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Visie vooraf
Nieuw begin biedt nieuwe kansen
De val van het kabinet kon volgens velen op geen ongelukkiger moment komen.
Met een economie die moeizaam uit een recessie opkrabbelt, een oplopende
werkloosheid en overheidsfinanciën die dringend sanering behoeven is het
duidelijk dat beleidsmatige daadkracht vereist is. Maar juist om die reden kan
met hetzelfde gezag worden gezegd dat het een goede zaak is dat de kiezer op
9 juni naar de stembus mag. Het zojuist gevallen kabinet was uitgeregeerd.
Hoewel werd onderkend dat ingrijpende bezuinigingen en lastenverzwaringen
nodig zijn, was de besluitvorming daarover op de lange baan geschoven. De
ambtelijke commissies die het kabinet moesten adviseren zouden pas na de
gemeenteraadsverkiezingen rapporteren en de kans was groot dat hun adviezen
tot na de geplande parlementsverkiezingen van 2011 op uitvoering moesten
wachten. Zo beschouwd levert de val van het kabinet bijna een jaar tijdswinst op
en valt er ook echt wat te kiezen.
Er staat veel op het spel. Niet alleen moeten de overheidsfinanciën met kracht
worden gesaneerd, andere, zo mogelijk nog urgentere vraagstukken schreeuwen
om aandacht. De vergrijzing van de beroepsbevolking leidt tot uitdagingen die
best oplosbaar zijn, maar wel daadkracht vereisen. Langer doorwerken zal
onderdeel van het antwoord op deze uitdagingen moeten zijn. Maar dat is slecht
een geringe prijs om te betalen voor de zegen van een steeds grotere kans op
het bereiken van een hoge leeftijd in een goede gezondheid.
Het onderwijs behoeft een kwaliteitsimpuls. Hoogwaardig onderwijs is nu eenmaal van doorslaggevend belang voor het innoverend vermogen van ons land op
lange termijn. De energievoorziening moet niet alleen worden verduurzaamd,
maar ook moeten wij ons voorbereiden op een leven na de gasbel. En ons land
moet zich sterk maken voor een krachtig en verenigd Europa. Alleen een sterk
Europa kan in het snel veranderende mondiale krachtenveld een rol van betekenis spelen in de gremia waar de belangrijke besluiten worden genomen, zoals
G20, WTO en het IMF.
Hoe belangrijk dit alles is, moge blijken uit het aarzelende conjunctuurherstel.
De krimp is in de meeste landen voorbij, maar het groeiherstel is nog niet overtuigend. De werkloosheid loopt in veel landen in 2010 nog op. Binnen de eurozone is sprake van groeiende spanningen die een fundamentele aanpak vergen.
En er is nog lang geen mondiale visie ten aanzien van de wenselijke herinrichting van het financiële bestel. Kortom, de naweeën van de crisis zijn nog lang
niet verwerkt.
Helaas gaan de politieke debatten tot dusver niet over deze vraagstukken. Een
taboe op langer doorwerken betekent dat de rekening van onze vergrijzing of
naar onze kinderen wordt doorgeschoven, of dat onze gepensioneerden te zijner
tijd een fors lager welvaartsniveau zullen kennen. Het zelfde geldt voor de lage
prioriteit die sommige partijen willen geven aan het op orde brengen van de
overheidsfinanciën. En een stimulerende visie op Europa is helaas ver te zoeken.
Ons land kan zich geen vier jaar uitstel van belangrijke beslissingen meer permitteren. Een nieuw kabinet biedt nieuwe kansen om inspirerend leiderschap te
etaleren, maar dan moet het electoraat bij de verkiezingen wel de juiste vragen
worden voorgelegd.
Wim Boonstra
W.W.Boonstra@rn.rabobank.nl
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Rente en valuta
Grieks drama zet boel op scherp
De eurozone is in 2010 begonnen aan haar grootste test sinds de introductie van
de euro. Enkele Europese overheden hebben in korte tijd enorme begrotingstekorten opgelopen en hun schulden zijn nog sterker toegenomen. Nu is dit op
zichzelf niet uniek: ook de VS en Japan kamFiguur 1: Griekenland heeft laagste rating in
eurozone
Rating

pen met zo mogelijk nog grotere begrotingsproblemen. Toch is het de euro die op dit
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moment de klappen krijgt.
Griekenland zorgenkindje
De bron van de zorgen ligt in Griekenland. Bij
het aantreden van de nieuwe Griekse regering
in oktober vorig jaar bleek dat het begrotingstekort over 2009 ruim twee keer zo hoog zou
gaan uitvallen dan eerder ‘geraamd’. Ook werd
steeds duidelijker dat de Griekse statistieken

at

fi

fr ge lu

nl be es

ir

sl

cy

it

pt sv mt gr

Lange-termijn rating volgens S&P
Ondergrens voor acceptatie bij ECB

notoir onbetrouwbaar zijn. Daarna ging het
hard. De grote ratingbureaus verlaagden de
rating voor Grieks overheidspapier en de zor-

Bron: Bloomberg, S&P

gen over de overlevingskansen van Griekenland namen navenant toe. Bij een verdere verlaging van de rating van het Griekse papier voldoet deze mogelijk niet meer om als onderpand te dienen voor het
verkrijgen van liquiditeit bij de ECB. Dit zou consequenties kunnen hebben voor
financiële instellingen, niet in de laatste plaats Griekse banken.
Aan ambitie geen gebrek
De begrotingsplannen die de Griekse overheid eind vorig jaar ontvouwde, werden door de financiële markten met weinig enthousiasme begroet: teveel nadruk
op het verhogen van de inkomsten en te weinig op het reduceren van de kosten.
Maar onder druk van de Europese ministers van Financiën, de Europese Commissie en de financiële markten heeft de Griekse overheid inmiddels haar plannen flink aangescherpt. Toch moest de Europese Commissie er nog aan te pas
komen om Griekenland ‘aanwijzingen’ te geven met betrekking tot zijn begrotingsplannen, voordat zij uiteindelijk op 2 februari 2010 een positief advies
uitbracht. De Griekse regering kwam over de brug met nieuwe plannen, onder
meer om de ambtenarensalarissen te bevriezen en de pensioenleeftijd te verhogen. Zij belooft in 2012 haar begrotingstekort (van 12,7% BBP in 2009) terug te
hebben gebracht tot onder de 3%-grens van het Stabiliteits- en Groeipact. Toch
willen de Europese regeringsleiders nog meer daadkracht van hun Griekse partner zien en wel in de vorm van een forse tekortreductie in 2010, voordat zij
akkoord gaan. Griekenland heeft hiervoor inmiddels concrete plannen ingediend.
Als de Grieken erin zouden slagen het tekort in slechts drie jaar met bijna 10%
te reduceren, dan zou dat zonder meer uniek zijn in de geschiedenis van de EU.
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Rente en valuta
Hulp van ‘buiten’ (of van binnen)?
Helaas is het Griekse trackrecord tot nu toe buitengewoon slecht en de markt wil
snel resultaten zien. Eind januari bereikte de rendementsopslag op Grieks overheidspapier voor 10-jaars papier een (voorlopige) piek van ongeveer 4% ten opzichte van

Figuur 2: Rendement op 10-jaars staatspapier
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erg onzeker, vooral ook omdat de markt nog

zal krijgen, mocht het in acute problemen
komen bij het voldoen aan zijn rente- en/of
aflossingsverplichtingen. Het Verdrag van
Maastricht lijkt op het eerste oog duidelijk:

Ierland

Artikel 125 stelt (vrij vertaald) dat geen enkele
lidstaat in de EU aansprakelijk is voor de verplichtingen van een andere lidstaat. Maar de

praktijk ligt genuanceerder. Het Verdrag sluit niet uit dat landen, individueel dan
wel gezamenlijk, op vrijwillige basis een ander land te hulp komen. Het aan zijn
lot overlaten van een individueel eurozoneland dat in de problemen zit, zou grote gevolgen kunnen hebben voor de onderlinge (politieke) samenhang binnen
Europa. En financiële schokken kennen geen landsgrenzen. Om de druk erop te
houden, hebben de ECB en Europese ministers van Financiën Griekenland gewezen op naleving van de regels, maar onze inschatting is dat, mocht het zo ver
komen, hulp van EU-partners beschikbaar zal komen, zij het wellicht enigszins
versluierd en alleen onder strikte voorwaarden. Recente voorstellen om tot een
Europees steunfonds te komen wijzen ook in deze richting.
Besmettingsgevaar
Hoewel de situatie in Griekenland uniek is (de geloofwaardigheid van de overheid en zijn lage rating in vergelijking met andere eurozonelanden) en we de
Zuid-Europese eurolanden zeker niet over één kam mogen scheren, heeft zij wel
een dieperliggend probleem blootgelegd. Ook landen als Portugal, Spanje en
Italië hebben namelijk in het afgelopen decennium een flinke achterstand opgelopen als het gaat om hun externe concurrentievermogen. In wezen hebben zij
op te grote voet geleefd, iets wat onder andere wordt gereflecteerd in hoge tekorten op de lopende rekening van hun betalingsbalans gedurende de afgelopen
jaren. Deze situatie werd mede mogelijk gemaakt door de gemeenschappelijke
munt en het daarmee samenhangende voordeel van de lage rente. Deze groep
van zuidelijke lidstaten maakt een aanzienlijk deel van de eurozone uit en kan
dus niet meer als ‘geïsoleerd’ probleem worden omschreven.
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Rente en valuta
Geen geloofwaardig SGP
Bovendien zien we ook in andere Zuid-Europese staten een scherpe verslechtering van de overheidsfinanciën. De begrotingsregels van het Stabiliteits- en
Groeipact (SGP) zijn in het verleden niet altijd
Figuur 3: Zuid-Europese landen steken negatief af
binnen eurozone

strikt toegepast, mede omdat het SGP geloofwaardige sancties ontbeert. De andere eurolanden zijn dus mede schuldig aan de situatie
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gelijk hetzelfde lot als Griekenland.

