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Internationaal:

Slechter, voor het beter wordt

Het economische herstel dat volgde op de bankencrisis van
2008-2009 en de recessie van 2009 was al niet spectaculair te
noemen. We zijn dan ook nooit echt uit de financiële crisis geraakt.
Het probleem verschoof slechts van het vermogen van de
consument naar de balansen van de banken en uiteindelijk door
naar overheden, die in Europa momenteel bezig zijn om het naar
een supranationaal niveau door te schuiven.

De escalatie van de schuldencrisis in de eurozone
begint in steeds sterkere mate haar weerslag te krijgen
op het consumenten- en ondernemersvertrouwen.
Daarmee is de dubbele-diprecessie in de eurozone wel
heel dichtbij gekomen. Wij voorspellen dat de
Verenigde Staten weliswaar in technische zin een
dergelijke recessie zullen ontlopen, maar verwachten er
voor 2012 desalniettemin een lage economische groei.
Opkomende markten zoals China houden zich wel
goed, maar zullen ook tegenwind voelen. Hoewel ze
door hun omvang belangrijker zijn geworden voor de

wereldeconomie, zijn ze nog steeds sterk afhankelijk
van de VS en de eurozone als eindbestemmingen voor
hun export en daarmee verre van ontkoppeld.
Wereldwijd zullen alle ogen strak gericht blijven op de
crisis in de eurozone. De gemiddelde publieke schuldcijfers van de eurozone zijn verre van hopeloos, maar
het systeem in zijn geheel vertoont ernstige tekortkomingen (box 1). De crisis heeft vooral vat gekregen op
het systeem, omdat er geen volwaardige politieke en
fiscale1 unie is ter ondersteuning van de monetaire unie
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Box 1: Waarom de schuldencrisis zich concentreert op de eurozone
De ontwikkelde economieën hebben te maken met een forse

Op het gebied van schulden schurkt het Verenigd Koninkrijk

schuldenproblematiek. In de OESO-landen steeg de gemid-

tegen de VS aan, maar heeft het toegang tot noch binnen-

delde bruto overheidsschuld ten opzichte van het BBP dit jaar

landse, noch buitenlandse besparingen. Daarom heeft het land

tot boven de 100% (figuur 1). Niet alleen is dat niveau nog nooit

bezuinigingsmaatregelen getroffen en kent het momenteel

eerder bereikt in vredestijd, het laat ook duidelijk zien dat de

een relatief hoge inflatievoet. Beide helpen om de reële schul-

schuldenproblematiek verder reikt dan enkel de eurozone. In

denlast terug te dringen.

figuur 2 worden de schuldcijfers van de eurozone vergeleken
met die van de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd

Verrassend genoeg vallen de cijfers van de eurozone relatief

Koninkrijk. Hoe meer een land rechtsboven in de grafiek is

gunstig uit in vergelijking met die van Japan, de VS en het

gepositioneerd, hoe slechter de schuldtekortpositie.

Verenigd Koninkrijk; de eurozone heeft veruit het laagste tekort
ten opzichte van het BBP en een relatief lage schuld ten

Japan heeft een opvallend hoog tekort en een torenhoge bruto

opzichte van het BBP. Verder is de externe positie van de

schuld ten opzichte van het BBP. Maar het land heeft toegang

eurozone vrijwel in evenwicht; er is geen sprake van een groot

tot binnenlandse besparingen: 96% van de schuld wordt in het

spaartekort. Waarom is de markt dan zo negatief over de

land zelf gefinancierd. Het is evenwel duidelijk dat er een grote

eurozone? In een notendop: omdat de eurozone weliswaar een

kans bestaat dat de schuldsituatie van Japan op een bepaald

gebied met één monetair beleid is, maar ook een gebied

moment uit de hand loopt. Maar omdat de eurozone momen-

waarin het begrotingsbeleid in elk van de zeventien landen

teel diep in de puree zit, heeft niemand daar aandacht voor.

verschilt en landen hun schulden individueel moeten finan-

Ironisch genoeg zochten en zoeken risicomijdende beleggers

cieren. De eurozone is te vergelijken met een ketting die

tijdens de financiële crisis juist tijdelijk hun toevlucht tot Japans

bestaat uit zeventien schakels; één zwakke schakel kan momen-

overheidspapier.

teel de hele ketting laten breken. Vergelijk dat maar eens met

Figuur 1: Staatsschuld stijgt in de OESO
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Figuur 2: Sterke relatieve positie eurozone

De Verenigde Staten laten een vergelijkbaar hoog tekort als

zwakke economie van bijvoorbeeld de staat Nevada.

Japan zien en een tamelijk hoge schuld ten opzichte van het
BBP. Daarbij heeft het land in zijn totaliteit een nationaal spaar-

Door het ontbreken van een fiscale unie is het zwaartepunt van

tekort. De VS hebben daarbij wel toegang tot buitenlandse

de schuldencrisis nadrukkelijk bij de eurozone komen te liggen.

besparingen, aangezien het Midden-Oosten en Azië nog altijd

Als de beleidsmakers in de eurozone in staat zijn om een

bereid zijn om de maandelijkse tekorten te dekken. Zolang de

afdoende oplossing te vinden voor dit systeemprobleem en

landen in deze regio’s hun valuta blijven koppelen aan de

stappen te zetten in de richting van meer politieke en begro-

Amerikaanse dollar en in een snel tempo dollarreserves blijven

tingseenheid, dan zal de markt haar negatieve aandacht snel

opbouwen, is het niet waarschijnlijk dat men zich en masse zal

weer vestigen op de basisschuldcijfers en zich richten op de

afwenden van Amerikaans schatkistpapier.

Verenigde Staten en Japan in plaats van op de eurozone.

Begrotingstekort (%BBP) , 2012 prognose
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en omdat een aantal lidstaten zich niet aan de gemaakte
begrotingsafspraken heeft gehouden. Wij zijn van
mening dat de crisis alleen kan worden opgelost met
een breed plan dat zaken omvat als geloofwaardige
afstempeling van de Griekse staatsschuld, afbakening
van de gevolgen daarvan voor de financiële sector en
een duidelijke omarming van een traject gericht op
meer eenheid op politiek gebied en in het begrotingsbeleid.

