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Blik op de wereld
Hoop gevestigd op beleidsmakers
De wereldeconomie is 2012 redelijk goed begonnen. De groei van de wereldhandel en de mondiale industriële productie was in het eerste kwartaal hoger dan in
het voorgaande kwartaal. Maar de beschikbare gegevens voor het tweede kwartaal wijzen op minder gunstige economische omstandigheden. Wij voorzien wel
een hernieuwde lichte opleving van de groei in de tweede helft van dit jaar. Maar
die verwachting is sterk afhankelijk van de crisisbestrijding in Europa en het economische beleid in de rest van de wereld.
Soms zit het even mee…
Na een forse vertraging in het laatste kwartaal van 2011 versnelde de kwartaalop-kwartaalgroei van de wereldhandel en de mondiale industriële productie in het
eerste kwartaal weer (figuur 1). De rol die de opkomende Aziatische economieën
in die wereldwijde economische ontwikkelingen spelen, blijft zeer groot (figuur 2).
Los van de hogere mondiale handels- en productiegroei was de BBP-volumegroei
in het eerste kwartaal van 2012 in een aantal regio’s ook sterker dan verwacht.
Hoewel de groei in de VS zwakker was dan in het laatste kwartaal van 2011, was
de terugval kleiner dan wij hadden voorzien. In Japan was de BBP-groei groter
dan wij hadden verwacht. De voortzetting van de economische krimp die wij voor
het eurogebied hadden ingecalculeerd, bleef, met een gelijkblijvend BBP-volume,
uit. In het Verenigd Koninkrijk viel de groei wel tegen. Wij hadden niet verwacht
dat het BBP-volume daar voor het tweede achtereenvolgende kwartaal terug zou
vallen. In China viel de groei sterker terug dan verwacht. Daar staat tegenover
dat in andere delen van Azië werd geprofiteerd van de zeer sterke groei in
Thailand, waar de economie herstelde van de schade die zij in het laatste kwartaal
van 2011 opliep door overstromingen. Al met al geen verkeerd begin van het jaar
dus. Toch zijn wij naar aanleiding van deze relatief gunstige ontwikkelingen niet
optimistischer geworden over het jaar als geheel.

Figuur 1: Wereldeconomie trekt aan
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Figuur 2: Azië blijft dominant
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Blik op de wereld
… om snel daarna weer tegen te zitten
De economische groei in Azië zal in het tweede kwartaal weer terugvallen, aangezien een deel van de sterke groei aldaar in het eerste kwartaal te danken was
aan het herstel van productieketens die waren
Figuur 3: Economische zwakte nog niet voorbij
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Europa zal na de meevaller van het eerste kwartaal waarschijnlijk alsnog terugvallen in krimp. Het uitblijven van krimp in het eerste kwartaal was een opsteker
voor de onder de schuldencrisis gebukt gaande muntunie. In de eerste maanden
van het jaar was het sentiment op de financiële markten fors beter dan in het
najaar van 2011. Door die relatief rustige periode in de schuldencrisis steeg ook
het vertrouwen onder consumenten en producenten. De rust was echter van korte
duur. Een nieuwe daling van de samengestelde inkoopmanagersindex voor het
eurogebied in april en mei wijst voor het tweede kwartaal op een krimp van het
eurozone-BBP. Naast een voortdurende recessie in Zuid-Europa zullen dan ook
Duitsland en Frankrijk waarschijnlijk niet in staat zijn om krimp van de
economische activiteit te vermijden. Hoewel het politieke debat over bezuinigen
versus het stimuleren van economische groei in Europa zich meer ten gunste van
groei lijkt te ontwikkelen, verwachten wij dat maatregelen die de economische
groei op korte termijn significant kunnen ondersteunen uit zullen blijven. Ook in
het Verenigd Koninkrijk houdt de overheid nog steeds vast aan dezelfde
bezuinigingsstrategie die in het eurogebied nog de boventoon voert.
Hoop op beleidsmakers…
Voor de tweede helft van het jaar verwachten wij een lichte opleving van de
wereldwijde economische groei. Daarvoor is hogere groei in de opkomende
Aziatische economieën van cruciaal belang. In het tweede kwartaal zal deze groei
naar verwachting nog tegenvallen. Maar inmiddels heeft de Chinese regering een
aantal maatregelen aangekondigd om de economische activiteit te ondersteunen.
Wij gaan er vanuit dat dit zal lukken, zodat de Chinese economie in de tweede
helft van 2012 weer aan kracht zal winnen. Hoewel de onderlinge verschillen groot
zijn, hebben overheden en centrale banken in andere opkomende economieën
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ook ruimte om de economie te stimuleren. Die ruimte zal de komende maanden
verder toenemen, omdat de daling van de grondstoffenprijzen (figuur 4) wereldwijd voor een verlaging van de inflatie zal zorgen. Overigens moeten we niet
vergeten dat door de enorme groeiverschillen in de afgelopen jaren (figuur 5) de
opkomende economieën relatief snel tegen hun productiegrenzen aanlopen,
waardoor de inflatie door binnenlandse loondruk relatief snel op kan lopen. Er is
daardoor een grens aan wat we van dit snel groeiende deel van de wereldeconomie kunnen verwachten.
In de VS en Japan is de beleidsruimte zeer beperkt. Beide landen hebben een
hoog begrotingstekort en een hoge staatsschuld. Ruimte voor een economische
impuls vanuit de overheidsbestedingen is er dus niet. De beleidsrente is in beide
landen reeds nagenoeg 0%. Beide centrale banken zullen dit jaar wel verder gaan
met het inzetten van ander beleid om de economie te ondersteunen. Maar een
grote impact kan hiervan niet worden verwacht. In beide landen zal de economische groei op een relatief matig tempo worden voortgezet en voor 2012 als
geheel op zo’n 2% uitkomen. Hoewel dat, vooral voor de VS, zwakke groei te
noemen is, zet de groei dus wel door. Samen met sterkere groei in opkomende
economieën houdt dit de wereldwijde economische groei op peil. Dit ondersteunt
op zijn beurt weer de exportgroei vanuit het eurogebied. Dit zal voor de zuidelijke
lidstaten niet voldoende zijn om de krimp van de binnenlandse bestedingen te
compenseren, maar voor het eurogebied als geheel voldoende om weer licht te
groeien. Daarmee zullen dan ook de binnenlandse bestedingen in de sterkere
landen van het eurogebied weer verder kunnen toenemen.
… maar er kan van alles misgaan
Onze verwachting, waarin blijvende economische groei in de rest van de wereld
ondersteuning biedt aan de economie van het eurogebied, is sterk afhankelijk van
wereldwijde politieke ontwikkelingen.

Figuur 4: Daling grondstoffenprijzen
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Blik op de wereld
Het grootste risico is de Europese schuldencrisis. Tot de nieuwe Griekse verkiezingen op 17 juni zal de onrust op de financiële markten hoogstwaarschijnlijk
aanhouden. Een ongunstige verkiezingsuitslag kan voor een verdere escalatie van
de problemen zorgen. In dat geval zal de recessie in het eurogebied zich verlengen, zo niet dieper worden. Bovendien is de kans dat Spanje aan zal moeten
kloppen bij het Europese noodfonds de afgelopen tijd toegenomen. Dit roept
nieuwe twijfels op of de opgetuigde steunmaatregelen voldoende groot en effectief zijn. Als Europese beleidsmakers de situatie niet tot rust weten te brengen,
kan dit voor Europa een verdere escalatie van de eurocrisis zorgen en ook in de
rest van de wereld tot lagere economische groei leiden. Daarmee wordt meteen
ook de exportgroei van het eurogebied zelf weer ondermijnd.
Naast de duidelijke risico’s in Europa kunnen de overheidsfinanciën van de VS en
Japan ook roet in het eten gooien. Door de presidentsverkiezingen in november
wordt in de VS op dit moment weinig gedaan aan het verlagen van het begrotingstekort. Als de nieuw verkozen president echter geen actie onderneemt, zal
volgens de huidige afspraken automatisch fors in de overheidsbestedingen worden
gesneden. In Japan moet op enig moment ook orde op zaken worden gesteld. Een
tot nu toe steeds uitgestelde verhoging van de consumptiebelasting of andere
maatregelen die het begrotingstekort verlagen, kunnen de groei in dat land negatief beïnvloeden.
Een laatste onzekerheid vormen de eerder genoemde grondstoffenprijzen. Door
de matige vooruitzichten voor de wereldeconomie en de terugkeer van de relatieve rust in een aantal olieproducerende landen zijn deze sinds het begin van dit
jaar fors gedaald. Hernieuwde politieke spanningen of tegenvallende oogsten
kunnen de prijzen van olie en voedsel echter in korte tijd weer fors doen stijgen.
Als dat gebeurt, wordt de beleidsruimte voor centrale banken in opkomende
markten die nu lijkt te ontstaan weer ingeperkt.
Zwak of minder
Door de grenzen aan de groei in de opkomende wereld, de zwakke groei van de
Verenigde Staten en Japan en de aanhoudende problemen in Europa zal de wereldeconomie dit jaar iets zwakker presteren dan in 2011 en volgend jaar –zonder
dat de risico’s zich materialiseren— slechts iets beter. Met een verwachte groei
van het mondiale BBP-volume van 4% of lager blijft de wereld dit en volgend jaar
nog ver weg van de groeipercentages van hoog in de 4 of zelfs boven de 5% die
in de jaren voor de wereldwijde financiële crisis werden gerealiseerd. En het mag
duidelijk zijn dat de mogelijkheid van nog zwakkere groei aanzienlijk is.

Tim Legierse
T.Legierse@rn.rabobank.nl
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Het gras bij de oosterburen
Nederland vs Duitsland: 0-2?
De Nederlandse economie deint, door haar open karakter, mee op de golven van
de internationale conjunctuur. Vooral de economische ontwikkelingen bij onze
oosterbuur spelen daarbij een grote rol, want dit is met afstand onze belangrijkste
handelspartner. De Duitse en de Nederlandse economie begonnen in het tweede
kwartaal van 2008 tegelijkertijd te krimpen. Hoewel de recessie er in Duitsland
harder inhakte dan in Nederland, kwam de Duitse economie er ook weer sneller
bovenop. In de afgelopen twee jaar bleef de Nederlandse toename van het BBP
aanzienlijk achter bij de Duitse (figuur 1 en 2). Nederland verkeert inmiddels opnieuw in een recessie, terwijl het BBP van onze oosterburen blijft groeien. Is het
gras bij de oosterburen daarmee groener?1
Duitsland profiteert van opkomende markten
In de afgelopen twee jaar droeg de netto-handel meer bij aan de groei in Duitsland dan in Nederland. Deze divergentie kan in belangrijke mate worden verklaard
door een verschil in samenstelling van het exportpakket en de geografische oriëntatie van de handelsstromen. De Nederlandse export is sterk gericht op het
Europese achterland, vanwege de geografische ligging van Nederland aan zee en
de goede infrastructurele verbindingen met de rest van het Europese continent.
Ongeveer driekwart van onze export gaat hier naartoe. Het Duitse bedrijfsleven is
zich in de loop der tijd steeds meer gaan richten op opkomende Aziatische en
Latijns-Amerikaanse economieën. De recessie in 2008-2009 was dieper in
opkomende economieën dan in Europa en de Verenigde Staten, maar het herstel
was ook sterker. Door het verschil in economische prestaties en daarmee een
verschil in invoervraag uit deze landen daalde het exportvolume in 2008-2009
sterker in Duitsland dan in Nederland en steeg het meer in 2010-2011.

1
Dit artikel is een samenvatting van Van de Belt, R. en Piljic, D. Nederland vs Duitsland:
0-2? Special 12/02, Rabobank Nederland.

Figuur 1: Groeibijdrages Nederland

Figuur 2: Groeibijdrages Duitsland
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Het gras bij de oosterburen
De opkomende economieën kennen doorgaans een relatief sterke vraag naar
kapitaalgoederen. De belangrijkste exportproducten van Duitsland zijn machines
en vervoermaterieel; 49% van de Duitse export bestaat hieruit. Deze producten
vormen ook het belangrijkste component van
Figuur 3: Duitse en Nederlandse werkloosheid
kruipen naar elkaar toe

het Nederlandse uitvoerpakket, maar het aandeel in de totale uitvoer ligt met 28% veel lager.
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Consumptieomstandigheden bij ooster-

consumptie in Duitsland in de afgelopen twee
jaar aanmerkelijk groter dan in Nederland. Dit
kan worden verklaard door de aanzienlijk gunstigere inkomens- en vermogensontwikkeling bij

onze oosterburen. In Duitsland staat het beschikbaar inkomen minder onder druk,
terwijl in Nederland de cao-lonen (exclusief bijzondere beloningen) in de private
sector niet of nauwelijks harder stijgen dan de inflatie. Daarnaast daalt de werkloosheid in Duitsland, terwijl deze in Nederland oploopt (figuur 3). Het Duitse ‘Arbeitsmarktwunder’ kan niet alleen worden verklaard door de arbeidsmarkthervormingen die hebben plaatsgevonden, maar ook door de krimpende beroepsbevolking. Daarnaast hebben Duitse bedrijven, evenals hun Nederlandse collega’s, veel
personeel in dienst gehouden tijdens de crisis waardoor de werkloosheid tijdens
de Grote Recessie slechts beperkt is toegenomen. Ook werktijdverkorting, flexibele werktijdregelingen en Bündnisse für Arbeit, waarbij werknemers genoegen
namen met loonmatiging in ruil voor baangaranties, hebben hieraan bijgedragen.
Op vermogensgebied scoort Nederland eveneens slechter. Zo zijn de huizenprijzen
in Nederland sinds de top in augustus 2008 met circa 11% gedaald. In Duitsland
was de huizenprijsontwikkeling sinds 2007 met een stijging van 9% veel gunstiger. Verder zijn Nederlandse huishoudens door de inrichting van het Nederlandse
pensioenstelsel gevoeliger voor beursverliezen dan de Duitse. Het Nederlandse
aanvullend pensioenstelsel is grotendeels gebaseerd op kapitaaldekking, waarbij
de pensioenpremie van de werknemer door een pensioenfonds wordt belegd en de
uitkering bij pensionering uit de belegde middelen wordt betaald. Als de rente en
rendementen op de beurs laag zijn, nemen de dekkingsgraden van Nederlandse
pensioenfondsen af waardoor de uitbetaling van pensioenen in gevaar komt. Het
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Het gras bij de oosterburen
Duitse pensioenstelsel is gebaseerd op omslag, waarbij de premieontvangsten
direct worden gebruikt om de lopende pensioenuitkeringen te financieren. Dit
stelsel heeft dus geen last van beleggings- en renteschommelingen. In de huidige
economische tijd is dit een voordeel, maar op
Figuur 4: Bezettingsgraden Duitsland en
Nederland
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Duitse ondernemers herpakken zich
Sinds jaar en dag hebben Nederland en Duitsland een overschot op de lopende rekening. Dit

