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Blik op de wereld
Terecht optimisme?
De wereldeconomie presteert momenteel beter dan enkele maanden geleden
werd gevreesd. Maar er zijn nog steeds vele obstakels die het herstel kunnen
belemmeren. Het goede nieuws is dat de neerwaartse risico’s kunnen worden
beperkt door adequate budgettaire en monetaire beleidsmaatregelen.
Beleggers zijn al sinds de zomer van 2011 bang dat de wereldeconomie afstevent op een nieuwe ‘Lehman-achtige’ recessie. Het consumenten- en producentenvertrouwen holde in een verbijsterend tempo achteruit en als gevolg daarvan
stelden de meeste internationale instellingen hun economische groeiverwachtingen naar beneden bij. De recente verbeteringen in binnenkomende economische data onderstrepen dat de wereldeconomie niet op instorten staat, zoals
dat eind 2008 het geval was. Opvallend is dat de inkoopmanagersindices voor de
maakindustrie laten zien dat ondernemers in een groot aantal landen duidelijk
optimistischer zijn over de economische vooruitzichten dan een aantal maanden
geleden (zie figuur 1).
Economische activiteit trekt aan
Breder bezien kunnen we het tempo van de wereldwijde economische activiteit
meten aan de hand van de door de OESO ontwikkelde ‘Composite Leading Indicators’. In figuur 2 is te zien dat de economieën van de Verenigde Staten en
Japan de weg omhoog alweer hebben gevonden terwijl die van het Verenigd
Koninkrijk, de eurozone en de opkomende markten zich volgens de laatste
cijfers lijken te stabiliseren. De Amerikaanse economie presteert momenteel
zelfs veruit het beste van de grote ontwikkelde economieën. De VS zijn er tot nu
toe in geslaagd om de crisis in de eurozone op afstand te houden. De economie
groeide in het vierde kwartaal van 2011 met 0,75% k-o-k, na 0,5% in het
kwartaal daarvoor. Verder vooruitkijkend verwachten we voor 2012 dat de BBPgroei het hele jaar in de zwarte cijfers zal blijven, maar waarschijnlijk weinig
indrukwekkend zal zijn zolang huishoudens hun schuldenlast afbouwen.

Figuur 1: Industriële activiteit trekt aan
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Blik op de wereld
In Europa waren de economische prestaties een stuk minder spectaculair. Het
BBP van de eurozone kromp in het vierde kwartaal van 2011 met 0,3% k-o-k.
Voor het huidige kwartaal voorzien we eveneens een dalend BBP. De economie
van het Verenigd Koninkrijk werd in het vierde kwartaal van 2011 0,2% k-o-k
kleiner. En als we de voorlopende indicatoren mogen geloven, lijkt het erop dat
het VK een recessie net zal weten te vermijden. Kijken we verder naar het
oosten, dan valt op dat de Japanse economie in het vierde kwartaal van 2011
met 0,6% k-o-k kromp als gevolg van de zwakkere buitenlandse vraag. Wel
vertoont de economie daar inmiddels tekenen van herstel, mede ondersteund
door de wederopbouw na de aardbeving en tsunami van 2011.
De opkomende markten kregen in 2011 te maken met langzamere groei gedurende een periode van afremmend macro-economisch beleid. Het goede nieuws
is dat de groei van de economische activiteit zich daarbij wel heeft gestabiliseerd. De Chinese economie kampt nog wel met een vertraagde groei, maar
dankzij het geleidelijk versoepelde beleid (de reserveverplichtingen werden
onlangs voor de tweede keer in korte tijd met 50 basispunten verlaagd) is de
verwachting dat ook deze spoedig zal stabiliseren. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat het land een harde landing zal maken, zoals enkele doemdenkers onlangs voorspelden.
Hebben we de weg omhoog weer gevonden?
Tot nu toe vooral positieve geluiden. Maar kunnen we echt stellen dat we het
ergste achter de rug hebben? Er zijn zeker redenen om optimistisch te zijn! De
verbeterde macro-economische cijfers kunnen deels het gevolg zijn van het feit
dat de negatieve invloed van de hogere voedselprijzen en de aardbeving in
Japan naar de achtergrond zijn verdwenen. Ook de omslag naar positieve
‘animal spirits’ naar aanleiding van de komst van technocratische kabinetten in
Griekenland en Italië en de maatregelen van de centrale banken is gunstig. Zo
combineerde de ECB sinds november een renteverlaging van 50 basispunten
met een agressieve liquiditeitsoperatie, kondigde de Fed eind september
‘Operation Twist’ aan en breidde de Bank of England haar aankoopprogramma
van staatsobligaties in oktober met 75 miljard Britse pond uit en in februari
2012 nog eens met 50 miljard. Deze maatregelen vormden samen een brede
basis voor meer rust op de financiële markten.
Ook het flexibele beleid van de centrale banken in de opkomende economieën
heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Toen in de tweede helft van 2011 de
angst voor inflatie plaatsmaakte voor de vrees voor lagere economische groei,
reageerden zij met een versoepeling van hun monetair beleid (zie figuur 3). In
de meeste grote opkomende economieën is de inflatie de afgelopen maanden
gedaald. Nog slechts vier landen (Hongarije, Tsjechië, Mexico en Turkije) hebben
te maken met stijgende inflatie.
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Blik op de wereld
Neerwaartse risico’s moeten in de gaten worden gehouden
Naast al deze positieve ontwikkelingen is er nog steeds een aantal neerwaartse
risico’s die het wereldwijde herstel kunnen laten ontsporen. Het belangrijkste risico op de korte termijn is de Europese schuldencrisis. Vooral in Zuid-Europa is het voor

Figuur 3: Beleidsrentes worden verlaagd …
Renteverlagingen in huidige periode van versoepeling Basispunten
monetair beleid (sinds medio 2011)

Basispunten

banken op dit moment erg moeilijk om door

-100

2011 aangescherpt of minder versoepeld (zie

-125

-125

figuur 4). Tegelijkertijd liet een in dezelfde

-150

-150

periode uitgevoerde kredietverleningsenquête

-175

-175

voor opkomende markten een sterke aan-

-200

-200

ID

BR

CL

-100

PH

nigde Staten zijn in het vierde kwartaal van

RU

-75

EZ

-75

DK

kredietverlening in de eurozone en de Vere-

AU

-50

NO

-50

TH

steunen. De voorwaarden voor bancaire

IN

kredietverlening de reële economie te onder-

-25

0

IL

0

-25

scherping zien van de kredieteisen in die landen, vooral in opkomend Europa. De kredietvoorwaarden in de eurozone worden wellicht

Bron: Reuters EcoWin, Rabobank

nog verder aangescherpt, aangezien veel
banken bezig zijn om voor 30 juni 2012 te
voldoen aan de door de European Banking Authority (EBA) geëiste kapitaalratio.
Eveneens zorgwekkend is het effect van de harde bezuinigingsmaatregelen die
tegelijkertijd in de perifere eurozonelanden worden geïmplementeerd. Resultaten uit heden en verleden tonen aan dat budgettaire consolidatie waarbij het
zwaartepunt in de beginfase ligt zichzelf deels tegen kan werken wanneer de
economie sterk krimpt. Aanvullende bezuinigingen om zicht te blijven houden op
de gestelde doelen ten aanzien van het begrotingstekort zullen in dat geval leiden tot een verdere daling van de economische activiteit. Als dit pessimistische
scenario werkelijkheid wordt, zal dit tot meer sociale onrust in de periferie leiden. In combinatie met onrust op de financiële markten zou dit de economische
groei in de rest van Europa nog verder kunnen verlagen.
Figuur 4: Kredietvoorwaarden aangescherpt
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Blik op de wereld
Een laatste risico is de olieprijs, die onlangs steeg als gevolg van de oplopende
spanningen tussen Iran en het Westen. Brent ruwe olie-futures in dollars blijven
momenteel nog onder de piek die in 2011 werd bereikt als gevolg van de
Arabische Lente en komen nog niet echt in de buurt van de recordhoogten van
medio 2008 (figuur 5). De prijzen in euro’s komen door de momenteel zwakke
euro echter wel gevaarlijk dicht bij hun piek. Dat betekent dat de eurolanden
extra hard worden geraakt! Als de olieprijzen nog verder stijgen, zal dit in de
komende kwartalen de groei wereldwijd afremmen.
Beleidsmakers kunnen het verschil maken
Gelukkig is het mogelijk om beleidsmaatregelen te nemen die de neerwaartse
risico’s voor de wereldwijde economie beperken. De op handen zijnde wereldwijde bezuinigingsrem (figuur 6) is bijvoorbeeld wellicht te sterk, gezien de staat
waarin de wereldeconomie zich momenteel bevindt. Zoals het IMF onlangs al
aangaf, hoeft dit niet het geval te zijn. Het IMF stelde dat er budgettaire
aanpassingen moeten worden gedaan, “maar deze zouden idealiter moeten
worden geïmplementeerd in een tempo dat voldoende groei in productie en
werkgelegenheid ondersteunt”. Wij onderschrijven dit standpunt volledig en zijn
van mening dat landen met voldoende budgettaire ruimte (waaronder eurozonelanden zoals Duitsland en Nederland) het tempo van deze aanpassingen op
de korte termijn zouden moeten heroverwegen, of in ieder geval geen nieuwe
bezuinigingspakketten zouden moeten invoeren bovenop reeds genomen maatregelen. Dit zal niet alleen de eigen economische groei ondersteunen, maar ook
een positieve uitwerking hebben op de perifere landen die behoefte hebben aan
wat tijd en ruimte om hun eigen bezuinigingsmaatregelen door te voeren. Ook
de opkomende landen kunnen hier met hun sterkere overheidsfinanciën een rol
in spelen (figuur 8). In de Filippijnen, Maleisië en Thailand is de overheid al
begonnen met het versoepelen van het budgettaire beleid.

Figuur 6: Bezuinigingsrem wordt sterker

Figuur 7: Overheidsfinanciën wereldwijd
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Blik op de wereld
De monetaire autoriteiten kunnen eveneens een duit in het zakje doen. Hoewel
de meeste rijke landen weinig tot geen ruimte hebben om de rente te verlagen,
kunnen ze proberen om de groei met andere maatregelen te stimuleren. Daarbij
valt te denken aan nog meer aankopen van
obligaties in de VS en het VK, verdere buiten-

Figuur 8: Beleidsrentes wereldwijd
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helpen om de economieën te stimuleren.
Ten slotte herhalen we hier nog maar eens dat gezamenlijke actie de wereldeconomie op een robuuster groeipad kan helpen door het bevorderen van het
wereldwijde economisch evenwicht. Dit betekent concreet dat landen met een
fors overschot op hun lopende rekening zich moeten ontdoen van de scheefgroei
in de economie die de binnenlandse vraag beperkt. Afhankelijk van de specifieke
uitdagingen waar deze economieën zich voor geplaatst zien, zouden de maatregelen gericht moeten zijn op een meer marktgeoriënteerde wisselkoers, sterkere
sociale en pensioenvoorzieningen, betere onderwijssystemen en het wegnemen
van scheefgroei in bepaalde economische sectoren.
Conclusie
Al met al staat de wereldeconomie er beter voor dan de meesten een paar
maanden geleden dachten. De Verenigde Staten doen het momenteel nog
steeds relatief goed en voor veel van de economieën die naar verwachting in een
recessie zullen belanden, zal deze dip in onze ogen diep noch langdurig van aard
zijn. Er is nog steeds een aantal neerwaartse risico’s aan te wijzen die het herstel zouden kunnen vertragen. Maar wat ons betreft kunnen beleidsmakers
bijdragen aan een veerkrachtiger herstel door (i) waar mogelijk het budgettaire
en monetaire beleid te versoepelen en (ii) te zorgen voor een beter evenwicht in
de wereldwijde vraag. Uiteraard zou een solide en brede oplossing van de schuldencrisis in de eurozone misschien nog wel het beste middel zijn om de spanningen in de financiële markten te bestrijden en het wereldwijde economische
herstel te bevorderen.

Shahin Kamalodin
S.A.Kamalodin@rn.rabobank.nl
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Overheidsfinanciën
Hervormen of bezuinigen?
Amper twee jaar na zijn aantreden heeft het kabinet in maart het Catshuis voor
drie weken geboekt om het eens te worden over nieuwe miljardenbezuinigingen.
Volgens de Nederlandse regering is het op korte termijn saneren van de overheidsfinanciën het enige juiste antwoord op de
Figuur 1: Begrotingstekort valt opnieuw hoger uit
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Nederlands bezuinigingsbeleid…

een forse verslechtering van de overheidsbegroting tijdens deze kabinetsperiode alsnog
aanleiding kan zijn voor een verlaging van de
Nederlandse kredietstatus. Deze aankondiging
wordt, samen met de aangescherpte Europese
begrotingsregels, door het kabinet gezien als

rechtvaardiging voor extra bezuinigingen. Want ondanks eerdere bezuinigingsmaatregelen en vooral als gevolg van de verslechterde groeivooruitzichten ligt
het begrotingstekort in 2012 naar verwachting met 4,5% van het BBP ruim
1,8%-punt hoger dan het tekort uit de financiële vertaling van het regeerakkoord in de startnota. Daarmee overschrijdt het de signaalwaarde (figuur 1).
Om het begrotingstekort volgend jaar terug te brengen tot de Europese tekortnorm van 3% van het BBP moet het kabinet naar schatting € 9 miljard euro aan
extra bezuinigingsmaatregelen nemen. Naar het zich nu laat aanzien, wordt de
huidige kabinetsperiode in 2015 afgesloten met een begrotingstekort van 3,3%
van het BBP, ruim 2%-punt hoger dan waar het kabinet bij zijn aantreden vanuit
ging. Om het beoogde begrotingssaldo uit de startnota aan het einde van de
kabinetsperiode te kunnen realiseren, lopen extra bezuinigingen op tot minimaal
€ 16 miljard bovenop het bestaande maatregelenpakket van € 18 miljard.
Onze beleidsmakers vrezen dat een verslappende begrotingsdiscipline ten koste
zal gaan van de Nederlandse kredietwaardigheid en daarmee een neerwaartse
spiraal van toenemende rentelasten en oplopende overheidsschuld op gang zal
brengen. Uit eigen berekeningen van het Agentschap van het ministerie van
Financiën (2011) blijkt echter dat wanneer de gemiddelde rente op nieuwe
staatsschuld geleidelijk tot 5% stijgt in 2015 de extra rentebetalingen in deze
periode met iets meer dan € 6 miljard (circa 1% van het BBP) zullen oplopen.1
Overigens is de rente die de Nederlandse overheid op nieuw uitgegeven overheidspapier betaalt, als gevolg van het veilige-haveneffect, één van de laagste in
Europa (figuur 2).
1

Het Agentschap (2011), Outlook 2012, Ministerie van Financiën, Den Haag.