Figuur 3: ‘Europa’ bepaalt Spaanse rente

%

Minitop van 11 maart
overtreft
verwachtingen

5,8
5,6
5,4
5,2
5,0
4,8
4,6

Schauble spreekt over
Griekse herstructurering

Eurotop van 4 februari
stelt teleur

4,4
4,2
4,0
nov/10

Rendement op 10-jaars
Spaanse staatsobligaties

jan/11

mrt/11

Gemengde signalen EU/
ECB over herstructurering

mei/11

Bron: Rabobank, Reuters EcoWin

Dergelijke maatregelen (met name de laatstgenoemde)
zijn politiek gezien momenteel onacceptabel. Wij
denken evenwel dat een reeks van crisismomenten
deze maatregelen uiteindelijk zal afdwingen. Doormodderen is geen optie meer; zowel de situatie op de interbancaire markt als die op de markten voor staatspapier
van Italië, Spanje en zelfs Frankrijk begint onhoudbaar
te worden. De regeringsleiders in de eurozone moeten,
bij wijze van spreken, aan de rand van de afgrond
komen te staan en een blik in de diepte werpen om te
ontdekken hoe slecht het alternatief - ontmanteling van
de eurozone - daadwerkelijk is. Pas dan zullen zij de
gedachte aan hun herverkiezing van zich af willen
zetten en gaan nadenken over hoe ze de geschiedenisboeken in gaan. Daarom stellen wij dat het er niet om
draait of het slechter zal gaan, maar dat het eerst
slechter moet gaan, wil het daarna beter worden.
Eurozonecrisis: geen fundamentele, maar een
systeemcrisis
De onevenwichtigheden die in 2007 ten grondslag
lagen aan de wereldwijde financiële crisis zijn nooit
verdwenen, zoals wij in onze introductie al aanstipten.
De zwakke plek van de eurozone - de status van één

gemeenschappelijke monetaire autoriteit, maar met
een begrotingsbeleid dat per land verschilt - werd
echter pas echt blootgelegd toen de private schuldenproblematiek oversloeg naar de overheden. Figuur 3
vormt een grafische onderbouwing van deze stelling.
Uit de grafiek wordt duidelijk dat de schommelingen in
de 10-jaars rente op Spaans overheidspapier aan het
begin van 2011 niet werden bepaald door ontwikkelingen in Spanje, maar door ontwikkelingen rondom
steun aan Griekenland en het EFSF. Wij erkennen zeker
de noodzaak van hervormingen op nationaal niveau,
maar het systeemkarakter van de crisis betekent dat met
dergelijke hervormingen nog geen streep onder de
crisis kan worden gezet. Met andere woorden, de crisis
zal aanhouden tot de zwakte van het systeem wordt
aangepakt door een feitelijke fiscale unie te creëren met daarin een rol voor eurobonds in een of andere
vorm (box 3) - of tot een of meer landen uit de
muntunie stappen.
Perifere crisis: een vermomde bankencrisis in de
kernlanden
Als we nog even naar het groter geheel blijven kijken,
constateren we dat de onevenwichtigheden die uiteindelijk de vrije val van de wereldeconomie veroorzaakten
in hoge mate voortvloeien uit een overdracht van
besparingen tussen landen (in het bijzonder van China
naar de VS). Een soortgelijk patroon zagen we binnen
de eurozone waarbij de kernlanden de verstrekkers
waren van besparingen en de periferie de ontvangers.
Financiële liberalisering heeft hier een belangrijke rol in
gespeeld. Zij stelde de perifere landen door de lage
rente in staat veel meer schulden aan te gaan, terwijl
het voor banken uit heel Europa mogelijk werd om deze
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kredieten te verstrekken. Het feit dat kredietverlening
aan Zuid-Europese landen voor banken een zelfde
risicoweging kende als kredietverlening aan NoordEuropese landen, gaf dit proces een extra impuls.

Figuur 4: Noordelijke banken kwetsbaar voor 
zuidelijke problemen
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Figuur 5: Waar liggen de uiteindelijke risico’s?
IT
(186)

AT
(33)

UK
(29)

BE
(52)

NL
(47)

IE
(23)

GR
(48)

DE
(119)
PT
(32)

ES
(58)

Bron: ECB

FR
(95)

Naast de oplopende schuldenlast in de perifere landen
resulteerde dit natuurlijk in een toename van de
exposure van banken in de kernlanden op de periferie.
Figuur 4 laat dit duidelijk zien aan de hand van de
omvang van de vorderingen van banken in de
kernlanden op de bredere periferie ten opzichte van de
totale balans (opmerkelijk en zorgwekkend is de 7,6%
van Franse bankactiva aan perifere vorderingen - een
blootstelling die de status van Frankrijk als een van de
meest stabiele kernlanden op zijn minst aantast). De
belangrijkste conclusie hierbij is dat er geen gemakkelijke manier bestaat om deze schuldenlast te omzeilen
- als Griekenland niet wordt gesteund, zullen de banken
steun moeten ontvangen. Bovendien is het zorgwekkend dat we geen idee hebben waar het uiteindelijke
risico ligt als een of meer perifere landen de eurozone
verlaten na een rommelige wanbetalingsperiode. Met
andere woorden: we weten niet welke bank A geld
heeft geleend aan bank B die vervolgens weer geld
heeft geleend aan perifere bank C. De ECB maakt dit
onbedoeld pijnlijk duidelijk in haar overzicht van
bankschulden tussen landen onderling, zoals weergegeven in figuur 5.
Voeg hier nog de enorme economische schade voor de
kernlanden van een perifere uittreding aan toe en
(misschien nog wel belangrijker) het kolossale verlies
aan politiek kapitaal dat impliciet gepaard gaat met het
falen van de euro. Onder die omstandigheden is voor

ons nog altijd het meest waarschijnlijke scenario een
fiscale unie waarbij alle huidige leden in de eurozone
blijven. Maar tegelijkertijd is er een niet langer verwaarloosbare kans dat er een uittreding plaatsvindt. Op dit
moment stellen wij dat dit risico vooral wordt gevormd
door de mogelijkheid dat een perifeer land zijn geluk
buiten de muntunie gaat beproeven en niet zozeer
doordat de kernlanden een uitstaptraject opstarten.
Hoe langer de crisis echter aanhoudt, hoe sterker de
vooruitzichten op groei in de eurozone worden
ingeperkt. Hierdoor beginnen de politieke risico’s te
verschuiven naar de kernlanden (kiezers in de
kernlanden die steigeren bij de gedachte aan extra
steunmaatregelen indien zij zelf in een recessie terechtkomen).
Een sluipende fiscale unie zal de lange rente in de
kernlanden omhoog stuwen
Vanzelfsprekend kunnen we stellen dat om het even
welke oplossing er wordt gekozen, het wegnemen van
de crisissfeer zal leiden tot opwaartse rentedruk in de
kernlanden, omdat beleggers deze veilige havens dan
durven te verlaten. Meer fundamenteel kunnen we
stellen dat er al diverse stappen zijn gezet om een
fiscale unie te creëren, hoewel dat niet zozeer officieel
als wel sluipenderwijs is gebeurd. De kernlanden
hebben immers expliciet en impliciet een aanzienlijk
perifeer schuldenrisico opgebouwd. Expliciet is dit
gebeurd door onder andere 245 miljard euro aan bilaterale leningen te verstrekken en bij monde van de EFSF
steun toe te zeggen aan de periferie. Zeker bij de bilaterale steun is het zeer waarschijnlijk dat veel van deze
overdrachten uiteindelijk nooit zullen worden terugbetaald. Het lijkt in ieder geval haast ondoenlijk om de
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Griekse schuld op een houdbaar pad te zetten als
uitsluitend op de private sector vorderingen worden
afgestempeld (tenzij het percentage van de afstempeling fors wordt verhoogd; momenteel is 50% beoogd).
Impliciet hebben de kernlanden een aanzienlijke
perifeer schuldenrisico opgebouwd, doordat de ECB
perifere staatsobligaties in de secundaire markt heeft
opgekocht. Ten tijde van schrijven had de ECB voor
207 miljard euro aan dergelijke obligaties verworven.
Het bijbehorende risico wordt voornamelijk gedragen
door de belastingbetalers in de kernlanden. Wij
verwachten dat deze risicotransfers uiteindelijk een
kritiek punt bereiken, waarbij we de lange rente op
staatsobligaties in de kernlanden zien oplopen (een
steilere kernrentecurve). De markt prijst dan de impliciete risico’s van de overheveling van betalingsverplichtingen van de perifere landen naar de kernlanden in.
Figuur 6: Europa’s neerwaartse spiraal