spaaroverschot neer bij consumenten, terwijl
het in Nederland wordt opgepot door nietfinanciële bedrijven. In Nederland hebben producenten weinig redenen om kapitaalgoederen

aan te schaffen. Doordat de productie nog altijd 6% onder het niveau van voor de
Grote Recessie ligt, ligt de bezettingsgraad nog altijd onder het langjarig gemiddelde (figuur 4). In Duitsland ligt de bezettingsgraad op het langjarig gemiddelde
van de totale beschikbare productiecapaciteit. De industriële productie in Duitsland ligt sinds 2011 dan ook al weer boven het niveau van voor de crisis. Niettemin blijft de Duitse investeringsquote, net als die van Nederland, laag in Europees perspectief. Dit, terwijl de financiële positie van het bedrijfsleven in beide
landen, mede dankzij de loonmatiging, op peil is gebleven.
Overheden aan de slag
De Grote Recessie heeft de overheidsfinanciën in Nederland en Duitsland hard
geraakt. Zowel het begrotingstekort als de staatsschuld is in beide landen aanzienlijk opgelopen (figuur 5). De overheidstekorten zijn voornamelijk toegenomen doordat beide regeringen ervoor hebben gekozen om automatische stabilisatoren volledig te laten werken. Daarnaast hebben beide overheden een discretionair begrotingsbeleid gevoerd in de vorm van extra uitgaven en lastenverlichtingen. De OECD (2009)2 gaat er vanuit dat het Duitse BBP door het stimuleringspakket in 2009 0,5% en in 2010 0,2% hoger uitviel. Het Nederlandse
stimuleringsbeleid, inclusief de werking van automatische stabilisatoren, heeft
ervoor gezorgd dat de economische neergang in 2009 1½%-punt minder diep is
geweest en het BBP-niveau in 2010 1% hoger is uitgevallen (CPB, 2011)3. Door
2
3

OECD (2009), OECD Economic Outlook, No. 86, OECD, Parijs.
CPB (2011), Effecten stimuleringspakket, CPB Notitie.
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de verslechtering van de overheidsfinanciën zijn Duitsland en Nederland, evenals
veel andere Europese landen, in een buitensporige tekortprocedure rechtgekomen. Beide landen moeten in 2013 hun begroFiguur 5: Financiële positie Nederlandse en Duitse
overheid
% BBP

% BBP

2
1

'08

'07

'07

0

'08

'11

-2

-4
-5
-6

terwijl dit voor Nederland, ook met de in het
Lente-akkoord afgesproken bezuinigingen,

0

maar zeker de vraag is.

-3

40

-4

'10

'10 '11
'09
EMU-schuld ->

50

60

70

Nederland

Duitsland

80

90

BBP in 2013 ligt Duitsland goed op schema,

1

-2

'09

EMU-saldo ->

-3

Met een geraamd begrotingstekort van 0,7%

2

-1

-1

tingssaldo hebben teruggebracht tot -3% BBP.

Op lange termijn staan Nederland en Duitsland
voor gelijke problemen. De OECD (2010)4 schat

-5

in dat de potentiële economische groei gedu-

-6

rende de periode 2012-2025 voor Nederland op
1,5% ligt en voor Duitsland op 1,3%. In vergelijking met het OECD-gemiddelde van 1,9% is
dit laag. Dit wordt vooral veroorzaakt door de

Bron: Eurostat

vergrijzing en ontgroening waarmee zowel Nederland als Duitsland te maken heeft. Anders
dan Duitsland heeft Nederland relatief genereuze sociale zekerheidsvoorzieningen
en een uitgebreid (publiek) zorgstelsel. Door de vergrijzing zullen de overheidsuitgaven hieraan in de periode 2010-2030 in Nederland bij ongewijzigd beleid
met bijna 5%-punt BBP toenemen tot 22,4% BBP. In Duitsland bedraagt de stijging naar verwachting circa de helft. Voor Nederland is het dan ook belangrijk om
de pensioenleeftijd versneld te verhogen naar 67 jaar in combinatie met een
verdere koppeling aan de levensverwachting en een versobering van de collectieve zorguitgaven gefinancierd uit de AWBZ.
Conclusie
De Duitse economie heeft in de afgelopen twee jaar op conjunctureel vlak beter
gepresteerd dan de Nederlandse. Op het eerste gezicht lijkt het gras bij de oosterburen dan ook groener. Dit komt echter vooral omdat het gras van een andere
soort blijkt te zijn. De sterke opleving van de Duitse economie is deels te danken
aan het relatief grote aandeel van de handel met Azië en de samenstelling van het
exportpakket. Daarnaast leveren Duitse consumenten een belangrijke bijdrage
aan de economische groei. De Nederlandse consument is daarentegen zuinig en
van de overheid valt weinig te verwachten. Naar verwachting zullen de Duitse
groeiprestaties ook dit jaar beter zijn dan de Nederlandse. Het dreigt daarmee 3-0
te worden voor Duitsland. Kan Nederland dit op korte termijn voorkomen?
Dat wordt een grote opgave. De samenstelling van het Nederlandse exportpakket
en de exportbestemming is op korte termijn min of meer een gegeven. Als onze
4

OECD (2010c), OECD Economic Outlook, No. 88, OECD, Parijs.
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Het gras bij de oosterburen
primaire exportmarkt, de rest van Europa, minder hard groeit zal dit per definitie
leiden tot minder gunstige vooruitzichten voor Nederland. Het effect van sentiment op de consumptie, nu fors negatief in Nederland, zou in het gunstigste geval
wel wat minder negatief kunnen worden. Wel blijven echter de negatieve effecten
vanuit het huizenvermogen. Want duidelijkheid gaat per definitie gepaard met
hervormingen van en bezuinigingen op de hypotheekrenteaftrek waardoor prijzen
voorlopig nog niet stabiliseren.
Hoewel Duitsland op korte termijn dus verder uit dreigt te lopen, is de wedstrijd
nog niet gespeeld. In de komende jaren komt de potentiële economische groei in
beide landen niet veel boven de 1,5% uit, wat vooral te wijten is aan de vergrijzing van de beroepsbevolking. Die slaat in Duitsland zelfs iets meer toe dan in
Nederland. En diezelfde vergrijzing plaatst de overheidsfinanciën eveneens voor
een uitdaging. Zonder structurele hervormingen zullen vooral overheidsuitgaven
aan de sociale zekerheid en de gezondheidszorg in de komende jaren sterk toenemen, wat de houdbaarheid van de overheidsschuld in gevaar brengt. Hoewel
Duitsland zich in een betere uitgangspositie lijkt te bevinden, ligt hier wel de mogelijkheid voor Nederland om de achterstand in te lopen. Door de structurele problemen met betrekking tot bijvoorbeeld de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, de
zorg en de woningmarkt voortvarend aan te pakken plus een investering in de
concurrentiekracht van de Nederlandse economie (kwaliteit van onderwijs en
infrastructuur) kun je als economie beter presteren. Dat heeft Nederland in de jaren negentig goed gedaan en Duitsland beter in het afgelopen decennium. De
uitdaging voor Nederland is groot. Maar het voetbalverleden heeft ons laten zien
dat Duitsers verslaan, zelfs op eigen bodem, mogelijk is.

Ruth van de Belt
R.Belt@rn.rabobank.nl
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Rente en valuta
Terug naar af
Ons wantrouwen ten aanzien van het positieve sentiment op de financiële markten
in de eerste maanden van het jaar is helaas terecht gebleken; de liquiditeitsverruimende maatregelen van de ECB, in het bijzonder de LTRO’s, boden slechts
tijdwinst maar geen structurele oplossing voor
Figuur 1: Uiteindelijk hebben de LTRO’s geen
blijvende impact gehad op de Spaanse spread

wat in essentie een solvabiliteitsprobleem is. In
de afgelopen twee maanden hebben de markten
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maatregelen te nemen weer snel toe.
LTRO’s: vooral tijdelijk soelaas…
De 3-jaars herfinancieringoperaties van de ECB
(LTRO’s) hebben sinds december 2011 gezorgd

voor een netto liquiditeitsinjectie in het bankensysteem van zo’n EUR 500 miljard
(zie figuur 1). Dat leidde in de periode december 2011 tot en met februari 2012
tot een stevige rally op de markten. Het achterliggende idee hierbij is dat acute
liquiditeitsproblemen bij Europese banken voorlopig niet aan de orde zullen zijn en
dat de extra liquiditeit de banken in de periferie zelfs de mogelijkheid zou bieden
om met goedkoop ECB-geld obligaties van eigen overheden te kopen. Voor een
deel gebeurde dat ook: veilingen van Spaans en Italiaans overheidspapier waren
bijna allemaal succesvol in het eerste kwartaal. Maar de ontwikkelingen van de
afgelopen drie maanden tonen aan dat de prijs van overheidsobligaties uiteindelijk
niet wordt bepaald door dit soort tijdelijke ‘steun’ van buitenaf, maar door wat
beleggers bereid zijn te betalen voor het onderliggende risico.
Negatieve feedbackloop
De kern van de Europese schuldenproblematiek is met de LTRO’s niet weggenomen;
slechts een steeds groter deel van de (inter-) bancaire financieringsstromen is
vervangen door geld van centrale banken. De kapitaalpositie van de banken is
daarmee niet veranderd. Evenmin als het feit dat de eurozone nog altijd door een
heel moeilijke periode moet waarin politieke onzekerheid, bezuinigingen en terugvallende wereldhandel de economische activiteit remmen. In de afgelopen weken
zijn de rendementen op Spaans overheidspapier tot boven de 6% gestegen. Die
van Italië zitten er dicht tegenaan. Op de lange termijn is dat geen houdbare
situatie, omdat het onmogelijk hoge primaire begrotingsoverschotten vereist om de
gestegen rentelasten te compenseren. Bovendien werkt de toegenomen exposure
van de bancaire sector in de periferie op haar eigen overheid (door de met LTROgeld gefinancierde obligatie-aankopen) de ‘negatieve feedbackloop’ tussen deze
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sectoren alleen maar in de hand. Dalende obligatiekoersen vertalen zich immers in
hogere mark-to-market verliezen.
Niet helemaal voor niets
Figuur 2: Interbank-OIS risico-opslagen
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De LTRO’s boden perifere banken de mogelijkheid
hun funding voor langere tijd veilig te stellen.
Daarnaast hebben de LTRO’s voor een daling van
de geldmarktrentes gezorgd. Dat is vooral te
danken aan de enorme hoeveelheid overliquiditeit
in het bancaire systeem, die de overnight-tarie-
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ven naar recorddieptes heeft laten zakken en
heeft bijgedragen aan lagere risicopremies. Het
3-maands Euribor-tarief stond eind mei nog slechts enkele basispunten boven het
historische dieptepunt van 0,635%.
Politieke aardverschuiving
Tegelijkertijd heeft zich op het Europese continent een politieke aardverschuiving
voltrokken. Sarkozy werd Hollande, het Nederlandse kabinet viel en de Grieken
roerden zich in de parlementaire verkiezingen. Deze verschuiving reflecteert een
toenemende afkeer bij het publiek tegen (het vooruitzicht op) bezuinigingen, maar
is wellicht ook een motie van wantrouwen jegens de tot nu toe gevolgde strategie
van crisisbestrijding. Hoe het ook zij, er is in sommige landen een andere wind
gaan waaien, die zich vooral uit in meer openlijke kritiek op bezuinigingen die
zwakke economieën zoals die van Spanje hard raken. De overwinning van François
Hollande op Nicholas Sarkozy heeft de relatie tussen Duitsland en Frankrijk weer op
scherp gezet. Maar ook Bondskanselier Angela Merkel zelf staat onder grote druk
om water bij de wijn te doen, want haar CDU-partij heeft forse verliezen geleden bij
regionale verkiezingen. Tegelijkertijd blijft Spanje het vertrouwen van beleggers
tarten met almaar opwaartse bijstellingen van het begrotingstekort over 2011. De
kapitaalinjectie van EUR 19 mrd in het noodlijdende Bankia door de centrale overheid versterkt slechts het risico dat de wederzijdse verstrengeling een verkeerde
afloop dichterbij brengt.
Grexit
Het is echter de situatie in Griekenland die de meest aanwijsbare trigger is geweest
van de verslechtering van het marktsentiment in de afgelopen weken. De verkiezingsoverwinning van de partijen die zich fel tegen de bezuinigings- en hervormingsmaatregelen van de Troika hebben gekeerd, heeft niet geresulteerd in de
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vorming van een meerderheidscoalitie en inmiddels zijn er nieuwe verkiezingen
uitgeschreven voor 17 juni. Daarin zal het Griekse lidmaatschap van de eurozone
de belangrijkste inzet zijn. De markten houden inmiddels stevig rekening met de
mogelijkheid dat Griekenland de eurozone zal
verlaten. De impact van een ‘Grexit’ valt daarbij