Maart 2012

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

8

Overheidsfinanciën
…snijdt aan twee kanten
De hoogte van de overheidsschuld en het begrotingssaldo zijn belangrijke indicatoren die de geloofwaardigheid van een land als debiteur bepalen.
Tegelijkertijd speelt het groeivermogen van een land eveneens een belangrijke
rol. In het huidige economische klimaat brengt dit een spanningsveld met zich
mee. Doordat de eigen alsook de Europese begrotingsregels extra budgettaire
saneringen voorschrijven, kan bezuinigen resulteren in een negatieve spiraal van
bezuinigingen en groeivertraging. In dit verband schrijft de kredietbeoordelaar
S&P (2012) naar aanleiding van de recente afwaardering van negen eurolanden:
“As such, we believe that a reform process based on a pillar of fiscal austerity
alone risks becoming self-defeating, as domestic demand falls…, eroding
national tax revenues.”

2

In hoeverre de bovengenoemde afweging opspeelt, hangt af van de mate waarin
het overheidsbeleid de economische ontwikkelingen op korte termijn beïnvloedt.
Normaal gesproken is het effect hiervan in open economieën, zoals de Nederlandse economie, relatief klein omdat een deel van de bestedings- of bezuinigingsimpulsen weglekt naar het buitenland (OESO, 2012).3 Dit suggereert dat
een budgettaire sanering in Nederland met relatief geringe kosten voor wat
betreft economische groei valt te realiseren. Volgens Auerbach en Gorodnichenko (2011) staat hier tegenover dat begrotingsmultipliers groter zijn tijdens een
recessie dan tijdens periodes van opgaande conjunctuur.4 Dit spoort met de
economische theorie die aangeeft dat stimuleringsmaatregelen vooral effectief
zijn bij conjuncturele werkloosheid en onderbenutting van productiecapaciteit. In
het huidige onzekere economische klimaat, waarin alle Europese landen tegelijkertijd bezuinigen (figuur 3), kunnen extra bezuinigingsmaatregelen een sterk
procyclisch effect hebben op de Nederlandse economie. Een recent onderzoek
2
Standard & Poor’s (2012), Standard & Poor’s takes various ratings actions on 16
Eurozone sovereign governments, Ratings Direct.
3
OESO (2012), Fiscal consolidation, OECD Economics Department, nog te verschijnen.
4
Auerbach en Gorodnichenko (2011), Fiscal multipliers in recession and expansion, NBER
working paper No 17447, Cambridge, MA: NBER.

Figuur 3: Begrotingsconsolidatie in internationaal
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Overheidsfinanciën
van het IMF (2011) concludeert op basis van 173 begrotingsconsolidaties in de
periode 1980-2009 in vijftien ontwikkelde landen dat bezuinigingen binnen twee
jaar kunnen resulteren in een reële daling van de economische activiteit van
0,5% ten opzichte van het basispad. Wanneer
de beleidsrente niet veel verder kan dalen en

Figuur 4: Hoe hoog is de ongedekte rekening?
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termijn.5 De budgettaire winst die wordt
geboekt, gaat dan deels verloren als gevolg

effect. Volgens het IMF kan de combinatie van
een lage economische groei en forse bezuinigingen leiden tot oplopende rente op staatsobligaties door slechtere economische vooruitzichten, zelfs wanneer het begrotingstekort
aan het dalen is.

Hervormen, maar hoe dan?
De vormgeving van budgettaire saneringen is van cruciaal belang om de overheidsfinanciën op orde te brengen en tegelijkertijd een forse economische
groeivertraging te vermijden. Alesina en Ardagna (2010) stellen dat een verlaging van de overheidsuitgaven, zoals sociale zekerheidsuitgaven, doelmatiger is
dan een verzwaring van de belastingdruk of een verlaging van de overheidsinvesteringen.6 Het cumulatieve BBP-verlies als gevolg van lastenverzwaring
bedraagt na twee jaar 1,3%, terwijl dat bij lagere overheidsuitgaven beperkt
blijft tot slechts 0,3% (IMF, 2011).
Zelfs na de huidige crisis zit het probleem van de Nederlandse overheidsfinanciën 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 autonoom sterk toenemen. Volgens de
berekeningen van de Europese Commissie (2009) dreigt de Nederlandse overheidsschuld hierdoor in de komende twee decennia te verdubbelen (figuur 4).7
Maatregelen, die de (toekomstige) stijging van de overheidsuitgaven structureel
afremmen, zijn met het oog op de houdbaarheid van de overheidsschuld onvermijdelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de integrale hervorming van de
5
IMF (2011), Will it hurt? Macroeconomic effects of fiscal consolidation, In: World Economic Outlook: Recovery, Risk and Rebalancing, Washington.
6
Alesina en Ardagna (2010), Large changes in fiscal policy: taxes versus spending, NBER
working paper No. 15438, Cambridge, MA: NBER.
7
Europese Commissie (2009), Sustainability report 2009, European Economy 9, Brussel.
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woningmarkt, het versneld verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar in
combinatie met een verdere koppeling aan de levensverwachting en een
versobering van de collectieve zorguitgaven gefinancierd uit de AWBZ.
Hoewel het beperken van de overheidsuitgaven het type bezuinigingsmaatregel
is dat de financiële markten het meeste vertrouwen geeft, ligt dat politiek gezien
uiterst lastig. De opbrengsten van deze ‘slimme’ hervormingen zijn op korte
termijn nauwelijks zichtbaar, terwijl de lasten direct voelbaar zijn. Een reeks
relatief kleine maatregelen en het hanteren van de kaasschaaf zijn dan op het
eerste gezicht veel effectiever. Het mag dan ook geen verrassing heten dat 121
bezuinigingsmaatregelen, die tijdens deze kabinetsperiode worden genomen,
onvoldoende structureel doorwerken om de langetermijnhoudbaarheid van de
overheidsfinanciën te garanderen (CPB, 2010).8 Als Nederland in 2013 aan de
aangescherpte begrotingsregels wil voldoen, ontkomt het kabinet er niet aan om
snel en zichtbaar actie te ondernemen. Bij gebrek aan grote structurele hervormingen in de komende jaren betekent dit dat noodgedwongen weer de kaasschaaf uit de kast zal worden gehaald. Want veel keuze heeft het kabinet niet:
meteen hard saneren om de overheidsuitgaven te verlagen of de rekening doorschuiven naar bedrijven en huishoudens (lastenverzwaring).
Tot slot
Nederland staat voor een belangrijke afweging. Kiest het kabinet voor structurele hervormingen om te voorkomen dat we een steeds grotere rekening doorschuiven naar toekomstige generaties? Het politieke onvermogen om de hete
hangijzers op het terrein van de pensioenen, de arbeidsmarkt voor oudere
werknemers, de gezondheidszorg en de woningmarkt tijdig aan te pakken kan
voor financiële markten en kredietbeoordelaars de voornaamste reden zijn om te
twijfelen aan de solvabiliteit van de Nederlandse overheidsfinanciën. Op korte
termijn vereist dit dat politici duidelijke structurele keuzes maken die resulteren
in een geloofwaardige hervormingsstrategie voor de middellange termijn.
Of zet het kabinet in op korte termijn budgettaire sanering en lastenverzwaring
om zijn bezuinigingsdoelstelling te realiseren? Onze politici hebben hun eigen
bewegingsruimte beperkt door in Europa stevig te hameren op spijkerharde
begrotingsafspraken. Hierdoor kan het kabinet niet anders dan zelf het goede
voorbeeld geven. Dit betekent dat het voor de geloofwaardigheid van het kabinet van belang is om juist snel in te grijpen in de overheidsfinanciën, ook al
houdt dit in dat de economie daarvan op korte termijn schade ondervindt. De
relatief beperkte wijzigingen zorgen er bovendien voor dat de urgentie van
structurele hervormingen slechts tijdelijk naar de achtergrond verdwijnt. Wat de
politici zich niet lijken te realiseren, is dat hoe langer de noodzakelijke structurele hervormingen op zich laten wachten des te groter de kosten zullen zijn voor
de belastingbetalers. Zo bezien zou de winst op korte termijn wel eens duur
kunnen worden betaald op lange termijn.
8

CPB (2010), Analyse economische effecten financieel kader, CPB Notitie, Den Haag.

Danijela Piljic
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Surfen op de LTRO-golf
Sinds de eerste 3-jaars herfinancieringoperatie (LTRO) door de ECB laten bancaire fundingmarkten voorzichtig herstel zien en zijn de rentes op Spaans en
Italiaans overheidspapier sterk gedaald. De grote vraag is of de LTRO’s bijdragen aan een stucturele oplossing van de
Figuur 1: Fors lagere rentes op Italiaans
overheidspapier
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Liquiditeitsinjecties vallen goed
Sinds de eerste 3-jaars herfinancieringoperatie
(LTRO) door de ECB in december 2011 is het

zien en geldmarktopslagen zijn gedaald, mede
omdat de angst dat een financiële instelling
door acute fundingproblemen om zou vallen is

Bron: Reuters EcoWin

weggeëbd. Tegelijkertijd daalden de geëiste
rendementen op Spaans en Italiaans overheidspapier sterk. Veilingen van het papier verrasten keer op keer in positieve
zin wat voor de markt vooral betekende dat (op zijn minst een gedeelte van) het
LTRO-geld zich van de perifere banken naar perifere overheden heeft verplaatst.
Maar ook de Eurostoxx 50 index –een aandelenmandje van vijftig grote Europese ondernemingen– is dit jaar al bijna 10% gestegen. Onverwacht goede macroeconomische cijfers, vooral uit de Verenigde Staten, gaven de markten steun.
Het lag al voor de hand dat ook in de tweede 3-jaars LTRO, die eind februari
plaatsvond, opnieuw een flink bedrag door de banken zou worden opgenomen.
De verwachtingen (ongeveer EUR 470 miljard) werden zelfs overtroffen met EUR
530 miljard. Dat kwam vooral omdat er ten opzichte van de eerste operatie
sprake was van verruimde onderpandeisen voor financiële instellingen in zeven
(merendeels perifere) eurozone-lidstaten. Ten tweede moet dit jaar nog altijd
een grote hoeveelheid bankleningen worden geherfinancierd.
Bij al het optimisme laten recente cijfers over de kredietverlening aan gezinnen
en bedrijven een duidelijke verslechtering zien in de laatste maanden van 2011.
De ECB stelt zelf dan ook dat zij met de introductie van de 3-jaars leningen een
‘credit crunch’ heeft voorkomen. Zij heeft ook de negatieve spiraal op de markten doorbroken, die het gevolg was van de wisselwerking tussen de financiering
van banken en die van overheden. Steeds hogere rentes ondermijnden de houdbaarheid van de Italiaanse en Spaanse staatsschuld, wat op zijn beurt weer leidde tot een afbrokkelend vertrouwen in de financiële sector.
Hoe ziet het leven na de LTRO eruit?
Het is zeker niet uitgesloten dat de liquiditeitsgedreven rally door de groter dan
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verwachte opname van ECB-leningen in de tweede LTRO een extra duwtje in de
rug krijgt, maar dat laat onverlet dat er in onze ogen een hernieuwde verslechtering van het marktsentiment moet plaatsvinden om Europese leiders ervan te
overtuigen dat hun werk nog niet is voltooid.
Figuur 2: Interbank-OIS risico-opslagen
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altijd staat een aantal seinen op de financiële
markten op ‘oranje’ in plaats van op ‘groen’,
zoals de aanzienlijke risicopremie tussen Euribor-tarieven en swaps met een zelfde looptijd
gebaseerd op de overnight (EONIA) rente.
Crisis-resolutie ziet er anders uit

