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Visie vooraf
Nazomeren bij opkomend onweer
Wereldwijd dient zich zwaar weer aan. Een geïsoleerd probleem op de Amerikaanse markt voor woninghypotheken heeft zich ontpopt tot een wereldwijde
financiële crisis. De Amerikaanse economie bevindt zich als gevolg van dalende
huizenprijzen, een wankelend financieel bestel en een scherp afgenomen vertrouwensklimaat op de rand van een recessie. Die zal zich via de internationale
handel met enige vertraging doorvertalen in een lagere groei in de rest van de
wereld. De Europese economieën vertragen daardoor eveneens, al loopt het
beeld tussen landen scherp uiteen. De inflatie staat zowel in de VS als de EMU
onder opwaartse druk. In reactie daarop zal de Fed, die de komende maanden
haar beleid verder zal verruimen, een andere afweging maken dan de ECB, die
prijsstabiliteit als eerste prioriteit blijft zien. Ook Nederland zal zich niet aan de
mondiale groeivertraging kunnen onttrekken, zij het dat ons land nog altijd ver
bovengemiddeld blijft presteren.
Nog niet zo lang geleden zou een Amerikaanse bankencrisis zich vooral lokaal
hebben voltrokken. Bij de huidige crisis blijkt echter dat deze problemen zich als
een olievlek wereldwijd hebben verspreid. Dit onverwachte neveneffect van de
golf van financiële innovaties van de laatste jaren illustreert hoezeer de meeste
landen onderling in financiële zin verweven zijn geraakt.
De vraag die rijst is: hoe heeft het zover kunnen komen? Het is inderdaad zo dat
met een restrictiever budgettair en monetair beleid en een beter toezicht op de
financiële sector in de VS veel narigheid had kunnen worden voorkomen. Maar
er is wel een geluk bij een ongeluk: dankzij de verregaande integratie van de
financiële markten worden de klappen door het gehele mondiale systeem opgevangen. Als de huidige problemen zich alleen binnen het financiële stelsel van de
VS hadden gemanifesteerd, dan was de kans groot geweest dat er grote Amerikaanse banken in de gevarenzone terecht waren gekomen. Wel is het gebrek
aan transparantie tot op de dag van vandaag een groot ongemak.
De problemen waar het financiële stelsel aan bloot staat zijn groot, maar in verhouding tot eerdere crises niet buitensporig. Toen aan het begin van de jaren ’80
de Latijns Amerikaanse schuldencrisis uitbrak was aanvankelijk de mogelijke
schade voor het Amerikaanse bankwezen nog groter. Het stelsel heeft die crisis
overleeft en zal ook de huidige schokgolf uiteindelijk doorstaan, al zullen de
gevolgen nog lang nagalmen.
Tegen de achtergrond van een wereldwijde groeivertraging houdt de Nederlandse economie zich wonderwel staande. Dankzij een krachtige eindspurt in de
tweede helft van 2007 bevindt de economische activiteit zich op een dermate
hoog niveau, dat ons reële BBP dit jaar wederom met circa 2¾% gaat groeien.
Geen reden voor paniek derhalve, al zal de activiteit ook bij ons in de loop van
het jaar aanzienlijk teruglopen. Overigens is dat voor ons land een zogeheten
‘blessing in disguise’: gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de oplopende
loonkosten en inflatie kan ons land wel een beetje afkoeling gebruiken.
Wim Boonstra
W.W.Boonstra@rn.rabobank.nl
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Geld- en kapitaalmarkten
Mogelijke stagflatie beheerst markt
Stagflatie is een woord dat economen eigenlijk niet graag in de mond nemen.
Wij ook niet. Het is een verwijzing naar de economische situatie van de jaren ’70
en begin jaren ’80, toen een reeks van oliecrises leidde tot een forse afname van
de economische groei terwijl de inflatievoet in veel landen in de dubbele cijfers
terechtkwam. Dit was het resultaat van een combinatie van veel factoren. Zo
was een aantal grote economieën al voordat de olieprijzen omhoog schoten als
gevolg van het dichtdraaien van de oliekraan in oververhitte toestand geraakt.
Producenten gaven de prijsstijgingen dan ook snel door aan eindgebruikers.
Tegelijkertijd leidden structurele rigiditeiten in de arbeidsmarkt en een onevenwichtig loonvormingsproces (met vaak automatische prijscompensatie-mechanismen) tot de befaamde loon-prijsspiraal. Hoewel de situatie op dit moment in
onze ogen volstrekt anders is (denk aan een hogere flexibiliteit van de meeste
economieën), is het opmerkelijk hoe vaak het woord stagflatie de laatste tijd
weer in de media en in de markten opduikt.
Grondstoffenprijzen sterk omhoog
Een van de oorzaken hiervan is de recente ontwikkeling op de internationale
markten voor energie en andere ruwe grondstoffen. Zo stegen de olieprijzen in
februari opnieuw naar recordhoogte. Meer in het oog springend waren de ontwikkelingen op de internationale markten voor ‘soft commodities’. Veel landen
hebben te kampen met sterk gestegen grondstoffenprijzen onder invloed van
slechte oogsten, lage voorraden, een relatief robuuste groei van de wereldeconomie en een stijgende vraag naar grondstoffen voor biobrandstof. Kazachstan kondigde op 25 februari een exporttarief aan waardoor de prijzen voor
kwalitatief hoogwaardig graan in een dag met maar liefst 22% stegen. De
graanprijzen zijn dit jaar al meer dan verdubbeld (en bijna verviervoudigd over
het afgelopen jaar).

Figuur 1: Wereld – groei en inflatie
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Geld- en kapitaalmarkten
Kapitaalmarktrentes maken een draai
Na de wereldwijde daling van de kapitaalmarktrentes sinds het uitbreken van de
kredietcrisis is er sinds begin februari een kentering opgetreden (hoewel rentes
begin maart opnieuw een duikeling maakten). Voor een gedeelte kwam dit door
bemoedigend nieuws over de Amerikaanse obligatieverzekeraars. Rating bureau
S&P haalde recentelijk een grote obligatieverzekeraar van de lijst voor een
mogelijke neerwaartse rating bijstelling. Tegelijkertijd bevestigde zij de AAA
rating van financiële gezondheid voor de twee grootste verzekeraars, wat door
de markt werd opgevat als een afgenomen risico op neerwaartse bijstellingen
van de ratings van deze en andere obligatieverzekeraars. Dat reduceert de kans
dat andere financiële instellingen opnieuw grote bedragen moeten afschrijven op
risicovolle activa. Hoewel de onzekerheid hoog blijft, leidde dit tot een afname
van de risicopremies en een terugval in de vraag naar overheidspapier.
Maar dit is slechts één verklaring voor de kentering in de rente sinds begin
februari. Ook in de financiële markten is de angst voor het stagflatiescenario – al
dan niet teretch – duidelijk toegenomen. Want ondanks de signalen dat de Amerikaanse economie nu heel dicht in de buurt van een recessie terecht is gekomen
en ook de economie in de eurozone duidelijk afkoelingstekenen vertoont, houden de kapitaalmarkten rekening met een duidelijk hogere inflatie. Dit zien we
onder andere terug in inflatie-swaps die worden verhandeld. Dit zijn contracten
die een uitbetaling hebben gekoppeld aan de ontwikkeling van de prijsindex voor
de gezinsconsumptie. De prijsontwikkeling van deze contracten geeft dus een
indicatie van de inflatieverwachting van marktparticipanten. Deze inflatie-swaps
laten sinds medio januari een stijging zien van de inflatie-verwachting in de VS
voor de komende 10-jaar van tussen de 20 en 30 basispunten (bp). Voor de
eurozone is dit iets minder. Het voert nog te ver om te stellen dat de markt een
stagflatiescenario inprijst, maar het bevestigt wel dat marktparticipanten een
verhoogd inflatierisico signaleren.

Figuur 3: Rendement op 10-jaars overheidspapier
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Geld- en kapitaalmarkten
Vooruitzichten kapitaalmarktrentes
De kans dat deze toegenomen inflatieverwachtingen beklijven is aanzienlijk.
Toch denken we dat de markt nog niet rijp is voor een volledige ommezwaai
waarbij de inflatieverwachtingen een veel dominanter rol zullen spelen in de
prijsvorming op de kapitaalmarkt. Vooralsnog gaan wij er van uit dat de afzwakkende groei in de VS de kerninflatie grotendeels zal beteugelen en dat de balans
op korte termijn eerder doorslaat naar lagere dan hogere kapitaalmarktrentes.
De onrust op de financiële markten is nog niet verdwenen, evenmin als het risico
van verdere prijsdalingen van risicovolle activa. Voor de komende drie tot zes
maanden zien wij de 10-jaars swaprente in zowel de VS als de eurozone licht
dalen (met 10 tot 20 bp). In de tweede helft van dit jaar en volgend jaar zien we
echter een hernieuwde stijging van de rente. De mix van stimulerende beleidsmaatregelen in de VS begint dan zijn vruchten af te werpen terwijl de inflatie
zich in een relatief ongunstige startpositie bevindt. Op een termijn van een jaar
zien wij de 10-jaars swap rente in de VS zo’n 60 bp hoger staan. In de eurozone
blijft deze stijging naar onze verwachting beperkt tot 20 bp.
Fed kiest voor agressieve benadering
De relatief agressieve mix van beleidsmaatregelen die in de VS is ingezet heeft
mogelijk ook bijgedragen aan de gestegen inflatieverwachtingen. Zo heeft de
Amerikaanse Senaat inmiddels een pakket van belastingverlagingen goedgekeurd ter waarde van zo’n $150 miljard. Bedrijven en gezinnen zullen in de loop
van mei de eerste effecten hiervan in hun portemonnee ondervinden. Bovendien
verlaagde de Fed haar beleidstarief in januari met maar liefst 125 bp, waarvan
75 bp tijdens een noodmaatregel op dinsdag 22 januari. Deze verlaging dient
mede in het licht van de zogenaamde systeemrisico’s te worden gezien. De Fed
zag een gevaar van een crash op de aandelenmarkt na een scherpe koersval in
Azië en Europa op maandag 21 januari, toen de Amerikaanse beurzen gesloten
waren. Daarnaast was de indruk ontstaan dat de Fed de economische gevolgen
van de kredietcrisis voor de economie had onderschat, waardoor zij achterop
was geraakt met haar beleid. Met haar doortastende renteverlagingen is de Fed
nu weer voorgesorteerd op de mogelijkheid dat de Amerikaanse economie op
een recessie afkoerst. Met de Fed nu volledig gericht op risicobeheersing denken
wij dat zij de rente nog deze maand opnieuw met 0,5% zal verlagen, waarmee
haar beleidstarief op 2,5% zou komen. Een reeks van zwakke cijfers over het
producenten en consumentenvertrouwen heeft de kans hierop nog eens vergroot.
ECB meer terughoudend
Hoewel de eerste effecten van de kredietcrisis op het consumentenvertrouwen
steeds meer zichtbaar worden heeft de ECB zich meer terughoudend opgesteld
ten aanzien van de recente marktturbulentie. En op zichzelf is een beperkte
afkoeling van de Europese economie geen probleem (integendeel, zie ook het
artikel over de eurozone later in dit Kwartaalbericht).
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Geld- en kapitaalmarkten
Toch is ook de ECB niet ongevoelig gebleken voor de neerwaartse risico’s
waarmee de Europese economie zich geconfronteerd ziet. Dit bleek duidelijk uit
de persconferentie van begin februari. De ECB is verschoven van een ‘verkrappende’ naar een ‘neutrale’ houding. Dit maakt
het in ieder geval mogelijk om, indien de eco-

Figuur 5: Beleidsrente Fed en ECB
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dit moment sterk beïnvloedt) is een factor die
de ECB mee zal moeten nemen in haar overwegingen. Wij denken dat deze factor in
combinatie met een verdere afkoeling in de
economie de ECB uiteindelijk toch zal dwingen
de rente iets te verlagen. Maar tegelijkertijd
moeten we erkennen dat de mogelijkheid voor
forse verlagingen – zeker in het licht van haar

mandaat, dat geheel gericht is op handhaven van prijsstabiliteit – als beperkt
moet worden gezien. Er zijn immers steeds meer tekenen dat de krapper wordende arbeidsmarktsituatie in de eurozone zal leiden tot sterkere loonstijgingen
dit jaar en in 2009. Daarmee neemt het risico op een verder aantrekken van de
kerninflatie toe. Het is dan ook niet verrassend dat de ECB bij de vergadering
van 6 maart jl. weer met nadruk wees op het inflatiegevaar, in een poging de
verwachtingen in de markt over agressieve renteverlagingen in de nabije toekomst weer wat te temperen. Daar zijn zij echter slechts beperkt in geslaagd,
mede omdat de cijfers in de VS zo zwak zijn geweest.
Monetair beleid PBoC
De Chinese centrale bank trok het afgelopen jaar de monetaire touwtjes wat
steviger aan. Zij verhoogde de 1-jaars beleidsrente geleidelijk met 135bp tot
7,47%. Tegelijkertijd steeg de kasreserveverplichting voor commerciële banken
middels een serie van elf verhogingen tot een recordhoogte van 15%. Chinese
beleidsmakers gaven als klap op de vuurpijl afgelopen december aan dat nu
officieel sprake is van een verkrappend beleid. De timing van dit stemverheffen
was enigszins ongelukkig, aangezien de vooruitzichten voor de wereldeconomie
sindsdien een flinke tik opliepen. Sommige beleidsmakers hebben het gif dan
ook al uit de angel gehaald door op te merken dat monetair beleid flexibel moet
blijven. Gezien de stevige inflatiecijfers en de aanhoudende opwaartse risico’s
voor wat betreft inflatiedruk verwachten wij in de komende maanden toch nog
een paar laatste verkrappende stappen. Ondanks de monetaire verkrapping van
het afgelopen jaar kan dit overigens nog steeds niet als echt krap worden
gekenschetst. De nominale beleidsrente ligt bijvoorbeeld nog ver beneden de
nominale groeivoet van het BBP.
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Valuta
Dollar krijgt forse klappen
De dollar heeft in de afgelopen weken forse klappen opgelopen. Dat het vooral
dollar-zwakte was en niet zozeer euro-sterkte blijkt uit de bilaterale wisselkoersbewegingen. De dollar verzwakte namelijk tegen vrijwel alle grote munten, met
uitzondering van Sterling, terwijl de euro steeg
tegenover de US dollar, het Britse pond, de

Figuur 1: Appreciatie/depreciatie euro (+/-)
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kertijd bleef de ECB vooral haar bezorgdheid
over de inflatie uiten, wat het EUR/USD
valutapaar tot boven het niveau van 1,50
stuwde eind februari. Op zichzelf is dit in lijn
met de verwachting die wij tijdens de Visie
2008 hadden uitgesproken. De vraag is echter

wel of deze situatie nog heel lang zal blijven.
Het agressieve beleid van de Fed op dit moment zal haar in de tweede helft van
dit jaar wel eens kunnen dwingen om gas terug te nemen, zodra de economie
hersteltekenen vertoont. En hoewel er goede redenen zijn voor een beperkte
ontkoppeling tussen de economische ontwikkeling in de VS en in andere delen
van de wereld (de eurozone in het bijzonder), heeft de historie tot nu toe vaak
anders uitgewezen.
Bovendien heeft de VS door de zwakke dollar haar exportaandeel in de wereldhandel inmiddels stevig weten te vergroten, terwijl de eurozone steeds meer
terrein dreigt te verliezen, een teken dat EUR/USD zich boven haar fundamentele waarde bevindt. Wij verwachten dat de dollar in de komende maanden zwak
zal blijven tegenover de euro, maar zien in de tweede helft van 2008 ruimte
voor een cyclisch herstel.
Britse pond onder druk
Het Britse pond heeft zich als gevolg van de marktturbulentie en het feit dat de
Engelse huizenmarkt in de ogen van de markt een groter risico vormt dan die
van de meeste economieën op het vaste land niet weten te handhaven tegen de
euro. De markt ziet voor de Bank of England meer ruimte voor renteverlagingen
dan voor de ECB, maar in onze ogen is zij daar wat te ver op vooruit gelopen.
Het inflatiegevaar is zeker niet geweken en wij denken dat de BoE liever kleine
stapjes wil nemen. Vandaar dat wij denken dat het pond zich in de loop van het
jaar wat zal herstellen tegen de euro (tot een niveau van rond 0,71 eind 2008).