Figuur 3: 10-jaars rentes: Frankrijk trekt bij
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De ECB en het eurosysteem hebben aanzienlijke
blootstellingen op Griekse tegenpartijen. Deze
zijn weliswaar voor een deel gedekt door onderpand, maar in het geval dat Griekenland overstapt op een eigen munt is de vraag wat hiervan
overblijft. Bilaterale leningen aan Griekenland en
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door het IMF belopen zo’n EUR 53 mrd (eind
2011), respectievelijk EUR 22 mrd. De teller voor
de Griekse staatsschuld staat, ook na de afschrijvingen, nog altijd op zo’n EUR 325
miljard en daarvan is een steeds groter deel terechtgekomen bij de niet-private
sector. Voor Griekenland zelf zouden de gevolgen ook zeer groot zijn. Terugkeer
naar een (zwakke) munt betekent het faillissement van de Griekse banken, en
daarmee ook een aderlating voor Griekse depositohouders. Niet voor niets zijn er
steeds meer berichten in de pers verschenen over de toenemende uitstroom van
kapitaal uit Griekenland. Het is dan ook zaak om snel duidelijkheid te krijgen over
de Griekse positie. Maar ook als Griekenland in de eurozone blijft, zullen we steeds
opnieuw te maken krijgen met onzekerheid en turbulentie rond het land. Uiteindelijk is de schuldpositie van de Griekse overheid op lange termijn namelijk onhoudbaar. Dit onderstreept slechts de noodzaak tot een systeemaanpak van de eurozoneschuldencrisis. Wij blijven dan ook van mening dat een ‘roadmap’ naar een politieke en begrotingsunie, samen met een vorm van gezamenlijk delen van de schuld
de enige weg is naar meer stabiliteit in de eurozone. Om de (Duitse?) politici in de
eurozone zo ver te krijgen, is een verdere verslechtering van het klimaat op de
financiële markten een noodzakelijk kwaad, zo lijkt het. En als de Europese leiders
verzuimen over de brug komen, dan zal de ECB uiteindelijk die brug over moeten.
Vooruitzichten
Op korte termijn blijven de vooruitzichten somber. Het vertrouwen en daarmee de
economie van de eurozone worden steeds meer aangetast door de beleidsinertie.
Het eerste kwartaal mocht dan achteraf meevallen (0% k-o-k groei), het tweede
kwartaal zal dat zeker niet doen. De ECB heeft nog 25-50 bp aan potentiële renteverlagingen achter de hand mocht het tot een acuut ‘hartfalen’ komen. Deze dreiging, in combinatie met de excessieve geldmarktliquiditeit, zal de Euribor-tarieven
laag houden. De vlucht in Bunds lijkt ook nog niet voorbij, hoewel opvalt dat het
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vooral een aantal andere eurozonelidstaten is (met een zekere ‘kernstatus’) die
hun effectieve rendementen flink hebben zien dalen in de afgelopen tijd (figuur
3). Dat duidt er wel op dat het neerwaarts potentieel in de Bundrente niet meer
zo heel groot is. Een ‘Grexit’ zal de noodzaak tot
Figuur 4: Eurodollar in de achtbaan
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het eerst geconfronteerd met de terbeschikkingstelling van 3-jaars geld door de ECB. De markten interpreteerden dit beleid al gauw als het antwoord van de ECB op het kwantitatieve verruimingsbeleid van de Fed en de Bank of England. Daarbovenop kwam
de afwaardering van Frankrijk naar AA+ door ratingbureau Standard & Poor’s in
januari. Hierdoor duikelde de eurodollar even naar de 1,26 in de eerste weken van
het nieuwe jaar.
Traditionele correlaties leken doorbroken, want de aandelenbeurzen gingen juist
omhoog door de onconventionele maatregelen van de centrale bank. Beleggers in
aandelen zagen dat de geëiste rendementen op Italiaanse en Spaanse obligaties
daalden, terwijl de macro-economische cijfers ook nog eens meevielen. Het leek
zelfs even alsof de crisis was ‘opgelost’. De eurodollar kon op den duur dan ook
niets anders dan oplopen bij het gelanceerde eurozone-optimisme. Toch bleef de
stijging beperkt en uiteindelijk werd eind februari net iets onder het niveau van
1,35 gehandeld. Daarna volgde een periode van consolidatie, waarin de effecten
van het voorzichtige euro-optimisme grotendeels teniet werden gedaan doordat
de hoop op een nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming in de VS afbrokkelde.
Een beter dan verwacht lopende Amerikaans economie was hier debet aan. Maar
ook de inflatie bleek hardnekkig.
Sentimentsomslag
Sinds medio april is het sentiment echter volledig omgeslagen. Al in de loop van
maart ontstond er een toenemend besef dat de liquiditeitsinjecties van de ECB
slechts tijd hebben gekocht en geen oplossing voor de onderliggende problemen
bieden. Veel landen, Spanje in het bijzonder, hebben hun begrotingstekorten niet
snel genoeg weten weg te werken en met additionele bezuinigingen in het vooruitzicht is de grote vraag waar de groei nu vandaan moet komen. Een mogelijke
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exit van de Grieken uit de eurozone maakt de financiële markten alleen maar
zenuwachtiger, vooral omdat het besmettingsgevaar eigenlijk niet te becijferen
valt. Sinds het eind van het eerste kwartaal is de dollar gestegen tegenover alle
grote munten behalve de Japanse yen.
Figuur 5: Duitsland ‘still having a good crisis’
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Vergeet de Fed niet!
In het licht van de hiervoor geschetste ontwikkelingen moeten we tegelijkertijd vaststellen dat een niveau voor eurodollar van rond
de 1,25 (op het moment van schrijven) eigenlijk nog meevalt. Zeker wanneer we
dit vergelijken met de 1,18 waarop medio 2010 werd gehandeld, aan het begin van
de Europese schuldencrisis. Het is dan ook noodzakelijk om niet alleen naar de fundamenten van de eurozone te kijken, maar ook naar die van de Verenigde Staten.
Een nieuwe ronde aan kwantitatieve verruiming -een negatieve factor voor de
dollar– blijft namelijk boven de markt hangen. De opleving van de Amerikaanse
economie eerder dit jaar was voor een deel veroorzaakt door de milde winter,
terwijl de noodzakelijke begrotingsconsolidatie die de Amerikanen nog te wachten
staat weinig ruimte laat voor groei in de toekomst. Genoeg reden dus voor de Fed
om haar opties open te houden. Ook in breder perspectief kunnen we stellen dat de
gevolgen van de Europese schuldencrisis langzamerhand hun weerslag hebben op
andere werelddelen. Zo vertoont ook de Chinese economie steeds meer verschijnselen van een flinke groeivertraging.
Eurodollarverwachting
Voor de komende maanden dienen we dan ook rekening te houden met een verdere verslechtering van het sentiment. Bij deze visie hoort een lagere maar
–misschien verrassend genoeg– niet veel lagere eurodollarkoers. Voor een deel
zien wij technische factoren die een verdere scherpe daling van de eurodollar in
de weg staan. Zo zijn speculatieve shortposities in future contracten voor
EUR/USD in mei naar recordniveaus gedaald, terwijl speculatieve longposities in
de (gewogen) dollarindex al geruime tijd aan het dalen zijn. Dat is deels terug te
voeren op de mogelijkheid tot een nieuwe ronde aan verruimingsmaatregelen
door de Fed.
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Maar voor de valutamarkten telt ook het gewicht van Duitsland (als kernland)
zwaar en de Duitse economie doet het nog altijd relatief goed. Dat zorgt voor een
zekere steun voor de euro, hoewel ook de Duitse economie steeds meer last krijgt
van het zwakke economische klimaat in de
Figuur 6: Britse pond profiteert van
marktsentiment, SNB vecht voor de peg
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oplossing voor de schuldencrisis worden gedwongen; dit zal op termijn voor een herstel
van het vertrouwen in de monetaire unie zorgen. Daar hoort uiteindelijk ook een
hogere euro bij.
Britse pond als tijdelijke veilige haven
Het Britse pond heeft in de afgelopen weken geprofiteerd van de negatieve
stemming ten aanzien van de eurozone. In de loop van mei zakte het EUR/GBP
valutapaar voor het eerst sinds november 2008 door de grens van 0,80. Hoewel
daarna een lichte opleving volgde, is het valutapaar in de weken erop rond de
0,80 blijven schommelen. Ook in het Verenigd Koninkrijk wijzen recente cijfers op
een zwakke economie, maar ze zijn nog altijd een flinke slag beter dan die in de
eurozone. Zo daalde de inkoopmanagersindex voor de industrie in april naar 50,5,
terwijl het corresponderende cijfer voor de eurozone in april naar 45 zakte, het
laagste niveau sinds juni 2009. Op 13 april bevestigde ratingbureau Standard &
Poor’s de AAA-rating van het VK, terwijl twee eurozonelidstaten, Griekenland en
Spanje, hun ratings zagen dalen.
Sinds het besluit van de Beleidsraad van de Bank of England om het aankoopplafond te verhogen met GBP 50 miljard heeft een aantal leden van het beleidscomité laten doorschemeren dat de hardnekkige inflatie een blokkade vormt voor
verdere kwantitatieve verruiming, zeker als de dubbele dip achterwege blijft. Maar
inmiddels is de inflatie zelf nu echt op de weg terug (3% in april tegenover 3,5%
in maart) en blijkt ook de economie in het eerste kwartaal met 0,3% te zijn gekrompen. Wij denken dan ook dat de stijgingsmogelijkheden beperkt zijn, ondanks dat de aanhoudende turbulentie in de eurozone het Britse pond nog altijd
een voordeel geeft ten opzichte van de euro. Op termijn zien wij sterling terrein
verliezen tegenover de euro (12-maands raming: 0,85).
Elwin de Groot
Elwin.de.Groot@rabobank.com
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De onzekerheid blijft
Nederlandse burgers krijgen voor de tweede keer in amper twee jaar tijd een pakket van –voor Nederlandse begrippen– ongekende bezuinigingen en lastenverzwaringen voor hun kiezen. Het Lenteakkoord moet worden gezien als een aanzet.
Duidelijkheid over de precieze omvang en aard
van de ombuigingsmaatregelen is er pas na de

Figuur 1: Alweer drie kwartalen in recessie
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omvang van de Nederlandse economie in de

2012 bedraagt de reële krimp van de economie
naar verwachting gemiddeld 1¼%. In 2013
neemt het volume van het bruto binnenlands
product (BBP) waarschijnlijk slechts zeer gering
toe. De bezuinigingen doen daarbij een aanslag

op de toch al magere groeivooruitzichten.
Opnieuw krimp in eerste kwartaal
De 0,2% krimp van de omvang van de Nederlandse economie is weliswaar minder
negatief dan die in het voorgaande kwartaal, maar veel lager dan de groei in bijvoorbeeld Duitsland (0,5%) en België (0,3%) (zie ook het hoofdstuk Focus: Het
gras bij de oosterburen elders in dit Kwartaalbericht). Naast het nagenoeg stilvallen van de wereldhandelsgroei in de loop van 2011 zorgde een aanhoudend
zwakke binnenlandse dynamiek opnieuw voor krimp (figuur 1).
Bovendien blijft de onzekerheid groot. De rust op de financiële markten die de
ECB aan het eind van vorig jaar had afgedwongen met een ruimhartig financieringsbeleid was van korte duur. In de afgelopen maanden namen de spanningen rondom Griekenland opnieuw toe, omdat politieke partijen het niet eens
kunnen worden over de noodzaak van verdere bezuinigingen in ruil voor financiële
noodhulp van de EU en het IMF. Ook de problemen in de Spaanse bankensector
waren de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws.
De kortetermijnvooruitzichten zijn dat de Nederlandse economie in de loop van dit
jaar weer een bescheiden herstel laat zien. Voor dat herstel is ons land net als in
de afgelopen jaren vooral aangewezen op de handel met het buitenland, nu geholpen door de zwakke euro. De aanname bij de gepresenteerde ramingen is dat de
Europese schuldencrisis niet uit de hand loopt, maar evenmin op korte termijn zal
worden opgelost. Naar verwachting neemt de gemiddelde omvang van de Nederlandse economie in 2012 met 1¼% af ten opzichte van vorig jaar.
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Deze sterke terugval komt vooral door het negatieve overloopeffect1 (van -0,7) uit
2011. In 2013 is het overloopeffect naar verwachting juist positief en zal de nettohandel licht gaan toenemen, waardoor de reële jaar-op-jaargroei naar schatting
½% zal bedragen. De bezuinigingen zorgen er daarbij voor dat de binnenlandse
bestedingen verder onder druk komen te staan.
Buitenlandse handel bepaalt de groei
De Nederlandse economie is erg open. In 2011 bedroeg de ‘graad van openheid’
(het totaal van export en import gedeeld door het BBP) bijna 150%. De internationale handel is dan ook sterk bepalend voor het reilen en zeilen van de economie. In totaal wordt driekwart van de goederen (uitgedrukt in waarden) geëxporteerd binnen de EU en de rest daarbuiten. Binnen de eurozone houdt Nederland
met afstand het meeste over aan de goederenhandel met andere eurolanden. In
2011 bedroeg het overschot op de handelsbalans met de eurozone € 147 miljard.2
In 2011 kwam 9,8% van de waarde van de totale Nederlandse uitvoer terecht bij
de zwaarst getroffen zogenaamde ‘GIIPS-landen’ (Griekenland, Italië, Ierland,
Portugal en Spanje; figuur 2). Duitsland is veruit de belangrijkste exportbestemming; maar liefst een kwart van de goederenexport gaat daarheen. De afgelopen tijd hebben Nederlandse exporteurs geprofiteerd van een goed draaiende
Duitse economie. De IFO verwachtingsindex voor Duitsland laat in recente maanden echter een vertraging van de economische activiteit zien. Voor een groot deel
van de rest van de eurozone zijn de economische vooruitzichten al langer somber
(zie het hoofdstuk Eurozone: Met vallen en opstaan elders in deze uitgave).
Daar staat tegenover dat de binnenlands geproduceerde uitvoer ondanks de matige ontwikkeling van de (relevante) wereldhandel door de gunstige ontwikkeling
van de prijsconcurrentiepositie nog goed kan standhouden. Door de ruime
arbeidsmarkt is de loongroei beperkt, wat arbeid en daarmee de geproduceerde
goederen relatief goedkoop maakt (figuur 3). Ook de zwakkere euro zorgt voor
een gunstiger prijsconcurrentieontwikkeling ten opzichte van niet-euro concurrenten.
Zonder de positieve groeibijdrage van de buitenlandse handel zou de economische
krimp in het eerste kwartaal 0,4%-punt hoger zijn uitgepakt. De in- en uitvoervolumes namen in de eerste drie maanden van 2012 gemiddeld met respectievelijk 4,2% en 4,1% toe ten opzichte van het vorige kwartaal. De bezuinigingen in
binnen- en buitenland zullen de groei van de buitenlandse handel in 2012 en 2013
echter drukken. In 2012 neemt het volume van de uitvoer naar verwachting met
een magere 1¾% toe ten opzichte van een jaar eerder. Ook de vraag naar buitenlandse goederen blijft beperkt: het invoervolume neemt naar schatting met 1%

1

De krimp aan het einde van 2011 heeft een negatief effect op de gemiddelde groei van dit
jaar ten opzichte van vorig jaar.
2
Draper, H. (2012), Handelsoverschot Nederland grootste binnen eurozone, CBS
Webmagazine, 30 mei.