Dat dergelijke risicopremies nog steeds hoog zijn, duidt erop dat ook de markt
er niet van overtuigd is dat de eurozonelanden het tij definitief hebben gekeerd.
Zoals wij onlangs nog in onze Visie op 2012 betoogden, is de enige echte oplossing voor de Europese schuldencrisis een fiscale unie, met daarin een verschuiving van soevereiniteit op begrotingsgebied naar het centrale niveau, maar ook
het gezamenlijk delen van risico’s. Duitsland heeft begrepen dat een dergelijke
strategie alleen tot een stabielere omgeving leidt als er een stevig begrotingsraamwerk ligt met geloofwaardige sancties. Daar is in de afgelopen tijd aan
gewerkt, vooral na de decembertop. Maar aan het gezamenlijk delen van de
risico’s is onvoldoende aandacht besteed, terwijl dat in onze ogen cruciaal is om
de markten te dwingen de eurozone weer als een geheel te gaan zien in plaats
van zich te concentreren op de zwakste schakels in de ketting.
Natuurlijk kan worden gesteld dat een verhoging van de noodfondsen een oplossing biedt. De Europese ministers willen deze kwestie begin maart tackelen.
Maar zelfs als zij tot een akkoord komen waarin de beschikbare ruimte in het
huidige EFSF (ongeveer EUR 250 mrd) mag worden opgeteld bij de EUR 500 mrd
van het nieuwe ESM, dat vanaf medio 2012 van kracht zou moeten worden, is
dit niet meer dan een tussentijdse oplossing die vooral tijdwinst biedt. Zolang de
noodfondsen niet worden ingezet voor Spanje en Italië is er namelijk de facto
nog steeds geen sprake van een ‘pooling’ van risico’s. Bovendien is de werking
van de noodfondsen nog altijd niet voldoende aangetoond.
Zoeken naar het omslagpunt
In een crisis-resolutiescenario zou je verwachten dat de geëiste rendementen op
perifeer overheidspapier dalen, terwijl die op obligaties van de kernlanden
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(Duitsland in het bijzonder) juist toenemen, omdat er sprake is van de facto
risico-overdracht en de kernlanden dus niet langer de ‘veilige haven’ voor beleggers vormen. Zoals figuur 3 illustreert, hebben we dat eerste wel gezien, maar
het laatste niet. Het effectief rendement op
10-jaars Duits papier beweegt sinds medio deFiguur 3: Spread Italië-Duitsland en Duitsland
cember in een bandbreedte van 1,75 tot 2%.
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ode die in 2011 plaatsvond. Een stijging van
de risico-premies in de markt zal de impact
hiervan op de lange swaptarieven dempen, zodat de 10-jaars swaprente per
saldo slechts beperkt zal dalen. Aan de ultra-lange kant van het looptijdspectrum overheerst het effect van de rentedaling op staatspapier van de kernlanden. Hierbij dienen we te bedenken dat het uitlopen van perifere rentes nu
wellicht nog grotere gevolgen voor banken in de periferie zou kunnen hebben,
juist omdat zij LTRO-geld hebben ingezet om papier van eigen overheden te
kopen. Bij credit events zullen deze banken dan weer flink moeten afschrijven.
Steilere kapitaalmarktcurve op middellange termijn
De druk op de eurolanden kan snel weer toenemen en wij verwachten dat het
omslagmoment zich ergens in de tweede helft van het jaar zal manifesteren. De
3-jaars LTRO heeft wel voor rust gezorgd, maar er zullen nog meer stappen
moeten worden gezet die elementen van een fiscale unie bevatten. De systeemoplossing kan overigens diverse vormen hebben. Een expliciete toezegging ten
aanzien van risico-overdracht en wellicht op termijn de introductie van eurobonds kan zo’n oplossing zijn. Maar ook een grootschalige aankoop van perifeer
papier door de ECB is nog altijd een mogelijkheid die we zeker niet uitsluiten,
vooral in het licht van de politieke gevoeligheden in de kernlanden met betrekking tot het steunen van de periferie. Hoe het ook zij, in het crisis-oplossingscenario zullen de spreads op perifeer overheidspapier dalen en zal tegelijkertijd
het rendement op Duitse Bunds stijgen. Dit scenario wordt gereflecteerd in onze
middelangetermijnramingen voor de swaprentes. Zo zien we een stijging van het
rendement op 10-jaars Duits papier van 70 bp, wat de 10-jaars swaprente met
zo’n 50 bp zou opstuwen in de komende twaalf maanden. De swaptarieven voor
de langere looptijden stijgen dan naar verwachting nog harder.
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ECB wacht af
Ondanks de waslijst aan maatregelen door de ECB zijn de onzekerheden nog
altijd groot. In de laatste persconferentie van de centrale bank toonde Mario
Draghi zich iets positiever, vooral dankzij de
Figuur 4: Overliquiditeit houdt geldmarktrente
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LTRO’s zal uiteindelijk worden bepaald door
vier aspecten: (i) een voortgaande verbetering
van de markten voor bankfinanciering, (ii) een daling van de risicopremies, (iii)
stabilisatie van de rendementen op perifeer overheidspapier en (iv) signalen dat
hiervan een gunstig effect uitgaat op de kredietverlening door banken aan gezinnen en bedrijven. Vooral dit laatste is cruciaal. Zoals wij echter hebben aangegeven, is het in onze ogen waarschijnlijk dat de markt opnieuw een poging zal
doen om een systeem-oplossing door eurozonelanden af te dwingen. Dit betekent dat het recente succes van de LTRO op de eerste drie aspecten niet noodzakelijk blijvend zal zijn en dat de ECB wellicht zal worden gedwongen om het
opkoopprogramma van staatspapier een nieuwe boost te geven, vooral als de
eurozoneleiders het af laten weten.
Rente langer laag?
Wij verwachten dat de ECB haar beleidstarief gedurende de rest van 2012 ongewijzigd zal laten, maar dat Euribor-tarieven nog wat verder zullen dalen vanwege de overliquiditeit in de geldmarkt. Nadrukkelijk houden we de mogelijkheid
open van een extra 25 bp of zelfs 50 bp-verlaging als de recessie zich verder
blijkt te verdiepen. Ook volgend jaar zal de rente waarschijnlijk zeer laag blijven. Sinds juli 2008 heeft de ECB renteverhogingen tot tweemaal toe moeten
terugdraaien en dat werpt natuurlijk een zekere drempel op. Bovendien heeft de
Fed eerder dit jaar aangegeven de rente zeker tot eind 2014 laag te houden en
in een scenario van crisis-oplossing in de eurozone en de daarmee gepaard
gaande stijging van de euro en van de rendementen op Duits papier (zoals
hierboven aangegeven) is de noodzaak tot snelle normalisering ook minder
groot. Onze middellangetermijnramingen voor de groei en inflatie in de eurozone
(1,25% respectievelijk 1,5% in 2013) staan dit in ieder geval niet in de weg.
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Hoe zorgt de euro voor afleiding?
De euro had vooral in de laatste twee maanden van 2011 veel last van de schuldencrisis. De afwaarderingen van verschillende landen door de ratingbureaus
wogen zwaar. Inmiddels bezit Frankrijk geen
Figuur 5: Markten varen steeds meer eigen koers
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even de 1,26 aangeraakt. Eigenlijk leek 2012
al afgeschreven. De meesterzet van Mario
Draghi zorgde echter voor een draai in het
marktsentiment. In eerste instantie werd het
verstrekken van 3-jaars geld door de ECB
slechts gezien als een onderdeel van een veel
groter pakket aan maatregelen, maar toen de
geëiste rendementen op kortlopende perifere

obligaties plotseling sterk daalden, werd een recycling van LTRO-geld als aanjager hiervan gezien. En daar bleef het niet bij. Langzaam maar zeker werd ook de
lange kant mee omlaag gezogen en dit had tot gevolg dat de euro begon te herstellen. Eind februari handelde EUR/USD al weer op 1,34. Het toenemende vertrouwen was nog duidelijker zichtbaar op de aandelenmarkten, waar flinke plussen werden neergezet. De correlaties tussen verschillende markten is flink afgenomen sinds eind 2011, wat een teken van robuustheid is. Slechte dagen op de
financiële markten zijn niet noodzakelijk meer nadelig voor de eurodollar.
Ontwikkelingen in VS van grotere invloed op langetermijnbeeld
Op dit moment lijkt de markt niet echt bezig met de ontwikkelingen in de VS.
Eigenlijk zijn de problemen in de eurozone een fantastische bliksemafleider voor
de uitdagingen die de Verenigde Staten nog in het vooruitzicht hebben. Het
schuldenplafond mag dan wel zijn opgehoogd, maar de onenigheid tussen de
Republikeinen en de Democraten is verre van verdwenen. In het najaar zijn de
verkiezingen. Een lichtpuntje is dat de economie aan de beterende hand is en
een dubbele dip wordt vermeden. Tegelijkertijd, echter, heeft de Fed haar beleid
van ultralage rente nog eens bestendigd en sluit zij ook een vervolg op het
kwantitatief verruimingsbeleid niet uit.
Voor de korte termijn verwachten wij dat de euro terug zal vallen, vooral om de
redenen die wij eerder hebben aangegeven: de markt zal vervolgstappen van
eurozonelanden afdwingen. Op een 3-maands horizon hebben wij een koersdoel
van 1,25 voor de eurodollar. Onze langetermijnvisie gaat uit van een toenemend
vertrouwen in de eurozone en een nieuwe ronde aan verruimingsmaatregelen in
de VS (‘QE3’). Ons 12-maands eurodollar koersdoel is daarom 1,40.
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Britse pond een veilige haven?
Het Britse pond was vorig jaar lang in trek als gevolg van het ‘één munt, één
land-principe’. EUR/GBP daalde van ongeveer 0,90 eind juni naar 0,82 begin
januari. Door het herstel van het vertrouwen
Figuur 6: Inflatie daalt, geldmachine aan?!
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vallen van de btw-verhoging van vorig jaar.
Daarnaast heeft de Britse afzondering van zijn
EU-partners tijdens de decembertop een negatieve invloed op het pond gehad.
Evenals de waarschuwingen van Moody’s dat de AAA rating van het VK gevaar
loopt omdat het land minder goed in staat is om nieuwe schokken op te vangen.
Op korte termijn zien wij het Britse pond stabiel tot zelfs iets sterker tegen de
euro, maar op middellange termijn ligt een verzwakking van het pond voor de
hand. Een verdere terugkeer van het vertrouwen in de euro zal gepaard gaan
met een afbouw van ‘veilige haven’-posities in het Britse pond, terwijl het
inderdaad nog maar zeer de vraag is of de kredietwaardigheid op AAA blijft.
Een positief sentiment in Europa werkt voor Japan
De Japanse yen is lange tijd gestegen tegenover de euro en het EUR/JPY valutapaar bereikte medio januari van dit jaar een stand van 97. Ook Japan werd gezien als een veilige haven, onder andere vanwege het handelsoverschot waarmee het zijn schulden eenvoudig kan financieren. Interventies –tussen 28 oktober en 28 november vorig jaar werd voor JPY 9,1 biljoen aan dollars gekocht–
hadden slechts beperkt effect. Hernieuwd optimisme op de financiële markten in
de afgelopen weken heeft tot afbouw van yen-posities geleid. Op het moment
van schrijven noteert EUR/JPY 108, een flinke stijging dus. Op korte termijn kan
de yen profiteren van een hernieuwde toename van de risicoperceptie in de
markten, maar op de langere termijn zijn wij negatief over de yen. De snel
verouderende populatie zet druk op de Japanse spaarquote, wat het handelsoverschot onder druk zet terwijl de (grotendeels binnenlands aangehouden)
overheidsschuld fors toeneemt. Een structurele oplossing voor de Europese
schuldencrisis zal het veilige-havenkarakter van de yen verder ondergraven.
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Nederland
Niet bij de pakken neerzitten
De kogel die iedereen zag aankomen is door de kerk: de Nederlandse economie
bevindt zich wederom in een recessie. Na een kwartaal-op-kwartaalkrimp in het
derde kwartaal van 2011 nam de omvang van de economie in het laatste kwartaal met 0,7% af. Toch is dit geen reden om
Figuur 1: Nederland in recessie

bij de pakken neer te gaan zitten. Naar verwachting trekt de economie in de loop van
2012 alweer aan, hoewel de kwartaal-opkwartaalgroeicijfers vermoedelijk mager zullen
zijn. Voor heel 2012 voorzien we een reële
krimp van gemiddeld ¾% ten opzichte van
2011. In 2013 neemt het Bruto Binnenlands
Product (BBP) waarschijnlijk met 1% in volume toe.
Nederland in recessie
Hoewel de Nederlandse economie nog niet vol-