Nog niet uitzichtloos
Helemaal uitzichtloos is de situatie echter niet. De economie kruipt langzaam uit
het dal waardoor de druk op de overheidsfinanciën wat afneemt. In vergelijking
met het hoogtepunt van de kredietcrisis zijn de opslagen die de Ierse, Portugese, Spaanse en Italiaanse overheid betalen op hun staatsschuld nog altijd een
stuk lager (dit in tegenstelling tot de Griekse). Ook in vergelijking met andere
grote geïndustrialiseerde landen in de wereld (VS, Japan, Verenigd Koninkrijk)
steken de overheidsfinanciën van de meeste eurozonelanden nog altijd relatief
gunstig af. Een verdere daling van de euro is in komende maanden echter zeker
niet uit te sluiten, want markten zijn nu eenmaal ongeduldig en ergens hopen zij
op een Europees ‘reddingsplan’. Maar de omslag in sentiment de andere kant op
kan dan ook weer heel hevig zijn.
Situatie noopt tot voorzichtige koers ECB
De ECB heeft al kenbaar gemaakt -bij monde van Jean-Claude Trichet– geen
enkel land een speciale behandeling te zullen geven. Het ligt echter voor de
hand dat de ECB, in het licht van de recente turbulentie, dit jaar een uiterst
voorzichtige koers zal moeten varen. ‘Besmettingsgevaar’ op de financiële markten kan immers leiden tot negatieve economische effecten, bijvoorbeeld op het
vertrouwen. Een verder uitlopen van de risico-opslagen op overheidspapier zou
ook een drukkend effect op de economie kunnen hebben. Daar staat tegenover
dat de op dit moment relatief goedkope euro de concurrentiepositie van het
Europese bedrijfsleven ondersteunt.
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Rente en valuta
Renteverhogingen verder weg
Wij denken dat het voornemen van de ECB om de ruime liquiditeitssituatie op de
geldmarkt aan te pakken niet in gevaar is gekomen door de recente turbulentie
op de markten. Dit bleek ook in de meest reFiguur 4: Geldmarkttarieven blijven op de bodem
stuiteren
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Bron: Reuters EcoWin

markt voor overheidspapier voldoende is
gestabiliseerd en het risico van olievlekwerking
is ingedamd. Het is goed mogelijk dat hiervoor additionele maatregelen door de
gezamenlijke Europese overheden noodzakelijk zijn. Wellicht ook dat de ECB,
gegeven de nog fragiele economie en de lage inflatie, niet graag voor de Fed uit
zou willen lopen. Wij verwachten dat de Fed haar officiële beleidstarief pas in het
vierde kwartaal van dit jaar zal verhogen. De recente verhoging van de ‘discount
rate’ in de VS heeft de markten weliswaar ‘wakker geschud’, maar vooralsnog
heeft het vooral symbolische waarde en duidt het niet op een aanstaande
verhoging. Het is overigens niet ondenkbaar dat de ECB op termijn iets
vergelijkbaars doet met haar marginale beleningstarief. Maar net als in de VS
zou dat vooral symbolische waarde hebben zolang de geldmarktsituatie ruim is.
Markt ziet renteverhoging al helemaal niet meer zitten
Al met al zien we de ECB pas tegen het jaareinde verhogen en dan alleen maar
als de marktomstandigheden dat toelaten. De financiële markten hebben hun
verwachting over eventuele renteverhogingen zelfs helemaal laten varen in de
afgelopen weken, althans als we kijken naar de zogenaamde forwardtarieven. Zo
noteert de 9-maands forward voor 3-maands Euribor op dit moment rond 1,3%.
Dat is zo’n 0,5% boven het huidige Euribor tarief. Dit suggereert dat de markt er
wel rekening mee houdt dat een afroming van de liquiditeit en een terugkeer
naar normale tenderprocedures (waarbij financiële instellingen tegen elkaar op
moeten bieden ter verkrijging van liquiditeit) zal leiden tot een terugkeer van de
geldmarkttarieven in de richting van het officiële beleidstarief (en met geldende
risico-opslagen daar iets boven), maar dat de markt vóór het jaareinde geen
verhoging van het officiële beleidstarief meer heeft ingeprijsd.
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Rente en valuta
Absorptievermogen kapitaalmarkt blijft verrassen
De Europese kapitaalmarkten bevinden zich nog steeds op een draaipunt. De
economie herstelt, maar de onzekerheid over de kracht van het herstel is groot.
De inflatie is in de afgelopen zes maanden
Figuur 5: Kapitaalmarktrente blijft laag in
komende maanden
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pese geldmarktrentes en de ontwikkeling van
het rendement op Duits staatspapier, dat

het spectrum zien we de forse stijgingen van
het rendement op ander Europees overheidspapier, in het bijzonder natuurlijk van Griekenland, maar ook van Ierland, Portugal, Spanje
en Italië. Sinds het begin van 2010 is het
eurozonegemiddelde van de 10-jaars obligatie-

rendementen (BBP-gewogen) gestegen met een kleine 15bp. Begin februari was
dit overigens nog ruim 30bp, maar sindsdien is de rust op de markt enigszins
teruggekeerd. Ondanks de hogere risico-opslagen zijn er geen duidelijke
signalen dat het absorptievermogen van de markt is aangetast. Verschillende
Europese overheden (inclusief de Spaanse en Italiaanse) hebben in de afgelopen
maanden zonder al te veel moeite aanzienlijke bedragen weten op te halen in
marktveilingen. Zogenaamde ‘bid-cover’ verhoudingen bleven in de meeste
gevallen ver boven de 1. Dit is ook een teken dat het overheidspapier in de ogen
van beleggers nog altijd een veilige belegging vormt in onzekere tijden. Recente
economische cijfers in de eurozone laten hier en daar toch wat zwakte zien, hoewel dit deels op het conto van de slechte weersomstandigheden kan worden
geschreven. In ieder geval is nog geen sprake van een stevig en houdbaar
economisch herstel. Zolang dit niet het geval is blijft de vraag naar overheidspapier naar alle waarschijnlijkheid robuust.
Kapitaalmarktrente voorlopig zijwaarts
Hoewel wij van mening blijven dat een opwaartse correctie in de kapitaalmarktrentes op enig moment zal plaatsvinden, ligt dat moment voorlopig vrij ver weg
in de toekomst. Veel zal afhangen van de vraag of centrale banken zich er dit
jaar al aan willen wagen om de beleidsrentes te gaan normaliseren. Op dit moment is dat nog uiterst onzeker. Vandaar dat wij de 10-jaars eurozone swaptarieven op een termijn van zes maanden slechts zeer beperkt zien stijgen
(ongeveer 20bp); op een termijn van twaalf maanden ligt een iets sterkere
stijging (van zo’n 50bp) nog altijd in het verschiet.
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Rente en valuta
Angst voor besmetting drijft euro
Aan de daling van de dollar, die gedurende een groot deel van 2009 plaatsvond,
lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen. Deze daling werd grotendeels gedreven door een afname van de risico-aversie
onder beleggers, wat zich vertaalde in een

Figuur 6: Euro verliest tegen allemaal
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weg naar onder het niveau van 1,36 eind
februari 2010. Het lijkt er op dat aan deze
neerwaartse beweging nog geen einde is

gekomen. De VS vertoont vooralsnog een krachtiger indruk als het gaat om het
economisch herstel dan de eurozone. Daarnaast blijft de interne stabiliteit van
de eurozone een negatieve factor achter de euro in de komende maanden. Als
deze factor echter verdwijnt, mag een herstel van de euro worden verwacht.
Britse pond profiteert van eurozwakte, maar niet door eigen kracht
In lijn met de ontwikkeling van de dollar wist ook het Britse pond in de afgelopen maanden te profiteren van het zwakke sentiment jegens de euro. Maar
duidelijk was ook dat de Britse munt niet werd gedreven door een positieve
binnenlandse dynamiek. Een reeks van tegenvallende macro-economische
indicatoren, zoals werkloosheidscijfers en detailhandelsverkopen over januari,
zorgden er voor dat de munt gedurende de laatste weken van januari en de
maand februari in zijn opmars werd gestuit. En hoewel de inflatie voor januari
uitkwam op 3,5%, valt dit grotendeels terug te voeren op de BTW-verhoging en
zogenaamde basiseffecten. Het EUR/GBP valutapaar bewoog geruime tijd in een
nauwe bandbreedte van tussen de 0,865 en 0,885, totdat begin maart de angst
voor een parlement zonder meerderheid (de verkiezingen zijn in mei) tot forse
verkoopdruk leidde. Wij verwachten dat het Britse pond komende tijd weer iets
zal stijgen (maar waarschijnlijk niet tegen de dollar). Ten eerste omdat wij denken dat positieve effecten van het zwakke pond in de komende tijd tot uitdrukking zullen komen in betere cijfers voor de economie en ten tweede blijft de
onzekerheid met betrekking tot de stabiliteit van de eurozone een factor die ook
in de komende maanden in het voordeel van de Britse munt zal werken.
1

Zie Wim Boonstra, Grieken hoofdrolspelers in Europees drama?, Themabericht 2010/03,
februari 2010
Elwin de Groot
Elwin.de.Groot@rabobank.com
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Nederland
Vallen en opstaan
De economie viel in het afgelopen jaar in een diep dal. Hoewel het einde van de
recessie officieel werd ingeluid in het derde kwartaal van 2009, is het herstel
nog niet echt overtuigend. Ook in 2010 ligt de verwachte reële groei van de
Nederlandse economie met gemiddeld 1¾% onder de trend van voor de crisis.
De acute crisis mag dan voorbij zijn, de gevolgen ervan zullen nog lang voelbaar
blijven. Het enorme productieverlies, het onvolledige herstel van de financiële
markten, de oplopende werkloosheid en het tekort op de overheidsbegroting
trekken een zware wissel op consumenten en bedrijven. Toch zal de economische crisis voor veel mensen minder ‘koud’ hebben aangevoeld dan de cijfers
doen vermoeden. Dat komt vooral door de relatief beperkte stijging van de
werkloosheid. Maar voor veel ZZP’ers kwam de recessie des te harder aan.
Terugkeer naar groei
Na vier kwartalen van economische krimp groeide het volume van de Nederlandse economie in het derde kwartaal van vorig jaar met 0,5% ten opzichte van een
kwartaal eerder. In het vierde kwartaal bedroeg de groei 0,3% (figuur 1). In het
tweede kwartaal van 2008 bereikte de omvang van de Nederlandse economie
zijn hoogtepunt. Vanaf dat moment ging het snel bergafwaarts, met de sterkste
daling in het eerste kwartaal van vorig jaar. De reële jaar-op-jaargroei van de
Nederlandse economie, waarbij de omvang van de economie werd afgezet tegen
de hoge niveaus van een jaar eerder, vielen in de eerste helft van 2009 daarom
bijzonder negatief uit (respectievelijk -4,5% en -5,5% in het eerste en tweede
kwartaal). In de komende kwartalen zal het omgekeerde het geval zijn. In het
tweede kwartaal van 2009 daalde het volume van de Nederlandse economie tot
het dieptepunt van deze cyclus. Ten opzichte van dat lage niveau zal de jaar-op-=
jaargroei van de economie in het tweede kwartaal –en waarschijnlijk al in het
eerste kwartaal– van dit jaar dan ook een stijging laten zien, mits de groei
kwartaal-op-kwartaal doorzet.
=