Juni 2012

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

19

Nederland
toe ten opzichte van 2011. In 2013 neemt de groei in het uitvoervolume onder
invloed van een aantrekkende wereldhandel naar verwachting toe tot 4¼%. De
groei in het invoervolume komt in 2013 naar schatting uit op 3¼%.
Stevig, maar genoeg?
Het kabinet Rutte I is in mei onverwacht gestruikeld over een pakket extra
bezuinigingen dat nodig was om te voldoen aan Europese begrotingsregels, maar
wist met steun van oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie toch nog
een sluitende begroting voor 2013 te presenteren. Hoewel er nu een akkoord ligt,
valt het nog maar te bezien of de houdbaarheidsdatum verder reikt dan 12
september 2012, de datum van de nieuwe verkiezingen. Een nieuw kabinet kan
het bereikte akkoord immers wijzigen of het zelfs helemaal van tafel vegen. Dat
laatste lijkt overigens onwaarschijnlijk, omdat er voor een aantal maatregelen
brede steun bestaat in de Tweede Kamer.
Het akkoord zet het mes in de overheidsuitgaven (vooral door het bevriezen van
de lonen in de collectieve sector), maar het grootste deel van de opbrengst van
€ 12 miljard betalen burgers en bedrijven door een verhoging van het hoge BTWtarief, het eigen risico in de zorgen het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding. Als gevolg van de maatregelen neemt het overheidstekort naar
verwachting af van naar schatting 4%-BBP in 2012 tot 3¼%-BBP in 2013. In
2011 bedroeg het begrotingstekort nog 5% van het BBP. Dat gaat echter wel ten
kostte van de groei: die komt in 2013 naar verwachting ½%-punt lager uit als
gevolg van de maatregelen uit het Lenteakkoord.
Economisch gezien is het niet erg verstandig om fors te bezuinigen bij economische tegenwind. Politiek gezien had het kabinet echter geen andere keus dan te
voldoen aan de Europese begrotingsregels. Nederland heeft in Brussel steeds
gehamerd op het belang van begrotingsdiscipline; landen die zich niet aan de

Figuur 2: Uitvoer naar bestemming
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Figuur 3: Arbeidskosten per eenheid product
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regels hielden, konden op weinig begrip uit ons land rekenen. Het Lenteakkoord
richt zich dan ook vooral op de korte termijn. Met vooral lastenverzwaringen hoopt
het kabinet het tekort snel terug te kunnen brengen tot 3% van het BBP. Daarmee
is het echte probleem van de Nederlandse overheidsfinanciën echter niet opgelost; dat zit vooral in de ongedekte rekening van de toekomst. In vergelijking met
andere landen heeft Nederland relatief genereuze sociale zekerheidsvoorzieningen
en een uitgebreid (publiek) zorgstelsel. Door de vergrijzing zullen bij ongewijzigd
beleid de overheidsuitgaven hieraan sterk toenemen. Om de langetermijnhoudbaarheid van de overheidsfinanciën te garanderen, is het noodzakelijk dat er
op de woningmarkt (koop en huur), in de gezondheidszorg en op de arbeidsmarkt
structurele hervormingen worden doorgevoerd die ook na de kabinetsperiode voor
voldoende opbrengsten in de schatkist zorgen. Recent wees eurocommissaris
Rehn in een reactie op het Lenteakkoord ook al op de noodzaak tot het doorvoeren van meer hervormingen. Met het crisisakkoord is een goede eerste stap
gezet, maar verdere maatregelen blijven noodzakelijk.
Bedrijven teren in op reserves
Hoewel de huidige recessie mild is vergeleken met de economische krimp die zich
in 2009 voordeed, is de ‘gevoelstemperatuur’ nu mogelijk lager dan toen: de
financiële buffers zijn kleiner en de werkloosheid is hoger. Dat valt duidelijk terug
te zien aan de daling van de winstgevendheid van niet-financiële bedrijven in de
afgelopen jaren. De kapitaalinkomensquote van de niet-financiële marktsector,
een indicator van winstgevendheid, heeft na de crisis van 2009 een forse tik
opgelopen (figuur 4). Desondanks is de solvabiliteit van de marktsector nog
aardig op peil gebleven. Het spiegelbeeld van de kapitaalinkomensquote is de
arbeidinkomensquote, namelijk het deel van de toegevoegde waarde dat ten
goede komt aan werkzame personen. Deze nam na de crisis toe doordat de
productie daalde en de werkgelegenheid daar met vertraging op reageerde.
Werkgevers waren de afgelopen jaren dus een relatief groot deel van de toegevoegde waarde kwijt aan loonkosten. De verwachting is dat de binnenlandse

Figuur 4: Bedrijven minder winstgevend
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productie komende tijd nog niet gaat aantrekken door de lage binnenlandse
bestedingen en een matige ontwikkeling van de wereldhandel. Wel kan de
arbeidsinkomensquote gaan afnemen door een daling van de werkgelegenheid. De
bezettingsgraad van kapitaalgoederen bevond zich met 77,9% ruimschoots onder
het niveau van voor de crisis en was sinds het begin van 2010 niet zo laag.
Bovendien is het producentenvertrouwen sinds eind vorig jaar onophoudelijk
gedaald.
In het eerste kwartaal nam het particuliere investeringsvolume met 1,2% af ten
opzichte van het vorige kwartaal. Ook de komende tijd is de noodzaak en ruimte
om te investeren beperkt, behoudens de noodzakelijke vervangingsinvesteringen.
De verwachting is dat de bedrijfsinvesteringen door een licht aantrekkende
internationale conjunctuur in de loop van 2012 weer wat zullen toenemen.
Naar verwachting is dat echter niet genoeg om het investeringsvolume op
jaarbasis te doen toenemen: over heel 2012 wordt een krimp verwacht van 2¾%.
Voor 2013 wordt door het wereldwijde economische herstel weer een groei van
het investeringsvolume verwacht, maar die is met 1% beperkt te noemen.
Bovendien is het investeringsvolume daarmee nog altijd veel lager (14,2%-punt)
dan voor de crisis.
Werkloosheid neemt toe
In april bedroeg het aantal werklozen (mensen die op zoek zijn naar betaald werk
voor tenminste 12 uur per week) 489.000. Dat is 24.000 meer dan in de maand
ervoor. Het arbeidsaanbod nam in april toe met 14.000 personen, terwijl er
10.000 mensen minder aan het werk waren. Het werkloosheidspercentage kwam
daarmee in april uit op 6,2%, een stijging van 0,3%-punt ten opzichte van de
drie-maandsperiode ervoor (figuur 6). De werkloosheid is sinds de zomer van
2011 verrassend snel gestegen. Toen zat 5% van de beroepsbevolking (personen
tussen 15 en 65 jaar) nog zonder baan. De stijging kwam enerzijds voort uit

Figuur 6: Werkloosheid fors gestegen
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het feit dat in de zomermaanden een relatief groot aantal afgestudeerden de
arbeidsmarkt opstroomde, veelal studenten die tijdens de recessie ervoor kozen
om hun studie nog maar even te verlengen. Anderzijds steeg de werkloosheid
door een sterke toename in het arbeidsaanbod van 45-65-jarigen. Dit komt
doordat een deel van de door de crisis van 2009 ontmoedigde werklozen weer zijn
geluk beproeft op de arbeidsmarkt. Bovendien neemt het aantal personen dat
profiteert van een vroegpensioenregeling af, waardoor ze zich langer blijven
aanbieden op de arbeidsmarkt. Naar verwachting neemt de werkloosheid in de
loop van dit jaar verder toe. Vooral bij de overheid zullen veel banen verdwijnen.
Het demissionaire kabinet Rutte heeft in het regeerakkoord van 2010 onder
andere ingezet op € 6,1 miljard bezuinigingen op het overheidsapparaat. Een
groot deel van de besparingen moet komen van het kleiner en efficiënter maken
van de overheid met minder ambtenaren en bestuurslagen. De effecten van dit
pakket waren in 2011 al duidelijk te zien: in de sector openbaar bestuur en
overheidsdiensten verdwenen maar liefst 13.000 banen. Maar ook in de particuliere sector neemt de werkgelegenheid dit jaar naar verwachting af. De werkloosheid komt in 2012 naar schatting uit op gemiddeld 6½%. Doordat de economische groei onder druk staat en bedrijven op de kosten moeten besparen, gaat
de werkloosheid in 2013 naar verwachting oplopen tot 7%.
Consument somberder dan in 2009
Consumenten kregen de laatste tijd nogal wat voor de kiezen: de koopkracht
daalt al een aantal jaar op rij net als de huizenprijzen. Ook voor dit en volgend
jaar zien we daar nog geen eind aan komen. Bovendien loopt de werkloosheid op
en hebben veel mensen naast een verlies aan huizenvermogen ook te maken met
andere vermogensverliezen. Er is veel onzekerheid over pensioenen, de schuldencrisis en het overheidsbeleid. Deze factoren hebben hun weerslag op het consumentenvertrouwen. De consument is uitgesproken somber over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden.

Figuur 8: Inflatie hoger door BTW-verhoging
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Het consumentenvertrouwen daalde dan ook tot -38 in mei en noteerde daarmee
lager dan tijdens de economische recessie in 2009 (figuur 7). Het gebrek aan
vertrouwen staat een duurzaam economisch herstel in de weg. In 2012 neemt het
volume van de particuliere bestedingen naar verwachting af met 1½% en ook in
2013 daalt het consumptievolume naar verwachting, met 1¼%.
Inflatie al maandenlang constant
Sinds november vorig jaar schommelt de inflatie rond de 2,5%. In april van dit
jaar lag het prijsniveau 2,4% hoger dan een jaar geleden. Bijna een derde van de
inflatie kan worden verklaard door zaken gerelateerd aan huisvesting, zoals huur
en energie (figuur 8). Dat laatste was een gevolg van een stijging van de olieprijs.
Dat was ook goed te merken aan de pomp; daar stegen de prijzen met 5 tot bijna
9% ten opzichte van een jaar eerder. In 2012 komt de inflatie naar schatting uit
op gemiddeld 2½%. Vanaf de tweede helft van dit jaar neemt de bijdrage van
energie en brandstoffen aan de inflatie af, maar het hogere BTW-tarief zorgt voor
een stijging van het gemiddelde prijspeil. Waarschijnlijk zullen producenten, net
zoals bij de BTW-verhoging in 2001, niet het hele bedrag van de BTW-verhoging
doorberekenen aan de klant. Daarbij spelen zowel de zwakke consumentenvraag,
menukosten (de kosten voor het aanpassen van prijzen) en concurrentieoverwegingen een rol. In 2001 leidde de verhoging van 17,5 naar 19% tot een extra
prijsstijging van 0,5%-punt. De huidige BTW-verhoging van 19 naar 21% leidt
naar verwachting tot een extra prijsstijging van ¾%-punt. Het resterende deel
van de BTW-verhoging zal dan ten koste gaan van de winstmarge van bedrijven.
Naast de BTW gaan ook de accijnzen op bier, wijn en tabak omhoog. Dit zal leiden
tot een extra prijsstijging van zo’n 0,1%-punt. Deze stijging is beperkt aangezien
deze producten gezamenlijk slechts 3% uitmaken van de totale consumentenbestedingen. Gemiddeld nemen de prijzen volgend jaar naar verwachting met
2¾% toe ten opzichte van 2012.
Tot besluit
Aanhoudende onzekerheid staat een herstel van de Nederlandse economie in de
weg. Bezuinigingen in binnen- en buitenland remmen de bestedingen, zowel in
Nederland als bij onze handelspartners. De uitvoer, de belangrijkste groeimotor,
staat dan ook stevig onder druk in 2012 en 2013. De Nederlandse overheid heeft
zich in een lastige situatie gemanoeuvreerd. Nu de economische wind tegen staat,
is op korte termijn bezuinigen economisch onverstandig. Toch kan het kabinet, als
een van de voorvechters van een sterke begrotingsdiscipline in Europa, niet anders. Maar echt duidelijkheid komt er pas na de verkiezingen als de contouren van
een nieuw regeerakkoord helder worden. Dat laatste is, gegeven de verdeeldheid
onder politieke partijen over de noodzakelijke hervormingen, geen gemakkelijke
opgave. Er komt dus voorlopig nog geen einde aan de onzekerheid.
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Met vallen en opstaan
De start van 2012 was beter dan verwacht en weerspiegelt de economische
veerkracht in diverse noordelijke lidstaten. Er is echter nog weinig reden tot
juichen, want voorlopende indicatoren wijzen op een zwak tweede kwartaal van
2012. Vooral door de grillige ontwikkelingen van de Europese schuldencrisis zal
het economisch herstel van de eurozone gepaard blijven gaan met vallen en
opstaan. Zowel in 2012 als in 2013 blijft de afhankelijkheid van de buitenlandse
vraag hierdoor groot.
Start van het jaar zonder krimp
Het reële Bruto Binnenlands Product (BBP) van de eurozone bleef in het eerste
kwartaal van 2012 op hetzelfde niveau als het kwartaal ervoor (figuur 1). Na de
lichte krimp in het laatste kwartaal van 2011 (-0,3% k-o-k) was deze stagnatie
beter dan verwacht. De groeibijdragen van de verschillende bestedingscomponenten van de eurozone zijn nog niet bekend, maar naar verwachting kwam de
groei net als in voorgaande kwartalen voor het grootste deel van de reële netto
handel. Sinds het tweede kwartaal van 2011 krimpen de binnenlandse bestedingen en zorgt het netto handelsvolume voor een positieve bijdrage aan het
kwartaalcijfer. De reële export uit de eurozone werd in het eerste kwartaal van
2012 ondersteund door de wereldhandel, die met 1,6% k-o-k groeide.
De eurozone bleek als geheel weliswaar in staat om een tweede krimp van de
reële economische activiteit te voorkomen, maar in diverse lidstaten is er wel
degelijk sprake van een (milde) recessie (figuur 2). Van de zuidelijke lidstaten
bevonden in ieder geval Italië, Spanje en Portugal zich in het eerste kwartaal van
2012 in een recessie. Voor Portugal was ditzelfde kwartaal zelfs het zesde kwartaal van reële krimp op rij. De Griekse cijfers zijn nog niet bekend, maar het ligt
voor de hand dat de reeds vier jaar durende recessie aan een vijfde jaar is
begonnen. De meeste noordelijke lidstaten wisten in het eerste kwartaal van 2012
voorzichtige groei te noteren.