Bron: CBS, Rabobank

ledig was hersteld van de dip in 2009, is de
economie weer in een nieuwe recessie beland.
Dat het volume van de economie in het laatste kwartaal van 2011 zou afnemen,
lag in de lijn der verwachtingen, maar het krimpcijfer viel negatiever uit dan
verwacht (figuur 1). In de loop van 2011 werd al duidelijk dat de netto buitenlandse handel, door het stilvallen van de wereldhandelsgroei, de kar niet langer
in haar eentje kon trekken. Consumenten, producenten en de overheid droegen
echter niet bij aan de groei. Nederlandse consumenten werden in de tweede
helft van 2011 geconfronteerd met een verdere stagnatie van de huizenmarkt,
toenemende onzekerheid over toekomstige pensioenuitkeringen en een oplopende werkloosheid. Bovendien was het najaar van 2011 getekend door Europese
en Nederlandse politieke ontwikkelingen: de Europese schuldencrisis hield aan
en door tegenvallende groei, mede als gevolg van de Europese schuldencrisis,
moet de Nederlandse overheid bovenop de geplande € 18 miljard additionele bezuinigingsmaatregelen nemen om aan haar eigen en de Europese begrotingsregels te voldoen. Al deze factoren hebben hun stempel gedrukt op het sentiment
onder consumenten en zorgden ervoor dat zij hun hand op de knip hielden. En
zonder koopgrage consumenten hebben de op de binnenlandse markt gerichte
bedrijven weinig prikkels om te investeren. Ook het exportgerichte bedrijfsleven
heeft door de stagnatie van de groei van het wereldhandelsvolume weinig reden
om in nieuwe productiecapaciteit te investeren.
De huidige recessie vormt echter geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Inmiddels is het sentiment, in ieder geval op de financiële markten, een
stuk positiever. Vooral dankzij de Europese Centrale bank (ECB) die in december
een nieuwe langetermijnfinancieringsfaciliteit (LTRO) voor het bankwezen introduceerde. Door deze actie verminderde de vrees dat minder sterke, maar nog
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wel solvabele banken in liquiditeitsproblemen zouden komen. Bovendien werd
een deel van de liquiditeit op de geldmarkt door banken gebruikt om overheidspapier van de perifere landen te kopen. De tweede langetermijnfinancieringsfaciliteit van eind februari ondersteunde het vertrouwen verder. Ook een hogere
vrijwillige afschrijving op Griekse schulden in handen van private investeerders
werd door de markten verwelkomd. De resulterende ontspanning op de financiële markten leidde tot opverende beurzen. De financiële markten lijken beleidsmakers hiermee de tijd te geven om aan een oplossing voor de Europese schuldencrisis te werken. Voor 2012 is duidelijkheid het toverwoord. Duidelijkheid
over de diverse dossiers die op het Europese en het Nederlandse front spelen,
kan ervoor zorgen dat consumenten bereid zijn om de euro’s die ze hebben te
laten rollen. Veel ruimte hebben ze echter niet. De individuele spaarquote van
consumenten (beschikbaar inkomen1 minus consumptieve bestedingen als percentage van het beschikbaar inkomen) is in ons land gemiddeld slechts licht positief. Toch kan een aantrekkende consumptie helpen om ondernemers toekomstperspectief te bieden, waardoor zij een prikkel hebben om te investeren.
Van de overheidsbestedingen hoeven we de komende jaren niets te verwachten.
Volgens onze ramingen vertoont de economie in de eerste helft van 2012 nog
enige volumekrimp, maar in mindere mate dan in het afgelopen kwartaal. Bovendien trekt de economische groei daarna weer licht aan. Naar verwachting
neemt de gemiddelde omvang van de economie over heel 2012 in reële termen
met ¾% af ten opzichte van 2011. Deze sterke terugval komt vooral door het
negatieve overloopeffect2 (van -0,7) uit 2011. In 2013 is het overloopeffect juist
positief en neemt de netto-handel de Nederlandse economie weer op sleeptouw.
Toch voorzien we voor dat jaar slechts een bescheiden reële jaar-op-jaargroei
van 1%.
Netto-handel trekt kar niet langer
Nederland staat al jaren in de top-10 van grootste exporteurs ter wereld. Het
reilen en zeilen van de Nederlandse economie is dan ook sterk afhankelijk van
de internationale handel. De verwevenheid is bovendien in de loop der tijd toegenomen. Door de grotere mate van verwevenheid is Nederland steeds kwetsbaarder geworden voor internationale vraaguitval. Het aandeel van de wederuitvoer3 in de totale uitvoer is steeds groter geworden. In 2011 bestond ongeveer
50% van de uitvoer van goederen uit wederuitvoer (figuur 2). Internationaal gezien is dit een hoog percentage, dat deels kan worden verklaard door de geografische ligging van Nederland aan zee, de goede infrastructurele verbindingen
1

Het inkomen dat overblijft na afdracht van belastingen voor inkomen en vermogen en
sociale en pensioenpremies.
2
De krimp aan het einde van 2011 heeft een negatief effect op de groei van dit jaar.
3
Elders geproduceerde goederen die eerst in Nederland worden ingevoerd en vervolgens
vrijwel zonder bewerking worden uitgevoerd naar het buitenland.
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met het Europese achterland en onze koopkrachtige buurlanden. De toegevoegde waarde van wederuitvoer, dus na aftrek van inkoop uit het buitenland, is
beperkt (7,4 cent per euro wederuitvoer in 2009). Uitvoer van goederen en
diensten van eigen makelij levert veel meer op voor de Nederlandse economie
(respectievelijk 58,5 cent per euro uitvoer van goederen en 75,5 cent per euro
van de uitvoer van diensten in 2009, Kuypers et al, 2012)5. De uitvoer van Nederlandse producten blijft echter al jaren achter bij de groei van de (relevante)
wereldhandel (figuur 3). Dit impliceert dat Nederland marktaandeel verliest in
markten waarin we actief zijn. Dit is echter niet verrassend, aangezien de snel
groeiende opkomende landen steeds belangrijkere spelers op de wereldmarkt
worden. Gelukkig groeien de meeste afzetmarkten nog in omvang, waardoor we
hier op dit moment nog niet veel van merken. Bovendien is onze prijsconcurrentiepositie, gemeten aan de nominale en reële effectieve wisselkoers, in de afgelopen jaren verbeterd.
In het vierde kwartaal is het wereldhandelsvolume, evenals in de rest van 2011,
nauwelijks toegenomen. In hoog ontwikkelde economieën waren de situatie op
de financiële markten, overheidsbezuinigingen en de hoge olieprijs hier debet
aan. In opkomende markten liep men tegen de grenzen van de productiecapaciteit aan en was er bovendien sprake van monetaire verkrapping. De beperkte
groei van het wereldhandelsvolume zorgde ervoor dat de invoer- en uitvoervolumes in Nederland ook nauwelijks veranderden, respectievelijk met 0,2% en
-0,1%. De groeibijdrage van de netto-handelsmotor was dan ook negatief
(-0,2%-punt). In 2012 blijft de groei van de wereldhandel vermoedelijk beperkt,
omdat de bovenstaande factoren hun stempel blijven drukken. Volgens onze ramingen nemen het in- en uitvoervolume met respectievelijk 1% en 1¾% toe.
5

Kuypers, F., A. Lejour, O. Lemmers en P. Ramaekers (2012). Kenmerken van wederuitvoerbedrijven. CPB/CBS, Den Haag/Heerlen.
Figuur 2: Aandeel wederuitvoer van goederen
toegenomen

Figuur 3: Uitvoergroei blijft achter bij groei
wereldhandelsvolume
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Naar verwachting trekt de economische groei in 2013 wereldwijd aan, waardoor
het wereldhandelsvolume verder toeneemt. Nederland moet het vooral hebben
van een aantrekkende groei in Duitsland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en
Figuur 4: Aantal banen overheid daalt
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sparingen doorgevoerd, waaronder een inkrimping van het ambtenarenapparaat (figuur 4).
In 2012 komt het begrotingstekort vermoedelijk uit op 4½% van het BBP, terwijl
de staatsschuld oploopt tot 69½% van het BBP. Door de tegenvallende economische groeicijfers ontkomt het kabinet volgens zijn eigen begrotingsregels in
2013 niet aan het treffen van extra bezuinigingsmaatregelen. Het begrotingstekort bedraagt bij ongewijzigd beleid vermoedelijk 4½% van het BBP, terwijl aan
het begin van deze kabinetsperiode nog een tekort van 1,8% werd voorzien.
Doordat het huidige cijfer meer dan 1%-punt neerwaarts afwijkt en het begrotingstekort volgens Europese begrotingsregels minimaal moet worden teruggebracht tot 3%, dient het kabinet tenminste ruim 9 miljard euro extra te bezuinigen. In de praktijk moet het meer bezuinigen, omdat er rekening moet
worden gehouden met zogenaamde uitverdieneffecten. De bezuinigingen drukken de groei waardoor de overheidsfinanciën verder verslechteren. Wat ons betreft dient het kabinet terughoudend om te gaan met het stapelen van bezuinigingen en/of lastenverzwaringen, omdat deze een procyclisch effect op de economie hebben en de overheidsfinanciën er uiteindelijk niet mee zijn geholpen.
Beter is het om geloofwaardige structurele hervormingen door te voeren die ook
na de huidige kabinetsperiode voor voldoende opbrengsten voor de schatkist
zorgen (zie ook het thema Overheidsfinanciën: Hervormen of bezuiningen elders
in deze uitgave).
Gezocht: bedrijven die investeren
Nederlanders staan bekend als een spaarzaam volkje. Sinds jaar en dag heeft
Nederland een overschot op de lopende rekening (figuur 5). Dit impliceert dat er
in Nederland meer geld wordt verdiend dan er wordt uitgegeven (een nationaal
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spaaroverschot). Sinds de eeuwwisseling wordt dit spaaroverschot echter per
saldo niet langer opgepot door huishoudens, maar is het spaaroverschot louter
het gevolg van de spaardrift van niet-financiële bedrijven (figuur 6). Uit onderzoek van Schotten en Leering (2012)6 blijkt dat bedrijven deze spaaroverschotten vooral gebruiken voor directe investeringen in het buitenland (FDI) en het
opvoeren van liquide middelen. Hoewel bedrijven dus de ruimte hebben om te
investeren, komen deze investeringen in Nederland nauwelijks van de grond. Dit
bleek ook uit de cijfers over het laatste kwartaal van 2011: het private
investeringsvolume daalde met 1,3% en dit resulteerde in een negatieve groeibijdrage van 0,2%-punt.
Ons land heeft bedrijven nodig die in het binnenland willen investeren, maar of
die op dit moment kunnen worden gevonden is de vraag. Door een beperkte
groei van de binnen- en buitenlandse vraag naar Nederlandse producten ligt de
bezettingsgraad nog altijd onder het langjarige gemiddelde. De onderbenutting
van de beschikbare productiecapaciteit en een daling van orderontvangsten
vertalen zich in een beperkte noodzaak om te investeren. In lijn met het veronderstelde internationale economische herstel en het daarmee gepaard gaande
vraagherstel trekken de bedrijfsinvesteringen in de tweede helft van 2012 aan.
Dit is echter niet voldoende om het investeringsvolume op jaarbasis te doen
toenemen: we voorzien voor 2012 een krimp van 2¼%. Voor 2013 zijn we,
vanwege het wereldwijde economische herstel, optimistischer en komt de groei
vermoedelijk uit op 2%.
De opleving van de investeringen verloopt traag in vergelijking met voorgaande
perioden van investeringsherstel. Dit wordt veroorzaakt door de tegenvallende
6

Schotten, G. en R. Leering (2012). De puzzel van het Nederlandse spaaroverschot.
www.mejudice.nl, februari 2012.

Figuur 5: Overschot op de lopende rekening
10

%

Figuur 6: Spaardrift niet-financiële bedrijven
%

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

-2

-2

-4

-4

-6

-6

Saldo lopende transacties met het buitenland volgens de
Nationale Rekeningen, %-BBP

-8
-10
1950

-8
-10

1960

1970

1980

Saldo lopende rekening

1990

2000

2010

Gemiddeld per decennium

Bron: CBS

15

%

%

10

10

5

5

0

0

-5

-5

-10
-15

-10

Nationaal vorderingensaldo en bijdragen institutionele sectoren,
%-BBP

-15

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
niet-financiële vennootschappen

financiële vennootschappen

overheid

huishoudens en izw

Bron: CBS

Maart 2012

15

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

22

Nederland
verwachte vraagontwikkeling, waardoor bedrijven weinig verwachten van de
aanschaf van nieuwe kapitaalgoederen. Indien de opbrengst die bedrijven met
de investeringsgoederen kunnen realiseren
lager zal zijn dan de kosten die aan de inFiguur 7: Werkloosheid loopt op
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Arbeidsmarkt
In lijn met hun sombere verwachtingen streven Nederlandse bedrijven naar een efficiëntere personeelsinzet. Dit blijkt onder andere
uit het afgenomen aantal vacatures en de

Bron: CBS

sterk verslechterde enquête-uitkomsten over
werkgelegenheidsverwachtingen. In januari zaten 474.000 personen die voor
meer dan twaalf uur per week wilden werken, zonder baan. Dit waren er 18.000
meer dan in december 2011. Het arbeidsaanbod nam in januari af met 7.000
personen, terwijl de werkgelegenheid met 26.000 personen daalde. Doordat de
daling in de werkgelegenheid veel groter was dan de daling in het arbeidsaanbod, liep het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheidspercentage op
tot 6,0 (figuur 8). Hiermee lijkt er een verandering in de arbeidsmarktsituatie te
zijn opgetreden. Hoewel de werkloosheid al sinds juli 2011 oploopt, werd dit tot
december veroorzaakt doordat het aantal personen op zoek naar werk sneller
steeg dan de werkgelegenheid. In de rest van 2012 zal de werkgelegenheid
echter onder druk komen te staan, waardoor het moeilijker wordt voor werklozen om een baan te vinden. In januari verwachtte maar liefst driekwart van de
Nederlanders dat de werkloosheid in het komende jaar verder oploopt.
De relatie tussen productieontwikkelingen en ontwikkelingen van de werkgelegenheid is afhankelijk van de economische stand van zaken. Voorafgaand aan de
Grote Recessie was sprake van een krappe arbeidsmarkt en hierdoor waren bedrijven bereid om tijdens de crisis personeel in dienst te houden. Dit had een
aanzienlijke daling van de arbeidsproductiviteit tot gevolg, maar bedrijven hadden genoeg vlees op de botten om dit op te vangen. Mogelijk heeft de huidige
recessie een grotere negatieve impact op de werkgelegenheid. Hoewel bedrijven
in de niet-financiële sector nog altijd financiële ruimte hebben voor wat betreft
solvabiliteit, is de winstgevendheid verslechterd.
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In 2008 lag de winstquote van de productie in Nederland op 13,4, terwijl deze in
2011 daalde naar 9,4 (figuur 8). Bovendien is de arbeidsmarkt op dit moment
aanzienlijk minder krap. In januari was het
aantal ondernemers dat hun personeelsbeFiguur 8: Winstquote is gedaald
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van hen de arbeidsmarkt door vergrijzing. Anderzijds stijgt de participatiegraad (maar in mindere mate dan voorheen). Dit
heeft tot gevolg dat de werkloosheid dit jaar verder oploopt tot 6½%. In 2013
treedt hier naar verwachting geen verandering in op, doordat de werkgelegenheidsontwikkeling onder invloed van het economische herstel weer aantrekt.
Koopgrage consumenten gevraagd
In vergelijking met het derde kwartaal van 2011 consumeerden huishoudens in
het vierde kwartaal 0,6% minder. Niet verwonderlijk, aangezien het consumentenvertrouwen zeer laag is. Dit lage vertrouwen heeft enerzijds te maken met de
economische ontwikkelingen. In de afgelopen maanden daalde de koopkracht
van consumenten verder, stonden de vermogens (aandelenkoersen en huizenprijzen) onder druk en liep de werkloosheid op. Anderzijds wordt het zwakke
consumentenvertrouwen veroorzaakt door de emoties van de consument. Het
slechte nieuws stapelde zich in de afgelopen maanden op, waardoor consumenten angstig en onzeker werden. Dit had tot gevolg dat aankopen werden uitgesteld, terwijl we zoals gezegd nu juist koopgrage consumenten nodig hebben
(Van de Belt, 2012)8. In 2012 blijven veel van de bovengenoemde factoren een
rol spelen. Het reëel beschikbare inkomen ontwikkelt zich door tegenvallende
loon- en werkgelegenheidsgroei en (extra) lastenverzwaringen naar verwachting
negatief. Ook blijft een herstel op de woningmarkt vooralsnog uit: de prijs van
een koopwoning daalt naar verwachting met gemiddeld 5% (hoewel hiervan