Figuur 1: Bescheiden economisch herstel

Figuur 2: Productieverlies nog niet goedgemaakt
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Buitenlandse vraag draagt de groei
Het groeiherstel hebben we vooral te danken aan de vraag uit het buitenland.
Dankzij omvangrijke stimuleringspakketten van overheden wereldwijd om de
economie er bovenop te helpen kwam de wereldvraag in de afgelopen maanden
weer op gang. Ook het weer opbouwen van voorraden, waarop door bedrijven
flink werd ingeteerd tijdens de crisis, zorgde wereldwijd voor extra vraag.
De open Nederlandse economie profiteerde van het herstel van de wereldhandel,
getuige de verbetering van het exportvolume. In december 2009 lag het volume
van de uitvoer ruim 2% hoger dan in december 2008 (figuur 2). In de elf maanden daarvoor nam het uitvoervolume gemiddeld met ruim 9% af ten opzichte
van een jaar eerder. Hier is sprake van een zogenaamd basiseffect. Het exportvolume daalde het sterkst in december 2008. Bovendien lijkt het herstel
–kijkend naar de kortetermijnontwikkeling– aan tempo te verliezen. In de periode oktober-december 2009 nam het volume van de uitvoer met 6,7% toe ten
opzichte van de vorige driemaandsperiode. Een maand eerder bedroeg de
stijging nog 12,6%. De volumeontwikkeling van de invoer laat eenzelfde beeld
zien. In december 2009 was nog wel sprake van een afname van de invoer met
bijna 1% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Maar de daling is
aanmerkelijk kleiner dan de -5,5% een maand daarvoor.
In 2010 zal het herstel naar verwachting verder doorzetten. Nederlandse exporteurs profiteren in 2010 van het aantrekken van de wereldhandel. Door het recente herstel van de dollar ten opzichte van de euro verbetert de prijsconcurrentiepositie. Nederlandse producten worden daardoor in het buitenland (relatief) goedkoper. Doordat Nederlandse bedrijven en consumenten dit jaar nog
steeds terughoudend zijn in hun bestedingen, zal de invoer daarentegen maar
weinig profiteren van een binnenlands vraagherstel. De netto buitenlandse handel draagt daarom in 2010 positief bij aan de groei van de economie.
De ingezette vertraging van het herstel aan het einde van vorig jaar is representatief voor de verwachte gematigde ontwikkeling van de internationale handel in
2010. Een gemiddelde groei van de goederen- en dienstenuitvoer met zo’n 5%
en van de invoer met 3½% is historisch gezien allerminst uitbundig te noemen.
In 2011 komt de groei van het uitvoervolume iets lager uit door een terugval in
de groei van de wereldhandel.
Productieverlies nog lang niet goedgemaakt
Het basiseffect is ook zichtbaar in de volumeontwikkeling van de productie van
de Nederlandse industrie. In december 2009 was het productievolume bijna 1%
hoger dan een jaar eerder, ten opzichte van een gemiddelde daling van bijna
10% in de elf maanden ervoor. Net als bij de uitvoer geldt dat het herstel aan
kracht lijkt te verliezen. In het laatste kwartaal van 2009 daalde het volume van
de industriële productie zelfs licht ten opzichte van het vorige kwartaal, terwijl
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een kwartaal eerder nog sprake was van een stijging van ruim 2%.
Het productieniveau is de klap van economische neergang bovendien nog lang
niet te boven. Het volume van de productie lag in december 2009 ruim 12%
onder de top van begin 2008 (figuur 2). Een groot deel van de productiecapaciteit blijft nog altijd onbenut. In januari werd slechts zo’n 77% van de beschikbare capaciteit gebruikt voor productie (figuur 3).
Desondanks verbeterde de stemming onder producenten in de afgelopen maanden fors. In januari 2010 was het producentenvertrouwen gestegen tot -6,9 ten
opzichte van het dieptepunt van -23,5 in februari 2009 (figuur 3). Toch is de
stemming nog altijd overwegend negatief, getuige het minteken. De lichte daling
in december 2009 en januari 2010 onderstrepen bovendien hoe broos het ontluikende economische herstel is. Die onzekerheid, in combinatie met het lage productieniveau en de mogelijke kredietrantsoenering bij kapitaalverstrekkers,
zorgt ervoor dat de het volume van de bedrijfsinvesteringen ook in 2010 nog onder druk blijft. Naar verwachting neemt het investeringsvolume dit jaar af met
gemiddeld 5%, waarbij aan het eind van het jaar het volume wel weer gaat toenemen. Voor 2011 verwachten we een toename van het investeringsvolume met
2¾%. Gezien de cumulatieve daling van de investeringen –sinds het tweede
kwartaal van 2008 met bijna 22%– is dat slechts een zeer beperkt herstel.
Box 1: Voorraadafbouw industrie ten einde?
Net als in veel andere landen teerden Nederlandse ondernemers in de industrie
in 2009 flink in op de voorraden. In december 2009 hielden zij ruim 11% minder
voorraad gereed product aan dan in oktober 2008 (figuur 4). In combinatie met
een dalende eindvraag leidde dat in 2009 tot een krimp van de industriële productie met gemiddeld bijna 9%. In de tweede helft van 2009 daalde wereldwijd
het tempo van de voorraadafbouw, wat wereldwijd tot een vraagimpuls in de
productieketen leidde. In het laatste kwartaal van 2009 nam het volume van

Figuur 3: Producenten minder somber
86

Figuur 4: Einde aan de voorraadafbouw?
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de voorraad eindproduct met gemiddeld 2,3% af ten opzichte van het vorige
kwartaal. Een kwartaal eerder bedroeg de daling nog ruim 9%. In het vierde
kwartaal van 2009 waren de voorraden en de buitenlandse handel de enige
bestedingscategorieën die positief bijdroegen aan de groei in dat kwartaal
(figuur 1).
Het voorraadniveau is in de afgelopen maanden inderdaad gedaald. In de afgelopen vijf maanden was het percentage ondernemers dat aangaf de voorraden
gereed product te groot te vinden nog maar net iets groter dan het percentage
ondernemers, dat deze te klein vindt (figuur 4). Tot dan toe was de eerste groep
ondernemers geruime tijd overtuigend in de meerderheid. Het einde van de
voorraadafbouw kan een impuls betekenen voor de industriële productie.
Economische gevoelstemperatuur hoger door meevallende werkloosheid
Op de consument hoeven producenten vooralsnog niet te rekenen.=Het volume
van de consumentenbestedingen was in december opnieuw 2,6% lager dan een
jaar eerder (figuur 5). In 2009 gaf de consument gemiddeld 2,7% minder uit
dan in 2008. Het basiseffect speelt ook bij deze bestedingscategorie een rol.
Maar omdat de sterkste daling bij de bestedingen door consumenten pas in
februari plaatsvond, zal het basiseffect vooral vanaf dat moment optreden.
In de komende maanden zullen de cijfers over ontwikkeling van het consumptievolume dan ook een positiever beeld schetsen. Toch zijn de verwachtingen voor
2010 niet erg hooggespannen. De koopkracht daalt voor de meeste mensen, de
werkloosheid stijgt verder en grote vermogenswinsten die kunnen worden aangewend voor consumptie, bijvoorbeeld op de aandelenmarkten, liggen ook dit
jaar waarschijnlijk niet in het verschiet. Met naar schatting een nulgroei van het
volume van de consumentenbestedingen in 2010 en een groei van ½% in 2011
lijkt een consumentengeleid herstel nog ver weg (box 2).

Figuur 5: Consument nog altijd terughoudend
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De werkloosheid neemt nu al veertien maanden op rij toe en kwam uit op 5,6%
in januari. In 2009 kwamen er in totaal 109.000 werklozen bij. Het stijgingstempo in de eerste helft van 2009 is ongeveer even hoog als in 2002, terwijl de
economische teruggang nu veel sterker is (figuur 6). De verklaring hiervoor is
veelzijdig. De arbeidsmarkt was voor het begin van de economische crisis krap,
er komen steeds meer zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), Oost-Europeanen vertrekken deels weer naar hun land van herkomst en ook de deeltijd-WW
dempt de statistische stijging.1 Die laatste maatregel heeft slechts een tijdelijk
effect en ook de absorptiecapaciteit van de ‘flexibele schil’ van werknemers met
een flexibel contract en ZZP’ers neemt af. De werkloosheid zal in 2010 daarom
verder oplopen tot een gemiddelde van 6¼%. Ook in 2011 blijft de werkloosheid
boven de 6%. Dezelfde effecten die de toename van de werkloosheid hebben
afgeremd, zullen bij het conjunctuurherstel de afname ervan ook belemmeren.
Inflatie
Na vijf maanden van stijgende inflatie is het gemiddelde tempo van prijsstijging
in januari weer gedaald en kwam deze uit op 0,8 procent. De afname in het
inflatietempo is vooral te danken aan een daling van de energieprijzen in
januari. De daling bedroeg ruim 17% ten opzichte van een jaar eerder. Door de
recente stijging van de olieprijs en de daling van de euro-dollarkoers zullen de
prijzen van energie en brandstoffen in de komende maanden stijgen. Ook de
goederen en diensten die worden ingevoerd uit het buitenland zullen door de
koersdaling duurder worden betaald.

1

Voor een uitgebreide analyse van de verschillen tussen de situatie op de arbeidsmarkt nu
en die in de jaren tachtig, zie het artikel ‘Het angstbeeld van de jaren tachtig’, in de
Rabobank-publicatie ‘Visie op 2010’.

