2 en de pensioensleeftijd
wordt groter en de kosten van de verminderde productiviteit nemen daardoor
toe. Tegelijkertijd verwachten we dat in landen met hoge economische groei de
gemiddelde levensverwachting zal toenemen. Oftewel, iemand die in 2030 overlijdt aan DM2 gerelateerde complicaties verliest mogelijk meer arbeids- en
levensjaren dan nu het geval is. Ook hierdoor zullen de economische en medische kosten toenemen. Aan de andere kant zou een verbetering van het
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zorgstelsel in de betreffende landen de kosten van DM2 kunnen verlagen. Dit is
zeker het geval als betere zorg het aantal gehandicapten en het aantal sterfgevallen als gevolg van DM2 helpt terug te dringen.
Hoe wordt de potentiële groei beïnvloed?
De direct te meten kosten van DM2 voor de Indiase maatschappij zijn fors.
Bovendien zijn deze kosten naar alle waarschijnlijkheid goed toe te passen op
andere ontwikkelingslanden. Maar in welke mate deze nominale kosten het
potentiële groeipad van deze landen gaat beïnvloeden, zal per land verschillen.
Het effect van de kosten op de economische groei hangt ook af van het aanbod
van arbeid. In een land als India, waar arbeid ruimschoots aanwezig is, staan er
nog genoeg mensen in de rij om de uitval ten gevolge van DM2 op te vangen. In
China is dat veel minder het geval; daar zal door de opkomende vergrijzing het
aantal beschikbare arbeidskrachten snel afnemen.
Maar er zijn ook andere manieren waarop de opkomst van DM2 de economische
groei in deze landen zal beïnvloeden. Ten eerste zullen de patiënten een steeds
groter deel van de bevolking vormen en daarmee eisen stellen met betrekking
tot de gezondheidszorg. De overheden zullen hieraan moeten toegeven om
sociale onrust te voorkomen. Dit betekent dat deze ontwikkelingseconomieën
geld zullen moeten onttrekken aan de stimulering van de economie. Met name in
een land als China zal het een forse structurele verandering betekenen. De
huidige groei is gebaseerd op overheidsinvesteringen en subsidies; dit is dan in
veel mindere mate mogelijk. Ten tweede vereist het behoud van het huidige
groeipad dat ook de binnenlandse consumptie een grotere rol gaat spelen in de
economie. Aangezien de ziekte vooral de nieuwe consumenten zal raken, wordt
ook daar de potentiële groei van ontwikkelingslanden beperkt. De gevolgen zijn
dus op macro-economisch en politiek-sociaal niveau niet te onderschatten. Met
China en India als koploper voor wat betreft het aantal patiënten valt met DM2
wel een forse kanttekening te plaatsen bij het internationale beeld van ongebreidelde groei in deze landen.
Uiteraard gaan we er hierbij wel vanuit dat overheden machteloos toekijken hoe
DM2 een steeds groter probleem wordt. Dat hoeft natuurlijk niet het geval te
zijn, zeker niet gezien het enorme kostenplaatje dat voor de bestrijding van DM2
voor de deur staat. In plaats van straks de nodige medische zorg te bekostigen,
een oplossing die de farmaceutische industrie niet onwelgevallig zal zijn, kunnen
zij er ook nu voor kiezen hun bevolking beter voor te lichten en meer onderzoek
te laten verrichten naar de (mogelijke) genezing van DM2. De voorlichting kan
zich richten op de gevaren van DM2, maar kan ook aandacht geven aan het belang van gezond eten en meer bewegen. Oftewel: meer curry en tjap tjoi en
minder naar de snackbar!
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Economische kerngegevens
Internationale kerngegevens*
BBP-volumemutatie in %