Maart 2008

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

8

Valuta
Chinese autoriteiten laten munteenheid in verhoogd tempo appreciëren
De appreciatie van de Chinese yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar
kwam in 2007 in een aanzienlijk sneller vaarwater. De Chinese valuta nam met
6,6% in waarde toe ten opzichte van haar Amerikaanse evenknie. Sinds de yuan
in juli 2005 aan een los gedefinieerd valutamandje werd gekoppeld is de valuta
met 13,2% geapprecieerd ten opzichte van de dollar. Het koersverloop van de
yuan ten opzichte van de euro is echter precies omgekeerd. In dezelfde periode
boette de yuan als gevolg van de zwakke dollar maar liefst 4,2% aan waarde in
ten opzichte van de euro. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanuit de Amerikaanse hoek voorzichtig tevreden geluiden klinken over de door Chinese beleidsmakers ingeslagen weg, terwijl Europese beleidsmakers vooral in de afgelopen
maanden steeds vaker openlijk hun ongenoegen over deze gang van zaken
uitten.
De politieke druk op China om de yuan verder te laten appreciëren is zeker niet
afgenomen, maar deze komt nu steeds meer vanuit de hoek van Europa. Naast
deze externe politieke druk zijn er genoeg interne redenen om dit jaar een
verdere scherpe appreciatie van de yuan te verwachten. Chinese beleidsmakers
voeren een stevige strijd om binnenlandse oververhittingrisico’s te beperken.
Een verdere appreciatie van de yuan is simpelweg een van de vele instrumenten
dat goed in dit verkrappend beleid past. Een sterkere yuan gaat ook prima
samen met het streven van beleidsmakers om in de komende jaren meer de
nadruk te leggen op binnenlandse bestedingen en minder op de externe sector.
Over het gehele jaar voorspellen wij een appreciatie van 7% van de yuan ten
opzichte van de dollar, waarmee de wisselkoers aan het eind van het jaar op
6,80 yuan per dollar staat (9,18 ten opzichte van de euro).

Figuur 2: Appreciatie/depreciatie euro (+/-)
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Verenigde Staten
Op de rand van een recessie?
De Amerikaanse economie is in zwaar weer terecht gekomen. Komt er een
recessie aan of is deze zelfs al begonnen? Helaas moeten we nog tot 30 april
wachten op de eerste schatting van het Amerikaanse BBP in het eerste kwartaal
van 2008. Maar als we afgaan op de macroeconomische indicatoren die tot nu toe

Figuur 1: Huizenprijzen VS
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veel op de eerste maand van een recessie.
Huizenmarkt en kredietcrisis brengen
economie op de knieën
De voorlopige schatting van de Amerikaanse

-10

BBP-groei in het laatste kwartaal van 2007 liet

-15

zien dat de Amerikaanse economie vertraagd
is van 4,9% groei in het derde kwartaal tot
0,6% in het vierde kwartaal (volume, geannualiseerde cijfers). Dalende huizenprijzen,
hoge energieprijzen, een afkoelende arbeidsmarkt, onrust op de financiële markten en

problemen in de financiële sector hebben de Amerikaanse consument langzaam
maar zeker op de knieën gekregen. Het consumentenvertrouwen vertoonde dan
ook sinds het begin van 2007 een neerwaartse trend. Hoewel het niet-financiële
bedrijfsleven de groeivertraging is ingegaan in goede financiële gezondheid, is in
de tweede helft van 2007 ook het producentenvertrouwen afgenomen. Naarmate
het bedrijfsleven meer hinder ondervond van de problemen op de huizenmarkt
en in de financiële sector, zijn ook daar steeds meer problemen ontstaan. Dit
heeft uiteindelijk ook zijn weerslag gehad op de vraag naar arbeid. De arbeidsmarkt is de consument lange tijd tot steun geweest, maar de werkloosheid is
inmiddels opgelopen tot 4,9% van de beroepsbevolking, terwijl in maart 2007
nog 4,4% genoteerd werd. Gelukkig kreeg de Amerikaanse economie hulp uit
het buitenland. In het vierde kwartaal was het de netto export die voorkwam dat
de economische groei negatief uitviel. De binnenlandse vraag vertoonde namelijk al negatieve groei (-0,3%), na in het derde kwartaal nog met 3,3% gegroeid
te zijn.
Zitten de VS al in een recessie?
De sterke groeivertraging in het vierde kwartaal van 2007 werd in januari
gevolgd door een daling van de werkgelegenheid met 17.000 banen. Niet de
teruglopende werkgelegenheid in de industrie en de bouw die we al in de laatste
maanden van 2007 zagen gaf de doorslag, maar wel de sterke vertraging van de
werkgelegenheidsgroei in de dienstensector. Dit betekent dat de problemen die
op de huizenmarkt en in de financiële sector begonnen, begin 2008 vat hebben
gekregen op de hele economie. De oplopende problemen in de dienstensector
werden bevestigd door de inkoopmanagersindex van de dienstensector (ISM
Non-Manufacturing index), die een scherpe daling liet zien in januari. Hoewel de

Maart 2008

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

10

Verenigde Staten
industrie er in januari beter voor leek te staan - de ISM Manufacturing index
veerde terug tot boven het neutrale niveau – zakte het producentenvertrouwen
in het derde Fed-district (‘Philadelphia Fed’) helemaal in en gaf daarmee een
eerste waarschuwingssignaal. Het
Figuur 2: Consumenten- en producentenvertrou-
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Bron: Reuters EcoWin, Rabobank

van de University of Michigan het laagste
niveau sinds 1992 haalde. De Philly Fed gaf
een tweede waarschuwingssignaal af en twee andere belangrijke regionale
indicatoren voor het producentenvertrouwen, de Empire Manufacturing index
(voor de staat New York) en de inkoopmanagersindex van Chicago, lieten
scherpe dalingen zien. Ook de nationale ISM Manufacturing index daalde weer
tot onder het neutrale niveau, na een kortstondig herstel in januari. De wekelijkse initiële aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen schoten eind januari
omhoog en bleven in februari, ondanks een lichte terugval, op een substantieel
hoger niveau dan medio januari. Al met al begint februari steeds meer op de
eerste maand van een recessie te lijken.
Herstel in de loop van het jaar
Van de huizenmarkt valt dit jaar weinig positiefs te verwachten. Het aanbodoverschot is nog erg groot en het zal in het huidige verkooptempo nog tot in
2009 duren voordat dit is weggewerkt. Dit betekent ook dat investeringen in
woningen waarschijnlijk zullen blijven krimpen in de rest van het jaar en pas in
de loop van volgend jaar weer zullen aantrekken. Toch lijkt het erop dat een
eventuele recessie waarschijnlijk mild en van betrekkelijk korte duur zal zijn.
Het niet-financiële bedrijfsleven bevindt zich nog steeds in een gezonde financiële positie, de wereldeconomie biedt naar verwachting ook in 2008 nog
voldoende kansen voor Amerikaanse exporteurs en de maatregelen van
Amerikaanse beleidsmakers zullen naar verwachting de noodlijdende binnenlandse vraag een zet in de rug geven de komende maanden. Hoewel het lang
heeft geduurd voordat de Fed de ernst van de situatie in de financiële sector en
de gevolgen voor de reële economie inzag, werd in januari een inhaalslag
gemaakt die leidde tot een verlaging van de beleidsrente met 125 basispunten
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in nauwelijks meer dan een week tijd. Samen met eerdere renteverlagingen van
100 basispunten in de laatste vier maanden in 2007, zullen de effecten steeds
verder doorwerken in de reële economie. De ongekend snelle reactie van het
Amerikaanse Congres, met een fiscale stimuleringsmaatregel die naar verwachting al in mei voor extra overheidsgeld in handen van consumenten en bedrijven
zorgt, kan voor extra ondersteuning zorgen. Kortom, er zijn voldoende ingrediënten aanwezig voor een voorzichtig herstel van de Amerikaanse economie in
de tweede helft van 2008 als consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen
weer op gang komen. Per saldo verwachten wij dat de Amerikaanse economie in
2008 toch nog met 1,6% in volume zal groeien, na 2,2% in 2007 en 2,9% in
2006.
Het is echter duidelijk dat de risico’s van ons basisscenario vooral neerwaarts
zijn. Als de problemen in de financiële sector lang blijven aanhouden en de
onrust op de financiële markten keer op keer terugkeert, zal dit niet zonder
gevolgen blijven voor consumenten en producenten. Het herstel zal in dat geval
ook langer op zich laten wachten.

Figuur 3: Aanbodoverschot op huizenmarkt VS
10
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Groei naar lagere versnelling
De Amerikaanse economische problemen, een duurdere euro, hogere energieen grondstofprijzen en doorwerking van de vorig jaar verhoogde Europese
beleidsrente zijn de ingrediënten die dit jaar leiden tot een flinke groeiterugval in
het eurogebied, tot 1,9%. Doordat deze economische tegenwind grotendeels
tijdelijk is, verwachten wij volgend jaar al weer een hogere groei, van 2,3%.
Weer net geen 3% groei
In 2007 werd voor het eurogebied een economische jaargroei van 2,6% in de
boeken bijgeschreven. Een goed vervolg derhalve van de groei van 2,9% die in
2006 werd opgetekend. Kijkend naar de economische groei in individuele
eurolanden (figuur 1) valt op dat het – met uitzondering van Spanje – vooral de
kleine, open economieën zijn die bovengemiddeld snel groeiden. Dit geeft aan
dat de conjunctuur voor een meer dan evenredig deel werd gedragen door de
uitstekende prestatie van de netto uitvoer. Als spiegelbeeld zien we dat vooral de
grotere eurolanden juist minder snel groeien dan gemiddeld. Voor de grotere
economieën is de binnenlandse dynamiek relatief belangrijker. Daar zagen we
het afgelopen jaar dat de investeringsgroei terugviel, maar dat de consument
het stokje niet overpakte. De consumptiegroei in het eurogebied viel zelfs licht
terug van 1,8% in 2006 naar 1,4% in 2007. Belangrijke achterliggende oorzaak
is natuurlijk de BTW-verhoging in Duitsland begin vorig jaar. Het hoge tarief
werd verhoogd van 16% naar 19% en de Duitse consumptieve bestedingen
lieten als gevolg daarvan in 2007 een lichte krimp zien.
Economisch sentiment wijst op afkoeling
De indicatoren voor het economische sentiment laten de laatste maanden een
duidelijke verzwakking zien. Broosheid is hier de gemeenschappelijke deler,
maar de verschillen tussen landen zijn aanzienlijk (figuur 2). Ierland en Spanje
kennen van alle eurolanden het zwakste economische sentiment. Daar is
duidelijk uit af te lezen hoezeer de huizenmarkten in die landen stoom aan het