Figuur 1: BBP-ontwikkeling eurozone

Figuur 2: BBP-ontwikkeling lidstaten
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Eén zwaluw maakt nog geen zomer
De beter dan verwachte start van 2012 betekent vooralsnog niet dat de weg naar
groei weer open ligt. Voorlopende indicatoren laten zien dat we rekening moeten
houden met een krimp van het BBP-volume van de eurozone in het tweede
kwartaal van 2012. De samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) voor het
eurogebied is sinds januari 2012 afgenomen en bevond zich in mei zelfs op het
laagste niveau sinds medio 2009. Bij een gelijkblijvende PMI in juni wijst de
historische relatie tussen deze sentimentindicator en de kwartaal-op-kwartaalgroei
van het BBP-volume op een krimp van ½% in het tweede kwartaal van dit jaar
(figuur 3). Ook de Economische Sentiment Indicator (ESI) zakte fors in april en
mei (figuur 4).
Het weer oplaaien van de Europese schuldencrisis heeft vermoedelijk een grote rol
gespeeld in het verslechterde sentiment in de afgelopen maanden. De onzekere
uitkomst van de nieuwe Griekse verkiezingen zorgt voor hernieuwde spanningen
rondom de andere perifere lidstaten (zie ook het hoofdstuk Rente en Valuta elders
in dit Kwartaalbericht). Daarnaast lijkt het succes van de 3-jaars lange termijn
herfinancieringsoperaties (LTRO’s) langzaam te zijn uitgewerkt. De intensivering
van de schuldencrisis werkt niet alleen door op de economische activiteit via lagere vertrouwensniveaus, maar ook via verdere neerwaartse druk op de kredietverlening aan het (Zuid-Europese) bedrijfsleven.
Wij verwachten dat Europese beleidsmakers met horten en stoten voortgang
zullen blijven boeken bij het bestrijden van de schuldencrisis. Ondanks dat de
schuldencrisis een groot risico blijft voor het economisch herstel, voorzien wij een
zeer geleidelijke terugkeer naar groei in de tweede helft van dit jaar. Het groeiherstel zal in eerste instantie worden gedragen door een toename van de buitenlandse vraag en slechts in beperkte mate door groei van de binnenlandse vraag.
Vanwege de afgelopen zwakke kwartalen verwachten wij dat de reële

Figuur 3: Sentiment inkoopmanagers
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economische activiteit in de eurozone in 2012 met ½% zal krimpen. Voor 2013
verwachten wij een volumegroei van 1%.
Binnenlandse bestedingen in noord en
Figuur 5: Ontwikkeling binnenlandse bestedingen
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2013 vinden er immers in de meeste lidstaten
bezuinigingen en lastenverzwaringen plaats. In
de zuidelijke lidstaten is bovendien sprake van
schuldafbouw in de private sector, noodzakelijk
vanwege de verslechterde economische vooruitzichten en de beperkte toegang tot financiering. Dit is een belangrijke verklaring voor
het hard krimpen van vooral de binnenlandse
bestedingen in de zuidelijke lidstaten (figuur 5).

Zowel dit als komend jaar is Duitsland naar verwachting veruit de belangrijkste
groeimotor van de totale binnenlandse bestedingen in de eurozone. Deze zullen
op kwartaalbasis naar verwachting pas vanaf het vierde kwartaal van 2012
voorzichtig in positieve zin aan de groei gaan bijdragen. De bijdrage vanuit de
zuidelijke lidstaten zal dan nog altijd negatief zijn. De totale binnenlandse
bestedingen van de eurozone dragen in 2012 naar verwachting zwaar negatief bij
(-1,6%-punt) aan de jaar-op-jaarontwikkeling van het eurozone-BBP.
Als we inzoomen op de verschillende binnenlandse bestedingscomponenten zien
we dat de krimp breed wordt gedragen. Het bestedingsvolume van overheden,
van particulieren en van bedrijven in de eurozone zal naar verwachting krimpen in
2012. Terwijl de overheidsbestedingen ook in 2013 blijven krimpen als gevolg van
de forse bezuinigingsprogramma’s, verwachten we voor de reële particuliere
consumptie en de bedrijfsinvesteringen een geleidelijke terugkeer naar groei. De
groeiprognose van de reële particuliere consumptie blijft echter beperkt (+½% in
2013), omdat het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens aangetast zal
blijven door de lastenverzwaringen en de moeizame ontwikkeling van de werkgelegenheid. De verwachte daling van de inflatie naar 1½% in 2013, op basis van
een lagere jaar-op-jaarontwikkeling van de energieprijzen en een lagere kerninflatie, biedt in dat opzicht een zeldzaam lichtpuntje. De onderlinge verschillen
tussen de lidstaten blijven naar verwachting groot. Zo voorzien wij voor Duitsland
in 2013 2% volumegroei van de particuliere consumptie en voor Spanje een reële
consumptiekrimp van 1½%.
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Bedrijfsinvesteringen zijn minder afhankelijk van de geplande bezuinigingsoperaties en kunnen dus sneller een groeibijdrage leveren als de economische
vooruitzichten verbeteren. Dit geldt, gezien de beperkte binnenlandse dynamiek,
echter vooral voor het bedrijfsleven dat gericht
is op de groeiende buitenlandse vraag.

Figuur 6: Financiële condities eurozone
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vesteringsgroei. Ook de lage bezettingsgraad in

investeringen een realistische optie worden.
Vanuit de aanbodzijde van financiering is het
bemoedigend dat de ECB heeft laten zien dat zij
via lange termijn herfinancieringsoperaties de
kredietverstrekking van het Europese bankwezen in positieve zin kan beïnvloeden. Figuur 6

toont de verbetering van de financiële condities in de eurozone sinds de aankondiging van de 3-jaars LTRO’s. Ook de kwartaalenquêtes van de ECB laten in het
tweede kwartaal van dit jaar een beduidend minder grote aanscherping van de
kredieteisen zien dan in de twee voorgaande kwartalen. Terwijl de private investeringen in 2012 naar verwachting met 3¼% krimpen, voorzien wij voor 2013 een
groei van 2½%.
… buitenlandse vraag in west en oost
Gezien de zeer zwakke binnenlandse dynamiek blijft de economie van de eurozone voorlopig voor groei afhankelijk van de buitenlandse vraag. Gezien het bescheiden groeitempo in de VS zal de belangrijkste groei moeten komen uit de
opkomende markten. De afgelopen maanden hebben beleidsmakers in diverse
opkomende markten hun economieën voorzichtig budgettair en monetair gestimuleerd. Wij verwachten dat zij deze lijn voorlopig voortzetten, al blijven beleidsmakers de inflatieontwikkeling in eigen land met argusogen volgen (zie ook het
hoofdstuk China elders in dit Kwartaalbericht). De beleidsstrategie van vooral de
Aziatische groeimotor is belangrijk voor de Europese exportprestaties, al profiteren niet alle landen hier in gelijke mate van. Zo exporteerde Duitsland in 2011
bijna 10% van zijn totale exportwaarde naar de grote Aziatische economieën,
terwijl dit percentage in Italië slechts 5,7 bedroeg. Ondanks dat diverse perifere
economieën in directe zin slechts beperkt baat hebben bij Aziatische groei,
profiteren zij wel indirect van bijvoorbeeld hogere Duitse groei via hogere export
naar Duitsland. Naast de gestage wereldhandelsgroei biedt ook de zwakke euro
een steuntje in de rug voor de Europese exportprestaties. De handelsgewogen
wisselkoers van de euro is door de Europese schuldencrisis de afgelopen
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maanden namelijk gestaag gedaald (figuur 7). Wel verwachten wij dat dit voor de
uitvoer positieve effect volgend jaar weer zal verdwijnen, omdat we op termijn
een waardestijging van de euro voorzien. Per saldo verwachten wij voor 2012
(2¼%) en 2013 (4¾%) gematigde reële exportgroei.
Europese arbeidsmarkt herbergt grote verschillen
Het gematigde economische herstel sinds de diepe recessie in 2009 is duidelijk
zichtbaar op de Europese arbeidsmarkt. Ook hier zijn de verschillen tussen de
noordelijke en zuidelijke lidstaten groot. In bijvoorbeeld Duitsland en België
bevond het aantal banen zich eind 2011 duidelijk boven het pre-crisisniveau met
respectievelijk +2% en +1,8%. In Italië (-2,2%) en vooral in Spanje (-15,2%)
ligt de werkgelegenheid echter nog altijd ruim onder het niveau van voor de crisis.
Door de hoge werkloosheid in vooral de zuidelijke lidstaten bevindt de gemiddelde
werkloosheid in de eurozone (11% in april) zich op recordhoogte sinds de invoering van de euro. Het zwakke economische momentum in de eerste helft van 2012
biedt weinig perspectief op verbetering, zeker omdat de arbeidsmarkt doorgaans
met een vertraging reageert op economische ontwikkelingen. Op basis hiervan
verwachten wij dat de gemiddelde werkloosheid in de eurozone tot aan het einde
van dit jaar blijft stijgen (figuur 8). Pas in 2013 zal de economische groei sterk
genoeg zijn om door banencreatie de werkloosheid geleidelijk te drukken. Op
jaarbasis verwachten wij voor 2012 en 2013 respectievelijk 11¼% en 11%
werkloosheid in de eurozone.
Het grote verschil in werkloosheid tussen noord en zuid zou in theorie moeten
leiden tot aanpassing van de loonontwikkeling in beide regio’s. Hoe hoger de
werkloosheid, hoe hoger immers de neerwaartse druk op de loonontwikkeling.
Deze automatische aanpassing in de relatieve kostenniveaus zou, via hogere
exportgroei in de zuidelijke lidstaten en hogere binnenlandse bestedingen in de

Figuur 7: Koersontwikkeling euro
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noordelijke lidstaten, de macro-economische onbalans in de eurozone kunnen
verminderen. Maar in diverse zuidelijke lidstaten vertraagt de gebrekkige werking
van de arbeidsmarkt dit aanpassingsproces. Hoge ontslagbescherming van werknemers met permanente contracten vermindert
immers de speelruimte tot loonmatiging. Ook

Tabel 1: Kerngegevens eurozone

een gebrekkige omscholing van werklozen in

jaar op jaar mutatie in %

'11

'12

'13

Bruto binnenlands product

1,6

-½

1

Particuliere consumptie

0,2

-¾

½

Private investeringen

2,8

-3¼

2½

-0,1

-¾

0

Uitvoer goederen en diensten

6,4

2¼

4¾

Invoer goederen en diensten

4,0

-½

4¾

2,7

2¼

1½

Werkloosheid (%)

10,2

11¼

11

met beperkte loonaanpassingen. Hoewel in de

Begrotingssaldo (% BBP)

-4,1

-3¼

-3

meeste zuidelijke lidstaten inmiddels stappen

Overheidsuitgaven

Consumentenprijzen

krimpende sectoren, zoals de bouwsector in
Spanje en Ierland, verhindert een optimale
allocatie van het beschikbare arbeidsaanbod en
beperkt daardoor de gewenste loonmatiging.
Zeker in Spanje geldt dat de hoge werkloosheid
in sterke mate kan leiden tot een hele generatie
die niet meer relevant is voor de arbeidsmarkt
en kan hoge inactiviteit jarenlang gepaard gaan

worden gezet om de arbeidsmarktinstituties te
hervormen, zal het aanpassingsproces van de

Bron: Reuters EcoWin, Rabobank

relatieve loonkosten nog jaren in beslag nemen.
Focus op bezuinigen of groei?
De forse bezuinigingsagenda in een tijd van recessie en hoge werkloosheid heeft
een Europese discussie over het belang van economische groei aangewakkerd.
Zowel de Europese begrotingsregels als financiële markten bieden slechts enkele
lidstaten, waaronder Duitsland in het bijzonder, de ruimte om de budgettaire
teugels iets te laten vieren. Hoewel Duitse politici zo nu en dan de noodzaak van
het stimuleren van de Duitse binnenlandse vraag erkennen, wijst voorlopig niets
er op dat men bereid is aanzienlijke uitgavenverhogingen of lastenverlichtingen op
te tuigen. Wel zijn er steeds meer signalen die wijzen op een hogere loongroei in
Duitsland. De Europese politiek zal de komende maanden waarschijnlijk een
aantal maatregelen aankondigen die de groei positief moeten beïnvloeden. Deze
zullen echter grotendeels betrekking hebben op het structureel versterken van
economieën, zodat op termijn hogere economische groei ontstaat. Een vermindering van de reeds ingezette bezuinigingsmaatregelen hoeft niet te worden verwacht. Om die reden voorzien wij dat het Europese beleid de economische vooruitzichten voor dit en volgend jaar niet of nauwelijks positief zal kunnen beïnvloeden. Het sentiment van consumenten en producenten blijft uiteraard wel
afhankelijk van het gevoerde nationale en Europese economische beleid. Per saldo
zal de nadruk blijven liggen op bezuinigingen en lastenverzwaringen, waardoor de
eurozone voorlopig voor groei afhankelijk blijft van de buitenlandse vraag.