8

Van de Belt, R. (2012). Consument laat zich put in praten. Themabericht 2012/02,
Rabobank Nederland.
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2,5% uit de overloop uit 2011 komt). Bovendien maakt de oplopende werkloosheid consumenten mogelijk angstig om te gaan spenderen. Liever sparen zij
uit voorzorg een bedrag om een mogelijk toekomstig inkomensverlies te kunnen opvangen.
Tabel 1: Kerngegevens Nederland

In 2012 neemt al met al het consumptie-

2011

2012

2013

jaar-op-jaar mutatie in %
Bruto Binnenlands Product
Particuliere consumptie
Overheidsbestedingen
Private investeringen
Goederen- en dienstenuitvoer
Goederen- en diensteninvoer

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

-¾

-1¼
-1
-2¼
1¾
1

1
-½
‐1¼
2
5
4¼

Consumentenprijsindex
Werkloosheid (% beroepsbevolking)
Begrotingssaldo overheid (% BBP)

2,4
5,4
-5,0

2¼
6½

2
6½

Overheidsschuld (% BBP)
Saldo lopende rekening (% BBP)

65,4
6¾

-4½
69½
7¼

-4½
73
7

Bron: CBS, Rabobank

volume naar verwachting met 1¼% af. In
2013 blijft de koopkracht onder druk staan
door aanvullende lastenverzwaringen.
Bovendien dreigen nog eens 103 pensioenfondsen te moeten gaan korten op pensioenuitkeringen. Hierdoor neemt de consumptie
naar verwachting met ½% af. Om de consumptie aan te wakkeren, is het niet alleen
van belang dat consumenten hun onzekerheid
overwinnen, maar ook dat zij genoeg geld
hebben om te spenderen. In dit kader is een
geforceerde loonmatiging dan ook een slecht

en overbodig idee. Niet alleen verzwakt dit de binnenlandse bestedingen alleen
maar verder, maar het is voor de winstgevendheid van het bedrijfsleven ook niet
noodzakelijk.
Inflatie
In januari kwam de inflatie uit op 2,5%. In de loop van dit jaar dalen de bijdragen van voedsel- en energie- en brandstofprijzen. Daarnaast daalt de olieprijs
naar verwachting licht en voorzien we een appreciatie van de euro ten opzichte
van de dollar, waardoor de prijs van olie in euro’s lager zal zijn. Door de beperkte loongroei dragen de arbeidskosten ook nauwelijks bij aan een hogere inflatie.
Dit geldt eveneens voor de vraagkant. De binnenlandse vraag is zwak waardoor
de productiecapaciteit niet volledig wordt benut. Dit stimuleert bedrijven eerder
om op prijs te concurreren dan om prijsverhogingen door te voeren. Het gemiddelde prijspeil stijgt in 2012 naar verwachting met 2¼%. In 2013 neemt de inflatie af tot 2%, doordat de bijdragen aan de geldontwaarding van voedsel- en
energie- en brandstofprijzen verder afnemen.
Tot besluit
De Nederlandse economie is opnieuw in een recessie beland. De exportmotor
sputtert en binnenlandse bestedingen laten het afweten. Bij de pakken
neerzitten is echter geen optie. Gelukkig gloort er hoop. De toename van de
werkloosheid blijft binnen de perken, in de tweede helft van het jaar trekt de
conjunctuur naar verwachting weer aan en in 2013 groeit de Nederlandse
economie naar verwachting licht door.
Ruth van de Belt
R.Belt@rn.rabobank.nl
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Finish nog niet in zicht
De effecten van de Europese schuldencrisis op de reële economie zijn in de
tweede helft van 2011 duidelijker zichtbaar geworden. Ook in 2012 en 2013
blijven de forse bezuinigingsoperaties en de private schuldafbouw in de periferie
de binnenlandse vraag nadrukkelijk parten spelen. De finish van de schuldencrisis is dus nog altijd niet in zicht. Positief is wel dat het liquiditeitsbeleid van de
ECB sinds januari een duidelijke kentering van het economisch sentiment teweeg heeft gebracht.
Vierde kwartaal 2011 bleek een lastig circuit
Het reële Bruto Binnenlands Product (BBP) van de eurozone kromp in het vierde
kwartaal van 2011 met 0,3% k-o-k. Na een groeiafzwakking in de twee voorgaande kwartalen was dit de eerste krimp sinds medio 2009 (figuur 1). Daarbij
viel op dat ook veel Noordelijke lidstaten rode cijfers moesten noteren, terwijl
eerder voornamelijk Zuidelijke lidstaten in de min zaten. Zo krompen de economieën van Duitsland, Nederland en België in het vierde kwartaal van 2011,
waardoor voor de laatste twee een recessie realiteit is geworden. De wijdverspreide krimp kwam niet als een verrassing. Allereerst was het vertrouwen
onder zowel consumenten als producenten sinds de herfst van 2011 flink bekoeld door de opnieuw opgelaaide onzekerheid rondom de Europese schuldencrisis. Dit heeft de consumptieve bestedingen en de bedrijfsinvesteringen in de
laatste maanden van 2011 verder onder druk gezet. Daarnaast kende de wereldhandel in het laatste kwartaal van 2011 slechts zeer bescheiden groei (0,3%
k-o-k), waardoor ook de buitenlandse handel geen wezenlijke bijdrage aan het
kwartaalcijfer leverde.
Smeermiddel van ECB lijkt wonderolie
Het verslechterde sentiment onder consumenten en producenten zal naar verwachting ook in het eerste kwartaal van 2012 zijn weerslag hebben op de
economische groei. Wij houden rekening met een lichte krimp van het eurozoneBBP, waarmee er sprake zal zijn van een milde recessie. Hierbij moet worden
Figuur 1: BBP-krimp in 11K4

Figuur 2: Economisch sentiment
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opgemerkt dat de moeizame voortgang van de Europese schuldencrisis op de
valreep van 2011 een plotse wending heeft gekregen door de succesvolle langetermijnherfinancieringsoperatie van de ECB (zie ook de bijdrage Rente en Valuta
elders in dit kwartaalbericht). Naast een afname van de spanning in het Europese bankwe-

Figuur 3: Zwakke binnenlandse vraag
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sentiment langzaam aan kracht kan winnen.
Desondanks blijft de schuldencrisis een voornaam risico voor het economisch herstel.
Ondanks de voorzichtige tekenen van herstel zal de zwakke tweede helft van
2011 en de naar verwachting moeizame start van het huidige jaar een zware
stempel drukken op het jaarcijfer van 2012. Wij verwachten dat de economie
van de eurozone dit jaar stagneert en voorzien voor 2013 een volumegroei van
1¼%. In beide jaren zien wij diverse kanalen waarlangs de schuldencrisis de
economische groei onder het trendmatige tempo zal houden, waarbij het effect
op de binnenlandse vraag met name in 2012 sterk merkbaar zal zijn (figuur 3).
Volgens onze verwachting zal de economische activiteit in de eurozone zich eind
2013 nog altijd een fractie onder het pre-crisisniveau van begin 2008 bevinden.
Onder deze moeizame economische omstandigheden zal het creëren van
werkgelegenheid moeizaam blijven gaan. Wij verwachten dat de gemiddelde
werkloosheid in de eurozone dit jaar verder oploopt tot 10¾% en dat zij in 2013
slechts mondjesmaat daalt. Dit gemiddelde kent overigens een grote spreiding.
Buitenlandse bolides rijden harder
Aangezien de binnenlandse vraag in 2012 naar verwachting licht zal krimpen en
in 2013 slechts beperkt zal groeien, blijft de groei van de eurozone in hoge mate
afhankelijk van de buitenlandse vraag. De wereldhandel kan sinds het voorjaar
van 2011 minder bijdragen aan de exportgroei van de eurozone, omdat diverse
opkomende economieën in Azië en Latijns-Amerika eind 2010 zelf tegen de
grenzen van hun productiecapaciteit aanliepen. Als reactie op de oplopende
inflatie probeerden beleidsmakers de groei van de binnenlandse bestedingen af
te remmen. Na een afkoeling van de opkomende economieën gedurende 2011
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lijkt de weg naar trendmatige groei in de loop van 2012 en 2013 voor deze
landen weer open te liggen. Dit beeld wordt ondersteund door een eerste,
voorzichtige verruiming van het fiscale of monetaire beleid in bijvoorbeeld China
en Brazilië. Ondanks dat de voortgang van de
Figuur 4: Overheidsschuld en tekort eurozone
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Overheden houden de voet op de rem
Onder druk van financiële markten en
aangescherpte Europese begrotingsregels zijn

veel overheden druk bezig hun overheidsfinanciën op orde te brengen. Figuur 4
laat zien dat de omvangrijke bezuinigingsoperaties duidelijk effect hebben op het
gemiddelde begrotingstekort in de eurozone, dat naar verwachting volgend jaar
onder de 3%-BBP zal duiken. De toename van de gemiddelde publieke schuldratio, die sinds de financiële crisis duidelijk waarneembaar was, vlakt dit en
komend jaar naar verwachting verder af. De verschillen tussen de overheidsfinanciën van individuele lidstaten blijven echter aanzienlijk. Er is bovendien een
groeiende kloof tussen de tekortratio’s van diverse Noordelijke lidstaten. Terwijl
het tekort van Duitsland zich in 2011 al onder de 3%-BBP bevond, zaten de
tekorten van Frankrijk, Nederland en België (op respectievelijk 5,5%, 5,0% en
3,8%-BBP) daar afgelopen jaar nog ruim boven. In Frankrijk spelen de verkiezingen dit voorjaar een belangrijke rol bij de invulling van de omvangrijke,
noodzakelijke begrotingsinspanning in de komende jaren (box 1).
Overheden in de eurozone hebben een belangrijk aandeel in de gematigde groeivooruitzichten. Zowel de overheidsconsumptie als de overheidsinvesteringen
dragen in 2012 en 2013 naar verwachting negatief bij aan het groeicijfer van de
eurozone. Ten gevolge van de lagere groeivooruitzichten dreigen diverse landen
dit jaar hun Europese begrotingsdoelstelling niet te halen. Het gevaar bestaat
dat de strikte Europese begrotingsregels overheden dwingen tot aanvullende
bezuinigingsmaatregelen, die de groei alleen maar verder zullen drukken. Met
name Duitsland heeft voldoende begrotingsruimte om de binnenlandse vraag te
stimuleren. Maar zolang dit niet gebeurt, duurt het langer om de negatieve
spiraal van extra bezuinigingen en verdere krimp in vooral perifere lidstaten te
doorbreken.
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Box 1: Wat willen Sarkozy en Hollande?
In april en mei van dit jaar vinden de Franse presidentsverkiezingen plaats. De
kandidaat van de socialistische partij, François
Hollande, is de belangrijkste uitdager van de
Figuur 5: Meerjarenplan Sarkozy
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evenwicht hebben, terwijl Hollande dit een
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zingsprogramma’s laten echter zien dat beide
kandidaten voor een compleet andere invulling
kiezen om deze doelstelling te bereiken.
De zittende regering van Sarkozy heeft eind

2011 twee bezuinigingspakketten aangenomen waarin tot en met 2016 cumulatief voor ruim € 114 miljard (5,9%-BBP) wordt omgebogen (figuur 5). Hoewel
er voor 2012 een relatief zware lastenverzwaring op de rol staat (ruim € 16
miljard of 0,8%-BBP), ligt de nadruk in het meerjarenplan op het beperken van
de overheidsuitgaven. Dit lijkt verstandig aangezien de uitgaven van de Franse
overheid (56,5%-BBP in 2011) tot de hoogste van Europa behoren. Het beleid
van Sarkozy is gericht op een sterk bedrijfsleven, waardoor bedrijfsinvesteringen
en export (op de lange termijn) een groter aandeel in de groei kunnen verwerven. Om de concurrentiepositie te versterken, kiest Sarkozy voor een btwverhoging en een gelijktijdige verlaging van werkgeverspremies. Zonder aanvullende hervormingen op de arbeidsmarkt lijkt een structurele verbetering van
de concurrentiekracht echter niet haalbaar.
Uitdager Hollande voert een klassiek links programma waarin de nadruk ligt op
extra overheidsuitgaven die worden gefinancierd via hogere belastingen. Hij wil
tot en met 2017 € 20 miljard extra investeren, onder andere in onderwijs,
werkgelegenheid en innovatie. Daarnaast wil hij het ontslaan van werknemers
onder specifieke omstandigheden voor bedrijven duurder maken en de eerdere
verhoging van de minimumpensioenleeftijd van 60 naar 62 voor bepaalde
groepen werknemers terugdraaien. Beide maatregelen zijn naar onze mening
een verkeerde aanpak van de hoge werkloosheid (bijna 10%) en de relatief lage
arbeidsparticipatie (bijna 70%). De huidige hoge ontslagbescherming weerhoudt
bedrijven er immers van om nieuw personeel aan te trekken, terwijl de huidige
effectieve pensioenleeftijd (59,1 jaar voor mannen) één van de laagste van
Europa is. Hollande kiest voor behoud van het huidige Franse model waarin de
groei wordt gedreven door consumptie van huishoudens en de overheid.
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Consument weet gaspedaal niet te vinden
Ook de consumptie van huishoudens zal dit en komend jaar hinder blijven
ondervinden van de Europese schuldencrisis. Hierbij kan onderscheid worden
gemaakt tussen het effect van het lage consumentenvertrouwen en dat van de ontwikke-