Daling
aandelen

Schuldproblemen
periferie

Zorgen om
kapitalisatie
van banken

Afname
kredietverlening
Afname
activiteit/
vertrouwen
Lagere
inkomsten
overtreffen
bezuinigen

Bron: Rabobank

Geringere
groei

Vanuit het perspectief voor de financiële markten wordt
dit vooruitzicht belemmerd doordat het traject naar een
feitelijke unie tot nu toe werd gekenmerkt door een
reeks van zich herhalende ‘J-curves’ in de rentebewegingen2. Dat betekent dat de situatie steeds verslechtert
voordat we verbetering zien. Hierbij gaat een toenemende druk in het systeem gepaard met lagere rentes
op staatsobligaties in de kernlanden als gevolg van
veilige-haveneffecten, die pas weer worden omgedraaid
als weer een deel van de perifere verplichtingen door
de kernlanden wordt overgenomen. Dit vooruitzicht
wordt direct veroorzaakt door spanning tussen de
financieel-economische realiteit en politieke overwegingen. Deze spanning is af te lezen aan het feit dat
beleidsmakers in de kernlanden pas de moed hebben
om hun eigen politieke belangen opzij te zetten en op

supranationaal niveau te gaan opereren om ons een
stap dichter bij een fiscale unie te brengen, wanneer de
spanningen in de markt dusdanig oplopen dat het
systeem zelf dreigt om te vallen. Elke keer wanneer er
een dergelijke stap in de richting van de fiscale unie
werd gezet, vertaalde dat zich in een tijdelijke gunstige
stemming op de markt die weer relatief snel resulteerde
in een volgende J-curve.
Dit alles betekent uiteindelijk dat het niet zozeer de
vraag is of de crisis verergert voordat er weer herstel
plaatsvindt, maar dat het eerst slechter moet worden
om beleidsmakers in de kernlanden ertoe te dwingen
om niet langer in lands-, maar in Europees belang te
gaan denken en handelen. Verderop gaan we uitvoerig
in op het feit dat er meer oplossingen nodig zijn om
eindelijk een streep onder de crisis te kunnen zetten en
dus ook meer crisismomenten om deze oplossingen af
te dwingen. Op het moment van schrijven staat de Italiaanse markt (die te groot is om met de huidige
Europees beschikbare steun te helpen) echter sterk
onder druk, wat aangeeft dat de tijd om stapsgewijs tot
een oplossing te komen uitermate beperkt is, als zij er
überhaupt nog is.
De crisis vraagt om meer dan één oplossing
Figuur 6 geeft de negatieve spiraal weer die de achterliggende oorzaak vormt van het almaar verergeren van
de schuldencrisis. Uit deze afbeelding valt af te leiden
dat de perifere schuldenproblematiek een kettingreactie veroorzaakt en directe invloed heeft op de
zorgen over de financiële gezondheid van banken
(aangezien de perifere crisis een vermomde bankencrisis in de kernlanden is). Dit vertaalt zich weer in lagere
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Box 2: Eurotop 8-9 december 2011: weer kleine stappen voorwaarts
De jongste Eurotop (8-9 december) vond plaats tijdens de

deel van het eventuele eerste verlies op zich zal nemen, en

Afgezet tegen wat volgens ons nodig is om de schuldencrisis

afronding van deze Visie. De besproken onderwerpen en de

de mogelijkheid om in te grijpen op secundaire markten

op te lossen, stellen wij vast dat er wederom stappen

(kleine) stappen voorwaarts die werden gezet, sluiten nauw aan

voor eurozone staatsobligaties. De ECB heeft inmiddels

voorwaarts zijn gezet, maar nog onvoldoende om de

bij twee van de drie elementen die wij gezamenlijk in staat

aangegeven bereid te zijn om als agent op te treden voor

neerwaartse spiraal definitief te kunnen doorbreken. Bovendien

achten om de crisis definitief op te lossen: (i) een steviger,

het noodfonds. Onze interpretatie hiervan is dat de ECB

ontbreken momenteel nog veel details en invullingen van de

Europees begrotingsraamwerk met beweging naar een fiscale

interventies zal doen in naam van het noodfonds en

afspraken. Positief is dat we meer in de richting van een

unie en (ii) verdere versterking van de brandgang rondom de

tussentijdse brugfinanciering zou kunnen verstrekken,

begrotingsunie bewegen, maar er blijven nog steeds

zwakke landen om financiële besmetting tegen te gaan. Alleen

aangezien het noodfonds niet over een voldoende

vraagtekens staan bij de afdwingbaarheid van het Europese

de vraag hoe Griekenland op een geloofwaardig langetermijn-

kasreserve beschikt om snel in te kunnen grijpen.

deel van de begrotingsregels. Zo ontbreekt de verschuiving

schuldpad te krijgen, bleef onbesproken. Hieronder geven wij

4. De permanente opvolger van het tijdelijke EFSF noodfonds,

van begrotingssoevereiniteit van de lidstaten naar een centrale,

het ESM (European Stability Mechanism), wordt versneld

onafhankelijke institutie en is het feit dat Groot-Brittannië zich

ingevoerd, namelijk vanaf medio 2012 in plaats van medio

heeft gedistantieerd van de afspraken een belemmerende

2013. Het cruciale verschil tussen de twee noodfondsen is de

factor in dit verband. Daarnaast is de omvang van de

Europese begrotingsregels nationaal in de wet te verankeren

kapitaalstructuur. Het EFSF heeft overheidsgaranties als basis,

brandgang in onze ogen nog altijd onvoldoende om de

op constitutioneel of gelijkwaardig niveau. Het gaat specifiek

voor het ESM wordt dat vooraf door overheden gestort

herfinanciering van de Spaanse en Italiaanse overheidsschuld

om een maximaal structureel (geschoond voor conjuncturele

kapitaal. In het bestaande ESM-verdrag worden twee

in de komende jaren te kunnen waarborgen. De bereikte

ontwikkelingen) begrotingstekort van 0,5%-BBP en een

belangrijke wijzigingen aangebracht: (i) om in noodsituaties

resultaten in dit domein zijn teleurstellend klein. De injectie in

automatisch correctiemechanisme in geval van

snel in te kunnen grijpen wordt voorgesteld om in die

het IMF is een pluspunt, maar het statement is buitengewoon

overschrijdingen.

situaties bij de stemprocedure gebruik te maken van een

vaag over hoe dit precies in zijn werk zal gaan. Ten slotte ligt er,

gekwalificeerde meerderheid (85%) in plaats van unanimiteit

zoals ook na voorgaande Eurotoppen, nog een aantal

Verdrag) wordt aangescherpt door de invoering van

en (ii) bij toekomstige hulp aan een land zullen de gangbare

blokkades op de weg van implementatie van de gemaakte

automatische sancties bij schending van de (reeds

IMF-procedures worden gevolgd ten aanzien van het

afspraken. Zo is de verbeterde stemprocedure bij noodgevallen

bestaande) 3%-BBP-grens voor het feitelijke begrotingstekort.