Figuur 7: Inflatie hoger dan EU-gemiddelde
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Figuur 8: Minder spaargeld bij banken
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De opwaartse druk op de inflatie wordt echter tegengewerkt door de overcapaciteit in de economie. De kerninflatie (waarbij prijsveranderingen van voedsel en
energie niet worden meegenomen) daalde in de tweede helft van 2009 en kwam
in januari uit op 1%. De dalende investeringen in 2010 en de terughoudende
consument zorgen voor aanhoudende neerwaartse prijsdruk in 2010 en 2011.
Gemiddeld komt de inflatie dit en volgend jaar naar verwachting uit op zo’n 1%.
In december kwam de Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode voor het eerst lager uit dan het eurozone-gemiddelde. In januari
was de Nederlandse geharmoniseerde consumentenprijsindex met 0,4% zelfs
een half procentpunt lager dan het gemiddelde van de eurozonelanden. In 2009
lag de Nederlandse inflatie juist een stuk hoger dan het gemiddelde in de landen
van de eurozone (figuur 7). Dat heeft vooral te maken met de vertraagde doorwerking van de veranderingen in de olieprijs in de Nederlandse energieprijzen.
Box 2: Consument spaart minder bij banken
In de laatste drie maanden van 2009 namen de spaartegoeden van Nederlandse
huishoudens in totaal met zo’n € 4,2 miljard af. Het komt niet vaak voor dat
meer maanden achter elkaar meer geld wordt opgenomen dan ingelegd. Voor
het laatst gebeurde dit in het najaar van 2005. Als redenen voor de afname van
de spaartegoeden noemt DNB de lage spaarrente, een hoger rendement op
andere markten en de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt. In het totaal
stond er aan het eind van vorig jaar zo’n € 285 miljard op spaarrekeningen in
Nederland, 13% meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Sinds januari
2009 zijn de tegoeden die de Nederlandse huishoudens bij banken aanhouden
fors gestegen (figuur 8). Toch heeft de afname van de spaartegoeden nog niet
geleid tot extra consumptie in november en december 2009 (figuur 5).
Ondanks de oplopende werkloosheid is het consumentenvertrouwen in de loop
van 2009 fors verbeterd. Hoewel het negatieve cijfer nog altijd wijst op een
overwegend pessimistische kijk op de ontwikkelingen van de Nederlandse
economie, is de relatieve verbetering van de stemming onder consumenten in de
afgelopen maanden wellicht een teken van afnemende onzekerheid. Juist die
onzekerheid zette huishoudens er in het afgelopen jaar toe aan om fors meer te
gaan sparen.
De onzekerheid werd versterkt door verslechterende omstandigheden op de
arbeidsmarkt en vermogensverliezen. In 2008 daalde het financiële vermogen
van huishoudens met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder (figuur
9). De huizenprijs daalde in 2009, waardoor ook de overwaarde op de eigen
woning afnam. Een deel van het op de beurs geleden verlies werd in de loop van
2009 weer goedgemaakt. In het tweede en derde kwartaal van 2009 steeg het
financiële vermogen met respectievelijk 9,4% en 8,4% ten opzichte van het
vorige kwartaal.
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De toename van het spaargeld bij banken in 2009 komt geheel op het conto van
rekeningen zonder vaste looptijd. De tegoeden op rekeningen met een vaste
looptijd zijn in diezelfde periode juist gedaald (figuur 8). Een toename van de
spaartegoeden zonder vaste looptijd bij een lage rente is kenmerkend voor een
periode van grote onzekerheid. Het vertrouwensherstel onder consumenten, in
combinatie met het recordniveau aan direct opvraagbare spaartegoeden, kan in
de komende maanden voor extra bestedingen zorgen.
Val kabinet biedt kansen, maar vormt ook een risico
Vallen en opstaan. Dat gold ook voor het vierde kabinet Balkenende, dat eind
februari sneuvelde op de kwestie Uruzgan. Hoe gemakkelijk een nieuw kabinet
kan opstaan, moet nog blijken bij de verkiezingen en bij de formatie die volgt.
Aan de val van het kabinet in crisistijd kleven risico’s, maar het biedt ook kansen. De parlementsverkiezingen op 9 juni dwingen partijen om zich duidelijk uit
te spreken over de beleidsvoornemens en ombuigingsmaatregelen die de overheidsbegroting weer op orde moeten brengen. Die duidelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwensherstel.
Tegelijkertijd zijn bezuinigingen geen populair verkiezingsthema. De formatie
van een nieuw kabinet betekent bovendien dat er soms politieke compromissen
moeten worden gesloten. Daarnaast kan de formatie van het nieuwe kabinet,
afhankelijk van de verkiezingsuitslag, nog wel eens een lastige en tijdrovende
klus blijken. Tot die tijd wordt ons land bestuurd door een demissionair kabinet
(of een rompkabinet met gedoogsteun van de Tweede Kamer) dat slechts op de
winkel past en geen (controversiële) besluiten meer neemt. Zo is het maar de
vraag wat dat betekent voor de invoering van de Crisis- en Herstelwet, die nog
door de Eerste Kamer moet worden behandeld. Of de verhoging van de AOWleeftijd, die een politiek voldongen feit leek. Ook met de (aankomende) voor-

Figuur 9: Vermogensverliezen groot
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stellen van de ambtelijke werkgroepen, die in opdracht van het kabinet de
bezuinigingsmogelijkheden in kaart brengen, zal voorlopig niets gebeuren.
Intussen loopt het begrotingstekort, zonder maatregelen, dit jaar op tot zo’n
6¼% van het BBP. Ook de overheidsschuld ligt met ruim 68% van het BBP in
2010 ruim boven de Europese norm uit het Stabiliteits- en Groeipact.
Tot besluit
Een stevig herstel waar aan het einde van 2009 nog voorzichtig op werd gehoopt, bleef aan het begin van dit jaar uit. De groei keerde weliswaar terug,
maar recente cijfers laten vooral stabilisatie zien. En dat is, na de dramatische
cijfers in 2009, hoe dan ook goed nieuws. Ook het uitblijven van een explosieve
groei van de werkloosheid moet velen (vooral diegenen mét een baan) optimistisch stemmen.
Maar het herstel wordt vooralsnog vrijwel geheel gedreven door de toegenomen
vraag op de wereldmarkten. En die toename is weer vooral toe te schrijven aan
omvangrijke stimuleringspakketten van overheidswege, het accommoderende
beleid van centrale banken en de tijdelijke vraagimpuls als gevolg van de vertraging in het tempo van de voorraadafbouw. In 2010 zullen deze factoren aan
kracht verliezen. De binnenlandse groeimotor –de vraag door Nederlandse consumenten en bedrijven naar in ons land geproduceerde goederen en diensten– is
in 2010 nog niet in staat om het stokje over te nemen. Dat betekent dat het
herstel, dat veelbelovend begon, in de loop van 2010 wat van het tempo zal
verliezen.
Ook na 2010 blijven de gevolgen van de financiële en economische crisis ons
land achtervolgen. De overheid kampt met een fors tekort op de begroting. Dat
gat moet in de komende jaren worden gevuld en worden omgezet in een overschot. Want de vergrijzing zorgt in de komende jaren voor extra druk op de
overheidsbegroting, door stijgende uitgaven aan zorg en de AOW, terwijl de
werkzame beroepsbevolking die de lasten moet dragen afneemt. De opgave
waar het nieuwe kabinet voor staat is er één van vele miljarden euro’s. De
daarvoor benodigde ombuigingsmaatregelen zullen soms ingrijpend en pijnlijk
zijn. Ze zullen in de komende jaren zwaar blijven wegen op de groei van de
economie. Het herstel gaat, kortom, ook in de komende jaren met vallen en
opstaan.

Anke Struijs
A.C.A.Struijs@rn.rabobank.nl
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Langzaam herstel, grote verschillen
Na een diepe recessie heeft de economie van de eurozone heel voorzichtig de
groei weer hervat. Maar het herstel is broos en nog te weinig gedragen door
consumptie en investeringen. Grote verschillen in de gevolgen van de recessie
hebben het economische beeld van de eurozone flink veranderd.
Pas op de plaats
De economie van de eurozone heeft in de tweede helft van 2009 voorzichtig de
eerste stappen uit de recessie gezet. De groei van het BBP-volume met 0,4%
kwartaal-op-kwartaal in het derde kwartaal werd in het vierde kwartaal gevolgd
door een groei van 0,1% (figuur 1). Door deze terugval in de groei lijkt het herstel alweer voorbij voordat het begonnen is. Wij verwachten evenwel dat het
herstel in de eerste helft van 2010 weer wat aan kracht zal winnen, maar wel
broos blijft.
Zowel de recessie als het herstel tot nu toe kunnen goed worden afgelezen aan
de ontwikkelingen in de industrie. De hernieuwde groei is te danken aan het
opveren van de wereldhandel en het minder hard afbouwen van de voorraden
door bedrijven. De wereldhandel bleef in het vierde kwartaal van 2009 hard
groeien en trok daarmee ook de export van de eurozone omhoog. De binnenlandse vraag daalde vrijwel niet meer. Dat de groei van de industriële productie
toch terugviel, lijkt er op te wijzen dat de afbouw van de voorraden, die in het
derde kwartaal fors aan tempo had verloren, toch weer is hervat. Dit heeft er
samen met de toegenomen export voor gezorgd dat producenten hun voorraden
eindproduct inmiddels als zeer laag beschouwen (figuur 2). Zelfs bij een gelijkblijvende eindvraag zal de productie daardoor de komende kwartalen kunnen
stijgen. Koppelen we daar onze verwachting voor een verder herstel van de
wereldhandel aan, dan ligt een nieuwe opleving in de groei van de industriële
productie voor de hand. Deze verwachting wordt ondersteund door het tot en
met februari sterk gestegen producentenvertrouwen in de industrie.

Figuur 1: BBP eurozone, groei en volume
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De door ons verwachte opleving in de economische groei kan niet worden gezien
als een teken van duurzaam economisch herstel. In de loop van 2010 worden de
positieve impulsen van de voorraadcyclus zwakker en voorzien wij een terugval
in de groei van de wereldhandel. Verdere economische groei zal dan gebaseerd moeten zijn

Figuur 3: Toename werkloosheid
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terugvalt in recessie, voorzien wij echter niet.
Ondanks de nieuwe opleving in de economische groei blijft het tempo van het herstel zeer
zwak, zeker gezien de forse krimp die er aan
vooraf ging. Van begin 1995 tot en met het
derde kwartaal van 2008 was de kwartaal-op-

kwartaal groei van het BBP-volume gemiddeld ruim 0,5%. Wij verwachten een
gemiddelde groei in de eerste vier kwartalen na de recessie van tussen de 0,3%
en 0,4% en in de tweede helft van 2010 zelfs nog weer iets lager. Per saldo verwachten we voor dit jaar een reële BBP-groei van zo’n 1¼%, in 2011 gevolgd
door een wat steviger maar nog altijd niet erg uitbundige 1½%.
Loonkosten nog niet onder controle
De werkloosheid is in het eurogebied snel opgelopen (figuur 3). Het tempo
waarmee de werkloosheid opliep, bereikte in het eerste kwartaal van 2009 een
piek, maar is ondanks een forse daling nog steeds erg hoog. In het vierde kwartaal steeg het aantal werklozen ten opzichte van een kwartaal eerder nog met
ruim 300 duizend. Opvallende uitschieters zijn Spanje (verantwoordelijk voor
ruim de helft van de stijging in het aantal eurozonewerklozen) en Ierland, waar
het werkloosheidspercentage sinds januari 2008 met respectievelijk 10,5%-punt
en 8,7%-punt toenam, tegen 2,7%-punt voor de eurozone totaal.
Ondanks de forse werkloosheidsstijging is de krimp van werkgelegenheid achtergebleven bij de krimp van de productie. Door de lagere arbeidsproductiviteit is
de groei van de arbeidskosten per eenheid product in het eurogebied stevig toegenomen (figuur 4). Ook hier is de ontwikkeling in de industrie weer dominant.
Terwijl de arbeidskosten per eenheid product in de bouw en de zakelijke dienstverlening in het derde kwartaal niet meer toenamen, is de groei in de industrie
nog zeer hoog. Een herstel van de productievolumes en lagere lonen kunnen
helpen bij het naar beneden brengen van de kostengroei. Maar gezien de rigiditeit van nominale lonen en de beperkte productiegroei die wij verwachten,
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voorzien wij nog een verdere daling van de werkgelegenheid en dus een verdere
stijging van de werkloosheid, tot gemiddeld 10½% in 2010.
Onzekerheid troef
Het afgelopen jaar daalde het particuliere consumptievolume in de eurozone met
1%. Consumenten hielden door onzekerheid en vermogensverlies de hand stevig
op de knip. Als gevolg van de toegenomen besparingen is de consumptie in het
afgelopen jaar achtergebleven bij de inkomensontwikkeling. Door overheidsbeleid in de vorm van inkomensondersteuning en autosloopregelingen is een nog
grotere daling voorkomen. Dit jaar zal het ondersteunende overheidsbeleid minder sterk worden. Autosloopregelingen lopen af en in de landen met de grootste
begrotingstekorten trekken overheden zich noodgedwongen terug. De werkloosheid zal dit jaar nog verder oplopen en de loongroei zal verder terugvallen.
Bovendien zal de inflatie dit jaar weer positief zijn, terwijl het prijspeil vorig jaar
per saldo nauwelijks steeg. Vanuit de reële inkomensgroei valt daardoor geen
sterk herstel van de consumptie te verwachten. Een belangrijke bepalende factor
vormt daardoor het consumentenvertrouwen.
Door het uitblijven van een depressiescenario en oplopende beurskoersen is het
consumentenvertrouwen vanaf maart 2009 snel, maar slechts gedeeltelijk, hersteld (figuur 5). Hoewel de consument historisch gezien nog steeds zeer pessimistisch is, lijkt er ruimte om de hand iets minder krampachtig op de knip te
houden. Voor 2010 en 2011 verwachten we door een daling van de spaarquote
een kleine groei van de reële consumptie met ¼% en 1%. Voorwaarde daarvoor
is wel dat er niet te veel nieuwe hoofdstukken aan het Griekse drama van de
afgelopen maanden worden toegevoegd. Daarnaast zal geen regering in Europa
er dit jaar aan ontkomen om bij de presentatie van de begroting voor 2011
slecht nieuws te brengen. Hoe vervelend het nieuws wordt en of de consument
zich daardoor uit het veld laat slaan, is moeilijk in te schatten.