Michiel Verduijn
M.P.Verduijn@rn.rabobank.nl
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Verenigd Koninkrijk
Recessie ‘made in Downing Street’
Het Verenigd Koninkrijk heeft al sinds medio 2010 te maken met een stagnerende
economie. Het BBP-cijfer over het eerste kwartaal van 2012 laat zien dat het land
in een technische recessie zit. Vooruitkijkend verwachten we een mager economisch herstel, aangezien de publieke en private
sector tegelijkertijd een stap terug doen. De

Tabel 1: Kerngegevens Verenigd Koninkrijk

exportsector kan dit vooruitzicht niet substan-

jaar op jaar mutatie in %

'11
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1½
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5¼
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het tweede kwartaal op rij, waardoor er nu
sprake is van een technische recessie; iets wat
de meesten onder ons (ook wij) niet hadden
verwacht. Deze BBP-daling is voornamelijk het
resultaat van het feit dat de productie in de
bouwsector op kwartaalbasis met 3% terugliep.

We kunnen daarbij wel vraagtekens zetten bij de betrouwbaarheid van deze
cijfers. ONS (het Britse bureau voor de statistiek) stelt de bouwproductie niet
zelden met 1-2% naar boven bij. In de afgelopen twintig jaar was de gemiddelde
herziening van de eerste schatting van de Britse BBP-groei op kwartaalbasis
+0,2%. Een opwaartse herziening van ONS zou dus niet onwaarschijnlijk zijn. De
zwakke productie is namelijk moeilijk te rijmen met een aantal voorlopende
indicatoren van de activiteit. Dit geldt vooral voor de inkoopmanagersindices, die
tot nu toe een sterke graadmeter voor de BBP-gegevens na herziening zijn
geweest. Voor het eerste kwartaal van 2012 wezen deze indicatoren op een BBPgroei op kwartaalbasis van zo’n 0,5%. Maar de m-o-m daling van 0,3% die de
industriële productie in maart liet zien, spreekt de verwachting dat de BBP-groei
uit het vorige kwartaal naar boven zal worden bijgesteld juist weer tegen.
Hoe het ook zij, voor de definitieve BBP-cijfers in het Verenigd Koninkrijk zullen
we moeten wachten tot het ONS zijn Blue Book in 2014 publiceert. Tenzij de
herziening fors uitvalt, kunnen we stellen dat de economie over het geheel
genomen uiterst zwak blijft. De groei die na de vorige recessie volgde, gaat met
horten en storten. Dat betekent dat de economie momenteel ten opzichte van
haar hoogtepunt van voor de recessie zwakker is dan op hetzelfde meetpunt
tijdens de depressie van de vroege jaren dertig. Erger nog, de kwakkelende
prestaties van de Britse economie vertonen sterke overeenkomsten met die van
de zwaargetroffen perifere landen in de eurozone (zie figuur 1). Dat verbaast ons
niet: we hebben immers vanaf het begin al gezegd dat de harde overheidsbezuinigingen schadelijk zouden zijn voor de economische groei (zie bijvoorbeeld
ons Themabericht ‘UK Budget: good politics, bad economics?’, juni 2010).
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Vooruitkijkend verwachten we dat het economisch herstel futloos zal blijven zolang de overheid blijft bezuinigingen (zie figuur 2) en de private sector haar schulden afbouwt (zie figuur 3). In het meest uitzonderlijke geval zal dit beleid in het
VK leiden tot een overschot op de lopende rekening, maar daarmee zal ook de werkloosheid

Figuur 1: Herstel VK gelijk aan periferie EMU
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zamer doorvoeren van begrotingswijzigingen
een beter medicijn is tegen de Britse economische ellende dan het huidige beleid.
Dit is vooral nodig, omdat (i) de private sector bezig is haar balans op orde te
krijgen, (ii) de externe omgeving problematisch blijft en (iii) het monetaire beleid
niet toereikend is om de economie weer op gang te trekken. Het gevaar bestaat
dat budgettaire consolidatiemaatregelen leiden tot een zwakker herstel waardoor
de regering zich genoodzaakt ziet om nog strenger te bezuinigen om toch haar
begrotingsdoelen te halen. Een dergelijk beleid zou het Britse groeicijfer voor de
lange termijn schaden, aangezien een deel van de langdurig werkloos geraakte
beroepsbevolking uiteindelijk de arbeidsmarkt zal verlaten (het hysterese-effect).

Figuur 2: Begroting sneller aangepast dan goed is
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Amerika ploetert door
De Amerikaanse economie groeit ononderbroken sinds medio 2009, maar het
tempo laat te wensen over. De werkloosheid ligt daarom nog ruim boven het
langetermijngemiddelde. Voor Obama betekent dit dat zijn herverkiezing in
gevaar is. Voor Bernanke kan dit de rechtvaardiging zijn voor verdere stimuleringsmaatregelen.
De valse start van 2012
Zoals we in het vorige Kwartaalbericht al opmerkten, was de sterke werkgelegenheidsgroei in januari geen garantie voor een voorspoedig herstel. In februari
volgde nog één mooi banengroeicijfer, maar in maart en april viel het groeitempo
weer terug. De buitengewoon warme winter in de VS heeft de economische cijfers
voor december tot en met februari flink opgepoetst, maar na de winter is de economie teruggevallen in het lage groeitempo dat kenmerkend is voor de VS na de
Grote Recessie. In het eerste kwartaal kwam de reële BBP-groei vooral van de
particuliere consumptie en de investeringen in woningen. Het volume van de
bedrijfsinvesteringen en de overheidsconsumptie lieten een krimp zien. Voor het
tweede kwartaal verwachten we een ander beeld. In de loop van het eerste
kwartaal nam het groeitempo van de reële particuliere consumptie al af. Daarbij
werd flink ingeteerd op het spaargeld, waardoor consumenten in de loop van het
jaar toch rustiger aan moeten gaan doen. Daarom verwachten we dat de particuliere consumptie in het tweede kwartaal een kleinere bijdrage aan de groei van
het BBP-volume zal leveren. De woningbouw heeft in het eerste kwartaal geprofiteerd van het milde winterweer, waardoor de investeringen in woningen in het
tweede kwartaal waarschijnlijk minder zullen bijdragen aan het BBP-volume. Van
de overheidsconsumptie hoeven we het ook de komende jaren niet te hebben.
Hoewel op lokaal niveau al flinke vooruitgang is geboekt met het saneren van de
publieke financiën, is de federale overheid nog niet eens begonnen met het
terugdringen van het begrotingstekort. In het tweede kwartaal verwachten we wel
een herstel van de bedrijfsinvesteringen. Het aflopen van een belastingvoordeel
op bedrijfsinvesteringen aan het einde van 2011 heeft waarschijnlijk veel bedrijven ertoe aangezet om hun investeringen nog net voor het jaareinde te doen,
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waardoor we in het eerste kwartaal een terugval hebben kunnen waarnemen. Dit
effect ebt nu weg, dus een stijging van de reële bedrijfsinvesteringen in het
tweede kwartaal is aannemelijk, zeker als we de sterke inkoopmanagersindex
voor de industrie zien. Per saldo verwachten we ook in het tweede kwartaal en de
periode daarna een matige groei. Consumenten en overheid moeten hun huishoudboekje weer in evenwicht brengen en de huizenmarkt heeft nog een lange
weg naar herstel af te leggen. Bovendien doemt na het jaareinde de gevreesde
‘fiscal cliff’ op, de start van de automatische bezuinigingen in het kader van het
akkoord rond de verhoging van het schuldenplafond vorig jaar en het aflopen van
een aantal belastingverlagingen. Waarschijnlijk zal pas na de verkiezingen duidelijk worden in welke mate deze negatieve begrotingsimpuls wordt afgezwakt.
Vooral in het laatste kwartaal kan de politieke onzekerheid daarom flink oplopen
en bedrijven en consumenten voorzichtiger maken met investeren en besteden.
Voor 2012 als geheel verwachten we een voor Amerikaanse begrippen bescheiden
reële BBP-groei van 2%. Het beeld voor 2013 ziet er daarbij, ook gegeven de
begrotingsproblematiek, niet veel positiever uit.
De pijn van de Amerikaanse kiezer
Door de trage economische groei sinds de Grote Recessie neemt de voor Amerikaanse begrippen hoge werkloosheid maar langzaam af. Ook de inflatie draagt bij
aan het ongenoegen van de gemiddelde Amerikaan. De inflatie (jaar-op-jaar)
piekte in september 2011 op 3,9%, als gevolg van de scherpe olieprijsstijging die
in september 2010 begon. In de tweede helft van 2011 bleef de olieprijs stabiel,
waardoor de inflatie de weg omlaag vond tot 2,9% in januari 2012. Als gevolg van
de diplomatieke spanningen rond het nucleaire programma van Iran liep de olieprijs in februari echter opnieuw op. Inmiddels is de olieprijs weer teruggevallen
door de afgenomen groeivooruitzichten voor de wereldeconomie, een toename in
de Amerikaanse olievoorraden, de toegenomen OPEC-productie en afgenomen
spanningen rond Iran. Het gevolg is dat de inflatie weer daalt. Dat betekent dat
de pijn van de Amerikaanse kiezer langzaam aan het afnemen is, zowel qua
werkloosheid als qua inflatie. Welke invloed heeft de economie op de uitslag van
de presidentsverkiezingen in november? Economen gebruiken al decennialang de
‘misery index’, de optelsom van inflatie en werkloosheid, om de toestand van de
economie samen te vatten in één getal. Een lagere index betekent betere economische omstandigheden en een grotere kans op herverkiezing van de zittende
president. Wij maken ook gebruik van de misery-index, maar wel met twee aanpassingen. In de eerste plaats blijkt uit empirisch onderzoek dat voor de gemiddelde kiezer werkloosheid zwaarder weegt dan inflatie1. In de tweede plaats
meten we de economische prestaties van een president als de verandering in de
gewogen misery-index tijdens de regeerperiode, in plaats van het niveau op de
dag van de verkiezingen. Een president die te maken heeft met een werkloos1
Rafael Di Tella, Robert J. MacCulloch, Andrew J. Oswald, Preferences over Inflation and
Unemployment: Evidence from Surveys of Happiness, American Economic Review, 91, 2001,
pagina 335-341.
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heid van 6% vlak voor de verkiezingen maakt immers meer kans als de werkloosheid bij zijn aantreden op 10% stond dan wanneer deze op 2% lag.
Traag herstel vergroot kans op machtsFiguur 3: Economie deed het niet goed onder
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slechts drie presidenten geweest die tijdens hun
eerste termijn de gewogen misery-index zagen
dalen: Reagan, Clinton en Johnson. Alle drie
wonnen vervolgens de verkiezingen. De overige
zes presidenten zagen de economie achteruitgaan en slechts de helft werd herkozen (Bush
junior, Nixon en Eisenhower). Dit bevestigt dat
de economie een belangrijke rol speelt in de
verkiezingen. Hoe doet Obama het in dit
deelnemersveld? Als de werkloosheid en de