betrekken van de private sector bij een schuldsanering. Het

in het ESM afhankelijk van goedkeuring door het Finse

Deze sancties kunnen in de toekomst alleen nog met een

tweede punt is saillant, want een impliciete onderkenning

parlement en is het zeker niet vanzelfsprekend dat deze

gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden

van de Europese leiders dat de opgelegde vrijwillige

goedkeuring er ook komt.

tegenhouden. Ook is de intentie uitgesproken om in de

afstempeling van Griekse schulden een beleidsfout is

toekomst te werken aan een verdere fiscale integratie en een

geweest. Dit neemt overigens niet weg dat nu die weg

Het bereikte resultaat tijdens de Eurotop zal mogelijk wel

gezamenlijk economisch beleid, hoewel concrete voorstellen

eenmaal is ingeslagen, wij een verdere geloofwaardige

voldoende zijn voor de ECB om haar opkoopprogramma voor

over bijvoorbeeld harmonisatie van de vennootschaps-

afstempeling van de Griekse schuld als belangrijk element

eurozone staatsobligaties in een hogere versnelling te zetten

belastingen het op deze top niet hebben gehaald.

zien in de definitieve oplossing van deze crisis.

mocht de marktsituatie daar aanleiding toe geven. Maar het feit

de belangrijkste resultaten en een korte analyse.
1. De eurolanden hebben afgesproken om de essentie van de

2. De buitensporige-tekortenprocedure (Artikel 126 van het

3. De gemaakte afspraken op de Eurotop van 26-27 oktober

5. De EU-lidstaten hebben aangegeven een totaal aan bilaterale

dat dit waarschijnlijk ook nodig zal zijn, is uiteindelijk een teken

2011 over het EFSF (European Financial Stability Facility)

injecties van maximaal EUR 200 miljard in het IMF te

van zwakte, omdat het aangeeft dat het niet is gelukt om de

noodfonds worden nu snel ingevoerd. Het betreft hier onder

overwegen.

neerwaartse spiraal op de markten definitief te doorbreken.

andere de afspraken met betrekking tot het hefboom

Hoogstwaarschijnlijk was dit dan ook niet de laatste

element, waarbij het EFSF bij uitgifte van staatspapier een

Eurocrisistop.
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Figuur 7: Slechter voor het beter wordt
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Figuur 8:  Garantiestellingen zullen worden 
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kredietvolumes, zwakkere aandelenkoersen en
afnemend vertrouwen bij consumenten en bedrijven.
De verslechterde groeiverwachting die daaruit voortvloeit vestigt nadrukkelijker de aandacht op het feit dat
de bezuinigingen in de periferie belemmerend werken
op de belastinginkomsten van deze landen (verminderde uitgaven worden meer dan geneutraliseerd door
lagere inkomsten). Dit wakkert de onrust over de schuldensituatie nog verder aan. Om deze cirkel te
doorbreken, hebben we meer dan één oplossing nodig:
1) de Griekse schulden moeten op een houdbaar pad
worden gezet (wij denken daarbij aan een afstempeling
van zo’n 50% voor obligatiehouders in zowel de private
als de publieke sector); 2) een geloofwaardig herkapitalisatieplan voor banken die steun nodig hebben (het
herkapitalisatieplan dat op 27 oktober 2011 is overeengekomen is dat in onze ogen niet); en 3) de vorming
van een feitelijke fiscale unie (zoals eerder beargumenteerd). Dit is van groot belang, want zonder de laatste
maatregel blijft de periferie onder druk staan. Dat zou
zorgen voor verder verslechterende bankbalansen
waarmee de kans wordt vergroot dat aanvullende
herkapitalisaties nodig zijn om een stap vooruit te
kunnen zetten.
Renteverwachtingen en het ‘J-curve-effect’
Figuur 7 en figuur 8 vatten deze visie samen voor respectievelijk de swapspreads (swaprentes ten opzichte van
rendementen op Duits staatspapier) en swaprenteniveaus. De J-curve van de Duitse staatsrente zit in het
verwachte beloop van de swapspreads verwerkt. De
10-jaars swapspread neemt eerst toe door een dalende
Duitse staatsrente, om vervolgens af te nemen door de
oplopende Duitse staatsrente. Cruciaal is dat de ruimte

voor nieuwe “J-curves” buitengewoon klein is geworden
omdat zowel Spanje als Italië inmiddels slachtoffer van
besmetting zijn geworden. Tegen deze achtergrond
hebben we, enigszins heroïsch, ervoor gekozen om het
eerste kwartaal van 2012 als het omslagpunt te bestempelen, waarna de rentes voor de kernlanden zullen gaan
stijgen (en de rentecurve steiler zal worden) omdat zij
een deel van het perifere schuldenrisico op zich nemen.
Het is zeker niet ondenkbaar dat een agressiever
ingrijpen van de ECB, met potentieel ongelimiteerde
interventies, onderdeel gaat zijn van dit omslagpunt.
Wat in het verloop van de swapspreads verder
meespeelt, is het patroon in het tegenpartijrisico. Dat
tegenpartijrisico is nadrukkelijker aanwezig bij swaps
- waar doorgaans andere financiële instellingen de
tegenpartij zijn - dan bij Duits staatspapier, in het
bijzonder nu er grote nervositeit in de markten heerst
over de Europese financiële sector. Voorbij ons 'omslagpunt' verbetert de situatie op de financiële markten
echter en zal het tegenpartijrisico minder opspelen,
waardoor een lagere risico-opslag voor het tegenpartijrisico vereist is en de swapspreads kunnen dalen.
Daarentegen voorzien we een toename van lang-
lopende (30-jarige) swapspreads op basis van de
gedachte dat een post-crisis verbetering van het sentiment op de aandelenmarkten tot een afname leidt van
de druk onder pensioenfondsen om zich in te dekken
tegen toekomstige rentedalingen. Het is evenwel
mogelijk dat deze visie te agressief zal blijken, mocht
het tot een uitstel van de hervormingen in het Nederlandse pensioenstelsel komen. Deze hervormingen (wij
gaan ervan uit dat deze begin 2013 wettelijk van kracht
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Box 3: De (on)zin van eurobonds
De afgelopen jaren zijn veel voorstellen tot het gebruik van

ware het een verzekeringsmechanisme. Daardoor hoeft

Daarmee wordt het schema op termijn geheel zelffinancierend,

zogeheten ‘eurobonds’ gelanceerd (zie Eijffinger (2011) voor

men, als het ergens fout gaat, niet keer op keer de belas-

zoals een verzekeringsmaatschappij. Bijkomend voordeel

een overzicht). Dit zijn instrumenten waarmee de lidstaten van

tingbetaler in de sterke landen lastig te vallen met

hiervan voor de sterkere landen is dat het met name de

de eurozone gezamenlijk hun overheidstekorten financieren.

verzoeken om financiële steun.

zwakkere landen zijn die de premies in de loop der tijd zullen
opbrengen. De te betalen opslag is gebaseerd op fundamen-

Het probleem bij vrijwel al deze voorstellen is dat zij niet
De meeste voorstellen voldoen echter niet aan al deze eisen

tele ontwikkelingen en men kan deze beïnvloeden door beter

eurobond aan voldoen om succesvol te worden? Daarbij gaat

(Boonstra, 2011). Ook het op 23 november 2011 gepresen-

beleid te voeren.

het om de volgende zaken:

teerde “green paper” van de Europese Commissie over dit

beginnen met de vooraf te stellen vraag: waar moet een

onderwerp is op dit punt nog niet compleet. Iedere oplossing

De EMU als geheel zal zich goedkoop kunnen financieren

van de Europese problemen, dus ook het gebruik van

vanwege de enorme liquiditeit van de markt voor eurobonds.