Figuur 6: Energiebijdrage neemt af
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ling van het reëel beschikbare inkomen. Het

1,8

de consumptie nog voorzichtig. Indien de sinds
januari ingezette, voorzichtige verbetering van
het sentiment dit jaar doorzet, is er geen
reden om meer kwartalen van krimp van de
particuliere consumptie te verwachten.
Onderliggend zijn er echter wel diverse facto-

ren die de groei van de consumptie van huishoudens de komende jaren zullen
blijven remmen. Het reëel beschikbare inkomen wordt allereerst aangetast door
de grootschalige bezuinigingen en lastenverzwaringen in het hele eurogebied.
Daarnaast heeft de moeizame ontwikkeling van de werkgelegenheid gevolgen
voor het beschikbare inkomen. Vanwege de economische stagnatie zal het aantal banen dit jaar naar verwachting in diverse lidstaten krimpen. Er bestaan echter ook lichtpuntjes. De verwachte daling van de inflatie, naar 2% in 2012 en
1½% in 2013, kan het reëel beschikbare inkomen van huishoudens ondersteunen. Stijgende voedsel- en energieprijzen leverden afgelopen jaar een stevige
bijdrage aan de algemene prijsontwikkeling. Vooral de bijdrage van energieprijzen zal dit jaar naar verwachting veel lager zijn dan in 2011 (figuur 6).
Hierbij geldt allereerst de aanname, op basis van futures, dat de olieprijs in de
loop van 2012 licht zal dalen. Daarnaast wordt verondersteld dat de euro eind
dit jaar licht zal zijn geapprecieerd ten opzichte van de dollar, waardoor de prijs
van olie in euro’s lager zal zijn. Naast de lagere energiebijdrage kan de zwakke
binnenlandse vraag de kerninflatie in het eurogebied gedurende het jaar omlaag
drukken. Zelfs als het consumentenvertrouwen opkrabbelt, zullen de consumptieve bestedingen per saldo zwak blijven. Mede door de krimp in het vierde
kwartaal van 2011 en de verwachte zwakke start van het jaar voorzien we voor
2012 op jaarbasis een lichte krimp van ½% en voor 2013 slechts een lichte
groei van ¾%.
Bedrijfsleven neemt plaats in pitstop
Ook voor het bedrijfsleven kan een onderscheid worden gemaakt tussen vertrouwenseffecten en de fundamenten die van invloed zijn op investeringsgroei.
Het producentenvertrouwen is sinds de herfst van vorig jaar fors gedaald en dit
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was duidelijk terug te zien in de krimpende investeringsgroei in de tweede helft
van 2011. De krimp kan deels worden toegeschreven aan het onzekere investeringsklimaat, maar weerspiegelt ook een aantal onderliggende remmende
factoren. Allereerst is de bezettingsgraad in de maakindustrie in de eurozone in
de tweede helft van 2011 gedaald en bevindt deze zich duidelijk onder het
langjarig gemiddelde. Bij een lage bezettingsgraad worden investeringen om de
huidige productiecapaciteit uit te breiden eerder op de lange baan geschoven.
Ook vanuit de financieringskant belemmert de Europese schuldencrisis de
investeringsgroei. Figuur 7 laat zien dat banken in de eurozone in het vierde
kwartaal van 2011 en het eerste kwartaal van 2012 de kredieteisen hebben
aangescherpt, al is de aanscherping niet zo fors als tijdens de kredietcrisis.
Voortgang bij het oplossen van de schuldencrisis kan het onzekere investeringsklimaat doen afnemen en wellicht ook de kredieteisen van banken doen afzwakken. De lage bezettingsgraad blijft voorlopig een remmende factor, maar kan na
enkele kwartalen van (door export gedreven) productiegroei herstellen. Bij voldoende groeivooruitzichten zullen de grootschalige overheidsbezuinigingen
waarschijnlijk een minder beperkend effect hebben op de private investeringen
dan op bijvoorbeeld de particuliere consumptie. Om die reden verwachten wij
dat de private investeringen zich na een zeer moeizaam 2012 (-1¼%) relatief
snel kunnen herstellen in 2013 (+3¾%). De onderlinge verschillen tussen
lidstaten blijven naar verwachting groot vanwege schuldafbouw en beperktere
financieringsmogelijkheden in de periferie. Zo voorzien wij voor Duitsland in
2013 4¾% volumegroei van de private investeringen en voor Italië slechts 1%.
De Europese schuldencrisis blijft ook in 2012 en 2013 het tempo van het economische herstel van de eurozone bepalen. Zelfs als het sentiment verder verbetert, blijft de binnenlandse vraag onder druk staan door schuldafbouw en
beperkte financieringsmogelijkheden. Net als in de afgelopen jaren blijft de groei
in hoge mate afhankelijk van de buitenlandse vraag uit de opkomende markten.
Figuur 7: Kredieteisen aangescherpt
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Verenigd Koninkrijk
Wil de BoE het onmogelijke doen?
Het Verenigd Koninkrijk lijkt een technische recessie te ontlopen, maar gezien
de sterke tegenslag waar de economie nog steeds mee te maken heeft zal het
herstel voorlopig nog verre van indrukwekkend blijven. Helaas kan de Bank of
England dit vooruitzicht niet wezenlijk veranderen met haar onconventionele
beleidsmaatregelen. Tegen deze achtergrond voorzien we dat de BoE een afwachtende houding zal blijven innemen totdat het economisch zicht verbetert.
Het matige herstel dwong de Bank of England (BoE) er in februari toe om de
tweede ronde van kwantitatieve verruiming (QE2) met nog eens 50 miljard
Britse pond uit te breiden, waarmee het totaal aan aangekochte obligaties op
325 miljard Britse pond komt. Dit roept twee vragen op: gaat het werken en
moet het verder worden uitgebreid? Kort gezegd: nee en misschien. Figuur 1
toont dat QE2, in tegenstelling tot de verwachting, nauwelijks impact heeft
gehad op de financiële situatie in het VK. Dit staat in schril contrast met het
succes van QE1. Deels speelt hier uiteraard mee dat de rente op Britse staatsobligaties al bijna historisch laag staat. Daarnaast bleef deze keer wellicht het
verrassingselement van QE1 uit, aangezien de markt deze ronde grotendeels
verwachtte. Tenslotte kan een gunstig effect teniet zijn gedaan door de druk op
de financiële markten als gevolg van de schuldencrisis in de eurozone.
Er zijn analisten die uit het bovenstaande concluderen dat het QE2-programma
te gering in omvang was om effectief te kunnen zijn. Wij zijn daar echter niet
van overtuigd. Naar onze mening zou de Bank of England juist een afwachtende
houding moeten aannemen totdat het economische zicht verbetert. Het BBP
kromp in het laatste kwartaal van 2011 licht (-0,2% op kwartaalbasis), maar
actuelere indicatoren (zoals de verwachtingen van inkoopmanagers en de detailhandelsverkopen) wijzen op productieherstel aan het begin van dit jaar. Daarom
verwachten we dat het VK een technische recessie zal ontlopen.
Figuur 1: Financiële situatie verbetert niet
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Verenigd Koninkrijk
Inflatie daalt verder
Vooruitkijkend voorzien we een verder dalende inflatie (deze daalde al van de
piek van 5,2% in september 2011 tot 3,6% in januari) aangezien de btw-verhoging en de sterk gestegen energieprijzen uit
Figuur 3: Particuliere consumptie blijft onder druk
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een sterkere bestedingsgroei van de huishoudens, als tenminste de dynamiek op de arbeidsmarkt en de kredietvoorwaarden in de
loop van het jaar niet dramatisch verslechteren.
De consumptie van huishoudens vormde tijdens de recessie in 2008/2009 nog de groot-
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het herstel (figuur 3). Dit werd natuurlijk in
hoge mate veroorzaakt door de almaar voortdurende tegenslag door het afbouwen van exorbitante schulden en de ingrijpende budgettaire consolidatiemaatregelen van de overheid. Ook de lagere groei
van de reële lonen in de afgelopen twee jaar als gevolg van de hoge inflatie
heeft hier zeker aan bijgedragen. De particuliere consumptie kan zich in 2012
licht herstellen dankzij de dalende inflatie.
Een andere factor die bijdraagt aan het slechte economische zicht is de volatiliteit van de BBP-kwartaalcijfers in 2012. Dit is te wijten aan eenmalige factoren
waaronder de extra feestdag ter ere van het diamanten jubileum van koningin
Elizabeth II (tweede kwartaal van 2012) en de Olympische Spelen in Londen
(derde kwartaal van 2012). Dit maakt het extra lastig om de onderliggende
groei voor dit jaar in te schatten.
Conclusie
De kans op een verdere uitbreiding van QE2 is gedaald door het afgenomen
economische zicht, de ietwat gunstigere inkomende data en de tegenvallende
impact van QE2 op de financiële situatie. Uiteraard kan een reeks tegenvallende
macro-economische cijfers de BoE er alsnog toe dwingen om haar aankoopprogramma van obligaties uit te breiden. Maar ook dan zijn er grenzen aan wat dit
monetair beleid kan bereiken. Met andere woorden, we kunnen geen economische wonderen verwachten wanneer de regering vasthoudt aan haar strenge
budgettaire plan, de kredietvoorwaarden streng blijven en de externe omgeving
uitdagend. In een dergelijk scenario blijft er van het QE2-programma niets meer
over dan een ‘signaal’ dat de monetaire autoriteiten in dat geval het onmogelijke
zullen proberen te doen: de economie toch weer op gang trekken.
Shahin Kamalodin
S.A.Kamalodin@rn.rabobank.nl
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Fed duwt aan een touwtje
De Amerikaanse economie weet wederom een dubbele dip te omzeilen, maar het
gaat desondanks nog jaren duren voordat de werkloosheid terug is op een
acceptabel niveau. Nu de overheid moet bezuinigen, is het vooral de centrale
bank die het herstelproces probeert te ondersteunen met extreem ruim monetair
beleid. Gezien de historisch lage kapitaalmarktrentes is het effect hiervan echter
beperkt.
De lange weg terug
De Amerikaanse economie is het nieuwe jaar goed begonnen met een werkgelegenheidsgroei van 243.000 banen in januari. Hoewel dit cijfer met veel enthousiasme werd ontvangen door de financiële markten, is het nog altijd geen garantie voor een voorspoedig herstel. Eenzelfde voorspoedige start zagen we bijvoorbeeld vorig jaar. In de periode februari-april 2011 groeide de werkgelegenheid
met gemiddeld 239.000 banen per maand, maar in mei viel de banenmotor
–voornamelijk onder invloed van de sterk opgelopen olieprijs– terug naar
54.000. Eind juli begon deze terugval steeds meer op een ‘dubbele dip’ te lijken
en gingen de aandelenmarkten keihard onderuit. De afwaardering van de VS
door kredietbeoordelaar S&P en de schuldencrisis in de eurozone deden het vertrouwen evenmin goed. Het duurde uiteindelijk tot september voordat de banenmachine weer op gang kwam. Eén zwaluw maakt overduidelijk nog geen zomer.
Ook als we verder terugkijken, moeten we concluderen dat de werkgelegenheid
zich doorgaans grillig gedraagt gedurende het herstel van een recessie. Figuur 1
toont dit aan de hand van de banengroei in de private sector (% maand-opmaand) in de maanden na de laatste drie recessies, die van 1990-1991, 2001 en
2008-2009. Merk op dat de werkgelegenheidsontwikkeling in de private sector
zich na de Grote Recessie van 2008-2009 niet afwijkend gedraagt van de voorgaande twee recessies. Ook de recessies van 1990-1991 en 2001 werden gevolgd door een periode van aanhoudend banenverlies (‘banenloos herstel’) en
toen de banenmachine weer op gang was gekomen, haperde deze regelmatig. In
dat opzicht verloopt het herstel dus niet anders.
Figuur 1: Werkgelegenheidsgroei normaal …
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Wel wezenlijk anders ten opzichte van het verleden is dat het gat in de werkgelegenheid dat gedicht moet worden nu een stuk groter is. De Grote Recessie
kostte maar liefst 8,7 miljoen banen, ten opzichte van respectievelijk 1,5 miljoen
en 2,7 miljoen in de recessies van 1990-1991 en 2001 (figuur 2). Het herstel
van de Grote Recessie heeft tot nu toe pas 3,2 miljoen banen gecreëerd. Dat
was dus in de vorige twee recessies voldoende voor volledig werkgelegenheidsherstel, terwijl we daarvoor nu nog 5,5 miljoen banen hebben te gaan (figuur 3).
Bovendien gaat het met het huidige hersteltempo, dat dus vergelijkbaar is met
het verleden, nog ruim 40 maanden duren voordat het banenverlies is goedgemaakt; dit brengt ons in mei 2015.
Uiteraard is een voorspoediger herstel mogelijk, maar alleen als de economie
naar een hoger groeitempo kan doorschakelen. Dit zal naar onze verwachting in
2012 in elk geval niet gebeuren. Consumenten, bedrijven en de overheid worstelen namelijk nog met dezelfde problemen als in 2011. De huizenprijzen
(figuur 4) liggen 33% beneden hun piek van april 2006 en dalen nog steeds.
Consumenten zijn hun uit het lood geslagen huishoudboekje nog steeds op orde
aan het brengen, maar dit gaat natuurlijk ten koste van de bestedingen. De
overheidsbestedingen krompen in 2011, terwijl de federale overheid nog maar
aan het begin staat van noodzakelijke bezuinigingen. De kracht zit in het
bedrijfsleven, mede door de keiharde sanering tijdens en vlak na de recessie. In
het laatste kwartaal van 2011 nam het groeitempo van de bedrijfsinvesteringen
echter sterk af, mede als gevolg van onzekerheid over de Europese schuldencrisis. Als de crisis uit de hand loopt en banken uit de kernlanden van de eurozone in de problemen komen, heeft dat namelijk ook zijn weerslag op Amerikaanse banken. Dit zou het Amerikaanse financiële systeem opnieuw onder druk
kunnen zetten. De problemen bij de huishoudens en de overheid hebben hun
weerslag gehad op het BBP-groeitempo dat afnam van gemiddeld 3,5% voor de
recessie tot 3,0% in 2010 en 1,7% in 2011. Voor 2012 verwachten we per saldo
dezelfde groei als in 2011 van rond 1¾%.
Figuur 3: Banengat nog niet gedicht …