Figuur 4: Arbeidskosten per eenheid product
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Weinig aanleiding voor extra investeringen
Door de grote daling van het BBP in 2009 en het beperkte bestedingsherstel nadien is het gebruik van de beschikbare productiecapaciteit nog steeds bijzonder
laag (figuur 6). Ook met de door ons verwachte opleving in de groei in de eerste helft van

Figuur 6: Bezettingsgraad maakindustrie
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ringen met 1¾%. De bedrijfsinvesteringen
laten ten opzichte van 2009 een kleine krimp
laten zien, terwijl ook de investeringen in woningen dit jaar nog afnemen. In
Spanje en Ierland is de correctie na een jarenlange huizenmarktboom nog niet
voorbij. Maar ook in andere landen nemen de investeringen in woningen door de
lange doorlooptijd van bouwprojecten nog af.
Overheid komt met slecht nieuws
Door de recessie zijn de overheidsfinanciën in alle landen van de eurozone uit
het lood geslagen. Voor een groot deel is dit het gevolg van automatische stabilisatoren (lagere inkomsten uit belastingen, hogere uitgaven aan uitkeringen).
Actief overheidsbeleid om de economie te stimuleren heeft de tekorten nog
verder verhoogd. De landen met de grootste tekorten (Portugal, Ierland,
Griekenland, Spanje) hebben inmiddels beleid aangekondigd om deze terug te
dringen. Dit jaar zal duidelijk worden hoe snel en hoe hard de overige landen
hun tekorten terug willen dringen. We nemen op basis van de huidige begrotingen voor 2010 aan dat de bijdrage van overheidsuitgaven aan de economische groei dit jaar al kleiner zal zijn dan in 2009. Voor 2011 dragen de overheidsuitgaven net zo veel bij als in 2010. Het begrotingstekort voor de eurozone
als geheel verbetert daardoor nauwelijks. Omdat er nog de nodige bezuinigingsvoorstellen kunnen worden gepresenteerd en in gang worden gezet, kan de bijdrage van de overheid aan de groei in 2011 lager uitvallen dan we nu verwachten. Los van de directe overheidsbestedingen kunnen maatregelen in de sfeer
van overdrachten (uitkeringen en subsidies) en belastingen voor negatieve
effecten op de consumptie zorgen. Voor 2011 is er dus met nadruk een risico dat
de economische groei negatief zal worden beïnvloed.

Maart 2010

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

21

Eurozone
Inflatie weer even omhoog
Na vijf maanden van negatieve inflatie is de jaar-op-jaar stijging van de consumentenprijsindex sinds november weer positief (figuur 7). De omslag is vrijwel
volledig te verklaren door ontwikkelingen in de energieprijzen. Gezien de ontwikkeling van de olieprijs zal de energiebijdrage aan de inflatie in de loop van
het jaar weer snel afnemen. Hogere voedselprijzen en een zwakkere euro
kunnen de inflatie de komende maanden enigszins op peil houden. Ondanks de
forse stijging van de arbeidskosten per eenheid product is de kerninflatie sinds
het najaar van 2008 gestaag gedaald. Zoals hierboven beschreven verwachten
wij dat producenten de groei van de arbeidskosten onder controle zullen proberen te krijgen. Als dit lukt, kan het margeverlies worden beperkt en wordt het
gemakkelijker om de prijzen slechts beperkt te verhogen, of zelfs te verlagen.
Gezien het door ons voorziene langzame herstel van de eindvraag zal hier alle
aanleiding toe zijn. De prijsdruk blijft daardoor tot in 2011 zeer beperkt.
Grote verschillen
Hoewel alle landen van het eurogebied in recessie zijn geraakt, zijn de verschillen in de opgelopen schade groot. Daarbij is niet alleen de omvang van de economische krimp in 2009 van belang, maar met name ook de terugval in de groei
ten opzichte van eerdere jaren (figuur 8). Als overheidsbegrotingen, werkgelegenheidsgroei, immigratie, participatie en verwachtingen van bedrijven en huishoudens gebaseerd zijn op de hoge groei van de voorliggende periode, is de
ontwrichting door een sterke terugval van de groei extra sterk. In de periode
2002-2007 was de gemiddelde BBP-groei in Spanje 3,4%. Met een krimp van
3,6% in 2009 is de groei dus 7%-punt teruggevallen. In Portugal, dat voor de
recessie gemiddeld nog geen 1% per jaar groeide, was de terugval in de groei
tot een krimp van 2,8% veel minder heftig. De verschillen tussen landen zijn op
deze manier bekeken sinds begin jaren negentig niet meer zo groot geweest als
nu.

Figuur 7: Inflatie eurozone
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Figuur 8: Terugval in BBP-groei
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Bovendien hebben nog niet alle landen zich van recessie weten te ontdoen.
Griekenland en Spanje bleven tot eind 2009 in recessie, terwijl Italië en waarschijnlijk ook Ierland na één kwartaal groei weer terugvielen in krimp. Als we
kijken naar de voorspellingen voor de economische groei in 2010 en 2011, dan
zien we opvallend kleine verschillen. Terwijl de BBP-groei in het eurogebied in
2009 tussen de -7% (Ierland) en -2% (Griekenland) lag en het gemiddelde voor
2002-2007 tussen de 0,9% (Portugal) en 5,5% (Ierland), zal de gemiddelde
jaargroei in 2010-2011 tussen de -½% (Griekenland) en +1¾ % (Duitsland)
liggen. Deze kleine groeiverschillen zullen er echter toe leiden dat de in 2009
ontstane grote verschillen in productievolumes en bezettingsgraden ook in 2010
en 2011 blijven bestaan.
De verschillen in de effecten van de recessie zorgen overigens nog voor een
ander belangrijk verschil. Ten opzichte van de afgelopen jaren wordt er door een
aantal landen haasje over gespeeld. De harde groeiers van 2002-2007 blijven in
2009-2011 achter. Achterblijvers van de eerdere periode komen meer in de
buurt van het gemiddelde. Ierland en Spanje krijgen te maken met een herbalancering van de economie. Samen met Griekenland zullen deze landen ook
veel last krijgen van de nodige bezuinigingen om de overheidsfinanciën onder
controle te houden. Finland deint mee op de heftige golven van expansie en
recessie die door de Baltische buren zijn gecreëerd. Frankrijk en Duitsland komen relatief sterk uit deze recessie. Frankrijk voert daarbij de boventoon, omdat
de recessie daar relatief mild is geweest. In beide landen heeft de overheid de
mogelijkheid gehad om de economie ook dit jaar nog te ondersteunen. De noodzaak om het begrotingstekort terug te dringen is er wel, maar is minder groot en
minder acuut. En grote structurele aanpassingsprocessen zoals in Spanje en
Ierland zijn in deze landen niet aan de orde. Een doorkijkje naar de komende
jaren laat dus een heel ander beeld van de eurozone zien dan we sinds de start
van de monetaire unie gewend zijn geweest.

Figuur 9: Haasje over in de eurozone
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Puinruimen na de recessie
Ondanks een verwachte groeivertraging dit jaar lijkt het herstel van de Amerikaanse economie door te zetten. Dat biedt de overheid de mogelijkheid de
overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Behalve bezuinigingen lijken
belastingverhogingen uiteindelijk onvermijdelijk. Dit zal ook leiden tot lagere
economische groei op de lange termijn.
Groei neemt af, herstel zet door
De Amerikaanse economie is halverwege 2009 uit een diepe recessie van anderhalf jaar geklommen en maakte in het laatste kwartaal van vorig jaar zelfs een
groeispurt van maar liefst 5,9% volgens de tweede schatting. Voor een groot
deel is deze groeispurt echter veroorzaakt door de broodnodige voorraadopbouw
van bedrijven, na een langdurige krimp in de voorraden. Ook de bedrijfsinvesteringen namen weer toe, na vijf opeenvolgende kwartalen van krimp. De consumptiegroei en de groei van investeringen in woningen namen daarentegen af.
Terwijl de Amerikaanse industrie weer op gang komt, ligt de huizenmarkt nog
aan het infuus van de overheid en de centrale bank. De overheid is huizenkopers
tegemoet gekomen met onder meer een belastingvoordeel voor starters op de
woningmarkt, terwijl de Fed met een extreem lage beleidsrente en kwantitatieve
verruiming de hypotheekrente in bedwang houdt. Desondanks maakt de huizenmarkt een lethargische indruk. Echt vreemd is dit niet als we in aanmerking
nemen dat potentiële huizenkopers nog steeds worden geconfronteerd met een
grote inkomensonzekerheid. De werkloosheid ligt nog steeds in de buurt van
10% van de beroepsbevolking. Afgaande op het patroon van de vorige twee
recessies, zou het tot het derde kwartaal kunnen duren voor we een aanhoudende banengroei en reductie van de werkloosheid tegemoet kunnen zien. Dit zou
huizenkopers meer lucht kunnen geven en een houdbaar herstel van de huizenmarkt bespoedigen. Tot die tijd moeten we rekening houden met een bescheiden
groei van de consumptieve bestedingen en de investeringen in woningen.
Bovendien zal het positieve effect van de voorraadopbouw van bedrijven op het