Eurobonds moeten bijdragen aan een verbetering van de

eurobonds, begint met een beter (en beter nageleefd) Stabili-

Zelfs landen als Duitsland en Nederland zullen dan waarschijn-

begrotingsdiscipline. Zo niet, dan zal er geen breed draag-

teitspact (SGP), aangevuld met effectieve en automatische

lijk lagere fundingkosten hebben dan zij op eigen kracht

vlak voor zijn.

sancties voor landen die zich niet aan de regels houden.

kunnen bereiken.

Centrale financiering van de overheidstekorten in de EMU met

Het gebruik van eurobonds is echter geen goed crisisinstru-

Eurobonds moeten, willen zij door alle lidstaten worden

een kruiselingse garantie kan er voor zorgen dat landen

ment. Het betekent een wezenlijke verdieping van de politieke

geaccepteerd, ook voor alle landen tastbare voordelen

worden afgeschermd van fluctuaties in het marktsentiment.

integratie in Europa. En je kunt er alleen aan beginnen met

bieden.

Daarmee valt echter ook een stuk discipline weg dat, hoe slecht

landen die in principe solvabel zijn. Dus ze zullen de Griekse

3) Stabiliteit

het in het verleden ook heeft gefunctioneerd, moet worden

problemen niet gaan oplossen.

	Het gebruik van eurobonds moet landen afschermen voor

hersteld. Dit kan door de deelnemende landen een opslag te

1) Versterking budgettaire discipline

2) Voordelen voor sterke en zwakke landen

de grillen van de financiële markten. Maar waar marktdisci-

laten betalen bovenop de financieringskosten van het fonds als

Literatuur

pline afwezig is (of faalt), moeten andere disciplinerende

zij niet voldoen aan de criteria van het SGP. Deze opslag moet

• Boonstra, W.W. (2011 (1)), Can Eurobonds solve EMU’s problems?,

mechanismen worden toegevoegd.

automatisch oplopen naarmate landen verder afwijken van de

4) Zelffinancierend
Idealiter financiert een stelsel van eurobonds zichzelf als

normen van het SGP. De opbrengsten van die renteopslag
worden aan de financiële buffers van het fonds toegekend.

wordt) zal de pensioenrisico’s deels van de werkgever
naar de werknemer verschuiven. Hiermee neemt de
prikkel voor de bedrijfstakpensioenfondsen af om renteswaps met lange looptijden aan te gaan.
Kredietmarkten: een gepolariseerde situatie
Het komt niet vaak voor dat de vooruitzichten voor
bedrijven zo extreem gepolariseerd zijn als nu. Zelfs
wanneer de markten in 2012 een ‘definitieve’ oplossing
voor de schuldproblemen in de eurozone afdwingen, zal

Special Rabobank Nederland, augustus 2011;
• Eijffinger, S.C.W. (2011), Eurobonds - Concepts and Implications,
BriefingNote to the European Parliament, maart 2011.

het nog een aantal maanden duren voordat de maatregelen zijn geformaliseerd en het vertrouwen is hersteld.
Wanneer we aannemen dat de situatie op een geloofwaardige manier wordt hersteld, dan zullen niet alleen
de prijzen voor staatsobligaties, maar ook die voor
bedrijfsobligaties omhoog gaan. De economische
gevolgen van de eurocrisis - vertrouwensverlies van
zowel producenten als consumenten in het hele eurogebied en forse vermogensverliezen door beurskoersdalingen - zullen echter al steeds zwaarder op het
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bedrijfsleven drukken wanneer te lang wordt gewacht
met het uiteindelijk oplossen van de crisis. In een
scenario waarin de crisis helemaal niet wordt opgelost,
zijn de vooruitzichten uiteraard bijzonder slecht.

Figuur 9: Risico-opslagen financiële instellingen 
nemen weer toe

350

Bp

Voor bankobligaties speelt verder dat Europese banken als
uitkomst van de eurotop van eind oktober het bevel
hebben gekregen om hun kapitaalratio’s verder te
verhogen dan onder Basel III reeds was afgesproken.
Hierbij moeten zij in hun verslaglegging bovendien al
rekening houden met hogere provisies en/of afschrijvingen op exposures op perifere overheden. De meeste
banken hopen door zo veel mogelijk winstinhouding of
het verkopen van activa het uitgeven van kostbaar aandelenkapitaal te vermijden. Het alternatief is namelijk
kapitaalinjecties door overheden, wat negatief van invloed
is op de waardering van banken door de markt. Het
beperken van de kredietverlening door banken aan
bedrijven zou er zelfs voor kunnen zorgen dat de kredietkwaliteit nog verder achteruit holt, wat weer kan leiden tot
hogere kredietverliezen. Als leningen aan bedrijven niet
meer worden doorgerold, kunnen ondernemingen die in
de kern solvabel zijn, immers ook in de problemen komen.
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Figuur 10: Uitgifte door financiële instellingen
(op een netto-basis) verder teruggevallen in 2011
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De Europese schuldencrisis zorgt ook voor een ongebruikelijke tweedeling in de Europese kredietmarkten tussen
financiële instellingen en niet-financiële bedrijven. Dit
zagen we in 2008 ook al eens, maar het stak recentelijk
weer de kop op nadat de druk op de eurolanden toenam
(figuur 9). Spreads voor bankkrediet zijn zeer volatiel
geworden (in overeenstemming met hun aandelenkoersen); een aantal Franse en Italiaanse banken heeft dit
jaar een aanzienlijk deel van hun waarde op de aandelenmarkt verloren. Beleggers waren op hun hoede voor