Figuur 4: … en huizenvermogen verder onder druk
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Sanering overheidsfinanciën uitgesteld tot na verkiezingen
Het jaar staat in het teken van de verkiezingen waarbij Amerika in november
zowel de president kiest als een geheel nieuw Huis van Afgevaardigden en een
vervanging van een derde van de Senaat. In Washington lijken Republikeinen en
Democraten tot die tijd alle belangrijke beslissingen voor zich uit te schuiven.
Van begrotingsbeleid of het aanpakken van de ongezonde overheidsfinanciën zal
in 2012 dus waarschijnlijk weinig terechtkomen. En de uitdagingen zijn groter
dan alleen het begrotingsgat dichten dat door de Grote Recessie is geslagen,
want dat de Amerikaanse verzorgingsstaat onbetaalbaar wordt, was bijvoorbeeld
al lang bekend.
Deze uitdagingen worden inmiddels ook wel onderkend door de politiek, maar de
twee partijen blijven het fundamenteel oneens over de aanpak ervan. De Democraten willen de huidige verzorgingsstaat zoveel mogelijk intact laten en kiezen
voor een mix van (niet te diepe) bezuinigingen en belastingverhogingen. De
Republikeinen willen de verzorgingsstaat juist op de schop nemen, flink bezuinigen (maar bij voorkeur niet op defensie) en voelen weinig voor belastingverhogingen. Een compromis bleek in 2011 niet haalbaar en de loopgravenoorlog op
Capitol Hill kostte Amerika in augustus de AAA-status bij kredietbeoordelaar
S&P. Een politieke oplossing lijkt onder de huidige omstandigheden alleen
mogelijk als één partij alle machtscentra in handen krijgt: het Witte Huis, de
Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Voorlopig is het laatstgenoemde
machtscentrum in handen van de Republikeinen en in de andere twee zijn de
Democraten de baas. Als na de verkiezingen tenminste één machtscentrum in
handen van de andere partij blijft, zal het politieke touwtrekken voortduren.
Of een snelle eenzijdige oplossing ook een goede is, valt nog te bezien. In een
compromisvoorstel zal er eerder gelijktijdig worden gesneden in de onbetaalbare
stokpaardjes van beide partijen, de verzorgingsstaat (Democraten) en defensie
(Republikeinen). Een vrijwillig compromis lijkt echter ver weg, maar het is niet
ondenkbaar dat dit alsnog afgedwongen gaat worden door de financiële markten. Tenslotte zijn de Amerikaanse overheidsfinanciën ongezonder dan die van
bijvoorbeeld de eurozone (als geheel). Eens zal de eurocrisis ten einde komen
en het wordt interessant hoe de financiële markten in afwezigheid van de Europese bliksemafleider naar de Amerikaanse kredietwaardigheid gaan kijken.
Pompen of verzuipen
Hoewel de Amerikaanse economie twee jaar op rij een dubbele dip heeft weten
te omzeilen, gaat het nog jaren duren voordat de werkloosheid terug is op een
acceptabel niveau. Nu de overheid moet bezuinigen, en in elk geval niet verder
kan stimuleren, is het vooral de centrale bank die het economische herstelproces
probeert te ondersteunen met extreem ruim monetair beleid. Tijdens de beleidsraadsvergadering van eind januari deed de Fed er nog een schepje bovenop door
de toezegging te doen de beleidsrente op een buitengewoon laag niveau te houden tot tenminste de laatste maanden van 2014. Eerder liep deze toezegging tot
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tenminste medio 2013. De Fed maakt zich weinig zorgen over inflatie (op korte
termijn terecht, hoewel er op de lange termijn risico’s kleven aan het kwantitatieve verruimingsbeleid) en verwacht bescheiden economische groei. Bovendien
is de centrale bank beducht voor de neerwaartse risico’s voor de Amerikaanse econo-

Figuur 5: Geen acute inflatiezorgen
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ligt. Nu de Fed voor het eerst in haar geschiedenis deze doelstellingen heeft gekwantificeerd, kunnen we de prognoses van de beleidsraad hieraan toetsen. De inflatie
komt dit jaar naar verwachting uit in een bandbreedte van 1,4%–1,8% en stijgt
daarna maar langzaam tot 1,6%–2,0% in 2014. De meerderheid van de beleidsraad verwacht derhalve dat de inflatie onder het gestelde doel blijft. De
werkloosheid daalt niet verder dan tot in een bandbreedte van 6,7%–7,6% in
2014, ruim boven de impliciete doelstelling.
Hiermee ligt de weg open voor verdere monetaire verruiming. Op dit moment
ligt de inflatie nog op 2,4% (prijsindex van de private consumptieve bestedingen), maar als deze in de loop van het jaar onder de 2,0% duikt en het herstel
valt weer eens tegen, dan komt een derde ronde van kwantitatieve verruiming
(‘QE3’) bovenaan de agenda van de beleidsraad. De effectiviteit van QE3 zal
echter beperkt zijn; tenslotte zijn de kapitaalmarktrentes al bijzonder laag.
Figuur 6: Werkloosheid haalt doel niet
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China
Stapje voor stapje
Stapje voor stapje is de economische groei in China elk kwartaal van 2011 verder vertraagd. Terwijl sommigen volhouden dat de Chinese economie in 2012
een harde landing zal maken, houdt de Chinese overheid het hoofd koel en
neemt zij slechts stapsgewijs maatregelen om
de groei te stimuleren.

Figuur 1: Economische groei
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2011 als geheel uit op 9,2%. Dit is opmerkelijk aangezien drie belangrijke factoren de
groei momenteel juist remmen. Ten eerste
heeft de vastgoedsector het moeilijk als gevolg
van overheidsmaatregelen om de huizenprijzen terug te brengen tot ‘redelijke’ niveaus.
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Inmiddels is in alle zeventig steden waar huizenprijzen worden gemeten een milde daling
van de huizenprijzen zichtbaar en nemen ook de verkoopaantallen af. Dit heeft
een negatieve weerslag op de economische activiteit en is ook een bron van
kwetsbaarheid voor Chinese banken. Dit terwijl –ten tweede– de Chinese
bankensector ook risico’s loopt als gevolg van de snelle leningengroei van de
afgelopen jaren en blootstelling aan lokale overheidsschulden. Ten slotte komt
de economische vertraging in Europa hier bovenop en dat is de belangrijkste
afzetmarkt voor Chinese exportproducten. Het IMF berekende recentelijk dat
een pessimistisch scenario in Europa kan leiden tot een halvering van de
economische groei in China in 20121. Maar is dit alles voldoende reden om een
harde landing te verwachten?
Chinese overheid is voorzichtiger geworden
Hoewel het risico op een harde landing zeker aanwezig is, geloven we dat de
Chinese overheid tijdig zal ingrijpen om deze te voorkomen. Dit mede vanwege
de interne machtsoverdracht later dit jaar waardoor de overheid sociale onrust
te allen tijde zal willen voorkomen. Toch heeft de Chinese overheid, tegen de
verwachtingen in en ondanks de opstekende interne en externe tegenwinden,
tot nu toe slechts mondjesmaat stimuleringsmaatregelen genomen. Vanwege de
negatieve bijwerkingen van het stimuleringspakket dat in 2008 en 2009 werd
uitgerold, is de overheid sindsdien namelijk voorzichtiger geworden. Ze geeft er
de voorkeur aan om bij te sturen met kleine stapjes en pas na een evaluatie van
de gevolgen daarvan verdere stappen te zetten. Zo heeft de overheid sinds augustus 2011, de maand waarin de inflatie eindelijk begon te dalen, het monetaire beleid alleen in de marge aangepast. ‘Fine tuning’ noemen de Chinese
1

China Economic Outlook, International Monetary Fund, 6 januari 2011
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autoriteiten dat. De belangrijkste stappen waren twee verlagingen met 50
basispunten van de reservevereisten voor banken om zo hun kredietverlening te
stimuleren. Dit gebeurde echter met een tussenpoos van drie maanden terwijl
de rente op hetzelfde niveau werd gehouden
(figuur 2). Ook is de kredietverstrekking speci-

Figuur 2: Monetair beleid
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heid de economische vooruitzichten daarmee
misschien te positief in? Vooralsnog denken we
van niet. Zoals gezegd was de groei in het
vierde kwartaal van 2011 sterker dan verwacht. Bovendien steeg de inflatie in januari
naar 4,5% jaar-op-jaar tegenover 4,1% in
december. Hiermee werd de dalende trend van
de maanden daarvoor doorbroken. Hoewel dit
ook te maken lijkt te hebben met het Chinese
Nieuwjaar en hoewel de dalende trend zich de
komende maanden waarschijnlijkheid weer zal

herstellen, blijft de overheid voorzichtig. Niettemin zal er in de komende maanden meer en meer behoefte zijn aan overheidsstimulans. De handelscijfers van
januari stelden teleur. Een lichte daling van de export van 0,5% in vergelijking
met januari 2011 was zichtbaar, maar tegelijkertijd liet de import een sterke daling van 15% zien. Ook groeide de kredietverlening minder snel in januari dan
een jaar eerder. Het Chinese Nieuwjaar, dat in 2012 niet zoals gewoonlijk in
februari maar in januari viel, maakt het lastig om de cijfers scherp te duiden.
Toch is de daling dermate groot dat we hieruit afleiden dat zowel de externe als
de interne vraag verder en sneller aan het afnemen is. Ook de Chinese overheid
lijkt deze conclusie te trekken. De meest recente verlaging van de reservevereisten kwam namelijk een paar dagen nadat de tegenvallende handelscijfers
bekend waren geworden.
Van snelle naar duurzame groei
We verwachten dat de Chinese overheid de economie stapje voor stapje steeds
meer zal stimuleren voor zover dat nodig is. De verwachting is dat de groei in
2012 zal afnemen tot rond de 8%. In tegenstelling tot vroeger wordt dit niet
langer als problematisch gezien nu de overheid haar beleidsfocus heeft verschoven van een snelle groei naar een duurzame groei. De Chinezen mikken nu op
een minimale groei van 7% per jaar om de groeiende arbeidsbevolking van werk
te voorzien. Daarnaast kan grootschalige stimulering op lange termijn meer lasten dan lusten veroorzaken, in de vorm van een (opgelegde) stijging van dubieuze kredietverlening door de bankensector. Hoewel de kans aanwezig is dat
men laat zal zijn met het nemen van groeistimulerende maatregelen vinden wij
het toch verstandig om niet te ver door te schieten in deze stimulering.