Figuur 1: Inkoopmanagersindices

Figuur 2: Consumentenvertrouwen
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BBP in de loop van het jaar afnemen. Daarom verwachten we dat de economische groei in de loop van 2010 terugvalt. Toch lijkt de opleving wel door te zetten. Het bedrijfsleven laat een sterk herstel zien en snijdt niet meer op grote
schaal in het personeelsbestand. Het herstel van de aandelenmarkten en huizenprijzen heeft de negatieve vermogenseffecten op de consumptie aanzienlijk
verminderd. De lage beleidsrente en kwantitatieve verruiming door de Fed en
het stabiliteitsplan van de overheid hebben het financiële systeem overeind gehouden en de kredietverlening aan bedrijven en consumenten op peil gehouden.
Het gevaar van een deflatiespiraal waarin afnemende consumptie en dalende
prijzen elkaar versterken, lijkt geweken.
Obama probeert begrotingstekort om te buigen
Nu de reële economie en de financiële sector lijken te zijn gestabiliseerd, moeten de enorme begrotingstekorten als gevolg van de steunmaatregelen weer
worden afgebouwd. In februari presenteerde president Obama zijn budgetvoorstel voor het belastingjaar 2011 (oktober 2010-september 2011). Na een begrotingstekort van 9,9% van het BBP in 2009, zal dit in 2010 verder oplopen tot
10,6%. Maar in 2011 –als de economie weer voldoende is hersteld– wil Obama
het mes in de overheidsuitgaven zetten. Een bevriezing van discretionaire nietdefensieuitgaven gedurende drie jaar en bezuinigingen op defensie na 2011 zouden het begrotingstekort moeten terugdringen tot 8,3% in 2011, 5,1% in 2012
en uiteindelijk 4,2% in het belastingjaar 2013 (het laatste belastingvoorstel van
Obama’s eerste presidentiële termijn)1.
Bezuinigingsplannen lijken optimistisch
De ironie wil dat op dezelfde dag dat Obama zijn begrotingsvoorstel bekend
maakte, het nieuws naar buiten kwam dat de Amerikanen hun defensie1

Office of Management and Budget (2010), Budget of the U.S. Government, FY 2011

Figuur 3: Huizen- en aandelenprijzen
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inspanningen in de Golfregio wilden opschroeven in reactie op de halsstarrige
houding van Iran. Structureel lagere defensieuitgaven vereisen echter een
vergaande wijziging in het buitenlandse beleid van de VS. Tot op heden lijkt hier
geen sprake van te zijn. De geplande bezuinigingen op defensie lijken daarom
een element van ‘wishful thinking’ te bevatten. Maar zelfs als het de VS lukt in
2012 en 2013 in de defensieuitgaven te snoeien, dan zou het begrotingstekort
nog steeds hoger uitkomen dan de 3,0% BBP die de meeste economen uiteindelijk als houdbaar zien, zeker voor een land dat in zijn geheel een stevig spaartekort kent. Het begrotingsvoorstel van Obama is dan ook aanmerkelijk minder
ambitieus dan de plannen van Griekenland. Bovendien zijn de kosten van de
bestrijding van de recessie niet het enige probleem voor de overheidsfinanciën.
Een veel groter probleem vormen de oplopende kosten van de welvaartsstaat.
De vergrijzing van de bevolking en de stijgende kosten van de gezondheidszorg
drijven de kosten van programma’s als Social Security (pensioenen en arbeidsongeschiktheid) en Medicare (gezondheidszorg) in de komende jaren sneller op
dan de daarvoor bestemde loonbelastinginkomsten. Het kredietbeoordelingsagentschap Moody’s was dan ook niet onder de indruk van het begrotingsvoorstel van Obama en gaf aan dat het voorstel een kleine stap is op weg naar een
houdbaar niveau van de staatsschuld, maar dat meer nodig is om de Aaa-rating
van het land te behouden.
Belastingverhogingen zijn onvermijdelijk
De mogelijkheden om te bezuinigen zijn echter beperkt. Uiteindelijk zullen de
belastingen omhoog moeten. Het goede nieuws is dat de VS op dit vlak nog
behoorlijk wat speelruimte heeft. De totale belastinginkomsten (inclusief lokale
belastingen) bedroegen in 2007 slechts 28,3% van het BBP. In buurland Canada
is dit al 33,3%, in het Verenigd Koninkrijk 36,6% en in Nederland 38,0%. Een
verhoging van de belastingdruk in de VS tot het niveau van Canada zou dus
–ceteris paribus– al voldoende zijn om in 2013 een begrotingsoverschot te

Figuur 6: Vertrouwen van de Amerikaanse
consument

Figuur 5: Werkloosheid
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Verenigde Staten
creëren2. Belastingverhogingen zouden bovendien kunnen bijdragen aan het
oplossen van de structurele onevenwichtigheden in de Amerikaanse economie.
Het handelstekort van de Amerikaanse economie met de rest van de wereld is
de keerzijde van het begrotingstekort van de overheid en het tekort aan besparingen in de particuliere sector.
Het huidige belastingstelsel in de VS is vooral gericht op het inkomen. Een belasting op consumptie zou echter de spaarzin van Amerikaanse consumenten
kunnen aanwakkeren. Door zo’n maatregel kunnen tegelijkertijd het begrotingstekort en het spaartekort onder particulieren worden aangepakt, waardoor ook
het handelstekort op beide fronten kan worden teruggedrongen2. De politieke
verhoudingen in de VS vormen voorlopig een belangrijk obstakel voor substantiële belastingverhogingen. Bovendien lijkt het draagvlak voor de broodnodige
hervormingen vooralsnog te ontbreken in het Congres, waar Democraten en
Republikeinen elkaar in een wurggreep houden. Vroeg of laat zullen belastingverhogingen echter onvermijdelijk zijn, omdat de kosten van programma’s als
Social Security en Medicare de komende jaren uit de pan gaan rijzen. Hogere
belastingen zullen natuurlijk in eerste instantie wel tot een lagere economische
groei leiden, maar dat geldt ook voor de hogere kapitaalmarktrentes die beleggers in schatkistpapier zullen eisen als de Amerikaanse begroting niet op orde
wordt gebracht. In het geval van belastingverhogingen is er tenminste sprake
van een duurzame groei, terwijl een gebrek aan begrotingsdiscipline uiteindelijk
kan leiden tot een volgende financiële crisis.
Opwaarts potentieel kapitaalmarktrentes
De zorgen over de begrotingsperikelen in de VS zijn het afgelopen jaar bij verschillende marktpartijen opgelopen. Met name de Chinezen , die op grote schaal
Amerikaans schatkistpapier hebben opgekocht, stellen het onderwerp regelmatig
aan de orde. Vooralsnog heeft dat niet geleid tot een sterk oplopende rente op
Amerikaans schatkistpapier. Voorlopig houdt de fragiliteit van het economisch
herstel de kapitaalmarktrentes in bedwang. Sinds juni 2009 maakt de 10-jaars
rente op schatkistpapier zijwaartse bewegingen tussen de 3,1% en 4,1%, na
een scherpe stijging van het dieptepunt van 2,1% in december 2008. Het begrotingstekort is echter een probleem dat boven de Amerikaanse kapitaalmarkt zal
blijven hangen en vormt een belangrijke bron van opwaarts potentieel in de
renteniveaus. Maar ook als de begrotingsperikelen niet uit de hand lopen, verwachten wij dat de kapitaalmarktrente in de VS in de loop van het jaar zal gaan
oplopen als de eerste beleidsrenteverhogingen door de Fed naderbij komen,
zodra de economie hier in de ogen van de centrale bank sterk genoeg voor is.
2

Bron: OECD (2008), Revenue Statistics 1965-2007. Uiteraard is de ceteris paribus clausule niet realistisch, maar dit cijfervoorbeeld beoogt te illustreren dat de benodigde tekortreductie niet onoverkomelijk is als we naar de speelruimte voor belastingverhoging kijken.
3
C. Fred Bergsten, The Next Financial Challenge. Why Washington must reduce deficits,
balance the budget, and embrace a declining dollar- or face another crisis. Foreign Affairs,
p.20-38, November/December 2009.
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China
Goud aan eind van de regenboog?
Wanneer wordt China een volwassen economie? In de afgelopen decennia heeft
het land een sterke ontwikkeling doorgemaakt door een grotere inzet van arbeid
en het langzaam openstellen van de grenzen. Het afgelopen jaar heeft twee aspecten van China laten zien: het land kan ook
zonder de exportsector sterk groeien en het

Figuur 1: BBP-ontwikkeling
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economie ter wereld met 33% van het totale
BBP in 1820) is er nog een lange weg te gaan.
Op dit moment produceert China met 20% van de wereldbevolking slechts
ongeveer 8,5% van het mondiale BBP. China is nog steeds op weg naar een
Chinese variant van socialisme. Kort door de bocht houdt dit in dat er marktwerking bestaat in de economie, maar dat op politiek (en sociaal) niveau de
centrale overheid de touwtjes stevig in handen houdt. Aan het eind van de rit
zou China een volledig concurrerende economie moeten hebben, waarbij alle
handelsbarrières zijn verdwenen. Het afgelopen jaar bewijst volgens velen dat
het Chinese systeem werkt. De economie is sterk gegroeid, en de ‘uitwassen’
van het kapitalisme hebben China niet bereikt.
Het goud van het Chinese systeem…
China is sterker uit de crisis gekomen dan de westerse economieën. Ten eerste
werd de Chinese economie niet direct geraakt door de crisis in de financiële
sector. Daarnaast had het land de mogelijkheid om sneller en meer diepgaand in
het systeem in te grijpen dan in het westen. Het stimuleringspakket van 586
miljard dollar (12% BBP) werd gecombineerd met een sterke stijging van nieuwe
leningen. Hierdoor wist China de gevolgen van de crisis voor de economische
groei en de werkgelegenheid te beperken. Het land kon in 2009 uitstekende
groeicijfers overleggen. Gezien het doel van de regering om jaarlijks met meer
dan 8% te groeien, was het eerste kwartaal nogal zorgwekkend met een reële
groei van 6,2% j-o-j. Ook waren er serieuze twijfels over de betrouwbaarheid
van de Chinese data, omdat het groeipatroon afweek van de periodes daarvoor.
Toch bestaat er geen twijfel over de zeer goede prestaties van China in 2009. Dit
valt onder andere af te lezen aan de importcijfers en de industriële productie.
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Het land is lange tijd het enige lichtpuntje geweest in de wereldeconomie en
heeft waarschijnlijk ook daardoor weer een extra steun in de rug gekregen door
investeringen en aantrekkende binnenlandse vraag. De sterke cijfers die China
in het derde en vierde kwartaal kon overleggen, verbaasden dan ook niet. De com-

Figuur 2: Chinese groei
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gemeld zijn de stimuleringsmaatregelen van
de overheid de belangrijkste oorzaak geweest
voor de economische groei. De werkelijke toegevoegde waarde van de investeringen die uit het stimuleringspakket zijn gevloeid, zal nog moeten blijken.
Voorlopig zijn er nog voorbeelden te over van lege wegen, woningen, bedrijfspanden en steden. De verschuiving in de structuur van de economische groei in
2009 laat de impact van de overheid zien (grafiek 3). Zoals wij vaker hebben
gemeld zal de binnenlandse consumptie de rol van de overheid (investeringen)
en het buitenland (export) over moeten gaan nemen. Deze verandering komt
maar langzaam op gang, omdat de overheid er nog steeds voor kiest met name
de exportsector de kar te laten trekken. Niettemin is de huidige strategie op

