Macro Comment 12/45

Eurozone: nog geen reden tot juichen

De economische activiteit in de eurozone is in het tweede kwartaal van 2012 licht gekrompen
(-0,2% k-o-k). Een meevaller, aangezien veel economen –onder wie wijzelf– rekening hielden met
zwaardere krimp. Net als in de afgelopen kwartalen waren het de Noordelijke lidstaten die de Europese
kar moesten trekken. Wij benadrukken echter dat het meevallende kwartaalcijfer geenszins betekent dat
de Europese problemen achter de rug zijn.

Na de stagnatie van het eurozone BBP in het eerste kwartaal van het jaar, is de kleine krimp in 12K2
slechts een beperkte verslechtering (figuur 1). Bovendien is de krimp minder heftig dan verwacht. De
forse afkoeling van het sentiment van inkoopmanagers (PMI) wees immers op een krimp van om en
nabij de 0,5% k-o-k (figuur 2). Toch kunnen we stellen dat de ontwikkeling van de economische activiteit in de eurozone de afgelopen kwartalen bijzonder zwak is geweest. Dit blijkt ook uit de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het gemiddelde werkloosheidspercentage is van 10 medio 2011 in één jaar
opgelopen naar 11,2 in juni 2012.
Net als in de afgelopen kwartalen blijft er een groot verschil tussen de economische ontwikkeling in de
Noordelijke en Zuidelijke lidstaten. Italië en Spanje lieten eerder –als gevolg van de afname van hun
binnenlandse bestedingen- een forse krimp noteren en ook de cijfers voor Portugal en Griekenland laten
zien dat de recessie in deze landen in 12K2 is voortgezet. De meeste Noordelijke lidstaten konden echter
in grote mate compenseren voor deze krimp. De lichte groei in Duitsland en de stagnatie in Frankrijk
werden gedreven door verschillende factoren. Duitsland kende een groei van de consumentenbestedingen en ook de netto handel droeg positief bij. In Frankrijk waren het juist de overheidsbestedingen en
de bedrijfsinvesteringen die positief bijdroegen aan het kwartaalcijfer. In het kielzog van Duitsland
groeide ook de Nederlandse economie licht (meer hierover in Macro Comment 12/44).
Wij benadrukken echter dat het meevallende kwartaalcijfer nog geen reden is tot juichen. Zowel binnen
als buiten de eurozone blijven er grote risico’s voor het verdere economisch herstel. Binnen de eurozone
speelt de Europese schuldencrisis nog altijd een sleutelrol. Ondanks de ‘conditionele belofte’ van ECBpresident Draghi –waarin hij aangaf dat de ECB perifeer staatspapier zal kopen als een land financiële
Figuur 1. BBP-ontwikkeling in eurozone-lidstaten
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Figuur 2. BBP-groei op basis van PMI
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steun krijgt vanuit het EFSF of later ESM– blijft de oplossing van de crisis nog altijd in politieke handen.
De komende weken kunnen allereerst details van de in essentie Duits-Spaanse discussie over de voorwaarden voor financiële steun voor Spanje en daarnaast IMF-berichtgeving over verdere financiële steun
voor Griekenland voor nieuwe onrust zorgen in de markten. Wij zien dan ook weinig aanleiding voor een
betekenisvolle verbetering van de lage, huidige niveaus van het consumenten- en producentenvertrouwen. In combinatie met de aanhoudende bezuinigingsoperaties in diverse lidstaten resulteert dit naar
verwachting in aanhoudende krimp van de binnenlandse bestedingen in de eurozone. Op basis hiervan
houden wij rekening met een nieuwe, milde krimp van het eurozone BBP in het derde kwartaal van
2012.
Voor groei blijft de eurozone naar verwachting voorlopig afhankelijk van de buitenlandse vraag. De afgelopen maanden wezen diverse cijfers op een afzwakking van de groei in de opkomende markten. Ook de
laatste cijfers uit de Verenigde Staten wijzen op een trager groeipad. Als reactie op de afkalvende groei
hebben beleidsmakers in de opkomende markten hun economieën zowel fiscaal als monetair gestimuleerd. Een verdere stimulans kan via een hogere importbehoefte de exportgroei in de eurozone ondersteunen. Wij verwachten dat de opkomende markten daarmee eind 2012 / begin 2013 opnieuw een
groeibijdrage aan de eurozone kunnen leveren.
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