schommelingen in de obligatiewaarderingen op de
secundaire markt. Desondanks werden zij op de primaire
markten af en toe over de streep getrokken, vooral
wanneer er een substantiële uitgiftepremie op emissies
werd aangeboden. De omzet op de primaire markt is
daarom laag geweest en de funding - in het bijzonder
voor banken - heeft het verwachte niveau niet gehaald.
Slechts enkele banken waren zeker genoeg van hun zaak
om markten voor langlopende ongedekte obligaties aan
te boren. Andere banken werden daarentegen
gedwongen om gedekte obligaties3 uit te geven. Alles bij
elkaar is de uitgifte van obligaties door financiële instellingen in 2011 verder teruggevallen (figuur 10). Sommige
beleggers hebben hun aflopende uitzettingen op financiële instellingen geherinvesteerd in niet-financiële
instellingen. In de secundaire markt voor bedrijfsobligaties lijken beleggers over het algemeen de voorkeur te
gegeven aan bedrijven die zijn gevestigd in stabiele
landen, zoals Duitsland en Nederland (zoals TenneT en
KPN), boven Franse, Italiaanse en Spaanse bedrijven.
Daarbij dient wel te worden aangetekend dat enkele
bedrijven in de EU-periferie de markt voor nieuwe
uitgiftes van bedrijfsobligaties hebben getest, wat
redelijk succesvol was wanneer daarbij een voldoende
aantrekkelijke uitgiftepremie werd geboden.
Wanneer de onzekerheid verdwijnt…
De tweedeling tussen de financiële en niet-financiële
instellingen zal aanhouden zolang de eurozonecrisis dat
ook doet. Spreads voor bankkrediet liggen momenteel
hoger dan die voor bedrijven van gelijkwaardige
kredietwaardigheid. Het omgekeerde (op zichzelf meer
gebruikelijke) patroon zullen we waarschijnlijk niet snel
zien, maar bankspreads zullen naar verwachting afnemen
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Box 4: De last, de kosten en de onzekerheid van regelgeving
Sinds het uitbreken van de financiële crisis hangt regelgeving

we niet meer regelgeving moeten invoeren dan de economie

de schuldenportefeuille. Ook dat brengt echter schade toe aan

(die duurder, zwaarder en ingrijpender van aard is) als een

aankan. De bedoeling van al deze veranderingen is immers om

de reële economie.

zwaard van Damocles boven het Europese bankensysteem.

het financiële systeem stabieler en meer zelfvoorzienend te

De bekendste van deze reguleringsmaatregelen is Basel III, dat

maken. Het zou een ramp zijn als het herstel of de groei van de

Het pakket aan nieuwe regels die moeten worden nageleefd of

vanaf 2013 van kracht zal zijn en in Europa wettelijk wordt

economie schade ondervindt van de regellast.

waarvan de naleving moet worden gecontroleerd, is enorm. Dit
zal worden gevoeld door alle banken, maar kleinere banken

vastgelegd via de Capital Requirements Directive IV. Maar dit is
Er kleven nadelen aan de herziening van de regelgeving:

zullen er naar verhouding meer last van hebben. Daar komt

hogere kosten voor implementatie, meer onzekerheid en meer

dan nog bij dat de sociaal-politieke neiging om banken te

Er zijn namelijk ook nog aanvullingen op Basel II (Basel 2.5) die

regellast voor de sector. Naast de last voor de banken

steunen fors is afgenomen. Logischerwijs neemt de kans toe

aan het begin van 2012 van kracht worden; de op 27 oktober

(waarvoor slechts weinigen in het huidige tijdsgewricht

dat individuele banken daadwerkelijk omvallen. De regelgevers

aangekondigde nieuwe regels opgesteld door de European

überhaupt nog sympathie hebben) reiken de kosten verder, tot

beroepen zich op het feit dat de nieuwe regels niet ten doel

Banking Authority (de toezichthouder op de Europese banken)

beleggers en ook de reële economie. Het is onvermijdelijk dat

hebben om het omvallen van banken te voorkomen, maar om

waaronder banken een extra kapitaalbuffer moeten opbouwen

de verhoogde kosten die nieuwe regelgeving met zich

de kosten van het omvallen van banken voor het systeem en

om hun soevereine risico’s te mitigeren; gesprekken tussen het

meebrengt uiteindelijk voor rekening zullen komen van de

de belastingbetaler te minimaliseren. Op zichzelf een valide

Basel Comité en het Financial Stability Board (FSB) van de

klanten van de banken.

uitgangspunt, maar de prijs hiervoor is naar onze mening een

nog niet alles.

toename van onzekerheid, wat op zichzelf zou kunnen leiden

G20-landen over scenario’s van bankontmanteling en (conditi-

tot systeeminstabiliteit.

onele) converteerbare obligaties3; MiFiD-II- en EMIR-verorde-

Het creëren van meer eigen vermogen, bijvoorbeeld, levert een

ningen voor handel en clearing van derivaten; de ‘Volcker rule’

bank extra kosten op, terwijl het rendement op het eigen

die onder meer handel voor eigen rekening door systeem-

vermogen afneemt (door aandelenverwatering en verminderde

Hierbij willen we graag de kanttekening plaatsen dat hoewel

banken verbiedt; en aanvullende maatregelen die nodig

hefboomwerking). Tegelijkertijd worden banken toch al onaan-

de economische situatie met op de achtergrond de voortdu-

worden geacht door nationale of Europese toezichthouders,

trekkelijkere beleggingen door de dreiging van een

rende staatsschuldencrisis onzeker blijft en er een nieuwe

zoals de transactietaks, extra en contingent kapitaal voor

neerwaartse herziening van de kredietbeoordelingen. Dit is het

recessie dreigt, de mogelijkheid bestaat dat de herziening van

systeemrelevante instellingen in Zwitserland (de ‘Swiss Finish’),

resultaat van nieuwe regels, een nog kritischere kijk op krediet-

de regelgeving wordt uitgesteld of afgezwakt. Bij de nieuwe

en het omheinen van retail bankfuncties in het VK (het Vickers

waardigheid, nieuwe aannames voor wat betreft potentiële

regelgeving voor de verzekeringsbranche (Solvency II) is dit al

rapport), om er een aantal te noemen.

steun aan systeemrelevante instellingen en doordat de krediet-

gebeurd: de invoering stond gepland voor januari 2013, maar is

beoordelaars zelf onderhevig worden aan nieuwe regulering.

met minstens een jaar uitgesteld. Wij verwachten een vergelijk-

Veranderende regelgeving is een continu proces, maar de

Het alternatief voor het aantrekken van meer kapitaal is het

bare maatregel om regellast tegen te gaan als duidelijk blijkt

vraag is waar de grens ligt. Wij zijn nog altijd van mening dat

terugschroeven van de kredietverlening en het verkleinen van

dat de regelgeving verstikkend werkt op de economie.

wanneer beleggers ervan overtuigd raken dat de banken
zijn versterkt door nieuwe regelgeving en de eurozonecrisis begint te luwen. Niet-financiële bedrijven hebben
geprofiteerd van de vlucht naar stabiliteit, maar dit kan
snel afgelopen zijn zodra winstmarges beginnen te
verkrappen en bedrijfsspecifieke risico’s weer meer
aandacht krijgen.