Figuur 3: Structuur van economische groei
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China
termijn onhoudbaar. Niet alleen groeit het internationale protest tegen de Chinese beschermingsmuren –zoals de koppeling op een te laag niveau van de
renminbi aan de Amerikaanse dollar– ook vanuit het binnenland zal de roep om
goedkopere buitenlandse producten sterker
worden. Dan zal blijken dat China nog ver weg
Figuur 5: Nieuwe leningen
is van een volledig concurrerende economie.
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Bron: Bloomberg, Rabobank
fungeren.
Grote Sprong Voorwaarts, deel II?
Als China nog zo ver verwijderd is van een volwassen economie, rijst de vraag of
de economische prestatie van de afgelopen anderhalf jaar geen Pyrrusoverwinning is. De kosten van de operatie waren namelijk hoog. Hoewel de Chinezen de
financiële rekening goed kunnen dragen, zijn de structurele lasten moeilijker te
duiden. In de afgelopen jaren heeft de overheid de banken steeds meer ruimte
gegeven om commerciëler te gaan werken. Het management werd geprofessionaliseerd en er werd meer aandacht geschonken aan voorzieningen om ook
veilig te kunnen groeien. Door politieke druk hebben de banken minder aandacht
besteed aan het inschatten van de risico’s op nieuwe leningen. Bovendien werd
het door de lage rentestand moeilijk om goede winstcijfers te overleggen zonder
de voorzieningen aan te tasten. Veel van de nieuwe leningen worden gebruikt
om oude leningen af te lossen. Als er niet weer meer leningen worden verstrekt,
zal het aantal leningen waarop niet wordt afgelost op termijn gaan stijgen.
Hierdoor kunnen banken die in de tussentijd hun voorzieningen niet op orde
hebben gebracht in de problemen komen. Problemen in de Chinese bancaire
sector zullen ons inziens niet snel leiden tot een grote economische crisis, maar
het is wel tijd voor de overheid om zich te bezinnen. Want de groeiende invloed
van de overheid op het bankwezen is gevaarlijk voor de lange termijn in China
is. Dit leidt tot inefficiënte toewijzing van kapitaal die het land niet helpt voor te
bereiden op meer concurrentie. De kosten van het overheidsingrijpen zijn in
China in tegenstelling tot in de westerse economieën niet direct te zien op de
begroting. Maar de structurele uitwerking ervan op de economie is toch ingrijpend. Naast deze structurele uitdagingen staat China op korte termijn voor de
zware taak om het uiteenspatten van zeepbellen op de huizenmarkt tegen
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te gaan. Grafiek 6 laat zien hoeveel de huizenprijzen weer zijn gestegen sinds
begin 2009. Ook de aandelenmarkt heeft zeer goed gepresteerd. Volgens overheidsofficials waren deze stijgingen op zijn minst deels toe te schrijven aan de
liquiditeit die in de markt is gezet door de
banken.

Figuur 6: Huizenmarkt en aandelenbeurs
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Wat biedt de toekomst?
We gaan ervan uit dat China niet weer de
historische fout zal maken om in zichzelf
gekeerd te raken. Dit betekent dat de structurele kwetsbaarheden van de financiële sector
zullen moeten worden aangepakt terwijl de
economie zich langzaam opent. In het binnenland zal men ook hard moeten werken aan
sociale voorzieningen die het mogelijk maken
dat de particuliere consumptie stijgt. Deze
stappen zullen energie en groei gaan kosten
op de middellange termijn.

Bron: Bloomberg, NDRC

We voorzien geen negatieve gevolgen voor de
groei in 2010. Dit jaar zal de groei tot boven
de 9% stijgen aan de hand van de stimuleringsmaatregelen en een licht herstellende externe sector. Op de middellange termijn zien we een terugval van de
groei tot onder de 8% per jaar als China structurele wijzigingen doorvoert. China
zal bovendien moeten investeren om de gevolgen van een eventueel stagnerende huizenmarkt tegen te gaan. We denken dat het land daar redelijk succesvol in kan zijn door de financiële slagkracht die het nog steeds heeft. Er staat
wellicht een pot goud aan het einde van de regenboog, maar waarschijnlijk wel
verder weg dan men denkt.

Figuur 7: Noodlijdende kredieten

Figuur 8: Economisch groeipad
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Japan
Hoopvolle blik naar buiten
De Japanse economie is de zware recessie die in het tweede kwartaal van 2008
begon en voortduurde tot het eerste kwartaal van 2009 nog altijd niet te boven.
Op kwartaalbasis groeit de economie sinds het tweede kwartaal van 2009 weer,
maar het herstel is zo gering dat op jaarbasis
nog geen sprake is van een terugkeer naar
Figuur 1: Groei herstelt, prijsdruk valt weg
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Dit is de achtergrond waartegen wij onze beoordeling van het vertrouwen van de Japanse
overheid en de centrale bank in een verder herstel van de economie moeten
afzetten. Onze conclusie is dat de autoriteiten er ondanks een redelijk tempo
van economisch herstel niet gerust op kunnen zijn dat dit een duurzaam en
stevig verankerd proces is. Onze verwachting is dan ook dat de overheid zal
blijven inzetten op maatregelen op alle beleidsvlakken om de economie te
ondersteunen en dat de centrale bank het uiterst ruime huidige beleid gedurende een langere periode zal handhaven. Wij verwachten dat de Bank of Japan op
zijn vroegst over een jaar –en waarschijnlijk pas in 2012– het monetaire beleid
zal gaan verkrappen.
0

0

Tegen het einde van 2009 groeide de economie op kwartaalbasis in reële termen
met 1,1% (4,6% geannualiseerd). De binnenlandse vraag liet in het vierde
kwartaal op kwartaalbasis een reële groei van 0,6% zien, waar deze in het derde
kwartaal nog met 0,3% daalde. De consumentenbestedingen namen op kwartaalbasis met 0,7% toe en tonen daarmee een redelijk stabiele onderliggende
groei (0,6% k-o-k in het derde kwartaal). De particuliere investeringen stegen in
het vierde kwartaal weer met 1,0% op kwartaalbasis na 2,5% krimp in het derde kwartaal. De overheidsbestedingen stegen op kwartaalbasis met 0,8%, een
groeiversnelling ten opzichte van het derde kwartaal (toen 0,1% groei) die echter gedeeltelijk teniet werd gedaan door een daling van de overheidsinvesteringen met 1,6%. Per saldo steeg de publieke vraag hierdoor op kwartaalbasis met
een bescheiden 0,4%.
Japan profiteert nog altijd van de verbeterende omstandigheden op de internationale markt, met name via zijn buurlanden. De export van goederen en diensten steeg op kwartaalbasis 5,0% en overtrof daarmee de importgroei (1,3%).
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Zoals eerder vermeld, dienen de duidelijke tekenen van verbetering in het vierde
kwartaal van 2009 te worden bezien in het licht van de diepe recente recessie en
wij verwachten dat de autoriteiten voorzichtig zullen blijven. Ook al vanwege het
feit dat de deflatie zich ultimo 2009 heeft verdiept. De BBP-deflator –een maatstaf voor het prijspeil binnen de gehele economie– daalde op jaarbasis 3,0%
(figuur 1), de sterkste terugval van de afgelopen decennia. Ook de maandelijkse
CPI-cijfers vertonen een gemiddelde daling van de prijzen op jaarbasis, al is die
met 2,0% in het vierde kwartaal van 2009 enigszins milder (figuur 2). Het verloop van de CPI-inflatie in het vierde kwartaal van 2009 toont een opgaande lijn
van -2,5% in oktober tot -1,7% in december. Deze relatieve verbetering is echter met name te danken aan de voedsel- en energieprijzen. Het onderliggende
prijsbeeld toont ook hier dat de deflatie zich tegen het einde van het jaar heeft
verdiept.
De aanknopingspunten voor het verdere herstel zijn momenteel het meest prominent zichtbaar bij de investeringen. Uit voorlopende indicatoren blijkt namelijk
dat deze sterk cyclische component van het BBP de bescheiden verbetering van
het laatste kwartaal hoogstwaarschijnlijk zal voortzetten. Vooral het orderboek
voor werktuigmachines springt eruit met een stijging van 192% op jaarbasis in
januari 2010. Opdrachten uit het buitenland stegen op jaarbasis 297% tegenover een stijging van de binnenlandse opdrachten met 78,9% (figuur 3). Dit
versterkt het beeld dat de netto-uitvoer over het vierde kwartaal laat zien,
namelijk dat Japan profiteert van de verbeterde wereldwijde omstandigheden.
De investeringsintenties uit het driemaandelijkse Tankan-onderzoek naar ondernemerssentiment blijven echter wijzen op lagere toekomstige investeringen. Dit
tij zal moeten keren om de impuls vanuit het orderboek voor machinegereedschap te ondersteunen en meer vertrouwen te krijgen in een stijgend investeringspeil, alvorens de autoriteiten gerust kunnen zijn op duurzaam en langdurig
economisch herstel.

Figuur 2: Onderliggende deflatie verdiept
% j-o-j

Figuur 3: Gereedschap voor herstel
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Emerging markets monitor
Economisch herstel zichtbaar
In de afgelopen maanden is het economisch herstel in veel opkomende markten
ingezet. Ingrijpen van de overheid, een banksysteem dat verhoudingsgewijs
weinig is geraakt door de financiële crisis en stijgende grondstofprijzen helpen
daarbij. In deze Emerging markets monitor beschouwen we het economisch
herstel in de belangrijkste opkomende markten. Speciale aandacht gaat uit naar
banken in deze landen en enkele grondstoffenmarkten. Ook kijken we naar een
aantal ontwikkelingen die in de toekomst nadelige gevolgen kunnen hebben voor
opkomende markten.
Azië leidt het economisch herstel
Het snelste herstel van de gevolgen van de mondiale economische crisis werd
aanschouwd in Azië, waar de exportgeoriënteerde economieën in de tweede
helft van het jaar weer hun exportvolumes zagen toenemen. In dit rijtje horen
onder meer de open economieën van landen als Zuid-Korea, Thailand, Vietnam,
Maleisië en Taiwan thuis. Landen met een grotere binnenlandse economie, zoals
Indonesië, India en China, kwamen met robuuste economische groeicijfers van
respectievelijk 4,6%, 6,7% en 8,3% in 2009 relatief ongeschonden uit de crisis.
Afrika werd wel geraakt, maar de terugval was mild. De economische groei viel
terug naar 1,9% in 2009 van 5,2% in 2008.
De grotere economieën van het continent presteerden goed. Algerije, Nigeria en
Egypte groeiden nog tussen de 3,5% en 5,5% in 2009. De uitzondering was
Zuid-Afrika, Afrika’s grootste economie, met een krimp van 1,8%. Deze werd
veroorzaakt door een grote daling van de binnenlandse vraag van de private
sector en een grote terugval van de buitenlandse vraag. In Latijns-Amerika is
het herstel bij grote opkomende markten zoals Brazilië en Chili ook snel ingezet,
maar deze landen zijn harder geraakt door de crisis dan India en China. De twee
laatstgenoemde landen hebben bij het herstel in Azië de kar getrokken en China
heeft ook de mondiale economie het licht aan het einde van de tunnel laten zien.