Erwin Blaauw
E.R.Blaauw@rn.rabobank.nl

Maart 2012

Rabobank

Kennis en Economisch Onderzoek

39

Japan
Handel verhult gunstige trends
De Japanse economie sloot 2011 af met krimp. Dit kwartaalcijfer verhult echter
een gunstigere onderliggende dynamiek, waarin de private bestedingen groeiden, maar werden overschaduwd door de negatieve bijdrage van de handel.
De Japanse economie kromp in het vierde kwartaal van 2011 met 0,6% kwartaal-op-kwartaal (k-o-k) en sloot daarmee het jaar af in mineur. De recente
productiedalingen, grotendeels (maar niet volledig) veroorzaakt door de aardbeving van begin 2011, resulteren in een productieniveau dat 4% onder het
niveau van vóór de recessie ligt. De onderliggende trends zien er echter gunstiger uit. De private bestedingen groeiden namelijk met 0,2% k-o-k (figuur 1) en
dat is al voor het derde kwartaal op rij sinds de aardbeving in het eerste kwartaal van 2011. Dat laatste geldt ook voor de private consumptie, die steeg met
0,3% k-o-k. Private investeringen groeiden 1,9% k-o-k, een gevolg van de
wederopbouw die langzaam maar zeker van de grond komt.
De publieke bestedingen daalden met 0,2% k-o-k, wat gemengd positief kan
worden opgevat. Uiteraard drukt de afgenomen publieke vraag op de economie.
Daarentegen toont deze daling dat de Japanse overheid bezig is om haar uitgaven op orde te krijgen, een positief gegeven gezien het enorme begrotingstekort (zie tabel 1). De overheidsconsumptie steeg in dit kwartaal alsnog met
0,3% k-o-k, de twaalfde stijging in de afgelopen dertien kwartalen. De overheidsinvesteringen daalden echter met 2,5% k-o-k, de vijfde daling in de afgelopen zeven kwartalen. De Japanse overheid kiest hiermee duidelijk de weg van
de minste weerstand bij het aanpakken van haar begrotingstekort. De consumptieve bestedingen (die zeer zichtbaar zijn) zitten nog steeds in de lift terwijl de
investeringen (die een stuk minder zichtbaar zijn) worden ingeperkt. Helaas is
de omvang van de overheidsconsumptie bijna vijfmaal dat van de overheidsinvesteringen. In 2011 bedroegen de overheidsinvesteringen 4,1% van het BBP.
Zelfs wanneer deze naar nul zouden worden verlaagd, zou ceteris paribus het
begrotingstekort in 2011 dus nog steeds een slordige 5%-BBP bedragen.
Figuur 1: Particuliere bestedingen nemen toe
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Japan
De belangrijkste zwakte van het vierde kwartaal van 2011 lag in de zwakke bijdrage van de netto handel, die de groei remde met 0,7%-punt en daarmee volledig verantwoordelijk is voor de BBP-krimp. Een deel van deze handelsdip zal
naar verwachting tijdelijk zijn, aangezien delen van de wereldwijde toeleveringsketen van Japan werden onderbroken door de overstromingen in Thailand. Een
ander deel is toe te schrijven aan de zwakke wereldwijde vraag en nog een ander deel aan de sterke yen. Wij voorzien dat de yen dit jaar verzwakt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. In combinatie met het wereldwijde herstel dat
naar verwachting zal doorzetten, achten we het waarschijnlijk dat de handelssector in 2012 een positief aandeel aan de groei zal leveren. Omdat ook de binnenlandse economie naar onze verwachting blijft groeien, voorzien we een groei
van 2,0% op jaarbasis, waarbij een bescheiden herstel van de netto export de
groei in het eerste kwartaal van 2012 in gang zal zetten.
Japan blijft netto kapitaalexporteur
Ondanks de zwakke handelsbalans van de afgelopen maanden behield Japan in
heel 2011 een overschot op de lopende rekening (figuur 2), dankzij de netto
opbrengsten uit zijn buitenlandse investeringen. Japan blijft daarmee een netto
kapitaalexporteur, hoewel de trend op de lopende rekening naar een kleiner
overschot op termijn wijst. Dit heeft gevolgen voor de houdbaarheid van het
enorme begrotingstekort van de Japanse overheid (dit jaar naar verwachting
9%-BBP) en voor het niveau van de uitstaande overheidsschuld (de netto
staatsschuld komt dit jaar naar verwachting uit op 134%-BBP, figuur 3).
Voorlopig laat de aanhoudend zeer lage rente op Japans overheidspapier zien
dat binnenlandse investeerders het zien als eerste keuze voor het onderbrengen
van hun spaargeld. Japan vergrijst echter snel en dit zorgt voor een neerwaartse
druk op de besparingen, wat op termijn in eerste instantie de uitvoer van besparingen vermindert en uiteindelijk ook de binnenlandse financiering van het aanzienlijke begrotingstekort onmogelijk maakt. Met het verstrijken van de tijd
zullen de trends op de lopende rekening de noodzaak van het dichten van het
begrotingstekort urgenter maken.
Figuur 3: Netto staatsschuld loopt snel op
140

% BBP

Tabel 1: Kerngegevens Japan
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Voortschrijdende koersinzichten
De BIC-landen (Brazilië, India en China) beheersen hun wisselkoers en betalingsbalans elk op een eigen manier. Dit heeft niet alleen impact op de ontwikkeling van de eigen economie, maar ook steeds meer op die van de concurrerende landen. Nationale en internationale
factoren bepalen de keuze.

Figuur 1: Wisselkoersbeleid
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vrij) en het monetair beleid (wel of niet onafhankelijk) – het welbekende beleidstrilemma.
Het is onmogelijk al deze drie elementen tegelijkertijd onder controle te houden;
één van de drie beleidsvlakken moet als drukventiel kunnen fungeren. Overigens
is het wisselkoersbeleid vaak niet het startpunt, maar wel een zeer zichtbaar
resultaat van beleidskeuzes. Hieronder laten we de keuzes van Brazilië, China en
India de revue passeren. De keuze voor een bepaald wisselkoers- en betalingsbalansbeleid heeft niet alleen gevolgen voor de binnenlandse economie. Zeker in
het geval van deze grote landen heeft deze ook effect op de rest van de wereld.
Brazilië
De Braziliaanse economie heeft de afgelopen decennia meermalen te maken
gehad met hyperinflatie en andere crises. Dit was het gevolg van jarenlang
economisch en politiek wanbeleid. Sinds 1994 is het land gestabiliseerd, ondanks een korte crisisperiode in 1998. Om hyperinflatie tegen te gaan, koppelde
de regering de Braziliaanse real aan de dollar. In 1999 werd die koppeling omgezet in een vrije wisselkoers, in combinatie met een strak beleid op inflatie. Tijdens de financiële crisis van 08/09 deprecieerde de real snel, in lijn met andere
munten, maar vervolgens herstelde de munt eveneens vlot. Via de open kapitaalrekening kwam in de tweede helft van 2009 en 2010 veel geld het land binnen, om te profiteren van de stijgende koers en de hoge rente. Dit leidde tot een
versterking van de appreciërende druk op de munt. De exportsector kwam hierdoor in een benarde positie te zitten. Daarnaast werd Brazilië kwetsbaar voor
snel wegtrekkend kapitaal. Om de appreciatie tegen te gaan, en de instroom van
flitskapitaal in te dammen, voerde de overheid daarom beperkende maatregelen
in. Dit heeft –mede– geleid tot enige depreciatie. Hoewel de exportsector werd
getroffen, heeft de economie van Brazilië niet veel geleden onder de snelle
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appreciatie van de munt. Sterker nog, in 2010 leek oververhitting, mede dankzij
de instroom van buitenlands kapitaal, een groter risico dan onderkoeling. In
2011 keerde de economie terug naar een meer houdbaar groeipad. De gemiddelde groei in de afgelopen vier jaar ligt net onder de 4%.
De openheid van de economie heeft voor Brazilië twee belangrijke voordelen.
Ten eerste leiden de vrije wisselkoers en de open betalingsbalans tot automatische aanpassingen in de economie. Bij sterke groei apprecieert de wisselkoers.
Daarmee verslechtert de concurrentiepositie waardoor oververhitting minder
snel een groot risico wordt. Een kanttekening bij dit ‘mee-ademen’ van de economie met wisselkoersveranderingen en internationale kapitaalstromen is dat
het de economie kwetsbaarder maakt voor internationale ontwikkelingen. Als
tweede voordeel heeft de openheid van de economie een sterk disciplinerende
werking op de centrale bank en de overheid, juist omdat een Braziliaanse
overheid zich geen terugkeer naar de tijden van hyperinflatie kan veroorloven.
China
De Chinese wisselkoers en betalingsbalans worden vanuit Beijing gecontroleerd
en gedirigeerd. Op die manier kan de overheid van China beide instrumenten
inzetten om binnenlandse doelen te behalen – in het afgelopen decennium sterk
gericht op de exportsector. In 2006 besloot de overheid dat de Chinese renminbi
langzaam mocht stijgen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar na de val
van Lehman werd de renminbi weer vastgezet om de exportsector een steun in
de rug te geven. Medio 2010 was weer sprake van een gecontroleerde stijging.
De controle op de betalingsbalans wordt ook ten gunste van de eigen economie
ingezet. Op de handelsbalans gaat het dan om een combinatie van importtarieven, exportsubsidies en quota’s. Daarnaast worden forse beperkingen gesteld
aan buitenlandse investeringen, bijvoorbeeld door te eisen dat buitenlandse
investeerders werken via (een minderheidsbelang in) joint ventures. Tijdens de
financiële crisis kwam het belangrijkste nadeel van de nadruk op groei door
Figuur 2: Inflatie

Figuur 3: Economische groei
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export duidelijk naar voren. De exportgroei viel in 2008 naar 9,9% en dook in
2009 zelfs in de rode cijfers (-6,8%), na jaren van groei boven de 20% per jaar.
De economische groei daalde daardoor van 14% in 2007 naar iets boven 9% in
2008 en 2009. Daarentegen had China weinig
last van kortlopende investeringen, zoge-

Figuur 4: Handelsbalans
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windeieren gelegd. Maar de sturing op groei
door export heeft China wel kwetsbaar
gemaakt voor vraaguitval uit het Westen. Dit moet nu worden bijgestuurd door
ook de binnenlandse vraag een steeds grotere rol te laten spelen. Hierdoor
wordt het beteugelen van inflatie een van de hoofddoelen voor de Chinese
overheid. Hoewel het vastzetten van de munt daar in principe een goed middel
voor is, gaat dat niet op bij een ondergewaardeerde munt – zoals de renminbi
naar onze inschatting nog steeds is. Met de wens voor een onafhankelijk monetair beleid zal de overheid daarom wellicht de keuzes voor wisselkoers- en betalingsbalansbeleid moeten herzien. Deze heroverweging komt ook om de hoek
kijken bij de wens om de arbeidsproductiviteit te vergroten in China. Buitenlandse investeringen, mede mogelijk gemaakt door lossere regels, zijn onontbeerlijk.
India
In India zien we een vrije wisselkoers in combinatie met beperkingen op vrij verkeer van goederen en kapitaal en een onafhankelijk monetair beleid. De geslotenheid van de betalingsbalans vindt zijn oorsprong in uitgebreide importcontroles en restricties voor buitenlandse bedrijven in de jaren zeventig. Inmiddels is
India niet langer de naar binnen gekeerde economie van toen, maar de interne
markt en de wens voor controle over inflatie en groei blijven dominant. Er zijn
dan ook nog steeds veel beperkingen op internationaal kapitaal, mede ingegeven door het feit dat de Indiase democratie niet altijd even besluitvaardig is als
het gaat om veranderingen. Als tegenhanger van de interne focus laat men de
munt vrij bewegen, al haalt de centrale bank van India wel de scherpe kantjes
van de volatiliteit. Het belang van de exportsector is in India van oudsher minder
groot dan bij de Aziatische tijgers. De dalende wereldwijde vraag naar goederen
tijdens de economische crisis raakte India daarom minder hard. De beperkingen
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op buitenlands kapitaal konden echter niet voorkomen dat in 2008 veel buitenlandse investeerders hun geld terugtrokken uit liquide Indiase activa. Als gevolg
van beide tegengestelde krachten was de volatiliteit van de roepie tijdens de
financiële crisis minder groot dan die van vele
Figuur 5: Wisselkoersveranderingen tijdens de
financiële crisis
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economische ontwikkeling wil India de kapitaalbalans langzaam meer openstellen. Begin
2011 heeft de regering een volgende, kleine

stap gezet en in de toekomst zal men daar voorzichtig mee verder gaan. Over
het geheel genomen creëert de combinatie van een zwevende munt en restricties op de betalingsbalans namelijk een buffer tegen crises buiten India.
De rode draad
Verschillende monniken hebben verschillende kappen, en terecht. Afhankelijk
van de eigen doelen zal een land een keuze maken binnen het trilemma van
wisselkoers-, monetair en betalingsbalansbeleid. Kijkend naar de afgelopen
jaren wordt duidelijk dat niet alleen het kiezen van een beleid, maar ook het
flexibel omgaan met de uitgangspunten belangrijk is. Brazilië heeft controles
ingesteld om een overvloed aan kapitaal te voorkomen; China heeft zijn munt
deels vrijgegeven en India heeft regelgeving versoepeld om meer kapitaal aan
te trekken. De afgelopen jaren hebben ook laten zien dat het beleid van het ene
land (China) een negatieve impact kan hebben op het andere (Brazilië).
Naarmate het meer voelt als oneigenlijke concurrentie tussen twee opkomende
markten, zullen ook zij zich naar elkaar toe gaan uitspreken over vrijhandel en
wisselkoersmanipulaties. Naast de interne implicaties van de beleidskeuzes zal
deze externe discussie een steeds grotere rol spelen in het bepalen van
wisselkoers- en betalingsbalansbeleid.

Ghosh, Atish R. and Ostry, Jonathan D., Choosing an Exchange Rate Regime. Uit: Finance
& Development (december 2009).
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Economische 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, OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
Gebruikte afkortingen landen: AR: Argentinië, AT: Oostenrijk, AU: Australië, BG:
Bulgarije, BR: Brazilië, BRIC’s: Brazilië, Rusland, India en China, CA: Canada, CH:
Zwiterland, CL: Chili, CN: China, CZ: Tsjechië, DE: Duitsland, DK: Denemarken, ES:
Spanje, EZ: Eurozone, FR: Frankrijk, GB: Groot Brittannië, GR: Griekenland, HR:
Kroatië, HU: Hongarije, ID: Indonesië, IE: Ierland, IL: Israël, IN: India, IT: Italië, JP:
Japan, KR: Zuid-Korea, MX: Mexico, MY: Maleisië, NL Nederland, NO: Noorwegen,
NZ: Nieuw-Zeeland, PH: Filippijnen, PL: Polen, RU: Rusland, SA: Saudie-Arabië, SE:
Zweden, TH: Thailand, TR: Turkije, US: Verenigde Staten, ZA: Zuid-Afrika.
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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