Voor niet-financiële bedrijven is de markt voor gesyndiceerde leningen in de afgelopen maanden een belangrijke aanvulling geweest op de beschikbare funding in de
markten voor zakelijk krediet. Ondanks dat een aantal
Europese banken sterk onder druk staat om nieuwe
middelen aan te trekken, zijn wij van mening dat stabiele,
kredietwaardige bedrijven toegang tot substantiële
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Figuur 11: Druk op de dollar door Fed’s QE
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Figuur 12: Yen-sterkte is grotendeels 
dollarzwakte
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leningen zullen blijven houden (maar wel tegen hogere
tarieven). Dit is belangrijk omdat dit de basis vormt voor
de opgaande conjunctuur van investeringen en
overnames, voorop gesteld dat de eurozonecrisis wordt
opgelost. Onze verwachting is dat bedrijfsspecifieke
risico’s in 2012 beginnen te stijgen wanneer winstmarges
vermoedelijk hun hoogtepunt bereiken. Gelukkig zijn de
meeste sectoren klaar met de heropbouw van hun
balansen en zijn de geldreserves groeiende.
Valutamarkten: de veerkracht van de euro
In het financiële-marktengeweld van de afgelopen jaren
heeft de euro meer veerkracht getoond dan menigeen
had verwacht. Nadat Griekenland eind 2009 toegaf dat
de begroting niet op orde was, breidde de staatsschuldencrisis zich in rap tempo uit naar het hart van de
Europese Monetaire Unie. De druk op verschillende
delen van de eurozone viel telkens af te lezen aan de
rente op staatsobligaties. Toch bleek de euro op de
valutamarkten opvallend veerkrachtig onder de schuldencrisis, getuige de koers van de euro/dollar.
Optimisme over het vermogen van eurozone-politici
om een definitieve oplossing te vinden gaf de euro een
aantal malen een steuntje in de rug. Sinds medio 2010
lijkt de zwakke positie van de Amerikaanse dollar echter
een aannemelijkere verklaring voor de ogenschijnlijke
veerkracht van het eurodollar valutapaar.
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De eerste fase van de Griekse crisis (in de eerste helft
van 2010) had duidelijk een negatief effect op het
vertrouwen in de euro. De Amerikaanse dollar profiteerde van de onzekerheid in deze periode. Tussen juni
2010 en mei 2011 verloor de dollarindex4 echter 18%
van zijn waarde. In september vocht de Amerikaanse

dollar zich terug toen de crisis in de eurozone verergerde en de liquiditeitsvraag toenam, maar de zwakke
grondslag van de Amerikaanse dollar zorgt nog steeds
voor een beperkt neerwaarts potentieel van het
eurodollar valutapaar.
Tot begin september 2011 was de Amerikaanse dollar
van alle G10-landen de slechtst presterende munteenheid in het lopende jaar. Gedurende het jaar werd de
dollar geplaagd door een teleurstellend laag groeicijfer
in de VS en een zeer soepel monetair beleid. Deze
factoren verdwenen in september naar de achtergrond
toen beleggers door de verergering van de crisis in de
eurozone werden gedwongen om op zoek te gaan naar
liquiditeit en vermogensbehoud voorop te stellen. De
grondslag van de dollar is echter nog steeds zwak.
Hoewel de Verenigde Staten een recessie technisch
gezien ontlopen, zal de alomtegenwoordige hoge
werkloosheid (een record in de geschiedenis van het
land) er waarschijnlijk toe leiden dat de Fed volgend jaar
opnieuw naar de mogelijkheid van kwantitatieve verruiming gaat kijken. Nu de ECB opnieuw overgaat tot
verruiming zijn de rentes in de eurozone wat minder
aantrekkelijk geworden ten opzichte van de Amerikaanse rentes, maar nog altijd blijft de rente in het
eurogebied hoger (figuur 11).
De reeks crisismomenten die nodig is om politieke
leiders in de eurozone ertoe te dwingen om te kiezen
voor een fiscale unie, zal resulteren in volatiliteit van de
euro/dollarkoers en een op korte termijn duidelijk
neerwaarts potentieel. Maar uitgaande van een structurele oplossing voor de crisis in de loop van 2012
verwachten wij dat de markt haar focus uiteindelijk
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weer zal verleggen naar de - wellicht zelfs grotere problemen in de VS. Tegen deze achtergrond
verwachten wij dat de euro/dollar aan het einde van
2012 weer rond de 1,45 staat.

Figuur 13: Besluit Zwitserse centrale bank 
heeft speelveld yen veranderd
USD

USD

1,2

95
93

1,1

91
89

1,0

87

0,9

85
83

0,8

81
79

0,7

77
75

0,6

nov/09

mei/10

nov/10

mei/11

USD/CHF (r)

USD/JPY (l)

Bron: Reuters EcoWin

Figuur 14: Bank of England zoekt de grenzen op
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Japan doet eenzijdige interventie
De Zwitserse centrale bank kondigde in september
maatregelen aan om te voorkomen dat de EUR/
CHF-koers onder de 1,20 zou zakken. Deze mededeling
was van grote invloed op de Japanse yen, die daarmee
nog sterker het imago van een veilige haven kreeg. De
EUR/JPY-koers daalde in de loop van september en
weerspiegelde daarmee de verhoogde druk vanuit de
eurozone. Hoewel spreiding van activiteit buiten Japan
voor sommige Japanse bedrijven de schok van de hoge
yen heeft opgevangen (figuur 12), wordt het steeds
duidelijker dat de hoge stand van de yen nadelige
gevolgen heeft voor veel Japanse exporteurs. De sterke
yen zorgde in september en oktober voor aanhoudend
protest van de kant van Japanse politici en beleidsbepalers. Dit leidde tot een aanzienlijke directe valutainterventie eind oktober. Strikt genomen bedienen de
Japanse en Zwitserse autoriteiten zich hiermee van
koersmanipulatie, maar we mogen niet vergeten dat
externe factoren de waarde van hun valuta’s hebben
opgestuwd (figuur 13). Uiteindelijk zal de yen zakken
door verminderde druk op de eurozone en herstel van
de risicobereidheid onder beleggers. In de tussentijd
zullen de Japanse autoriteiten ervoor zorgen dat de
markten de dreiging van interventie in hun achterhoofd
blijven houden. Wij verwachten dat de USD/JPY-koers
de komende drie maanden stabiel blijft en over langere
tijd licht zal stijgen. De EUR/JPY-koers kan op korte
termijn verder onder druk komen te staan door de inten-