Figuur 1: Economische groei in het eurogebied
Economische groei 2007K4

Figuur 2: Omslag tekent zich af in sentiment
Economisch sentiment (12-maands voortschrijdend gemiddelde)
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afblazen zijn, mede als gevolg van de verhogingen van de ECB-beleidsrente in
de afgelopen jaren. De normalisering van de huizenmarkt kan de groei in deze
landen voor wat langere tijd drukken. Het
Figuur 3: Eurozone draait nu nog op volle toeren
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Maar het zwakkere Europese sentiment moet
wel tegen de juiste achtergrond worden
geplaatst, en dat is die van een op volle toeren
draaiende economie, in ieder geval voor de

eurozone als geheel. Het geleidelijke herstel van de laagconjunctuur van 20032005 heeft de economie inmiddels toch weer in een hogere versnelling gebracht.
De economie draait nu in een toerental dat spanningen en fricties oplevert, en
uiteindelijk zelfs tot oververhitting kan leiden. Figuur 3 toont een en ander in de
vorm van de feitelijke economische groei en het trendmatige groeitempo.
Laatstgenoemde betreft het groeitempo dat de economie duurzaam kan volhouden. Groeit de economie sneller, dan bouwen spanningen zich op in de
economie, zoals weergegeven in de zogenaamde output gap, het verschil tussen
het feitelijke en het trendmatige BBP-volume. De bezetting van het productieapparaat loopt dan op, evenals de benutting van de beroepsbevolking. Oplopende loon- en prijsdruk zijn doorgaans het gevolg en uiteindelijk in een oververhitte economie ook de spreekwoordelijke wal die het schip keert.
In het eurogebied ligt de gemiddelde jaargroei inmiddels al zeven kwartalen
boven het trendmatige groeitempo. Bijgevolg ligt de economische activiteit nu
op een niveau dat spanningen in de economie oproept. Vanuit die optiek is het
wenselijk dat de groei een tandje terugschakelt. Enige afkoeling nu kan
voorkomen dat de uitstekende economische prestaties straks teniet worden
gedaan door oververhitting en buitensporige loon- en prijsstijgingen. Die kunnen
namelijk onze prijsconcurrentiepositie en daarmee onze export weer jarenlang
schaden.
Terugval bezettingsgraad ontspant productiezijde …
De groei van de Europese industriële productie loopt al gestaag terug vanaf
medio 2006 (figuur 4). De industrie lijkt daarmee relatief gevoelig voor de
monetaire verkrapping die de Europese Centrale Bank vanaf december 2005
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inzette. Maar met de appreciatie van de euro is waarschijnlijk ook op het vlak
van de internationale prijsconcurrentie een pijngrens bereikt. Tegelijkertijd bleef
de productiegroei echter tot eind vorig jaar alleszins respectabel, met percentages van gemiddeld tussen de 3% en 4%. De bezettingsgraad bleef dan ook stug
oplopen tot een top van 84,6 in april 2007 en evenaarde daarmee de top van de
vorige cyclus (oktober 2000).
Eind 2007 viel de productiegroei wel sterk terug, tot een schamele jaar-op-jaar
groei van 1,4% in december. De daling was vooraangekondigd door de vooruitkijkende inkoopmanagers index (PMI), die overigens ook aangeeft dat we de
komende maanden juist weer een licht herstel van de productiegroei mogen
verwachten. In ieder geval is de bezettingsgraad in de industrie het afgelopen
halfjaar enigszins teruggelopen, wat de aanbodzijde van de economie wat kan
ontspannen.
Dit alles zal uiteindelijk ook het einde van de huidige Europese investeringscyclus inluiden. Een lagere bezettingsgraad lokt immers minder uitbreidingsinvesteringen uit. De investeringsquote – investeringen als percentage van het
BBP – is sinds het dieptepunt in 2002 weer snel opgelopen en oversteeg in 2007
alweer het niveau van 2000 (figuur 5). Niet alle Europese landen zien deze
beweging even sterk. De Duitse investeringsquote viel na de vorige top verder
terug en nam tot nu toe veel minder snel toe, mede door verschillende structuurversterkende economische hervormingen en een moeizaam herstel in de
bouwsector. De Duitse economie kwam daardoor wat moeizamer op gang, maar
staat er van de grote drie nu structureel wel veruit het beste voor. De Duitse
werkloosheid is de afgelopen jaren sterk gedaald en het begrotingstekort van
3,4% BBP in 2005 werd in slechts twee jaar tijd teruggedrongen tot een evenwicht in 2007. Ook het Spaanse investeringsprofiel valt op. Aanhoudende
investeringen in de huizenmarkt dreven de investeringsquote ook in 2007 nog

Figuur 4: Industrie stap terug van hoog niveau
12

Figuur 5: Investeringscyclus op top
90

8

% BBP

% BBP

32

32

Investeringen in vaste activa

87

30

30

4

84

28

28

0

81

26

26

24

24

22

22

20

20

-4

78

-8

75
97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

Industriële produktie, ex. bouw (j-o-j groei, %, l-as)
PMI industrie (niveau minus 50, l-as)
Bezettingsgraad industrie (%, r-as)

Bron: Reuters EcoWin, Rabobank

Maart 2008

18

18
Eurozone

2000

2001

Duitsland
2002

2003

Nederland
2004

Spanje

2005

2006

Bron: Reuters EcoWin, Rabobank

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

15

2007

Eurozone
verder op. Hierin lijkt in 2008 verandering te komen. Op de Spaanse huizenmarkt en de rol daarvan in de Spaanse economie wordt elders in dit Kwartaalbericht nader ingegaan.
… maar arbeidsmarkt warmt verder op
In tegenstelling tot de bezetting van de fysieke productiecapaciteit zien we de
benutting van de Europese beroepsbevolking nog verder oplopen. Leek de
omslag op de arbeidsmarkt deze cyclus in eerste instantie maar langzaam op
gang te komen, inmiddels weten we bijna niet beter dan dat de werkloosheid
daalt. En dat doet zij al bijna drie jaar onafgebroken (figuur 6). Wel is het
dalingstempo het laatste jaar merkbaar afgenomen, van ruwweg 100.000
personen per maand in 2006 tot ongeveer 70.000 personen per maand in 2007.
Maar terwijl het aantal werklozen momenteel net zo laag staat als op het laagste
punt in de voorgaande cyclus, neemt tegelijkertijd ook de vrees toe dat de Europese banenmotor gaat haperen als gevolg van de terugvallende economische
groei.
Inderdaad zien we in de verwachtingencijfers een verzwakking van de baancreatie, maar dan wel voornamelijk in de bouwsectoren. Hier zien we ook op een
andere manier de afkoeling in een aantal Europese huizenmarkten terugkomen.
Zo bleef in Spanje het gemiddelde aantal werklozen in 2007 al steken op het
niveau van 2006, terwijl in Ierland reeds sprake was van een lichte stijging.
Tegelijkertijd blijven in de industrie de werkgelegenheidsverwachtingen vooralsnog zeer gunstig, terwijl zij in de dienstensector zelfs een stevige opleving tonen
na de fikse terugval van begin 2007. Dit ondanks het gegeven dat voorlopende
indicatoren van de dienstensector wijzen op een lagere groei in de komende
maanden. Tenslotte zien we ook het aantal vacatures verder oplopen tot op of
boven niveaus die we voor het laatst op de top van de vorige cyclus zagen
(figuur 7). Al met al dus een beeld van een gestaag opwarmende arbeidsmarkt,

Figuur 6: Banenmotor schakelt naar diensten?

Figuur 7: Spanning arbeidsmarkt loopt op
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die bij verdere verhitting bovenmatige looneisen kan uitlokken. Vanuit deze
invalshoek kan een terugval van de economische groei uitpakken als een
verhulde zegening.
Prijsdruk loopt op
Hoewel de geharmoniseerde HICP inflatie met gemiddeld 2,1% gematigd bleef in
2007, liep de inflatie eind 2007 wel scherp op (figuur 8). Die ontwikkeling is
zorgelijk, omdat deze versnelling niet enkel is toe te schrijven aan stijgende
energieprijzen. Sinds medio 2006 trekt ook de kerninflatie – de prijsstijging
geschoond voor stijgende prijzen van energie en onbewerkt voedsel – aan. De
afgelopen maanden is zelfs een duidelijke versnelling van de kerninflatie zichtbaar tot 2,4%, ruimschoots boven het inflatieplafond van de ECB. Hier zien we
dat stijgende grondstoffenprijzen, maar ook oplopende loonkosten makkelijker
door te rekenen zijn aan de consument als de economie op volle toeren draait.
Hoewel er door het eurogebied heen wel enige spreiding is te zien in de inflatiepercentages op jaarbasis (figuur 9), zijn deze verschillen niet zo groot dat de
scherpe inflatieversnelling kan worden verklaard door ontwikkelingen in slechts
een beperkt aantal landen. Sterker nog, de spreiding van inflatiepercentages
tussen landen is in jaren niet zo gering geweest als gedurende 2007. Ook al zien
we dat de hogere inflatie van de afgelopen maanden weer met een wat grotere
spreiding van de inflatie tussen eurolanden gepaard gaat, het is niettemin een
ontwikkeling waar het hele eurogebied mee te maken heeft.
Verkoeling komt vooral van buiten
De verwachte economische terugval is grotendeels van buitenlandse makelij. De
lagere groei in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk raakt de
Europese uitvoer. De robuuste groei in de opkomende economieën kan deze
vraaguitval maar gedeeltelijk compenseren. De terugvallende exportvraag remt
ook de Europese investeringsgroei, die in ieder geval al onder druk staat door

Figuur 8: Inflatie accelereert
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oplopende financieringskosten en aangescherpte kredieteisen. De mate waarin
de economische groei terugvalt, wordt uiteindelijk bepaald door de Europese
consument; is die in staat het stokje over te pakken? De signalen zijn wat dat
betreft niet eenduidig. Enerzijds neemt het
totale looninkomen dit jaar naar onze ver-

Tabel 1: Kerngegevens Eurozone

wachting met 3,5% toe, ruimschoots meer dan
Jaar op jaar mutatie in %

2006 2007

Bruto Binnenlands Product
Particuliere consumptie
Overheidsconsumptie
Investeringen
Uitvoer goederen en diensten
Invoer goederen en diensten
Consumentenprijzen
Werkloosheid (% beroepsbevolking)
Begrotingssaldo (% BBP)
Saldo lopende rekening (% BBP)

2,9
1,8
2,0
5,3
8,1
7,8
2,2
8,2
-1,5
-0,2

Bron: Reuters EcoWin, Rabobank

2,6
1,4
2,1
4,8
6,0
5,2
2,1
7,4
-0,7
-0,1

2008

2009

de 2,6% die we voor 2007 optekenden.

2
2
2
2 1/2
3
3 1/4
2 1/2
7
-1
7

2 1/4
2
1 3/4
2 3/4
4 3/4
4 1/2
2 1/4
6 3/4
- 3/4
- 1/2

Door de krapte op de Europese arbeidsmarkt
zou het looninkomen zelfs nog sneller kunnen
toenemen. Van deze stijging gaat overigens
wel ruim de helft weer verloren aan hogere
prijzen, want de geharmoniseerde consumentenprijzen stijgen dit jaar met 2,6%, een
forse versnelling ten opzichte van de 2,1% van
2007. We zien de consumptieve bestedingen
op basis van de inkomensontwikkeling dit jaar
wat aantrekken. Anderzijds zijn de gunstige
vermogenseffecten van de afgelopen jaren

omgeslagen in hun tegendeel en zou de consument in deze onzekere tijden wat
meer geneigd kunnen zijn tot uitstel van grote uitgaven. Daarom zien wij de
consumptie dit jaar met 1,9% nog steeds niet erg uitbundig groeien.
Vooruitzichten 2009 al weer beter
In 2009 zien wij de Europese economische groei weer licht aantrekken tot 2,3%,
waarbij we er van uitgaan dat de mondiale vraag naar Europese producten weer
toeneemt. Dit enerzijds door het economische herstel in Amerika en anderzijds
door de doorwerking van de – uiteindelijk tijdelijke – opleving van de dollar ten
opzichte van de euro in de tweede helft van dit jaar. De krappe arbeidsmarkt
legt bovendien een stevig fundament onder de loonontwikkeling en daarmee de
consumptieve bestedingen. Vooralsnog zien we de inflatie in 2009 weer wat
terugzakken tot 2,3%, vooral door een geringere bijdrage van energieprijsstijgingen. Maar het mag duidelijk zijn dat het risico van een snellere loonontwikkeling, die zich doorvertaalt in hogere prijzen, nadrukkelijk op de loer ligt.
Niet alle eurolanden zullen even goed in staat zijn om een groeivertraging
gracieus te verwerken. De stand van zaken in alleen al de drie grootste economieën van het eurogebied loopt sterk uiteen. Zoals gezegd staat de Duitse
economie er structureel uitstekend voor, met een fors gedaalde werkloosheid en
opgeschoonde overheidsfinanciën. De Franse economie verteert de afkoeling van
haar huizenmarkt erg goed, maar staat tegelijkertijd nog aan het begin van een
proces van noodzakelijke ingrepen in de overheidsfinanciën en flexibilisering van
de arbeidsmarkt. De economie heeft de afgelopen jaren weinig dynamiek
getoond en moet nu tegen de economische tegenwind opboksen, met reeds
zwakke overheidsfinanciën aan het begin van de groeivertraging. Italië heeft
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twee economisch redelijke jaren weliswaar benut om eindelijk een flinke slag te
maken met het opschonen van de overheidsfinanciën. Maar tegelijkertijd
verkeerden die tot voor kort nog in een dermate deplorabele staat -het begrotingstekort stond in 2006 nog op 4,4% BBP bij
een staatsschuld van 107%- dat zelfs nu nog

Figuur 10: Verscherping kredieteisen Eurozone
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Structurele uitdagingen liggen er buiten het
verder opschonen van de overheidsfinanciën
ook bij de (verdere) flexibilisering van de
arbeidsmarkt. Dat de werkloosheid de laatste
jaren sterk daalde is op het oog een mooi
resultaat, maar dat er ook volgend jaar EMUbreed nog altijd bijna 7% van de beroepsbevolking (ruim 10.000.000 personen)
werkloos aan de kant staat is een ‘luxe’ die we
ons met de aanstormende vergrijzing niet
kunnen permitteren. De arbeidsmarkt moet

dus in sneltreintempo vergrijzingsbestendig worden gemaakt.
Als laatste genoemd, maar daarom niet minder belangrijk, hangt de turbulentie
op de financiële markten natuurlijk nog steeds als een donkere wolk boven de
economie. Voor bedrijven is het moeilijker en duurder geworden om zich door
middel van emissies van aandelen en schuldpapier te financieren. Hoewel dit
waarschijnlijk voor een deel wordt opgevangen door een extra beroep te doen
op bancair krediet, zijn ook de eisen daarvoor de afgelopen tijd flink aangescherpt (figuur 10). Los van mogelijke kwantitatieve rantsoenering kunnen ook
de kosten van krediet verder oplopen. De rente-opslagen, met name voor
risicovolle investeringen en voor fusies en overnames, zijn de afgelopen maanden namelijk aanzienlijk opgelopen. Alhoewel investeringen in kapitaalgoederen
tot nu toe niet als al te risicovol worden geoormerkt is er toch een uitstralingseffect van de kredietcrisis naar alle financiële risico’s zichtbaar. De hogere risicoopslagen in de markten zullen uiteindelijk ook tot uitdrukking gaan komen in de
tarifering van krediet, met per saldo een drukkend effect op de groei.
Al met al dus een afkoeling van de Europese economie, maar absoluut geen
reden om de winterkleding al tevoorschijn te halen. Integendeel, de handen
moeten nu juist uit de mouwen om de economische voorspoed van de afgelopen
jaren te consolideren voor de toekomst.