Verandering in gewogen misery index

Bron: Rabobank

inflatie ongewijzigd blijven tot de verkiezingen,
staat hij er niet best voor. Dan zijn er slechts
twee presidenten die het slechter hebben

gedaan: Carter en Ford. Beiden verloren de verkiezingen. Als het economisch
herstel doorzet, haalt Obama binnenkort Eisenhower in. Daarmee is het eerste
precedent geschapen voor Obama’s herverkiezing. Het tweede precedent komt
dan in het vizier: als de huidige economische prognoses uitkomen, zal Obama
rond de verkiezingen de prestaties van Nixon evenaren. Een garantie voor een
overwinning is dit echter niet. In alle realistische economische scenario’s voor
2012 zal de Amerikaanse kiezer op Election Day slechter af zijn dan vier jaar
eerder. Daarom zal de economie een bedreiging blijven voor Obama’s herverkiezing.
Ook Fed moet kiezen
De mogelijkheden voor de overheid om de werkloosheid aan te pakken zijn
beperkt omdat het begrotingstekort moet worden teruggedrongen voordat de
kapitaalmarkten en kredietbeoordelaars hun vertrouwen verliezen in de VS.
Maatregelen om de economie aan te jagen moeten dus vooral van de centrale
bank komen. Volgens de eigen prognoses van de beleidsraad van de Fed zal de
werkloosheidsdoelstelling van 5,2% tot 6,0% niet voor 2015 worden gehaald.
Daarmee is de weg vrij voor een nieuwe stimuleringsmaatregel. De meerderheid
van de beleidsraad lijkt echter pas bereid om daadwerkelijk tot actie over te gaan
als de economische groei lager uitvalt dan zij nu verwacht (2,4-2,9% in 2012 en
2,7-3,1% in 2013). Welke maatregel de Fed gaat nemen, hangt af van het
inflatiebeeld.
Eind juni loopt het meest recente aankoopprogramma van langlopende overheidsobligaties af, dat in de financiële markten bekend staat als ‘Operation Twist’,
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omdat tegelijkertijd kortlopende overheidsobligaties worden verkocht. Hierdoor
wordt de yieldcurve aan de lange kant omlaag gedrukt en aan de korte kant
omhoog. De reden voor het gelijktijdig aan- en verkopen van obligaties is om de
hoeveelheid basisgeld constant te houden en geen inflatie te veroorzaken. Dit is
van belang omdat de inflatie boven de doelstelling van 2,0% ligt. Tijdens de
aankoopprogramma’s QE1 en QE2 was sprake van kwantitatieve verruiming en
liepen de inflatieverwachtingen op. Dit was ook de bedoeling omdat er sprake was
van deflatierisico. Op dit moment is hier echter geen sprake van, waardoor een
derde ronde van kwantitatieve verruiming (QE3) niet op zijn plaats is. Als de Fed
de economie opnieuw wil stimuleren, ligt een verlenging van Operation Twist meer
voor de hand. Daarbij is het probleem wel dat de Fed door haar voorraad kortlopende overheidsobligaties heen begint te raken. Een alternatief is het terugpompen van de liquiditeit die door obligatieaankopen ontstaat door kortlopende
leningen, zoals de nieuwe termijndepositofaciliteit die eigenlijk in het leven is
geroepen voor de exit-strategie. Dergelijke gesteriliseerde aankopen van overheidsobligaties zouden Operation Twist in feite voortzetten, zonder de bijbehorende voorraadbeperking. Net als bij Operation Twist zou de hoeveelheid basisgeld
constant blijven, waardoor er dus geen voedingsbodem is voor hogere inflatieverwachtingen. Zolang er geen deflatiegevaar is, lijken gesteriliseerde aankopen
daarom een beter alternatief om de economie te stimuleren dan kwantitatieve
verruiming.
Door het aanhoudend extreem ruime monetaire beleid van de Fed zijn zowel de
geld- als de kapitaalmarktrentes in de VS bijzonder laag. Zorgen over het Amerikaanse begrotingsbeleid hebben nog geen waarneembaar opwaarts effect gehad
op de kapitaalmarktrentes. Op dit moment overheerst de onrust over de
schuldencrisis in de eurozone, waardoor beleggers de Amerikaanse markt voor
overheidsobligaties als (relatief) veilige haven gebruiken. Maar als de rust in de
eurozone eenmaal is teruggekeerd en beleggers de tijd hebben om kritisch naar
de Amerikaanse overheidsfinanciën te kijken, kunnen de kapitaalmarktrentes in
de VS sterk gaan oplopen.
Figuur 4: Kapitaalmarktrente verder gedaald
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Groei zet door
De Japanse economie blijft groeien, waarbij een groot aantal indicatoren wijst op
een reële BBP-groei die overeenkomt met onze verwachting van 2% in 2012. Een
blik op het werkloosheidspercentage leert ons dat de teller in maart op 4,5%
stond, terwijl in januari 2011 nog 4,9% van de
beroepsbevolking zonder werk zat.

Figuur 1: Lopende rekening duikt in de min
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werelds grootste economieën (Europa, de VS en
China), kan de Japanse export de import niet meer bijbenen. Daardoor kijkt het
land momenteel tegen een fors handelstekort aan, waar het van oudsher kon
bogen op een handelsoverschot (zie figuur 1). Ook te zien is dat de lopende
rekening nog altijd een overschot vertoont, met dank aan de opgebouwde buitenlandse bezittingen die een stabiele inkomstenstroom vormen.
Houdbaarheid positie premier niet ter discussie
Er wordt opvallend weinig gespeculeerd over de ambtstermijn van de huidige
minister-president, Yoshihiko Noda. Sinds Junichiro Koizumi in 2006 na vijf jaar
aftrad, heeft Japan voor de komst van Noda vijf premiers versleten. Allen zaten
gemiddeld slechts een jaar op hun post, waarbij de kortste termijn negen maanden bedroeg en de langste veertien, en er bovendien kort na het aantreden van
iedere nieuwe man alweer gemopper ontstond. Noda zit sinds september 2011 op
zijn post, nu zo’n negen maanden, en over de houdbaarheid van zijn positie wordt
opmerkelijk weinig gesproken. De eerstvolgende landelijke verkiezingen moeten
voor augustus 2013 plaatsvinden.
De grootste vraag voor de Japanse overheid is of zij de consumptiebelasting (momenteel 5%) moet verhogen om meer belastinginkomsten te genereren en zo het
begrotingstekort te verlagen. De regering heeft gesproken over een verhoging
naar 10%, maar ondervindt veel weerstand tegen een dergelijke maatregel. Het
zal vermoedelijk in een beleidsagenda moeten worden opgenomen en inzet van de
verkiezingsstrijd moeten worden gemaakt. Wij denken niet dat de huidige premier
voortijdig zijn ontslag zal indienen waardoor er eerder verkiezingen worden uitgeschreven. Dat betekent dat er tot en met volgend jaar geen concrete ontwikkelingen op dit gebied zullen komen. Zoals eerder besproken geeft de hoge Japanse
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spaarquote politici wat speelruimte om de overheidsfinanciën te saneren, maar er
zijn grenzen. Het land zal ondertussen verder vergrijzen en de spaarquote is langzaam aan het dalen, waardoor de vraag nog prangender wordt.
Japanse centrale bank geeft verwarrend signaal af
De stijging van de hoeveelheid basisgeld die gepaard gaat met onconventionele
beleidsmaatregelen is de afgelopen maanden afgevlakt en in maart droogde deze
compleet op (zie figuur 2). De Japanse centrale bank hield op 27 april een beleidsvergadering waar reikhalzend naar uit werd gekeken. Ondanks dat er duidelijk
sprake is van aanhoudende groei (zoals hierboven vermeld), kondigde de bank
toch verdere verruimingen aan in het kader van haar onconventionele beleid. Naar
onze mening was het opdrogen van de hoeveelheid basisgeld de aanleiding voor
deze beslissing. Helaas gaf de Japanse centrale bank eind april tijdens deze vergadering een nogal verwarrend signaal af. Zo breidde de bank haar aankoopprogramma voor staatsobligaties (JGB’s) uit met JPY 10 biljoen tot JPY 40 biljoen
en gaf daarbij aan dat deze aankoopronde halverwege 2013 voltooid zal zijn.
Hiermee wordt de aankoopperiode verlengd, aangezien eerder eind 2012 was
aangekondigd. Tegelijkertijd werd echter de leenfaciliteit aan financiële instellingen in de getroffen gebieden met JPY 5 biljoen omlaag gebracht naar JPY 30
biljoen. Dit laat zien hoe weinig er van deze faciliteit gebruik wordt gemaakt. De
ontevredenheid van de markt over dit onderdeel van het besluit resulteerde in een
sterkere yen.
Een cynicus, zoals ondergetekende, zou er op kunnen wijzen dat het terugschroeven van deze faciliteit niets minder is dan een ‘eigen beleidsdoelpunt’ van
de Japanse centrale bank. Het was wellicht slimmer geweest om een signaal van
goede wil af te geven door de faciliteit ongemoeid te laten als deze toch niet
wordt benut. Voor wat betreft de wezenlijke kwestie van de beleidsrente verwachten we dat de bank deze de komende tijd stabiel zal houden op 0,00 – 0,10%.

Figuur 2: Groei basisgeld valt weg
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Minimaal bijsturen niet langer genoeg
De Chinese overheid wil een sterke economische vertraging voorkomen en de
beleidsmakers in China leken er in te slagen om met minimaal bijsturen inderdaad
een zachte economische landing te bewerkstelligen. De economische cijfers van
april maken echter duidelijk dat minimaal bijsturen onvoldoende is en meer moet
worden gedaan om de groei op peil te houden.
De Chinese economie vertraagde in het eerste kwartaal van 2012 voor het vijfde
kwartaal op rij en groeide in reële termen met 8,1% jaar-op-jaar (zie figuur 1).
Een dergelijke zwakke jaar-op-jaargroei is sinds midden 2009 niet meer voorgekomen, maar zij is nog wel in lijn met een zachte landing. De vertraging is in de
eerste plaats het gevolg van verkrappend monetair beleid vanaf begin 2010.
Hoewel sinds begin 2012 het beleid weer langzaam verschuift naar het stimuleren
van de groei, werken de remmende maatregelen nog door in de economie. Ten
eerste zijn de reservevereisten voor banken (de RRR-ratio) voor de grote banken
–die samen een marktaandeel hebben van rond de 60%- sinds begin 2010
verhoogd van 15,5% naar een piek van 21,5% in december 2011. In de afgelopen
maanden heeft er enige verruiming plaatsgevonden op dit gebied, maar de grote
banken in China moeten momenteel nog steeds 20% van hun totale deposito’s
stallen bij de centrale bank (zie figuur 3). Bovendien heeft de overheid de rente
op leningen tot en met één jaar sinds november 2010 met in totaal 125 basispunten verhoogd en houdt deze vooralsnog op dit niveau. Het monetaire beleid is
dus nog steeds strikt.
Ten tweede zijn de maatregelen die de huizenprijzen naar –volgens de Chinese
overheid– ‘redelijke’ prijzen moeten loodsen nog steeds van kracht, zoals het
verhogen van de hypotheekrente als het gaat om de aankoop van een tweede
huis. Dit heeft een sterke negatieve uitwerking op de vastgoedsector. Nadat de
huizenprijzen eerst minder hard stegen, zijn zij de afgelopen maanden steeds
sterker gedaald (zie figuur 2).
Ook daalt het aantal verkochte huizen en wordt door de private sector minder
geïnvesteerd in nieuwe projecten. Gezien het belang van deze sector (verantFiguur 1: Groei vertraagt verder
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woordelijk voor ongeveer 12% van het Chinese BBP) heeft dit een significant
negatief effect op de totale BBP-groei. Ondanks de groeiende weerstand tegen
deze maatregelen, bij projectontwikkelaars maar ook bij lokale overheden die de
opbrengsten van hun landverkopen sterk hebben zien dalen, houdt Peking op dit gebied vast

Figuur 3: Inflatie niet langer een probleem
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kwartaal af (op jaar-op-jaarbasis) en de totale
Chinese uitvoer groeide een stuk minder hard
dan een jaar geleden. In het eerste kwartaal
van 2011 werd nog een exportgroei van ruim
26% gemeten ten opzichte van een jaar eerder.

In het eerste kwartaal van dit jaar was deze groei afgezwakt naar slechts 7,6%.
Cijfers april wijzen op sterkere verzwakking economische groei
De economische vertraging in het eerste kwartaal was verwacht en is, zoals
gezegd, in lijn met een scenario van een zachte economische landing. Het tweede
kwartaal zou de groei onder dat scenario stabiliseren. De cijfers van april geven
echter een verdere en sterkere verzwakking van de economie weer. Zo vertraagde
de groei van de industriële productie van 11,9% jaar-op-jaar in maart naar 9,6%
in april. Het was de eerste keer sinds mei 2009 dat de industriële productie met
minder dan 10% groeide ten opzichte van een jaar eerder. Ook de investeringen,
de belangrijkste motor van de Chinese economie, groeiden minder hard in april.
De investeringen in vastgoed groeiden slechts met gemiddeld 19% jaar-op-jaar in
de periode januari tot en met april 2012. In dezelfde periode vorig jaar werd nog
een groei van ruim 32% gemeten. De importgroei geeft een verdere indicatie van
een economische vertraging. Terwijl de import in maart van dit jaar al met slechts
5,3% groeide ten opzichte van een jaar eerder, liep deze groei in april verder
terug naar slechts 0,3% (zie figuur 4). Dit cijfer lag ver onder de verwachtingen.
De lagere importgroei was voornamelijk te wijten aan een verminderde vraag
naar goederen voor binnenlands gebruik. Dit geeft aan dat de binnenlandse vraag
zwakker is dan gedacht. Ook de vraag vanuit het buitenland verzwakte verder.
Exporten groeiden met 4,9% jaar-op-jaar in april, een stuk langzamer dan de
8,9% die in maart nog werd gemeten (zie figuur 4). Zowel de binnenlandse als de
buitenlandse vraag stelden dus teleur in april. Dit maakt duidelijk dat het bewerkstelligen van een zachte economische landing meer voeten in de aarde zal hebben
dan de Chinese beleidsmakers eerder veronderstelden. Minimaal bijsturen is tot
nu toe het devies geweest omdat de beleidsmakers erg bang waren –en zijn-
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voor opnieuw oplopende inflatie. Dit gaat immers, net als een sterke groeivertraging, direct in tegen de belangrijkste beleidsdoelstelling: een stabiele groei van de
reële inkomens. Dit is de reden voor de slechts minimale monetaire verruiming
door de genoemde verlaging van de RRR-ratio.
Verder zijn er belastingverlichtingen ingevoerd

Figuur 4: Handelsgroei neemt af*
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Exporten

de inflatie nu voor de derde maand op rij onder
de inflatiedoelstelling (van 4%) van de centrale