2010

2011

2012

Verenigde Staten

2,9

3

3¼

EMU

1,7

1¾

1¾

Verenigd Koninkrijk

1,3

1½

1¾

Japan

4,0

1½

1¼

2010

2011

2012
1½

Kerngegevens Nederland
Jaar-op-jaar volumemutatie in %
BBP

1,7

1½

Particuliere consumptie

0,4

¾

½

Overheidsconsumptie

1,0

0

-½

Bruto investeringen

-4,9

2¾

2¾

Uitvoer van goederen en diensten

10,9

6¼

4½

Invoer van goederen en diensten

10,6

4¾

3¾

1,3

1¾

1¾

Inflatie (%)
Werkloosheid (% beroepsbevolking)

5,4

5

5

Begrotingssaldo overheid (% BBP)

-5,2**

-3½

-2¼

Overheidsschuld (% BBP)

64,0**

66

66½

7 maart 2011

+3m***

+12m***

Geldmarktrente 3-maands (%)*

Verenigde Staten

0,31

0,33

0,37

EMU

1,16

1,40

2,05

Verenigd Koninkrijk

0,80

1,00

1,30

Japan

0,19

0,39

0,38

7 maart 2011

+3m***

+12m***

Staatsrente 10-jaars (%)*

Verenigde Staten

3,69

3,64

4,31

EMU

3,56

3,45

3,70

Verenigd Koninkrijk

3,83

4,10

4,70

Japan

1,33

1,03

1,30

7 maart 2011

+3m***

+12m***

Wisselkoers ten opzichte van euro*

Verenigde Staten

1,40

1,42

1,52

Verenigd Koninkrijk

0,86

0,86

0,84

115,5

120

134

Japan
*

Voorspellingen afkomstig van Financial Markets Research, Rabobank International

**

Voorlopige cijfers

*** Prognoses over 3 respectievelijk 12 maanden
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Colofon
Het Economisch Kwartaalbericht is een uitgave van het Directoraat Kennis en
Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland en kwam mede tot stand in
samenwerking met Financial Markets Research van Rabobank International.
De in deze publicatie gepresenteerde visie is mede gebaseerd op gegevens uit door
ons betrouwbaar geachte bronnen, waaronder Reuters EcoWin. Deze bronnen zijn op
zorgvuldige wijze in onze analyses verwerkt. De economische groeivoorspellingen
zijn gegenereerd met behulp van het werelddekkende econometrische
structuurmodel NiGEM.
Overname van de inhoud met bronvermelding is toegestaan. Het Directoraat
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de in deze
publicatie neergelegde gegevens of prognoses onjuistheden bevatten.
Gebruikte afkortingen bronnen: CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek, EIU:
Economist Intelligence Unit, NIESR: National Institute of Economic Social Research,
ONS: Office of National Statistics, OECD: Organisation for Economic
Co-operation and Development.
Gebruikte afkortingen landen: AT: Oostenrijk, AU: Australië, BE: België, CA: Canada,
CH: Zwitserland, DE: Duitsland, DK: Denemarken, ES: Spanje, FI: Finland, FR:
Frankrijk, GB/VK: Verenigd Koninkrijk, GR: Griekenland, IE: Ierland, IT: Italië, JP:
Japan, LU: Luxemburg, NL: Nederland, NO: Noorwegen, NZ: Nieuw Zeeland, PT:
Portugal, SE: Zweden, SG: Singapore, VS/US: Verenigde Staten.
Deze informatie kunt u ontvangen door een mail te sturen naar
‘economie@rn.rabobank.nl’ onder vermelding van ‘Kennismail’. Hierdoor wordt u op
de verzendlijst geplaatst van de gratis digitale nieuwsbrief van Kennis en Economisch
Onderzoek die tenminste eens per maand uitkomt. In deze nieuwsbrief zijn links te
vinden naar het Economisch Kwartaalbericht, maar ook naar alle andere publicaties
van onze medewerkers.
Deze studies zijn tevens te vinden op onze website: www.rabobank.com/kennisbank
en op www.rabotransact.com.
Voor overige informatie kunt u bellen met Kennis en Economisch Onderzoek via tel.
030 - 2162666.
U kunt ons ook bereiken op het volgende e-mailadres: ‘economie@rn.rabobank.nl’.
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