Allard Bruinshoofd
W.A.Bruinshoofd@rn.rabobank.nl
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Over het hoogtepunt
De Chinese economie draait al drie decennia op volle toeren en liet het afgelopen jaar geen tekenen van verslapping zien, met wederom een duizelingwekkende groei van het BBP van 11,4%. Dit is het vijfde opeenvolgende jaar waarin
groei wordt gerealiseerd die in de dubbele cijfers loopt. Toch geven veel analisten waarschuwingssignalen af dat het tempo waarmee de Chinese economie
expandeert haar hoogtepunt heeft bereikt. Tegen de achtergrond van de economische neergang in Amerika en de afzwakkende wereldeconomie zal China niet
opnieuw zo snel kunnen groeien als in 2007. Niettemin zal de Chinese economie
bij een eventuele afname van de externe vraag onveranderd solide blijven
omdat de economie nu in belangrijkere mate door binnenlandse factoren wordt
gedragen. Significante dreiging voor de economie ligt momenteel verscholen in
de aantrekkende inflatie en de zeepbel op de aandelenmarkt, die de macroeconomische en sociale stabiliteit van het land zouden kunnen ondermijnen.
Investeringen dragen de groei
In het vierde kwartaal van 2007 groeide de Chinese economie met 11,2% op
jaarbasis, iets lager dan de 11,5% van het voorgaande kwartaal. Aan de
aanbodkant werd de groei voornamelijk getrokken door de industrie, en ook in
de landbouwsector bleef de ontwikkeling van de groei stabiel. Aan de vraagkant
was de groei voornamelijk het gevolg van investeringen. De verhouding van de
investeringen ten opzichte van het BBP bereikte in de periode 1990-2007
gemiddeld een niveau van 35%. Over heel 2007 genomen kwam de groei van de
totale investeringen uit op 24,8%. In stedelijke en landelijke gebieden bedroeg
de stijging respectievelijk 25,8% en 19,2%. Om oververhitting van de economie
te voorkomen, hebben de autoriteiten meerdere maatregelen getroffen met als
doel de investeringen te beteugelen. Het effect hiervan is tot op heden echter
beperkt gebleven. De centrale overheid ondervond opnieuw problemen om de
investeringen op lokaal niveau aan banden te leggen door de sterke focus van
lokale overheden op stedelijke ontwikkeling en het creëren van werkgelegen-

Figuur 1: Binnenland houdt economische groei op

Figuur 2: Zakelijk klimaat nog sterk positief
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heid. Bovendien bleven de uitleenrentes relatief laag ondanks zes renteverhogingen in het afgelopen jaar. Ook werden investeringen grotendeels gefinancierd
door robuuste winstcijfers, met name in de staal-, elektriciteits-, chemische en
olieverwerkende industrie. Volgens een bedrijfsonderzoek bereikte de index van
het ondernemersvertrouwen (entrepreneur confidence index – ECI) een niveau
van 139,6 punten in het laatste kwartaal van 2007, een daling van 3,4 punten
ten opzichte van het derde kwartaal. Opnieuw geldt dat hoewel de indicator een
licht dalende trend vertoont, deze nog steeds hoger ligt dan in voorgaande
jaren. Dit duidt erop dat ondernemers nog steeds goede vooruitzichten hebben.
In de vastgoedsector heerst al geruime tijd ongerustheid met betrekking tot
overinvesteringen. In 2007 stegen de totale investeringen met 30,2% en in het
afgelopen jaar introduceerden de autoriteiten een scala aan maatregelen om de
woningmarkt te doen bekoelen. Een dergelijke maatregel is bijvoorbeeld de
verplichting voor projectontwikkelaars om beter betaalbare woningen te bouwen
met een vloeroppervlakte onder de 90 m2. Tevens werden de verplichte borgbetalingen en de hypotheektarieven voor met name tweede huizen verhoogd, en
werd gesubsidieerde huisvesting beschikbaar gesteld tegen prijzen die onder het
gemiddelde marktniveau liggen.
Deze maatregelen lijken eind 2007 een merkbaar effect te hebben gehad. In de
meeste delen van het land lieten de huizenprijzen maand-op-maand slechts
flauwe groei zien. De huizenprijzen in de grote steden zoals Shenzhen en
Guangzhou daalden zelfs, terwijl prijzen in Beijing en Sjanghai stagneerden.
Niettemin blijft de huizenmarkt vanwege het gebrek aan beleggingskanalen en
het negatieve reële rendement op bankdeposito’s een van de beste beleggingsmogelijkheden voor de Chinese bevolking.
Zwak vooruitzicht voor de externe sector
Een verdere aanjager van groei in 2007 was de buitenlandse handel. Het overschot op de handelsbalans behaalde een nieuw record en bedraagt USD 262
miljard, een stijging van 47% ten opzichte van slechts een jaar geleden. De totale waarde van de export groeide met 25,7%, terwijl de waarde van de import
ook flink groeide met 20,8%. De export profiteerde van de aanhoudende sterke
prestaties in de textiel- en schoenenindustrie, maar ook de productie van elektronica en metalen nam aanzienlijk toe. De stijging aan de importkant komt
voornamelijk door de hoge prijzen voor goederen en grondstoffen. Bovendien
leidde de sterke vraag naar investeringen ook tot stijgende import van kapitaalgoederen en halffabrikaten in China.
Ondanks het explosief toenemende handelsoverschot zijn er aanwijzingen die
duiden op een wat afvlakkend surplus. Zo overtrof de importgroei de exportgroei
in het laatste kwartaal van 2007. De verklaring hiervoor is gelegen in een scala
aan factoren. Ten eerste zorgde de sterke vraag naar investeringen en de hoge
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prijzen van goederen en grondstoffen voor een verdere waardestijging van de
importen in het laatste kwartaal. Ten tweede wordt het handelsoverschot geremd door maatregelen die de onevenwichtigheden beogen te beperken, zoals
het inperken van de belastingvoordelen voor de export en lagere importheffingen. Bovendien droeg een sterkere yuan bij aan de gematigde ontwikkeling van
de export. Sinds juli 2005 steeg de waarde van de Chinese yuan met 13% ten
opzichte van de Amerikaanse dollar. De vrees dat een sterkere yuan nadelige
gevolgen zou hebben voor de werkgelegenheid in de exportsector en de economie als geheel is echter afgenomen. Zo is de appreciatie van de yuan er medeverantwoordelijk voor dat de importkosten van halffabrikaten zijn gedaald, wat
de gevolgen van een sterkere yuan voor de exporten heeft gecompenseerd.
Doordat de Chinese overheid meer vertrouwen heeft gekregen in een sterkere
yuan heeft zij in 2007 niet opgetreden tegen een snellere appreciatie van de
yuan. De Chinese munt steeg in 2007 ten opzichte van de dollar met 6,6%,
vergeleken met 3% in 2006.
Een verminderde vraag vanuit de VS en stijgende binnenlandse kostenniveaus
droegen beide bij aan matiging van de export. De beweging naar een lager
handelssurplus zal in 2008 doorzetten, mede onder invloed van de zwakke
wereldeconomie die de buitenlandse vraag naar Chinese exportproducten zal afremmen. Ondanks alles zal het overschot naar verwachting toch nog aanzienlijk
blijven, ook als gevolg van een agressief verkrappend monetair beleid waardoor
de groei van aan investeringen gerelateerde importen zal afnemen.
Het enorme handelsoverschot is met name een weerspiegeling van de onevenwichtigheden in de nationale economie. De meest in het oog springende factor is
het hardnekkig hoge niveau van besparingen. Een afzwakkende externe vraag
zal de eenzijdig afhankelijkheid van de exportsector weliswaar verzachten maar
niet wegnemen. Voor een evenwichtige economie, waarin exporten en investeringen niet de voornaamste dragers zijn, is het essentieel dat er betere maatregelen worden getroffen ter bevordering van de particuliere bestedingen.
Binnenlandse vraag zal groei op peil houden
Was het exportsaldo voorheen een belangrijke pijler onder de economische
groei, door de duidelijke neergang van de Amerikaanse economie en ongunstige
mondiale vooruitzichten zal deze aanjager dit jaar aan kracht inboeten. Toch is
het onwaarschijnlijk dat de Chinese economie door een zwakkere externe sector
scherp zal vertragen. Zonder de bijdrage van de externe sector zou de reële
groei van het BBP in China de afgelopen vijf jaren gemiddeld nog steeds zijn
uitgekomen op ongeveer 9% per jaar. Bovendien is de binnenlandse consumptie
de laatste jaren aangetrokken. Ook winnen de particuliere bestedingen aan
momentum als gevolg van stijgende inkomens en de verbeteringen in het
systeem van sociale zekerheid, hoewel ze nog wel achterblijven bij de exporten
en investeringen. In 2007 steeg het reëel besteedbaar inkomen per hoofd van
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de stedelijke en landelijke bevolking met respectievelijk 12,2% en 9,5%. Deze
opleving van de consumentenuitgaven heeft weerklank gevonden in de omzetten
van de detailhandel die met 16,8% toenamen, een stijging ten opzichte van de
13,7% in 2006.
Ook de overheidsuitgaven vormen een stevige buffer tegen eventuele externe
schokken. De overheid zal naar verwachting in 2007 voor het eerst in decennia
een begrotingsoverschot realiseren (0,2% van het BBP). De overheidsinkomsten
waren solide door onder andere hogere overdrachtsbelasting op aandelentransacties, exportheffingen en dividenduitkeringen van staatsbedrijven. De overheidsschuld is laag en dalende, en maakte in 2007 slechts 18% van het BBP uit.
Door lage schuldniveaus en een sterke financiële positie zal de overheid uitstekend in staat zijn om te zorgen voor een fiscale prikkel ter ondersteuning van de
binnenlandse vraag zodra de vooruitzichten beginnen te verslechteren. De
overheidsbestedingen zullen zich de komende jaren vooral richten op onderwijs,
gezondheidszorg en ontwikkelingsprojecten in de landelijke regio’s. Over het
geheel genomen verwachten wij dat de economische groei in China zal afnemen
tot 9,8% in 2008, nog steeds licht boven het tienjarig gemiddelde (9,4%).
Explosieve inflatie belangrijke bedreiging
Het totaalplaatje voor de economische groei is dus niet al te negatief. Op dit
moment is China’s grootste zorg de sterke stijging van de inflatie. In december
2007 bereikte de consumenteninflatie op jaarbasis 6,5%, waarmee de gemiddelde inflatie in het hele jaar uitkwam op 4,8%, een behoorlijke overschrijding van
de 3%-doelstelling van de centrale bank. Dit inflatiecijfer is sinds 1996 niet zo
hoog geweest en volledig te wijten aan de hogere voedselprijzen, die met 12,3%
stegen. De omhoog geschoten voedselprijzen zijn voor een belangrijk deel het
gevolg van stijgende wereldwijde voedselprijzen, vooral die van graan. Ook
beperkingen in het binnenlandse aanbod speelden mee, met op de voorgrond

Figuur 3: Verandering in huizenprijzen

Figuur 4: Overschot handelsbalans vlakt af
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de uitbraak van de ziekte PRRS onder varkens, die leidde tot een hogere prijs
van varkensvlees, de belangrijkste vleessoort in China. Hoewel de overheid
maatregelen heeft getroffen om de varkensstapel te stabiliseren, zullen de gevolgen van deze varkensziekte in de nabije toekomst merkbaar blijven.
Bij de kosten voor producenten heerst stijgende opwaartse druk doordat de
prijzen van grondstoffen, brandstof en elektriciteit in december 2007 met 8,1%
stegen. De algemene verwachting is dat de inflatie op het niveau van 2007 zal
blijven. Factoren die kunnen bijdragen aan een hoger niveau zijn de aanhoudende salarisstijgingen, hoge grondstoffenprijzen en de negatieve gevolgen van
de sneeuwstorm die begin dit jaar over het land trok.
Ondanks de stijgende prijzen blijven wij ervan overtuigd dat de hoge inflatiecijfers op dit moment nog niet direct duiden op een oververhitting van de
Chinese economie. De kerninflatie is nog steeds gematigd en de groei van de
salarissen beweegt zich in lijn met de groei van de productiviteit. Desondanks
blijft de explosieve inflatie een gevoelige kwestie, zeker gezien de nu al grote
inkomenskloof in China. Gezinnen met lage inkomens zullen het hardst worden
getroffen omdat voedingsmiddelen in de meeste huishoudens ongeveer 30%40% van de bestedingen uitmaken. Tot dusver hebben de stijgende prijzen
blijkbaar nog geen effect gehad op de gezinsuitgaven, gezien het feit dat de
omzetten in de detailhandel op peil blijven. Toch zal de overheid zich genoodzaakt zien zich te blijven richten op het terugdringen van de inflatie, niet enkel
om het consumentenver trouwen te beschermen, maar ook om eventuele
oorzaken van sociale onrust in de kiem te smoren. De verwachting is dus dat
een verdere verkrapping van het monetaire beleid en de appreciatie van de yuan
de inflatie aan banden zullen leggen. Andere fysieke maatregelen, zoals verdere
prijsbeheersing, moeten zeker ook niet worden uitgesloten.

Figuur 5: Consumentenvertrouwen hoog

Figuur 6: Inflatie loopt op
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Aandelenmarkt vormt uitdaging
De snel stijgende prijzen van activa vormen eveneens een uitdaging voor de
groei in China. De laatste paar jaren zijn de huizenprijzen rap gestegen, maar er
is geen zichtbaar bewijs dat er op de huizenmarkt sprake is van een zeepbel.
Het is zelfs zo dat de huizenprijzen sinds 1999 in verhouding tot het gemiddelde
inkomen in China een dalend verloop laten zien van naar schatting 25%. De
aandelenmarkt daarentegen vormt een groot risico. Na vijf saaie jaren barstte
de Chinese aandelenmarkt in 2005 open en de aandelenkoersen stegen de afgelopen twee jaar met maar liefst 400%. De bloeiende aandelenmarkt is een duidelijke afspiegeling van de aanwezigheid van overmatige liquiditeit in het financiële systeem en het negatieve reële rendement op bankdeposito’s. Dit maakt
het voor binnenlandse beleggers aantrekkelijker om in de aandelen te beleggen.
De laatste maanden onderging de markt meerdere correcties tegen de achtergrond van het verslechterde vooruitzicht voor de Amerikaanse economie en de
zware weersomstandigheden begin 2008. Hiermee stijgt de onrust over een
afzwakkende Chinese economie. De rotsvaste overtuiging dat de Olympische
Spelen de Chinese economie grote voorspoed zullen brengen, is echter nog
onveranderd sterk. In combinatie met de ruim voorhanden zijnde liquiditeit en
aanhoudende druk vanuit de vraagkant betekent dit dat de Chinese
effectenbeurzen naar alle waarschijnlijkheid een opwaartse trend zullen blijven
vertonen, maar wellicht in een wat gematigder tempo dan de afgelopen twee
jaar. Zelfs al mochten de aandelenkoersen dit jaar scherp dalen, dan blijft de
impact op de Chinese economie nog relatief beperkt doordat de totale waarde
van de verhandelbare aandelen slechts ongeveer 35% van het BBP uitmaakt.
Bovendien is de buitenlandse participatie zeer gelimiteerd vanwege de
beperkende regelgeving. Desondanks zal een plotselinge koersdaling zeer
nadelige gevolgen hebben voor de gezinsvermogens, waardoor de heersende
problematiek in verband met de zwakke consumentenbestedingen en het in
evenwicht brengen van de economie nog verder zal verergeren.