Importen

bank ligt. De verwachting is dan ook dat de

Bron: Reuters EcoWin, Rabobank
*Gecorrigeerd voor de verstoring als gevolg van het
vallen van het Chinese Nieuwjaar in januari dit jaar

overheid in de komende maanden verdere
stimuleringsmaatregelen neemt. Naast verdere
monetaire verruiming zullen deze vooral de

vorm van hogere overheidsinvesteringen hebben. Zo zal bijvoorbeeld de bouw van
sociale huisvesting onverminderd doorgaan en zullen investeringen in infrastructuur worden versneld. De doelstelling van 120.000 km gerealiseerd spoor in
2020 is vervroegd naar 2015 en ook zullen andere projecten naar verwachting
versneld worden uitgevoerd. Dit lijkt op het stimuleringsplan dat in 2009 werd
uitgerold. Het is echter nog niet duidelijk hoe deze investeringen zullen worden
gefinancierd. Wederom terugvallen op een onverantwoord snelle kredietgroei om
de economische groei te stimuleren zou wellicht op de korte termijn verlichting
geven, maar is op de langere termijn spelen met vuur. De bankensector kan een
herhaling van de snelle en politiek gedreven kredietgroei zoals in 2009 niet nog
een keer aan en ook een opnieuw oplopende inflatie is dan een potentieel
probleem.
Waakzaamheid blijft geboden
Vooralsnog lijkt de overheid te hebben geleerd van het verleden. Zo is het
stimuleringsplan bijvoorbeeld een stuk minder omvangrijk dan in 2009. Er bestaat
wel een risico dat Chinese beleidsmakers de geleerde lessen weer vergeten op het
moment dat de groei erg sterk terugloopt. Voorlopig lijkt dit niet te gebeuren en
verwachten we dat de Chinese economie met een verantwoord steuntje in de rug
van de overheid met ruim 8% zal groeien in 2012 en 2013. Bij negatieve ontwikkelingen, zoals een verdere terugval van de vraag vanuit het eurogebied, bestaat
de kans dat alsnog onverantwoorde maatregelen worden genomen om de economische groei boven de 8% te houden. Waakzaamheid blijft dus geboden.
Erwin Blaauw
E.R.Blaauw@rn.rabobank.nl
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Op eigen kracht vooruit?
Terwijl alle aandacht uitgaat naar de problemen in de eurozone, lijken de opkomende markten zich weinig aan te trekken van het negatieve sentiment. In de
nasleep van de kredietcrisis van 2008 waren deze landen redelijk snel weer boven
Jan. Vervolgens heeft de groei doorgezet in 2010 en 2011, wat moeilijke jaren
waren voor de Westerse landen. Nu de vraag vanuit het Westen verder afneemt,
kun je je afvragen in hoeverre de opkomende landen nog afhankelijk zijn van de
groei in de Westerse wereld. Kunnen ze structureel groeien zonder deze
groeistimulans?
De crisis van 2008: ontkoppeling getest?
De opkomende markten hebben in de afgelopen decennia een grote economische
ontwikkeling doorgemaakt. Vanaf de jaren tachtig zijn de importsubstitutiemodellen ingewisseld voor een focus op export. Doordat de Westerse wereld economische hoogtijdagen beleefde, werden de ontwikkelingslanden sterk meegezogen.
China is uiteraard het voorbeeld bij uitstek.
In het eerste decennium van deze eeuw rees de vraag of er al sprake zou zijn van
een ontkoppeling van de economische ontwikkeling van de opkomende markten
ten opzichte van die van Westerse economieën. De binnenlandse vraag in deze
landen was immers verder ontwikkeld, vaak was er een middenklasse gevormd en
de macro-economische omgeving was stabieler geworden. Om die reden leek het
plausibel dat de opkomende economieën minder afhankelijk zijn geworden van
vraag uit het Westen.
In 2009 is de ontkoppelingsthese voor het eerst getest. Figuur 1 laat de groeiontwikkeling van een aantal ontwikkelingslanden zien in vergelijking met die van
ontwikkelde landen. De gevoeligheden van enkele economieën zijn duidelijk
blootgelegd. Het verloop van de groei in bijvoorbeeld Mexico, Rusland, Turkije en
in mindere mate Brazilië laat zien dat deze economieën wel degelijk werden
geraakt door de vraaguitval uit vooral de VS. Ook valt op dat deze economieën
vervolgens als groep sterker en sneller van de crisis herstelden dan de Westerse
economieën. Verder wordt duidelijk dat de groei in China en India veel minder
hard terugliep in 2009.
Helaas was de post-2009 groeispurt niet het gevolg van een stijgende binnenlandse private consumptie en was van een ontkoppeling dus geen sprake. Net als
in Westerse economieën zijn overheidsbestedingen opgeschroefd om zo de vraag
te ondersteunen. Ook is monetair beleid ingezet. Door de groeivertraging en een
uitval van de vraag daalde de inflatie. Hierdoor ontstond ruimte voor een rentedaling om de economie te stimuleren.
Vooral het in China ingezette stimuleringspakket zorgde voor een mondiale groeistimulans. Het stimuleringspakket van 586 miljard dollar werd vooral ingezet voor
infrastructurele en industriële projecten waardoor de vraag naar grondstoffen

Juni 2012

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

42

Emerging markets monitor
in de loop van 2009 weer steeg. Voor grondstofproducerende landen als Brazilië
en Chili was dit een gunstige ontwikkeling. Ook de ruime monetaire en budgettaire economische politiek in de VS, het VK en de eurozone bleek redelijk effectief,
waardoor voorraden die waren afgebouwd in
2008 en 2009 weer langzaam werden opge-

Figuur 1: BBP-groei
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duidelijk dat de Westerse economieën nog lang

Bron: EIU

niet uit de zorgen waren en hing Europa en de
bancaire sector een stevige afbouw van schulden boven het hoofd.
2012 en verder: groeivertraging van export naar het Westen
Voor de eurolanden is 2012 een moeilijk jaar. De economie krimpt en de onzekerheid over de toekomst van de euro blijft ook de komende tijd zwaar drukken op
het groeiperspectief. Dit heeft niet alleen gevolgen voor deze regio. Europa (EU27) is ’s werelds grootste consument en grootste afnemer van exportproducten.
Daarnaast is de prognose voor de VS ook niet erg positief. Beide regio’s doen
hiermee de komende tijd af als groeimotor voor de wereldeconomie.
Na de crisis van 2008 had China het stokje overgenomen met het grote stimuleringspakket. Maar het land heeft daarmee ook risico’s genomen voor de lange
termijn in onder andere de bancaire sector (zie het hoofdstuk China elders in dit
Kwartaalbericht). Bovendien moet China het interne groeimodel veranderen van
focus op export en investeringen naar een model met meer aandacht voor de
binnenlandse vraag. Op de wat langere termijn zal dit leiden tot meer vraag op de
wereldmarkt, maar op korte termijn zorgt een dergelijke transitie voor tijdelijke
vraaguitval. De timing van deze verandering staat echter nog niet vast.
De exporten van de opkomende economieën zijn nog altijd sterk afhankelijk van
economische groei in de VS en de EU-27. Hierdoor zal bij een afnemende groei
van de vraag uit deze landen en uit China de binnenlandse markt van de opkomende landen de groei moeten aandrijven. Wij verwachten niet dat ieder land
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daar even goed toe in staat zal zijn. Landen als Mexico, Rusland en Zuid-Afrika
zijn sterk afhankelijk van een goed presterende exportsector. In deze landen is de
binnenlandse vraag onvoldoende ontwikkeld om overeind te blijven als de export
sterk daalt. Dit blijkt ook uit tabel 1 die de
Tabel 1: Correlatie BBP-groei en exportgroei

Brazilië
China
India
Indonesië
Mexic o
Polen
Rusland
Zuid-Afrika
Turkije
*Correlatie
** Sterke correlatie

0,46
0,24
0,04
0,56
0.95**
0,58
0.74*
0.89**
0,66

Bron: Rabobank, correlaties berekend over 2000-2011

correlaties tussen de groei van de economie en
de groei van de exporten van goederen en
diensten per land weergeeft. Hoewel we in het
geval van een sterke correlatie niet kunnen
spreken van een causaal verband, lijkt het er
wel op te wijzen dat deze economieën sterk
afhankelijk zijn van hun exporten. Dit blijkt ook
als we kijken naar de correlatie tussen het
groeipad van deze economieën enerzijds, en dat
van de VS en Europa anderzijds. Zoals verwacht, is de groei van de Mexicaanse economie
sterk gecorreleerd met die van de VS, terwijl de
Zuid-Afrikaanse en Russische economieën sterk
afhankelijk lijken van economische ontwikkelingen in Europa.

Andere landen, zoals Polen, Indonesië en Brazilië, hebben een meer ontwikkelde
binnenlandse vraag en zijn minder gericht op de exportsector. Hier verwachten we
een kleinere impact van de vraaguitval op de economische prestaties. Ook de
duale economieën van India en Turkije lijken in mindere mate afhankelijk van
exporten. In beide landen maakt de exportsector een kleiner deel uit van de totale
economie. India heeft zelfs een vrij gesloten economie en exporten bedragen
slechts 16% van het BBP.
Verwachtingen?
Zoals hierboven beschreven, leunden de opkomende economieën in 2009 sterk op
hogere overheidsuitgaven en ruim monetair beleid. De binnenlandse vraag kon de
vraaguitval uit het Westen niet compenseren. Het is nog maar de vraag of de
opkomende landen hun economieën nu weer met dergelijke maatregelen kunnen
stimuleren. Dit zal afhangen van de hoogte van de inflatie en rentestand in deze
landen en van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Bovendien moet naast
deze drie factoren ook rekening worden gehouden met de invloed van verruimende maatregelen en stijgende overheidsuitgaven op het vertrouwen van investeerders in de economie. Dit geldt zeker voor Indonesië, Zuid-Afrika en Turkije.
Investeerders reageren traditioneel heftiger dan in andere landen op macroeconomische ontwikkelingen in deze landen. Daarbij zijn alle drie de landen sterk
afhankelijk van buitenlandse investeringen.
In het algemeen verwachten we dat de economieën van Mexico, Rusland, ZuidAfrika en Turkije (tabel 2) het meest te vrezen hebben van een afname van de
vraag naar hun exportproducten. Met name de Mexicaanse economie zal onder
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druk komen te staan als de groeiprestaties in de VS tegenvallen. De zeer beperkte
beleidsruimte biedt maar weinig soelaas. Voor zowel Rusland als Zuid-Afrika zal de
invloed van de vraaguitval uit het Westen beperkt zijn zolang de grondstofprijzen
hoog blijven. Als daarbij wordt aangenomen dat China komend jaar in staat blijft
de eigen economie te stimuleren, is het de verwachting dat grondstofprijzen
inderdaad niet zoveel zullen dalen als in 2008. Hoewel de Turkse economie minder
afhankelijk is van exporten, zal zij een groeivertraging minder goed kunnen opvangen doordat het land maar een zeer beperkte beleidsruimte heeft.
Voor Brazilië, Indonesië en Polen is de verwachting dat de binnenlandse vraag een
daling van de exportgroei voldoende op kan vangen. Hoewel in Brazilië en Polen
de budgettaire ruimte beperkt is, beschikken beide landen wel over enige ruimte
voor monetair beleid. Het omgekeerde geldt voor Indonesië. Desalniettemin is de
verwachting dat deze economieën minder hard zullen groeien dan in 2011.
Aan het andere eind van het spectrum vinden we India. In dit land steunt de economische groei slechts in beperkte mate op de toename van exporten. Daarom
verwachten we dat de Indiase economie ondanks de beperkte beleidsruimte 2012
relatief zonder kleerscheuren door zal komen.
Conclusie
Ondanks de verwachte milde recessie in Europa en de weinig spectaculaire groei
in de VS is het de verwachting dat de meeste opkomende economieën in 2012
nog kunnen steunen op ofwel hun eigen binnenlandse vraag, ofwel de vraag uit
China. De belangrijkste uitzondering is Mexico dat nog altijd sterk afhankelijk is
van de vraag uit de VS. Voor de middellange termijn geldt dat van ontkoppeling
geen sprake is en dat de beleidsruimte van de verschillende overheden bepalend
zal zijn voor de groeiontwikkeling.
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Economische kerngegevens
Internationale kerngegevens*
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Colofon
Het Economisch Kwartaalbericht is een uitgave van het Directoraat Kennis en
Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland en kwam mede tot stand in
samenwerking met Financial Markets Research van Rabobank International.
De in deze publicatie gepresenteerde visie is mede gebaseerd op gegevens uit door
ons betrouwbaar geachte bronnen, waaronder Reuters EcoWin. Deze bronnen zijn op
zorgvuldige wijze in onze analyses verwerkt. De economische groeivoorspellingen
zijn gegenereerd met behulp van het werelddekkende econometrische
structuurmodel NiGEM.
Overname van de inhoud met bronvermelding is toegestaan. Het Directoraat aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het geval dat de in deze publicatie
neergelegde gegevens of prognoses onjuistheden bevatten.
Gebruikte afkortingen bronnen: CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek, EIU:
Economist Intelligence Unit, NIESR: National Institute of Economic Social Research,
ONS: Office of National Statistics, OECD: Organisation for Economic Co-operation
and Development.
Gebruikte afkortingen landen: FR: Frankrijk, GB: Verenigd Koninkrijk, GR:
Griekenland, IE: Ierland, IT: Italië, JP: Japan, LU: Luxemburg, NL: Nederland, NO:
Noorwegen, NZ: Nieuw Zeeland, PT: Portugal, SE: Zweden, SG: Singapore, US:
Verenigde Staten.
Deze informatie kunt u ontvangen door een mail te sturen naar
‘economie@rn.rabobank.nl’ onder vermelding van ‘KEO Kennismail’. Hierdoor wordt
u op de verzendlijst geplaatst van de gratis digitale nieuwsbrief van Kennis en
Economisch Onderzoek die tenminste eens per maand uitkomt. In deze nieuwsbrief
zijn links te vinden naar het Economisch Kwartaalbericht, maar ook naar alle andere
publicaties van onze medewerkers.
Deze studies zijn tevens te vinden op onze website: www.rabobank.com/economie
en op www.rabotransact.com.
Voor overige informatie kunt u bellen met Kennis en Economisch Onderzoek via tel.
030 - 2162666.
U kunt ons ook bereiken op het volgende e-mailadres: ‘economie@rn.rabobank.nl’.
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