Figuur 1: Het economische herstel is ingezet
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Risico’s blijven aanwezig
Mede doordat overheden wereldwijd een expansief begrotingsbeleid hebben gevoerd in het afgelopen jaar is het economisch herstel ingezet. Overheden kunnen het herstel echter niet alleen dragen.
Bovendien is het de vraag hoe lang ze met dit

Figuur 3: Stijgende begrotingstekorten in 2009
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gere uitgaven, maar ook door lagere belastinginkomsten. Op de lange termijn is een
bijkomend risico dat overheden door de verslechterde overheidsfinanciën hogere rentes
moeten betalen om financiering aan te kunnen

-10

trekken op de kapitaalmarkt. Hierdoor zijn de

-12

risico’s op een overheidsschuldencrisis toegenomen. In het Midden-Oosten heeft dit al in
Dubai voor grote problemen gezorgd.
Afgelopen november kondigde het staatsbedrijf Dubai World aan dat het zijn schulden wil

herstructureren. Deze schuldenproblematiek zal moeten worden opgelost door
een combinatie van gedeeltelijk of vertraagd terugbetalen van schuld, het verkopen van activa, het tegen hoge rentes aantrekken van nieuwe leningen en verdere steun van Abu Dhabi. Ook Rusland kwam flink in de problemen door de
crisis: de economie kromp er in reële termen met 7,0% in 2009. Dit kwam met
name door de sterke daling van de olieprijs en de sterke afhankelijk van buitenlandse financiering door Russische bedrijven. Deze afhankelijkheid vloeit voort
uit een gebrek aan goed werkende binnenlandse financiële markten. Aangezien
zij ook zeer korte financiering aantrokken, kwam de liquiditeitscrisis hard aan.
Ook Oost-Europa is zeer hard geraakt door de crisis, voornamelijk door de aanwezigheid van grote macro-economische onevenwichtigheden zoals omvangrijke
tekorten op de lopende rekening en de overheidsbegroting, hoge buitenlandse
schulden en een zeer snelle kredietgroei. Hongarije, Bulgarije, Roemenië en de
Baltische staten (Letland, Litouwen en Estland) zijn het hardst geraakt door de
gevaarlijke combinatie van grote macro-economische onevenwichtigheden en
terugvallend vertrouwen van investeerders.
Banken dragen een steentje bij
Terwijl banken in het Westen grote verliezen moesten incasseren vanwege afschrijvingen op slechte producten, bleef dit banken in opkomende markten
grotendeels bespaard. Bovendien is de kredietverlening vorig jaar snel hersteld
na een korte periode van krimp als gevolg van het opdrogen van internationale
geldmarkten eind 2008. De initiële angst dat de kredietverlening in opkomende
markten in het nauw zou komen door het noodgedwongen inkrimpen van westerse banken werd dan ook geen werkelijkheid. Private banken in opkomende
markten bleken in staat om het gat in de kredietverlening, dat werd achter-
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gelaten door westerse banken, grotendeels op te vullen. De binnenlandse kredietverlening in opkomende markten groeide daarom in 2009 nog steeds relatief
snel, terwijl deze in de meeste westerse landen kromp of slechts matig groeide.
Ook in de komende jaren zal de kredietgroei in
Figuur 4: Binnenlandse kredietgroei in
geselecteerde landen

opkomende markten die in westerse landen
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%

%

investeringsvermogen, wat het economisch

35

35

30

30

25

25

20

20

deel van de oplossing dan deel van het

15

15

probleem.

10

10

Vanwege het positieve effect van de krediet-

5

5

groei op het herstel van de economie bestond

0

0

-5

-5

-10

-10
Verenigd Verenigde Brazilië
Koninkrijk Staten

2008

2009

China

India

Mexico

herstel weer ondersteunt. In de meeste opkomende markten waren banken daarom eerder
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2011

de kredietkraan het verst open draaiden. In
die landen waar de invloed van de overheid in
het banksysteem groot is, was het economisch

herstel dan ook sterk. China wordt met een economische groei van boven de 8%
gezien als een belangrijk onderdeel van het wereldwijde economisch herstel (zie
pagina 28). Deze groei werd deels gerealiseerd met behulp van een kredietgroei
van 28,5%. Hetzelfde geldt voor India, waar de kredietverlening met bijna 21%
toenam, en voor Brazilië, waar een kredietgroei van rond de 11% er mede voor
zorgde dat een sterke economische krimp werd voorkomen.
Hoewel politieke invloed binnen het banksysteem op de korte termijn bijdraagt
aan de economische groei, kleven er ook nadelen aan. Banken spelen een belangrijke rol bij de allocatie van kapitaal binnen een economie. Wanneer deze
allocatie wordt bepaald op basis van politieke overwegingen in plaats van zakelijke, komt de efficiëntie van de kredietverlening in het geding. In eerste instantie zal dit zich wreken op de bankensector zelf in de vorm van een toenemend
aantal wanbetalingen. Op termijn wordt de kredietverlening zo alsnog aangetast.
Bovendien zal de maatschappij als geheel de kosten moeten dragen van deze
inefficiënte allocatie van kapitaal. Dit betekent dat opkomende markten die nu
erg succesvol lijken, wellicht in de toekomst alsnog de rekening van het ogenschijnlijk succesvolle beleid krijgen gepresenteerd.
Effecten hogere grondstofprijzen positief
De grondstoffenhausse in de periode 2004-2008 stuwde de economische groei in
grondstofexporterende landen naar nieuwe hoogten. Tegelijkertijd leidde de
krapte op de voedsel- en energiemarkten tot hoge grondstofprijzen. De hoge
marges die daardoor op de productie van grondstoffen konden worden verdiend
stimuleerden investeringen in de primaire sector. Niet alleen werd er geïnves-
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=
teerd in capaciteitsvergroting, maar lag er ook een belangrijke focus op innovatie en de zoektocht naar alternatieve energiebronnen. De wereldwijde recessie
bracht echter een snel einde aan deze bloei. De vraag naar grondstoffen zoals
olie, ijzer en koper nam in verbazingwekkend
tempo af, waardoor ook de prijzen daalden.

Figuur 5: Grondstofprijzen
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verslechtering van de lopende rekening waargenomen. Voor deze landen was het einde van
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de hausse dan ook zeer welkom. In de nabije
toekomst is een herhaling van genoemde
hausse niet te verwachten. Betere weersomstandigheden, een lager vraagniveau
en de vergroting van de productiecapaciteit betekenen dat de grondstoffenproductie op de korte termijn groot genoeg is om aan de toenemende vraag te
kunnen voldoen. Op de lange termijn zullen investeringen nodig zijn om ook aan
de structurele groei van de vraag, als gevolg van bijvoorbeeld het stijgende
inkomen in grote opkomende markten zoals India en China, op te vangen. Dit
betekent dat grondstofexporterende landen zowel op de korte als op de lange
termijn blijven profiteren van de groei van de wereldeconomie en dat hun rol op
het wereldtoneel belangrijker zal worden. Omdat grondstofprijzen op de korte
termijn niet tot de recordhoogten van 2008 zullen stijgen, blijven de nadelen
voor grondstofimporterende landen binnen de perken.
Conclusie
In 2009 hebben veel opkomende markten, voornamelijk in Azië, een vlot economisch herstel laten zien. Dit is echter niet zonder risico’s gebeurd. De sterke en
wereldwijde toename van overheidsschulden heeft in Dubai al tot grote problemen geleid. Daarnaast kan een vergroting van door politieke motieven gedreven
kredietverstrekking op termijn tot een nieuwe crisis leiden. Het netto-effect van
de gestegen grondstofprijzen is vooralsnog positief. Op de korte termijn, en op
een paar uitzonderingen na, zullen opkomende markten economisch gezien dan
ook goed blijven presteren. Op die manier blijven zij vooralsnog positief bijdragen aan het herstel van de wereldeconomie.
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Economische kerngegevens
Internationale kerngegevens*
BBP-volumemutatie in %

2009

2010

2011

Verenigde Staten

-2,4

2½

2¼

EMU

-4,0

1¼

1½

Japan

-5,0

2½

2¼

2009

2010

2011

Kerngegevens Nederland
Jaar-op-jaar volumemutatie in %
BBP
Particuliere consumptie
Overheidsuitgaven
Private investeringen

-4

1¾

1¾

-2,4

0

½

3

¼

½

-14,5

-5

2¾

Uitvoer van goederen en diensten

-8,4

5

4½

Invoer van goederen en diensten

-8,9

3½

3¼

1,2

1

1

Inflatie (%)
Werkloosheid (% beroepsbevolking)

4,9

6¼

6¼

Begrotingssaldo overheid (% BBP)

-5,3

-6¼

-4¾

Saldo lopende rekening (% BBP)

6,8

7¾

7¾

8 maart 2010

+3m**

+12m**

Geldmarktrente 3-maands (%)*

Verenigde Staten

0,25

0,30

2,10

EMU

0,65

0,70

1,90

Japan

0,25

0,40

0,40

8 maart 2010

+3m**

+12m**

Swaprente 10-jaars (%)*

Verenigde Staten

3,75

4,00

5,00

EMU

3,35

3,40

3,80

Japan

1,38

1,50

1,80

8 maart 2010

+3m**

+12m**

Verenigde Staten

1,37

1,30

1,30

Verenigd Koninkrijk

0,90

0,89

0,84

123,40

121, 0

134,0

Wisselkoers ten opzichte van euro*

Japan

*

Voorspellingen afkomstig van Financial Markets Research, Rabobank International

** Prognoses over 3 respectievelijk 12 maanden

Maart 2010

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

38

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.
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.
Voor overige informatie kunt u bellen met Kennis en Economisch Onderzoek via tel.
030 - 2131398.
U kunt ons ook bereiken op het volgende e-mailadres: ‘economie@rn.rabobank.nl’.
Eindredactie:
Wim Boonstra, hoofd Kennis en Economisch Onderzoek
Redactie:
Enrico Versteegh
Productiecoördinatie:
Christel Frentz
Graphics:
Reinier Meijer
Drukkerij:
GrafiPrint B.V. Eindhoven

© 2010 - Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Nederland

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Maart 2010

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

39

KEO op internet
www.rabobank.com/kennisbank
Postadres
Rabobank Nederland
KEO (UELL
L _A.00.02)
Postbus 17100
3500 HG Utrecht
Bezoekadres
Rabobank Nederland
Eendrachtlaan 10
3521 LB Utrecht

R