Figuur 7: Monetair beleid
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Nederland
De Nederlandse nazomer
Met een economische groei van 3½% was 2007 een topjaar. Voor 2008 en 2009
verwachten we een wat afvlakkende activiteit, maar nog altijd groeipercentages
die liggen boven of op het langjarige Nederlandse gemiddelde. In 2008 doet ons
land het bovendien nog iets beter dan de rest van Europa, maar in 2009 is dat
verschil naar verwachting verdwenen. Wil Nederland ook op langere termijn
kunnen blijven concurreren, dan zal er toch echt iets gedaan moeten worden
aan de krapte op de arbeidsmarkt en het scholingsniveau van onze beroepsbevolking. Ook het beteugelen van de zorgkosten vereist actie, omdat zonder
ingrijpen de overheidsfinanciën uit de pas dreigen te lopen.
Genieten van het nazomerweer…
Ondanks de negatieve berichten uit de financiële wereld is de tweede helft van
2007 voor ons land de top geworden van deze conjunctuurcyclus. Met groeipercentages die deze eeuw nog niet eerder bereikt waren, heeft de Nederlandse
economie laten zien vooralsnog goed bestand te zijn tegen de financiële onrust.
De groei was daarbij breed gedragen, maar vooral de uitvoer en de investeringen zorgden voor de expansie (figuur 1). In vergelijking met andere Europese
landen is de ontwikkeling van de Nederlandse economie in de laatste kwartalen
op zijn minst opmerkelijk te noemen (figuur 2). Deels komt dit verschil met de
rest van Europa door incidentele factoren. Zo profiteert Nederland in de uitvoer
meer dan andere Europese landen van de toenemende vraag naar aardgas,
waardoor onze export het relatief goed blijft doen. Bovendien profiteert Nederland, net als andere kleine open economieën, meer van de internationale handel
dan de grotere economieën, die het in het algemeen meer van de binnenlandse
bestedingen moeten hebben (hier wordt elders in dit Kwartaalbericht uitgebreider op ingegaan).
Structureel staat Nederland er nog steeds goed voor. De contractlonen hebben
zich vooralsnog vrij gematigd ontwikkeld, de overheidsfinanciën zijn redelijk op
orde en de werkloosheid is laag.

Figuur 1: Bijdrage aan volumemutatie BBP
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…of voorbereiden op slechter weer?
Eén van de voordelen van de mooie groeicijfers in de tweede helft van 2007 is
dat we nu al kunnen zeggen dat de gemiddelde toename van het reële BBP ook
in 2008 vrij hoog zal uitvallen. Dit komt doordat de jaarlijkse groeicijfers voor de
economie berekend worden door het gemiddelde niveau van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in het ene jaar te delen door het gemiddelde BBP-niveau in
het jaar daarvoor. Als het tempo van de economische groei versnelt aan het eind
van het jaar is het beginniveau van het BBP aan het begin van het nieuwe jaar
hoger dan het jaargemiddelde van het voorgaande jaar. Dit effect heet de overloop, ofwel dat deel van de groei dat eigenlijk het gevolg is van de groei in het
vorige jaar. Voor 2008 betekent dit dat, als de economie het hele jaar niet meer
groeit, het volume van de economie ten opzichte van het gemiddelde in 2007
toch nog 1,9% groter zal zijn (figuur 3).
Om een betere beoordeling te geven van de ontwikkeling van de Nederlandse
economie is het dan ook nuttiger om naar de onderliggende kwartaalcijfers te
kijken. In onze raming ligt besloten dat de economische groei in de eerste helft
van 2008 aanzienlijk vertraagt. Dit is vooral het gevolg van de vertraging in de
mondiale groei, gevoed door de huizencrisis in de VS. Van krimp is echter geen
sprake. Deze vertraging in de groei is geheel in lijn met de ontwikkelingen in de
rest van Europa. De dip is echter maar van tijdelijke aard. Weliswaar vertraagt
de gemiddelde groei in 2009 verder, de economie presteert nog steeds boven
trendmatig (zie figuur 4) zoals ook tot uitdrukking komt in de zogeheten ‘output
gap’. Deze indicator geeft aan of de economie zich boven of beneden het groeitempo bevindt dat de economie langdurig kan volhouden. Doordat Nederland
sinds enige tijd sneller groeit dan op lange termijn mogelijk is gezien de productiviteits- en arbeidsaanbodontwikkeling, begint de spanning zich in de economie
op te bouwen.

Figuur 3: Bijdragen aan economische groei huidig

Figuur 4: Nederland groeit boven trendmatig
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Enkele wolkjes beïnvloeden hierdoor het mooie nazomerweer: door de krappe
arbeidsmarkt wordt het voor werkgevers steeds lastiger om de looneisen van
werknemers te weerstaan. Ook stijgen in veel sectoren de feitelijke lonen harder
dan de in de CAO afgesproken stijgingen. De hogere inflatie, ook gevoed door
hogere grondstofprijzen, kan dit proces versnellen. Naast de harde euro dreigen
hogere arbeidskosten de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven
aan te tasten. Voor 2008 en 2009 leidt dit echter nog niet tot een sterke neergang van de economische groei in Nederland, maar wel tot een groeitempo dat
meer in lijn is met de rest van Europa.
Bedrijfsleven vooralsnog niet op de rem…
Het Nederlandse bedrijfsleven doet het goed. Producenten zijn nog steeds zeer
optimistisch, met name over de verwachte bedrijvigheid. De orderontvangst lijkt
echter wel over het hoogtepunt heen (figuur 5). Daarnaast is de bezettingsgraad
niet zo hoog als eind jaren negentig, waardoor de behoefte aan uitbreidingsinvesteringen bij bedrijven niet heel hoog is (figuur 6).
Door de teruglopende wereldhandel verwachten we dat de uitvoer in de komende twee jaar minder uitbundig zal groeien dan in het afgelopen jaar. De uitvoer
van spullen gemaakt in Nederland zal met name in 2009 last krijgen van de
hogere arbeidskosten. Deels wordt dit wel gecompenseerd door een voorziene,
doch tijdelijke daling van de Euro ten opzichte van de dollar, waardoor Nederlandse export goedkoper wordt. Door de iets teruglopende wereldhandel zal ook
de wederuitvoer minder hard groeien. Deze terugval zal echter maar bescheiden
zijn, omdat de groei in het Euro-gebied beperkt terugvalt. Onze Europese buurlanden blijven verreweg de belangrijkste handelspartners. Het effect van de
onrust op de financiële markten op het investeringsklimaat is tot nu toe klein.
Over het algemeen hebben de goede winsten van de afgelopen jaren geleid tot
sterke bedrijfsbalansen. Hierdoor zijn bedrijven niet voor al hun investeringen

Figuur 5: Uitvoer en buitenlandse orderontvangst
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afhankelijk van vreemd vermogen. De rente-opslagen, met name voor risicovolle
investeringen en voor fusies en overnames, zijn de afgelopen maanden aanzienlijk opgelopen. Investeringen in kapitaalgoederen worden tot nu toe niet als zeer
risicovol geoormerkt, maar toch is een uitstralingseffect naar alle financiële risico’s denkbaar. Vooralsnog gaan we er echter vanuit dat het bedrijfsleven meer
last heeft van het gebrek aan goed gekwalificeerd personeel dan van de problemen op de kredietmarkt.
…terwijl consumenten een versnelling terugschakelen
Normaal gesproken neemt de consument het stokje over van de investeringen
en de uitvoer als motor achter de economische groei. Dit keer is dat echter in
mindere mate het geval. Deels heeft dit te maken met het pessimisme onder
consumenten, deels ook met lastenverzwaringen en geringe positieve, of zelfs
negatieve vermogenseffecten.
Zagen we het afgelopen jaar de consumptiegroei al teruglopen van 2,7% in
2006 naar 2,1%, dit jaar zal de stijging van de consumentenuitgaven nog lager
uitkomen. De wiebelige AEX, als de meest zichtbare uiting van de onrust op de
financiële markten, geeft gezinnen niet het vertrouwen dat er vermogenswinsten
zijn te behalen. Het consumentenvertrouwen is de afgelopen maanden dan ook
gedaald en vertoont een totaal ander beeld dan het producentenvertrouwen
(figuur 7). De daling van de koopbereidheid is echter minder groot geweest en
deze deelindicator blijkt vaak een betere voorspelling te zijn voor de consumptiegroei. Echter, over het algemeen werken vermogensdalingen sterker door in
de consumptieve uitgaven dan vermogensstijgingen. De huidige onzekerheid op
de financiële markten zorgt er daardoor in elk geval niet voor dat consumenten
hun portemonnee wijd opentrekken zoals eind jaren negentig het geval was.
Daarnaast worden de hogere loonstijgingen in 2008 afgeroomd door lastenverzwaringen en hogere inflatie, vooral als gevolg van hogere zorgpremies. De

Figuur 7: Divergerend consumenten- en producen-

Figuur 8: AEX-index en consumptie duurzame
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groei van het consumptievolume komt in 2008 met 1¾% iets lager uit dan in
2007, maar dit cijfer is nog wel vertekend door een statistische schuif als gevolg
van het vervangen van de no-claim in de zorg door een eigen bijdrage. Gecorrigeerd voor dit effect neemt de particuliere
Figuur 9: Dalende werkloosheid, groei
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inflatie én de naar alle waarschijnlijkheid weer
sterk stijgende zorgpremies kunnen echter
roet in het eten gooien.
Blijvende krapte op de arbeidsmarkt…
Op de arbeidsmarkt lijkt de vergrijzing nu echt begonnen. We zien het arbeidsaanbod namelijk stabiliseren, iets wat kan duiden op een hogere uitstroom van
babyboomers (figuur 9). De oudste babyboomers (geboren in 1945) zijn nu
ongeveer 62, de gemiddelde uittreedleeftijd in Nederland. De komende jaren
zullen we steeds meer ouderen de arbeidsmarkt zien verlaten, waardoor het
arbeidsaanbod minder toeneemt en op termijn wellicht terugloopt. Doordat de
werkgelegenheid nog wel iets stijgt, daalt de werkloosheid verder. De arbeidsmarkt begint hierdoor nu weer echt krap te worden. Als gevolg van de structurele krapte, maar ook door de nieuwe regelgeving die de afgelopen jaren is ingevoerd (zoals de Wet Werk en Bijstand en de verkorting van de WW-duur), is het
aantal mensen met werkloosheidsuitkeringen afgenomen. Ook schommelt dit
cijfer minder met de conjunctuur. Het beslag van vergrijzingsgerelateerde sociale zekerheid (AOW-uitgaven) is hierdoor aanzienlijk toegenomen: Werd in 1986
nog 1,5 maal zo veel uitgegeven aan AOW dan aan werkloosheidsuitkeringen, in
2006 was dat inmiddels drie maal zo veel. Werkenden betalen hun sociale zekerheidspremies dus in steeds mindere mate voor hun eigen inkomensvoorziening
bij het verliezen van een baan, maar in steeds grotere mate voor diegenen die
op dit moment met pensioen zijn. Op termijn kan dit de solidariteit ondergraven.
De OESO schreef vorige maand in een rapport over Nederland dan ook niet voor
niets dat de arbeidsmarktkrapte een grotere bedreiging is voor economische
groei dan de kredietcrisis. Alle reden dus om zoveel mogelijk mensen aan het
werk te krijgen en langer doorwerken te stimuleren.

Maart 2008

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

30

Nederland
De krapte op de arbeidsmarkt leidt er dit en komend jaar toe dat bij cao-onderhandelingen vragen ook steeds vaker krijgen wordt. De cao-lonen, die eind 2007
met 2,4% stegen, zullen dit en volgend jaar aanzienlijk meer toenemen. Daarnaast zullen werknemers er in toenemende
Figuur 10: Inflatie Nederland stijgt harder dan in
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rest Europa
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aan de kwaliteit van de beroepsbevolking. Het
gemiddelde opleidingsniveau stijgt in veel
andere landen sterk. Nederland kan deze
stijging de afgelopen jaren niet bijhouden,

12). Voor een land dat zich graag als kenniseconomie wil profileren is dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. Ook gezien de Lissabonagenda, erop gericht om van Europa een internationaal concurrerende kennissamenleving te

maken, is dit geen goede ontwikkeling. Daarbij zou je je ook kunnen afvragen of
de beleidsinspanning in Nederland wel groot genoeg is: Nederland is nog steeds
één van de landen die relatief weinig geld aan onderwijs uitgeven.
…is een van de redenen voor hogere inflatie
In Europees perspectief was de inflatie in Nederland met 1,6% afgelopen jaar
laag (figuur 10). Een aantal factoren veroorzaakt dat verschil met de rest van
Europa. Door de nog steeds hevige concurrentie tussen de supermarkten zijn de
prijsstijgingen van voedsel in mindere mate dan in andere landen doorberekend
aan de Nederlandse consument.
Sinds afgelopen jaar zijn de huurprijzen in Nederland gekoppeld aan de inflatie.
Hierdoor was de stijging van de huurprijzen in Nederland met 1,4% historisch
laag. Ook voor 2008 verwachten we een beperkte huurstijging van 1¾%.Een
derde factor die er voor heeft gezorgd dat de inflatie in Nederland tot nu toe
beperkt is gebleven, is de lagere prijsstijging van energie. Doordat de aardgasen elektriciteitsprijzen in Nederland minder vaak dan in andere landen worden
aangepast, werken prijsveranderingen hier met een grotere vertraging door in
de inflatie. Dit jaar zullen we echter alsnog die prijsstijgingen voor onze kiezen
krijgen, omdat de elektriciteitsprijzen per juli naar alle waarschijnlijkheid alsnog
zullen stijgen.
Voor zowel dit als volgend jaar verwachten we een hoger inflatietempo. Dit jaar
zorgen vooral de stijgende grondstofprijzen, maar ook de hogere arbeidskosten
voor een hogere inflatie. Volgend jaar komen daar, door de gemiddeld wat
sterkere dollar, ook nog hogere invoerprijzen bij. Daarnaast verhoogt de
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Nederlandse overheid per 1 januari de BTW met 1%-punt, wat leidt tot een
0,3%-punt hogere inflatie. Mede hierdoor komt de inflatiestijging in 2009 voor
het eerst sinds 2003 weer boven het Europese gemiddelde uit.
Overheid

