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0
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sis van de brede Economisch Sentiment Indicator tot en met oktober verwachten wij in zowel
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Zo is het in Italië volgens de jaarlijkse World
Bank Ease of Doing Business Index tamelijk
lastig zakendoen; Italië scoort uit 183 slechts
een 80e plaats, tussen landen als Vietnam en
Pakistan in. Uit de samenstelling van deze index blijkt dat het voor ondernemers in Italië
vooral lastig is om de belastingzaken te regelen en contractueel gemaakte afspraken juridisch af te dwingen. En dat hangt nauw samen
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Ten slotte leunt Italië per saldo niet buitensporig op buitenlandse financiering om haar binnenlandse bestedingspatroon in stand te hou-
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chronisch spaaroverschot van huishoudens. Er
is daarmee, anders dan in de andere Zuid-Europese economieën, geen noodzaak om nationaal de broekriem aan te halen om de tering
naar de nering te zetten.

Bij hogere economische groei zou het primaire
begrotingsoverschot dat de komende decennia

Vertrouwen bepaald schulddraagkracht

nodig is om de schuldratio af te bouwen min-

Dit alles laat echter onverlet dat het door de

der groot en politiek dus gemakkelijker te rea-

lage economische groei voor de overheid las-

liseren zijn. Om uitzicht te krijgen op hogere

tiger is geworden om de staatsschuld, die met

economische groei in een vergrijzende samen-

€ 1900 miljard zo’n 120% van het BBP be-

leving moet zoals hierboven reeds benadrukt

draagt, te verlagen. Deze hoge schuld is het

de economische structuur hervormd worden.

resultaat van de zeer grote begrotingstekorten

Hoewel gevestigde belangen deze hervormin-

van begin jaren ’70 tot halverwege de jaren

gen lastig door te voeren maken, heeft Italië al
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aan de euro is in de tweede helft van de jaren

Conclusie: Daadkracht vereist

’90 het begrotingstekort in hoog tempo ver-

Allesbepalend voor de Italiaanse solvabiliteit is

laagd, waardoor de schuldratio omlaag ge-

derhalve dat Italië de financiële markten over-

bracht werd. Eenmaal toegetreden tot de

tuigt dat het wil werken om haar solvabiliteit te

muntunie werden de begrotingsteugels echter

waarborgen. Met een gefragmenteerd politiek

weer wat gevierd, waardoor een verdere daling

landschap en Berlusconi, die de zwaktes van

van de schuldquote uitbleef en door de forse

het land versterkt uitstraalde, als premier was

economische krimp inmiddels weer terug is op

dat in elk geval onmogelijk. De benoeming van

120%-BBP.

de politiek ongekleurde Mario Monti als formateur van een regering van nationale eenheid,

Figuur 6: Hoge schuldenlast uit het verleden
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Italië is met een dergelijk hoge schuldquote
kwetsbaar voor economische schokken en daar
zijn de financiële markten momenteel extreem
huiverig voor. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat de Italiaanse overheidsfinanciën relatief goed door de grootste financiële crisis van de afgelopen eeuw zijn gekomen. En
met uiteindelijk herstel van de economische
groei –ook al zou dat vanwege de vergrijzing
en de weinig flexibele economische structuur
maar een schamele 1% zijn– kan met beperkte
tekorten op de overheidsbegroting en voldoende tijd op termijn een substantiële verlaging
van de schuldquote worden behaald. België is
wat dat betreft een illustratief voorbeeld; het
land bracht tussen 1993 en 2007 haar schuldquote terug van 135%-BBP naar 84%-BBP bij

beeld hoe Berlusconi zich als afgetreden premier maar leider van de grootste partij in het
parlement gaat opstellen.
Nog belangrijker is de vaststelling dat Italië
voor alles zelf moet tonen dat het haar menens
is met bezuinigingen en hervormingen. De
druk vanuit de EU-leiders heeft geholpen om
de politiek in beweging te krijgen, maar het
ontbeert Europa aan middelen om Italië haar
wil op te (blijven) leggen. Ook de ECB kan uiteindelijk niet geloofwaardig dreigen haar steun
aan Italië –middels het opkopen van Italiaans
staatspapier– te staken. De financiële chaos
die onvermijdelijk zou volgen, staat namelijk
haaks op dat wat de Centrale Bank nastreeft.
De Italiaanse problemen zijn zeker het hoofd
te bieden en het vertrouwen dat Mario Monti
van de markten gegund krijgt, kan het verschil
maken. Maar dat verschil moet voor april 2013
gemaakt zijn. Dan worden namelijk nieuwe
verkiezingen gehouden en kan de instabiliteit
en daarmee het gebrek aan daadkracht zomaar
weer terugkeren in de Italiaanse politiek.

een gemiddelde economische groei van niet
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