Tabel 1: Kerngegevens Nederland

De hoge economische groei van het afgelopen
Jaar op jaar mutatie in %

2006 2007

Bruto Binnenlands Product
Particuliere consumptie*
Overheidsconsumptie*
Private investeringen
Bruto investeringen
Goederen- en dienstenuitvoer
Goederen- en diensteninvoer
Consumentenprijsindex
Werkloosheid (% beroepsbevolking)
Begrotingssaldo overheid (% BBP)
Saldo lopende rekening (% BBP)

3,0
2,7
2,2
8,2
7,2
7,0
8,1
1,1
5,5
0,6
7,5

3,5
2,1
2,9
5,2
4,9
6,4
5,6
1,6
4,5
0,4
7,8

2008
2
1
1
3
3
4

3/4
3/4
1/2
3/4
1/2
3/4
4
2 1/2
3 3/4
1/2
7 1/2

2009
2 1/4
1 3/4
1 1/4
3
4
4 1/4
4
3
3 1/2
1
7 1/2

* gecorrigeerd voor de administratieve effecten van de invoering
van het nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006

Bron: Reuters EcoWin, Rabobank

jaar heeft de staat hogere belastingsinkomsten
opgeleverd. Ook hogere aardgasbaten hebben
ertoe bijgedragen dat de overheidsfinanciën in
2007 in de plus eindigden in plaats van met
een tekort, waar het eerder nog naar uit zag.
De hoger dan verwachte aardgasbaten zijn
voor de schatkist natuurlijk een prettige bron
van extra inkomsten, maar het is maar de
vraag hoe lang we dit extra meevallertje in de
schoot geworpen krijgen, want de olieprijs kan
natuurlijk ook weer dalen en we weten dat
onze voorraad aardgas eindig is. De minister

van Financiën moet daarom dus niet voor de verleiding zwichten om structurele
uitgaven te betalen uit incidentele meevallers.
Ook voor 2008 en 2009 verwachten we dat het kabinet een positief saldo op de
eindafrekening kan laten zien. Daarmee steekt ons land ook in dat opzicht
gunstig af bij de grote Europese landen.
Het uitblijven van structurele hervormingen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt,
kan echter ook al op korte termijn al roet in het eten gooien. De gang van zaken
rond de politie-cao toont eens te meer aan dat de overheid als werkgever zeker
niet als laatste te maken krijgt met hogere looneisen (figuur 11). Eind 2007 was
de loonstijging bij de overheid hoger dan in de marktsector. Ten dele betreft het
hier een inhaalslag (het vorige kabinet heeft immers een paar jaar lang de overheidslonen bevroren). Echter, de sterke vergrijzing van het werknemersbestand
bij de overheid leidt tot een grote vraag naar nieuw personeel door de overheid.
Om hieraan te kunnen voldoen zal de overheid dus ook meer dan nu moeten
betalen, met als risico dat de uitgaven uit de hand gaan lopen. Daarnaast blijven
met name de zorguitgaven naar verwachting stijgen. Dit leidt ook komend jaar
weet tot hogere zorgpremies. Het einde van deze ontwikkeling is nog lang niet in
zicht. Het is de vraag in hoeverre deze ontwikkeling op langere termijn houdbaar
is. De belangrijkste redenen voor stijging van de zorgkosten zijn de technologische vooruitgang in de zorg en de vergrijzing.
Vooral dit laatste element zorgt ervoor dat het draagvlak onder diegenen die het
grootste deel van de zorgkosten ophoesten (werkgevers en werknemers) weleens eindig zou kunnen zijn.
Het is nu zaak om de basis te leggen voor begrotingsoverschotten, die ook
realiseerbaar zijn met conjuncturele tegenwind. Dit vraagt om structurele
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hervormingen, zoals het waar nodig aanpassen van ontslagrecht en maatregelen
die de vergrijzing betaalbaar houden, zoals bijvoorbeeld een begin maken met
verhoging van de AOW-leeftijd.
Als dit niet gebeurt, is het maar de vraag of het huidige overheidsbeleid conjuncturele tegenwind aankan. Dan kan een prettige nazomer voor de overheidsfinanciën al snel omslaan in een forse najaarsstorm.

Figuur 11: Overheid voert boventoon bij

Figuur 12: Opleidingsniveau jongeren blijft
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Recessie niet waarschijnlijk
Het Japanse reële BBP groeide in het laatste kwartaal van vorig jaar met maar
liefst 0,9% kwartaal-op-kwartaal. Dit sterke groeicijfer overtrof niet alleen alle
verwachtingen, maar compenseerde ook deels de zwakke cijfers in de twee
voorgaande kwartalen. Een blik op de bestedingscomponenten bevestigt verder
dat zowel de binnenlandse als de buitenlandse vraag in nagenoeg gelijke mate
bijdroegen aan de stevige BBP-groei. Velen hadden de binnenlandse vraag al
afgeschreven. De private bestedingen groeiden slechts matig, maar een sterke
toename van de bedrijfsinvesteringen bood meer dan voldoende compensatie.
Nu is het verstandig om niet al te veel nadruk te leggen op de eerste versie van
Japanse BBP-cijfers. Een lange historie van aanzienlijke revisies zegt afdoende
en er blijven hardnekkige meetproblemen voor belangrijke bestedingscomponenten, zoals de private consumptieve bestedingen. Een recent overheidsrapport
over bedrijven wijst ook op het aanzienlijke risico van een neerwaartse bijstelling in de groei van de bedrijfsinvesteringen. Zelfs na deze bijstellingen zal de
reële BBP-groei in het vierde kwartaal waarschijnlijk een robuust cijfer blijven.
De consensus blijft ondertussen uitermate pessimistisch over de Japanse economie in 2008. Uiteraard werpen de forse groeivertraging van de Amerikaanse
economie en de turbulentie in de wereldwijde financiële markten ook hun schaduw op de groeivooruitzichten voor Japan. Wij delen de zorgen over de private
consumptieve bestedingen, bedrijfsinvesteringen en de buitenlandse vraag echter maar ten dele. Het consumentenvertrouwen heeft een lelijke deuk opgelopen. Dit is vooral het gevolg van het oplopen van de inflatieverwachtingen. Wij
gaan er vooralsnog van uit dat deze inflatieverwachtingen overtrokken zullen
blijken en het consumentenvertrouwen later dit jaar kan terugveren. Verder blijft
de arbeidsmarkt krap, wat de consumptieve bestedingen zal ondersteunen. Het
ondernemingsvertrouwen staat op een relatief hoog niveau, zowel in het Tankan
kwartaalrapport als in de maandelijkse inkoopmanagersindex van de verwerkende industrie. Gezien de toegenomen benutting van de productiecapaciteit over

Figuur 1: Producentenvertrouwen (Tankan)

Figuur 2: Industriële productie
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Japan
de afgelopen jaren duidt dit op een noodzaak tot verdere groei van de bedrijfsinvesteringen. Verder zullen de investeringen in de bouwsector in de eerste helft
van 2008 naar verwachting een fors herstel laten zien. Dit is een gekunstelde
correctie na de uiteindelijke reparatie van een desastreuze aanpassing in de
bouwwetgeving daterend uit medio 2007, maar wel met een aanzienlijke positieve bijdrage voor het BBP in 2008 tot gevolg. De buitenlandse vraag zal uiteraard een tik meekrijgen van de groeivertraging in de Verenigde Staten. Het
scala aan exportbestemmingen voor Japanse producten is echter in de afgelopen
jaren sterk gediversifieerd, wat het neerwaarts potentieel enigszins beperkt.
Geen renteverlaging door Bank of Japan
De rentemarkt speculeert alweer enige tijd op een renteverlaging door de Japanse centrale bank (BoJ) later dit jaar. Dit lijkt vooral ingegeven door het wereldwijde negatieve sentiment met betrekking tot de Verenigde Staten. Het heeft
weinig van doen met de macro-economische realiteit in Japan zelf. De laatste
economische groeicijfers waren prima en de kerninflatie is naar de maatstaven
van de BoJ sterk gestegen. Wij betwijfelen dan ook ten zeerste of de BoJ werkelijk overweegt om de rente te verlagen. Temeer, daar de consument flink bezorgd is over inflatie. De Japanse beleidsrente staat slechts op 0.5%. Het monetaire beleid is dus al erg ruim en het is lastig te duiden wat een beperkte renteverlaging hieraan kan toevoegen. Het zou juist averechts kunnen werken. Nu
ziet natuurlijk ook de BoJ de neerwaartse risico’s van de Amerikaanse groeivertraging en de wereldwijde turbulentie in de financiële markten. Daarmee zijn
renteverhogingen op korte termijn van de baan, maar zodra deze risico’s later
dit jaar verminderen moeten we hier toch echt weer rekening mee houden. De
korte-termijn vooruitzichten zijn wel wat onzekerder dan normaal, met name
omdat er momenteel een politiek gevecht raast over de benoeming van de
nieuwe centrale bankdirecteur en de uiteindelijke uitkomst met grote onzekerheid is omgeven.

Figuur 3: Inflatieontwikkeling
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Emerging markets monitor
Zijn ontwikkelingslanden immuun?
Hebben ontwikkelingseconomieën1 economisch gezien meer weerstand dan in
het verleden? Als vroeger de Amerikaanse economie kuchte, hadden ontwikkelingslanden direct een longontsteking. Steeds meer economen zeggen dat
ontwikkelingslanden inmiddels een grote weerstand hebben opgebouwd. Nu de
Amerikaanse economie een stevige kou lijkt te hebben gevat, wordt het tijd deze
aanname eens onder de loep te nemen.
Begin 2007: Ontwikkelingslanden hebben de wind in de zeilen
Tot begin 2007 werden de ontwikkelingslanden al enkele jaren voortgestuwd
door de Amerikaanse motor en de Chinese katalysator. Aan toenemende vraag
uit de VS werd voldaan door – met name – Chinese consumptiegoederen. China
op zijn beurt had voor de productie hiervan en de eigen binnenlandse groei
grondstoffen nodig uit de rest van de wereld. De prijzen van de grondstoffen
stegen tot ongekende hoogte. De hogere grondstofprijzen zorgden bij menig
grondstoffenproducent voor een overschot op de lopende rekening, waarmee
schuldposities werden afgebouwd en internationale reserves opgebouwd. De
kredietwaardigheid van de meeste ontwikkelingslanden verbeterde.
Daarnaast was er sprake van een zeer liquide financiële markt. Banken en
andere financiële instellingen konden in het westen onvoldoende rendement op
investeringen behalen. Er golden zeer lage rentetarieven op zowel de staatsobligaties als op leningen aan het bedrijfsleven. Op zoek naar rendement boden
investeringen in ontwikkelingslanden een aantrekkelijk alternatief. De verbeterde
kredietwaardigheid van deze landen leidde ertoe dat ook voor dit soort leningen
de prijzen daalden. Ontwikkelingslanden konden kiezen uit een overvloed aan
financiële middelen. Begin 2007 hadden overheden in veel ontwikkelingslanden
in hun financieringsbehoefte voor de komende twee jaar voorzien tegen
1

Met ontwikkelingslanden bedoelen we alle niet-geïndustrialiseerde landen.

Figuur 1: Groei 2006 - 2008
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gunstiger prijzen en langere looptijden dan voorheen. Ook werden meer
schulden in de lokale dan in buitenlandse valuta aangegaan.
Tenslotte was door de aanhoudende groei het besteedbaar inkomen in de verschillende landen gestegen. Niet alleen de rijken zijn erop vooruit gegaan, maar
ook in bredere lagen van de bevolking heeft men het positieve effect van economische groei meegemaakt. In 2006 werd de groei van de binnenlandse bestedingen voor veel ontwikkelingslanden al genoemd als motor achter de groei.
Voorjaar 2007: De huizenmarkt in de VS leidt tot wereldwijde zorgen
Conjunctuuranalisten kijken voor een inschatting van de Amerikaanse consumptie vaak naar de huizenprijzen. Bij stijgende huizenprijzen neemt de Amerikaanse consument een hogere hypotheek om haar uitgaven te bekostigen. Zolang de
huizenprijzen blijven stijgen heeft dat geen gevolgen voor de stabiliteit van de
financiële sector.
Helaas bleek er in 2006 in de VS geen rek meer in de huizenprijs te zitten. Daarnaast hadden veel hypotheekverstrekkers in hun zoektocht naar klanten een
goede controle naar de kredietwaardigheid van hun klanten achterwege gelaten.
In de loop van 2007 bleek een groot aantal huizenbezitters niet langer in staat
hun verplichtingen na te komen. Dit veroorzaakte de sub-prime crisis in de
financiële sector (zie ook het Economisch Kwartaalbericht van oktober 2007).
Veel banken bleken via financieringsconstructies kwetsbaar voor de sub-prime
leningen. Door de ondoorzichtigheid van de financiële constructies was niet
direct duidelijk hoeveel verliezen zouden worden geleden. Dit veroorzaakte weer
een groot onderling wantrouwen in de financiële sector zelf, waardoor verscheidene banken in liquiditeitsproblemen kwamen.
De VS lijken hierdoor in grote problemen te zijn gekomen. Men houdt serieus
rekening met een Amerikaanse recessie. De beurzen hebben heftig op de
gebeurtenissen gereageerd en de Fed heeft gemeend te moeten ingrijpen.

Figuur 3: EMBI Global spreads vanaf 1 januari

Figuur 4: Aandelen vanaf 12 oktober 2007 (=100)
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Ondanks de drastische neerwaartse rentebijstelling, verwacht de president van
de Fed dat de gevolgen van de sub-prime crisis tot diep in 2008 zullen worden
gevoeld.
Hoe werkt de besmettting?
In het verleden zijn schokken in het westen op twee manieren doorgegeven aan
de ontwikkelingslanden: door het terugtrekken van kapitaal en door een daling
van de vraag naar goederen. De vlucht van westers kapitaal uit ontwikkelingslanden is niet altijd het gevolg geweest van het economisch risico ter plaatse.
Het meest zuivere voorbeeld hiervan is Argentinië aan het begin van de vorige
eeuw. De Eerste Wereldoorlog en de Grote Depressie leidden tot een grote
vlucht van buitenlands kapitaal. Investeerders willen bij dergelijke onoverzichtelijke economische situaties zoveel mogelijk controle houden en trekken
daarom geld terug uit verre landen. Het gevolg is dat een fundament van de
economische structuur – kapitaal – wordt verzwakt.
Bovendien worden leningen voor ontwikkelingslanden op zo’n moment in een rap
tempo duurder. Ook in het meer recente verleden zijn er voorbeelden te over. De
crisis in Brazilië in 1998 werd mede ingegeven door de angst van investeerders
voor ontwikkelingslanden in het algemeen. Buitenlandse investeerders hadden
Rusland kort daarvoor in de problemen zien komen en vreesden zo kort na de
Azië-crisis voor wereldwijde problemen in ontwikkelingslanden. Uiteraard werkte
deze vrees als een self-fulfilling prophecy en werd Brazilië door het vluchtende
kapitaal een crisis ingetrokken.
Ook kan een recessie in de VS leiden tot een lager niveau van de exporten en de
grondstofprijzen. Landen in recessie importeren minder. De verminderde vraag
vanuit de VS naar consumptiegoederen leidt tot lagere exportopbrengsten voor
ontwikkelingslanden. Daarnaast zal door een algemeen dalend productieniveau
in zowel de VS als bijvoorbeeld China de vraag naar grondstoffen dalen. Het kan
uiteraard nog ernstiger worden indien de VS besluiten tot importbeperkende
maatregelen ter bescherming van de eigen producenten.
Ontwikkelingslanden minder vatbaar? Een eerste toets
In april vorig jaar openbaarden zich de eerste problemen op de Amerikaanse
hypotheekmarkt. We kunnen daarom kijken welke gevolgen dit heeft gehad voor
ontwikkelingslanden. Op deze korte termijn zijn nog geen grote veranderingen
te verwachten in de exportsectoren. Vandaar dat deze eerste toets bestaat uit
het kijken naar de reactie op de financiële markten. We kijken naar de gevolgen
voor de aandelenmarkten en de EMBI (Emerging Markets Bond Index) spreads.
Deze laatste tonen het verschil in rente tussen Amerikaans staatspapier (US
Treasury bills) en de staatsobligaties van ontwikkelingslanden met een vergelijkbare looptijd.
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Toen in april 2007 bleek dat de financiële sector in de VS in de problemen zou
kunnen komen was er nauwelijks een reactie in de handel op obligaties van
ontwikkelingslanden. Sterker: de EMBI spreads daalden zelfs. Begin 2007 zaten
deze spreads, historisch gezien, al op een zeer
laag niveau en ze daalden zelfs nog tot in juni.

Figuur 5: Stand van de buitenlandse reserves
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sector over de hele linie wegzakte, zagen we
een snelle toename van de spreads. Voor
Zuid-Afrika, China en Polen is het renteverschil
met de Treasury bills meer dan verdubbeld.
Het stijgen van de spreads betekent niet dat

deze landen direct in de problemen zullen komen. De consensus onder analisten
is dat de huidige spreads de risico’s in ontwikkelingslanden beter vertegenwoordigen, waar ze daarvoor werden onderschat. In plaats van een overreactie op
een schok in het westen kan het dus ook gezien worden als een correctie op te
lage prijzen die werden berekend. Daarom kunnen er geen conclusies over de
vatbaarheid van ontwikkelingslanden aan worden verbinden.
Vanaf oktober 2007 hebben de aandelenbeurzen flinke klappen gehad. Op 12
oktober 2007 zaten de beurzen van de VS en Nederland op een top die sinds het
barsten van de IT-bel niet was gehaald. Inmiddels is een groot deel van de
eerdere koerswinsten uit 2007 weggevaagd, met name door verliezen in de
financiële sector. De Amerikaanse beurs heeft sinds 12 oktober ruim 14% aan
waarde verloren, de Nederlandse AEX bijna 25%. De ontwikkelingslanden waar
wij naar hebben gekeken zijn ruwweg in drie groepen te verdelen. De beurzen
van China, Polen en Turkije hebben net zo slecht of slechter gepresteerd dan de
Nederlandse beurs. India, Mexico en Zuid-Afrika deden het iets beter dan de
Dow Jones en de beurs van Brazilië heeft in vier maanden een tijdelijk verlies
van bijna 14% vrijwel geheel goedgemaakt. Omdat de aandelenbeurzen van de
genoemde ontwikkelingslanden in deze roerige periode niet noemenswaardig
slechter hebben gepresteerd dan de aandelenbeurzen in industrielanden is er
geen sprake van een allergische reactie. De eerste toets is dan ook doorstaan.
Verhoogde weerbaarheid op lange termijn?
De reactie op financiële markten zegt echter weinig over de weerbaarheid van
ontwikkelingslanden op lange termijn. Daarvoor moeten we hun verbeterde
economische conditie afzetten tegen de kwetsbaarheden die zijn gebleven.
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In het algemeen zijn ontwikkelingslanden momenteel beter dan ooit uitgerust
tegen economische schokken. De schuldpositie is verbeterd door afbetalingen en
verbeteringen in de looptijden en valutaire samenstelling. Landen hebben hierdoor meer ruimte om bij te lenen als dat nodig
Figuur 6: Investeringen (I) en binnenlandse
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investeringen in ontwikkelingslanden sterk
gegroeid, op basis van binnenlandse besparingen. Het belangrijkste argument voor
grotere immuniteit van ontwikkelingslanden is
echter dat hun economieën minder afhankelijk

van export-opbrengsten zijn geworden.
Een sterk groeiende binnenlandse vraag zou de exportvraag kunnen vervangen
waardoor het groeicijfer op peil blijft. Voor veel ontwikkelingslanden is de
binnenlandse bedrijvigheid inderdaad toegenomen, maar dit neemt niet weg dat
de structurele groei van de meeste ontwikkelingslanden nog steeds geleid wordt
door hogere exportopbrengsten. Als de uitvoer het af laat weten zal dat uiteindelijk ook de binnenlandse bestedingen uithollen, omdat de lokale koopkracht
gebaseerd is op inkomens die in de exportsector verdiend zijn. Voor de meeste
ontwikkelingslanden geldt voorts dat de binnenlandse vraag nog te weinig wordt
bevredigd door binnenlands aanbod. De aanbodszijde is onvoldoende ontwikkeld
om aan de vraag te voldoen. De weerbaarheid van ontwikkelingseconomieën
groeit pas werkelijk als de inkomensstijging voornamelijk lokaal wordt verdiend
en besteed.
Hoewel de weerbaarheid van ontwikkelingseconomieën groter is dan enkele
jaren geleden, is het te vroeg om te spreken van ontkoppeling. Men zou wel
kunnen spreken van een langere incubatietijd. Bovendien leidt een crisis in het
westen het niet meer tot een longontsteking, maar waarschijnlijk nog wel tot
een flinke verkoudheid.
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Kater na fiësta
Aan de jarenlange Europese koploperspositie van de Spaanse economie lijkt een
einde te komen door de afkoeling van de oververhitte huizenmarkt. Hiermee
komt een pijnlijk aanpassingproces op gang. Gelukkig springt de overheid bij.
10 jaar op kop …

Figuur 1: Groei BBP in grote landen eurozone
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dan 1%. Sterker nog, in dat jaar kromp de
Spaanse economie met ruim 1% in volume na
jaren van groei boven de 3% die volgden op de toetreding tot de Europese Unie.
Op de mooie groeicijfers van het Spaanse BBP valt echter wel het één en ander
aan te merken.
De krachtige conjunctuur is de afgelopen 10 jaar uitsluitend bepaald door de
binnenlandse vraag. Sinds 1998 heeft de netto-export ieder jaar een negatieve
bijdrage aan de economische groei geleverd (figuur 2), met een sterke verslechtering van de lopende rekening van de betalingsbalns tot gevolg (figuur 3). Dit
tekort komt vooral door een handelstekort in goederen. Dit wordt deels gecompenseerd doordat er in diensten juist meer export dan import is, wat met name
toe te schrijven is aan het toerisme. Maar per saldo verbruiken de Spanjaarden
dus al jaren meer dan ze zelf produceren.

Figuur 2: Groeibijdragen Spaans BBP
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Figuur 3: Lopende rekening van de betalingsbalans
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… met steeds meer mensen …
De snelle groei van het Spaanse BBP is voor een groot deel te verklaren door de
groei van de beroepsbevolking en de werkgelegenheid. In de periode 2000-2003
werd de groei zelfs meer dan volledig veroorzaakt doordat er meer mensen aan het werk

Figuur 4: Participatiegraad Spanje en EU (15)
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De grote bevolkingstoename leidt natuurlijk
tot extra economische groei omdat er meer mensen zijn om te produceren. Maar
tegelijkertijd moet het geproduceerde over meer mensen verdeeld worden. Het
verschil tussen de groei van het totale BBP en het BBP per hoofd van de bevolking loopt sinds 1998 daarom uiteen (figuur 6). De voorsprong op de rest van
Europa is na 2000 dan ook kleiner dan figuur 1 doet vermoeden. Toch was ook
per hoofd van de bevolking de Spaanse BBP groei de afgelopen 10 jaar hoger
dan het gemiddelde in de EU. Al met al een mooie prestatie. Maar de fiësta lijkt
zo langzamerhand afgelopen. Het afkoelen van de sterk verhitte Spaanse
huizenmarkt speelt hierin een centrale rol.
1

NIESR (2007), National Institute Economic Review 203 (1).

Figuur 5: Bevolkingsgroei Spanje
2

Figuur 6: BBP-groei: totaal en per hoofd
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… in steeds meer huizen
In figuur 2 zagen we dat de investeringen al 14 jaar flink bijdragen aan de BBPgroei. Een drijvende factor hierin waren de investeringen in nieuwe huizen.
Stijgende inkomens, een hard groeiende bevolking, en een periode van een fors
dalende en lage rente (figuur 7) hebben sterk stijgende huizenprijzen uitgelokt,
op hun beurt weer gevolgd door extra aanbod van woningen (figuur 8). Sinds
2004 is de stijging van de huizenprijzen afgenomen. En na een laatste groeispurt daalt sinds het eerste kwartaal van 2007 ook het aantal begonnen bouwprojecten. De grote stijging van het aantal te bouwen huizen was gezien de
enorme bevolkingsgroei niet overdreven. De bevolkingsgroei ging bovendien
gepaard met een nog sterkere toename van het aantal huishoudens. Dit komt
doordat het aantal mensen per huishouden al jaren daalt, mede door hogere
inkomens die jongeren in staat stellen vroeger dan voorheen het ouderlijk huis
te verlaten.
Door de sterke huizenprijsstijgingen en de sinds 2005 stijgende rente is de
betaalbaarheid van woningen sinds 2003 behoorlijk afgenomen. De stijgende
rente komt in Spanje hard aan omdat het overgrote deel van de Spaanse
hypotheken een variabele rente heeft. Met de daling van de betaalbaarheid is
ook de groei van het aantal huishoudens en daarmee de vraag naar huizen sterk
gedaald. Beslissingen en oplevertijden in de bouwsector lopen achter op deze
ontwikkeling waardoor er inmiddels een overschot aan opgeleverde huizen is
ontstaan.
Dit alles overziend lijkt speculatie maar van geringe invloed op de ontwikkelingen in de Spaanse markt geweest, dit in tegenstelling tot de VS. Voor speculanten zijn immers vooral prijsverwachtingen van belang, niet de betaalbaarheid.
Wij zien in de ontwikkelingen op de Spaanse huizenmarkt dan ook eerder een
boom die tot rust komt dan van een bubble die uiteen spat. Doordat de bouwsector zo’n belangrijke factor in de groei van het BBP en de werkgelegenheid is
geweest, gaat deze situatie wel gepaard met een vervelend aanpassingsproces.

Figuur 7: Daling nominale en reële rente
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Het was een mooi feest
Huizen zijn er in Spanje nu even genoeg. Door de vertraging in de bouw komen
de belangrijkste bronnen van de economische groei van de afgelopen tien jaar
onder druk te staan. Hiermee lijkt de economische fiësta nu tot een einde te
komen. Het belang van de bouwsector in de totale economie is sinds 1995 sterk
toegenomen. De bruto investeringen in gebouwde objecten stegen van 13% van
het BBP in 1995 naar 15¾% in 2007. Deze stijging is volledig toe te schrijven
aan investeringen in woningen; die stegen in deze periode van 4¾% naar 7½%
van het BBP. Overigens nam het aandeel van niet gebouwde investeringen
(machines, transportmiddelen, computers etc.) in dezelfde periode nog harder
toe: van bijna 5½% van BBP naar ruim 14%. Natuurlijk is een deel van deze
investeringen ten behoeve van de bouwsector geweest (kranen, vrachtwagens,
gereedschap). Figuur 9 laat de bijdragen van de verschillende typen investeringen aan de totale investeringsgroei zien. De woningbouw was belangrijk maar
stond zeker niet alleen. Toch zal met het afkoelen van de huizenmarkt de investeringsgroei fors afnemen. Bij de werkgelegenheid steeg het aandeel van de
bouw van minder dan 10% in 1992 tot 13¼% in 2007. Maar net als bij de investeringen is de groei van de werkgelegenheid zeker niet alleen aan de bouw toe
te schrijven (figuur 10). De dienstensector was al die jaren nog veel belangrijker. Dat neemt niet weg dat met het afzwakken van de activiteit in de huizenbouw de groei van de werkgelegenheid af zal nemen en de werkloosheid zal
stijgen. Door de toename van de werkloosheid komt de consumptie onder druk
te staan. Hoewel de waarde van huizen zo’n 90% van het vermogen van huishoudens omvat is verzilvering van overwaarde in Spanje maar heel beperkt
mogelijk.2 Daardoor zal de terugval in de consumptie door het minder hard
stijgen van het huizenvermogen maar beperkt zijn. Het aanpassingproces naar
een kleinere bouwsector zal zeker onaangenaam zijn.
2

RBS: “Spanish housing; what goes up must come down?” & IMF Country report 06/210

Figuur 9: Groeibijdragen investeringen
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Figuur 10: Groeibijdragen werkgelegenheid
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Hoe groot wordt de kater?
Gelukkig is de nieuwe regering in staat om door in te teren op haar begrotingsoverschot (figuur 11) de benodigde pijnstillers te verstrekken. Met een begrotingsoverschot van bijna 2% van het BBP en een overheidsschuld van 37% heeft
de Spaanse overheid voldoende ruimte om fiscale maatregelen te treffen. De
nieuwe regering die op 9 maart gekozen werd is dit dan ook zeker van plan.
Daardoor kan het aanpassingsproces wat aangenamer verlopen dan anders het
geval was geweest. Desondanks zal de Spaanse economische groei vertragen.
Wij verwachten een terugval van de BBP-groei van 3,7% in 2007 naar circa 2%
in 2008, met name veroorzaakt door een lager groei van investeringen en consumptie. Na het door de overheid verzachtte aanpassingproces zal de Spaanse
economie zich moeten heroriënteren.
Omdat er genoeg huizen zijn, is het zaak om andere dingen te produceren. Een
jarenlange hoge inflatie heeft de concurrentiepositie van het exporterende
bedrijfsleven echter ondergraven. Een tussen 1992 en 1998 dalende inflatie was
nodig om deel te kunnen nemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU).
Maar daarna heeft de Spaanse inflatie die van de eurozone als geheel stelselmatig overtroffen (figuur 12). Het eerder besproken oplopende tekort op de lopende rekening is één van de resultanten. Door deelname aan de euro heeft
Spanje niet de mogelijkheid om de slechte concurrentiepositie te verbeteren met
een aanpassing in de wisselkoers. Een stijging van de productiviteit is als oplossing makkelijk gezegd maar veel lastiger gedaan. Een vervelende optie is een
periode van lagere groei zodat de inflatie beteugeld wordt. Om dit aanpassingsproces wat te versnellen kan natuurlijk gekozen worden voor loonmatiging. Een
tijdje ‘mucho trabajer, poco dinero’ ligt dus op de loer. Veel keuze is er niet. De
geneugden van EU en EMU lidmaatschap zijn genoten en de inhaalslag is gemaakt. Een periode van vasten na het uitbundige feest – een goed katholieke
traditie - lijkt onontkoombaar. De hoop is dat de Spanjaarden deze periode
gebruiken om zich op te maken voor een nieuwe maar andere soort fiësta.

Figuur 11: Begrotingssaldo grote landen eurozone
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Figuur 12: Inflatie grote landen eurozone
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De chaos regeert!
De inwoners van de Italiaanse Republiek gaan op 13 en 14 april naar de stembus om de maar liefst 62e regering sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog
te kiezen. Na 20 maanden gesteggel viel eind januari de centrum-linkse regering-Prodi toen de kleine Udeurpartij na het ontslag van justitieminister
Clemente Mastella het vertrouwen in de regering opzegde. De regering kon
daardoor niet meer op de meerderheid in de Senaat rekenen. De negen partijen
tellende coalitie viel uiteen. Omdat oppositieleider Berlusconi niet bereid was
mee te werken aan een tijdelijke regering, kon President Giorgio Napolitano niet
anders dan nieuwe verkiezingen uitschrijven. De al jarenlange politieke
instabiliteit leidt er toe dat Italië noodzakelijke structurele hervormingen niet
goed van de grond krijgt, waardoor het land – ondanks zijn grootte – op dit
moment als één van de zwakkere Europese broeders moet worden aangemerkt.
Vele kleintjes maken géén grote ...
Italië kent sinds 1948 een tweekamerparlement bestaande uit de Kamer van
Afgevaardigden (630 leden) en de Senaat (315 leden). Beide kamers worden in
principe om de vijf jaar verkozen en hebben gelijke bevoegdheden. Na WOII
waren er in Italië lange tijd drie grote partijen actief: de communistische PCI, de
christendemocratische DC (Democrazia Cristiana) en de sociaaldemocratische
PSI (Partito Socialista Italiana). De meeste coalities tot 1992 bestonden uit de
DC en de PSI, die beide streden tegen het communisme. Door diverse corruptieschandalen nam de macht en invloed van deze twee partijen eind jaren tachtig
af en werden ze uiteindelijk zelfs opgeheven als gevolg van de operatie ‘mani
pulite’ (schone handen).
Sindsdien wordt de Italiaanse politiek beheerst door twee blokken. Enerzijds een
rechts blok, met thans o.a. Forza Italia (de partij van Silvio Berlusconi), de
separatistische Lega Nord van Umberto Bossi en de post-fascistische Alleanza
Nazionale. Daar tegenover staat een centrum-links blok (Ulivo), momenteel
onder leiding van voormalig Europees commissievoorzitter Romano Prodi, die
echter na de val van zijn regering langzaamaan plaats maakt voor Walter Veltroni, huidig burgemeester van Rome en partijleider van de onlangs opgezette
Partito Democratico (PD).
Sinds 1993 gold een kiessysteem naar Brits voorbeeld (met districten) dat weliswaar niet optimaal was, maar wel tot werkbare coalities leidde. Berlusconi II (de
énige regering die na WOII de volledige vijf jaar wel wist uit te dienen) bracht
hierin verandering. Zij introduceerde in 2005 een nieuwe, zeer gecompliceerde
kieswet die gebaseerd is op evenredige vertegenwoordiging, met slechts minimale uitsluitingsdrempels. Hierdoor hebben vooral de kleine politieke partijen
onevenredig veel macht gekregen. Zij zijn doorslaggevend bij het vormen van
een coalitie, omdat geen enkele politieke partij of politiek blok zelfstandig over
een meerderheid van zetels kan beschikken. Als Berlusconi hiermee politieke
chaos wilde creëren voor zijn opvolger, is dat zeker gelukt.
De onlangs gevallen regering Prodi was aangewezen op een bonte coalitie van
maar liefst negen partijen van divers pluimage om een meerderheid van slechts
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twéé zetels in de Senaat te krijgen. Omdat elke partij haar invloed wilde uitoefenen, werden belangrijke politieke besluiten oneindig vertraagd of zelfs gesaboteerd. Dat vele kleintjes géén grote maken bleek maar weer toen het vermeende
corruptieschandaal rondom minister Mastella tot de val van het hele kabinet
leidde.
Omdat het referendum over de kieswet dat in mei gehouden had moeten worden door de val van de regering een jaar is uitgesteld, bestaat de kans dat
soortgelijke problemen ook een volgende coalitie weer zullen opbreken. Er wordt
in de media – onder andere in één van Berlusconi’s kranten – daarom al voorzichtig toenadering gezocht tussen het rechtse en linkse blok, maar vooralsnog
willen de beide voormannen hier pertinent niets van weten. Berlusconi vertrouwt
er op dat hij kan profiteren van de huidige chaos en daarom de verkiezingen wel
alleen kan winnen. Vandaar ook zijn gebrek aan medewerking bij het vormen
van een tijdelijk interim kabinet.
De Italiaanse situatie kan ook het Nederlandse voorland zijn, als het politieke
landschap ook hier veel meer versplinterd raakt. De politieke inspanning die het
kost om het land bestuurbaar te houden kan veel beter worden gericht op noodzakelijke structurele hervormingen.
Sterk leiderschap nodig bij economische problemen
De 68-jarige Prodi had dolgraag blijven regeren. Als zijn belangrijkste wapenfeiten beschouwt hij het iets terugdringen van de belastingontduiking, een kleine
daling van de werkloosheid, een lichte verbetering van de staatsfinanciën en een
voorzichtige poging om liberalisering van de markt op gang te krijgen. Zijn inspanningen zijn hard nodig om Italië weer op de rails te krijgen en een eind te
maken aan de situatie die bekend staat als de Italiaanse malaise.
Weliswaar probeerden al diverse regeringen sinds de jaren negentig structurele
hervormingen door te voeren, maar tot nu toe gingen die niet ver genoeg. De
problemen waar de Italiaanse economie mee kampt zijn groot. Sinds het begin

Figuur 1: Ontwikkeling BBP t.o.v. Eurozone
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Figuur 2: Overheidsschuld niet conform SGP
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van de jaren negentig presteert de economie slechter dan die van andere geïndustrialiseerde landen en blijft de reële economische groei met gemiddeld 1,5%
per jaar fors achter bij het Europese gemiddelde (figuur 1). Ook het bruto binnenlandse product per hoofd van de bevolking groeit minder sterk. Het nieuws
dat volgens sommige maatstaven het Spaanse BBP-per capita nu hoger is dan
het Italiaanse sloeg dit najaar in als een bom.
De verklaring voor de tegenvallende groeiprestatie moet gezocht worden in een
aantal elkaar versterkende factoren. Eén daarvan is de tegenvallende exportprestatie. Het Italiaanse aandeel in de wereldhandel daalt gestaag, terwijl dat
van Duitsland juist groeit en dat van Frankrijk stabiliseert. Dit probleem wordt
onder meer veroorzaakt door het gebrek aan concurrentie tussen Italiaanse
bedrijven. Belangrijke sectoren zoals energie en transport genieten nog altijd
een relatief beschermde status. Bovendien zijn in alle sectoren (kleine) familiebedrijven nog troef en blijken deze bedrijven niet uit te blinken in innovatieve
inspanning. Verder blijft het verschil in prestatie tussen het relatief rijke Noorden
en het verhoudingsgewijs onderontwikkelde Zuiden bestaan.
De overheid kampt al jaren met een veel te grote schuld en nog steeds een aanzienlijk begrotingstekort (figuur 2). Daarom zijn de belastingen vaak verhoogd
en de overheidsuitgaven teruggedrongen wat zijn invloed op de binnenlandse
bestedingen niet heeft gemist. Italië kent nog altijd geen pensioenfondsen. Het
land is hierdoor op geen enkele financiële wijze voorbereid op de vergrijzing, die
haar juist verhoudingsgewijs snel en heftig zal gaan raken.
Korte termijn vooruitzichten mager
De structurele problemen vragen dringend om een krachtige aanpak, want ook
de korte termijn vooruitzichten voor de Italiaanse economie laten te wensen
over. Met groeicijfers van rond de 1 à 1½% in 2008 en 2009 blijft de Italiaanse
economie niet alleen achter bij de rest van Europa, maar ook achter bij haar
eigen potentieel.

Figuur 3: Industriële productie en orders

Figuur 4: Inflatieontwikkeling
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De laatste maanden worden beheerst door slecht economisch nieuws. De industriële productie vertoont al vier maanden op rij (sept-dec) een krimp (figuur 3),
waardoor het BBP in het laatste kwartaal naar verwachting is gekrompen. Net
als de meeste grote economieën is Italië voor de groei voornamelijk aangewezen
op de binnenlandse bestedingen. De particuliere consumptie – één van de belangrijkste steunpilaren van de groei – verslechtert onder invloed van de hoge
voedsel- en olieprijs waardoor ook de inflatie toeneemt (figuur 4) en de koopkracht negatief wordt beïnvloed. Bovendien hebben de monetaire verkrapping en
de kredietcrisis er toe geleid dat consumptief krediet en hypotheken fors in prijs
zijn gestegen. De werknemer voelt verder de recente stevige belastingverhogingen rechtstreeks in zijn portemonnee en is daarom minder geneigd tot consumeren. Het consumentenvertrouwen (figuur 5) daalt gestaag en is weer op het
lage niveau van tijdens de economische crisis in 1993. De werkloosheid neemt
nog wel af maar waarschijnlijk minder snel dan in 2007 (figuur 6). Hierdoor worden de negatieve invloeden op de consumptie niet gecompenseerd. Al met al is
er in 2008 en 2009 slechts een beperkte impuls vanuit de consumptie mogelijk.
Ook de bedrijven laten het de komende periode wat afweten. Het Italiaanse
bedrijfsleven voelt de gevolgen van de verslechterde situatie in de wereldeconomie. Naast mogelijk duurdere leningen als gevolg van de kredietcrisis is er
ook minder vraag naar producten van Italiaanse makelij door vertraging van de
consumptiegroei. De totale investeringen nemen fors af, met name door minder
nieuwbouwproductie. De Italiaanse export is al jarenlang een zorgenkindje. De
internationale concurrentiepositie van Italië staat onder druk door de appreciatie
van de euro en de stijgende arbeidskosten. Bovendien zal de export überhaupt
minder toenemen omdat wereldwijd de handel minder uitbundig groeit. Nu Italië
geen lires meer gebruikt maar euro’s is het wisselkoersinstrument niet meer
beschikbaar en zal het land structurele hervormingen moeten doorvoeren om
competitief te blijven. En juist daarvoor is een sterke regering nodig. Hopen
maar dat die op 12 en 13 april gekozen wordt.

Figuur 5: Dalend consumentenvertrouwen
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Figuur 6: Werkloosheid (% beroepsbevolking)
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Economische kerngegevens
Internationale kerngegevens
BBP-volumemutatie in %

2007

2008

2009

Verenigde Staten

2,2

1½

2¼

EMU

2,6

2¼

1¾

Japan
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1½

1¼

2007

2008

2009
2¼

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

2,1
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1¾

Overheidsconsumptie
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Bruto investeringen
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3¾

3

Uitvoer van goederen en diensten
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4¾
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5,6

4

4

Inflatie (%)
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2¼

¼

Werkloosheid (% beroepsbevolking)

4,5

3¾

3½

Begrotingssaldo overheid (% BBP)

0,4

½

1

Saldo lopende rekening (% BBP)

7,8

7½

7½

10 maart 2008

+3m**

+12m**

Geldmarktrente 3-maands (%)*

Verenigde Staten

2,87

2,4

3,8

EMU

4,60

4,0

3,6

Japan

0,98

0,6

1,1

10 maart 2008

+3m**

+12m**

Staatsrente 10-jaars (%)*

Verenigde Staten

3,51

3,7

4,3

EMU

3,76

3,9

4,1

Japan

1,34

1,6

1,9

10 maart 2008

+3m**

+12m**

1,55

1,44

1,32

158,1

156

137

Wisselkoers ten opzichte van euro*

Verenigde Staten
Japan

*

Voorspellingen afkomstig van Financial Markets Research, Rabobank International

** 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
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gegevens uit door ons betrouwbaar geachte bronnen,
waaronder Datastream. Deze bronnen zijn op zorgvuldige
wijze in onze analyses verwerkt.
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.
Deze informatie kunt u ontvangen door een mail te sturen
naar ‘fu_kira@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 minstens 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 - 2160651.
U kunt ons ook bereiken op het volgende e-mailadres:
‘C.R.Frentz@rn.rabobank.nl’.
Eindredactie:
drs W.W. Boonstra, hoofd Kennis en Economisch Onderzoek
Drukkerij:
GrafiPrint B.V. Eindhoven
Productiecoördinatie:
C.R. Frentz
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drs. L.H.T. de Waard
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