sivering van de eurozonecrisis maar wij verwachten ook
hier op een 12-maandstermijn een stijging van de euro.
Coherent overheidsbeleid en bezuinigingsplan
ondersteunen Britse pond
Sinds medio 2011 hebben de schommelingen in de
EUR/GBP-koers binnen een beperkte bandbreedte
plaatsgevonden, hoewel het valutapaar per saldo licht is
gedaald als gevolg van de eurocrisis. Op korte termijn
bestaat uiteraard het risico dat deze kortetermijntrend
zich doorzet bij intensivering van de schuldencrisis in
de eurozone. Op zichzelf bezien is de grondslag van het
pond echter zwak. De munt heeft te maken met
langzame groei, hoge inflatie, zeer zwakke overheidsfinanciën en een centrale bank die opnieuw tot verruimingsmaatregelen is overgegaan (figuur 14). In vergelijking met de eurozone profiteert het Verenigd Koninklijk
echter van één overheid en een coherent plan voor
begrotingsconsolidatie. Het land heeft weliswaar nog
niet veel echte vorderingen gemaakt met het inperken
van het overheidstekort, maar het is genoeg gebleken,
samen met de AAA status, om gezien te worden als een
veilige haven met betrekking tot staatsobligaties. Dit
zou voldoende moeten zijn om het pond te steunen,
zelfs wanneer de Bank of England ervoor kiest om
volgend jaar haar programma voor kwantitatieve verruiming uit te breiden.
Eurozone: schuldencrisis drukt groeivooruitzichten
In een omgeving van toegenomen onzekerheid zijn er
ook steeds meer signalen dat de Europese schuldencrisis via verschillende kanalen nadrukkelijk haar tol eist
van de economische dynamiek. In de eurozone kon de
sterke start van 2011 al niet worden voortgezet in de
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Figuur 15: Ombuigingen in eurozone
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Figuur 16: Traag economisch herstel
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sinds de crisis stappen om hun hoge schuldenlast
omlaag te brengen. Dit proces zal de komende jaren de
groei van de binnenlandse bestedingen in die regio
blijven remmen, zie ook het speciale onderwerp ‘EMU
na 2012’ elders in deze brochure. Daarnaast is het
monetaire beleid nauwelijks nog in staat de economie
Slecht uit de startblokken…
De economische uitgangspositie van de eurozone voor verder te stimuleren. Meer hierover in de paragraaf 'ECB'
verderop in deze tekst. De moeizame uitgangspositie
2012 is relatief zwak. Een belangrijke reden hiervoor is
de zeer beperkte begrotings- en monetaire speelruimte. van de eurozone blijkt uit het trage herstel na de crisis.
Na stevig overheidsingrijpen tijdens en na de financiële De economische activiteit lag in het derde kwartaal van
2011 nog altijd 1,8% lager dan de top in het eerste
crisis halen de Europese overheden sinds 2010 de
broekriem aan. De verbetering van het structurele tekort kwartaal van 2008 (figuur 16) en zal met de door ons
is met name groot in de periferie, maar alle eurozonelid- voorziene ½% groei van het BBP-volume in 2012 aan
het einde van dat jaar - vijf jaar na aanvang van de Grote
staten hebben voor 2012 ombuigingen aangekondigd
Recessie - nog steeds 0,9% lager liggen dan destijds.
(figuur 15). Niet alleen de groei van de overheidsbestedingen zal komend jaar beperkt zijn. Ook bedrijven en
…de buitenlandse rugwind is gaan liggen…
huishoudens in de periferie van de eurozone zetten
De zwakke uitgangspositie van de eurozone is duidelijk
zichtbaar omdat de groeibijdrage van de netto handel
Figuur 17: Netto handel als groeimotor
in 2011 is afgezwakt. Vanaf medio 2009 was de netto
handel de belangrijkste groeimotor van het herstel in de
eurozone (figuur 17). In 2011 is de wereldhandel echter
%
gestagneerd, voornamelijk omdat een aantal Aziatische
2
Bijdragen aan de groei van het BBP
landen tegen de grenzen van de groei in hun produc1
tiecapaciteit lijkt aan te lopen. Daarnaast hadden de
0
verstoringen in de productieketens door de aardbeving
-1
in Japan een negatief effect op de groei van de wereld-2
handel. Wij verwachten echter dat de buitenlandse
-3
markten in de loop van 2012 hun periode van overver00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
hitting achter zich laten en kunnen doorgroeien, al zal
BBP-groei
Particuliere consumptie
Overheidsconsumptie
die groei in vergelijking met hun eigen verleden ook
Investeringen
Netto handel + voorraadvorming
tegenvallen. Dit zal dan via groei van de buitenlandse
vraag ondersteuning bieden aan het economische
Bron: Rabobank, Reuters Ecowin
herstel van de eurozone. Meer over de vooruitzichten
rest van het jaar. De vaart, zowel in de zuidelijke als in de
noordelijke lidstaten, verdwijnt in elk geval begin 2012
verder uit het economisch herstel. Zoals bij hordenlopen blijft ook de kans op struikelen daarbij aanwezig.
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Verschil vanaf top (08K1)

Bron: Reuters Ecowin, Rabobank
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van de Aziatische economieën in de paragraaf 'Azië'
verderop in deze tekst. Daarnaast is de waardedaling
van de euro ondanks de crisis zeer beperkt gebleven,
waardoor vanuit die hoek maar weinig ondersteuning
komt voor de export.

Figuur 18: Bezettingsgraad remt investeringen
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…en de eigen conditie boet aan kracht in…
De afhankelijkheid van de buitenlandse vraag wordt in
2012 groter omdat de binnenlandse bestedingen in de
gehele unie verder onder druk komen te staan. De
noodzakelijke schuldafbouw resulteerde al in magere
bestedingsgroei in de zuidelijke lidstaten. De hoop was
daarom gevestigd op de financieel gezonde private
sector in de noordelijke lidstaten. Het bedrijfsleven in de
noordelijke lidstaten wist de groei tot aan het eerste
kwartaal van 2011 te ondersteunen via een toename
van de investeringen. Een inmiddels weer dalende

Figuur 19: Consument toont zich somber

Figuur 20: Maakindustrie naar krimp
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bezettingsgraad in de maakindustrie (figuur 18) en de
onzekerheid van de schuldencrisis scheppen echter een
mager investeringsklimaat voor de komende kwartalen.
De consument in de noordelijke lidstaten houdt sinds
de crisis de hand op de knip. Naast het effect van de
bezuinigingen op zijn koopkracht, resulteren dalende
Europese beurzen, via negatieve vermogenseffecten, in
een zeer magere consumptiegroei. Consumenten
maken zich daarnaast in toenemende mate zorgen over
de economische vooruitzichten en de werkloosheid in
de eurozone (figuur 19). Een zeldzaam lichtpuntje is de
verwachte daling van de inflatie, die de koopkracht in
2012 zal ondersteunen. De wegvallende positieve
bijdragen van voedsel- en energieprijzen, in combinatie
met een blijvend lage kerninflatie, resulteren naar
verwachting in een gemiddelde prijsstijging in 2012 van
1½%.
…de schuldencrisis werpt extra hordes op
De zwakke binnenlandse dynamiek en de stagnatie in
de wereldhandel brachten sinds het tweede kwartaal
van 2011 al een stevige groeivertraging teweeg in de
eurozone. Daarbovenop neemt de Europese schuldencrisis sinds de zomer proporties aan waarbij zwaardere
implicaties voor de reële economie onvermijdelijk zijn.
Naast de effecten van de forse daling van het consumenten- en producentenvertrouwen sinds augustus
kan de spanning in het Europese bancaire systeem
leiden tot een lagere groei van de kredietverlening. De
bancaire kredietverleningsenquête van de ECB laat zien
dat kredietverstekkers in de eurozone in het vierde
kwartaal van 2011 hun kredieteisen hebben aangescherpt. De extra horde die de schuldencrisis zo
opwerpt, verzwakt tevens het sentiment van inkoop-
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Tabel 1: Kerngegevens eurozone
2010

jaar-op-jaar mutatie in %

2011

2012

		
Bruto Binnenlands Product

1,8

1½

½

Particuliere consumptie

0,9

½

½

Overheidsbestedingen

0,2

¼

-½

Private investeringen

-0,3

2¼

0

Goederen- en dienstenuitvoer

10,8

6½

3½

Goederen- en diensteninvoer

9,0

5

3½

			
Consumentenprijsindex
Werkloosheid (% beroepsbevolking)

1,6

2½

1½

10,1

10

10½

Bron: Rabobank, Reuters EcoWin

Figuur 21: Bancaire spanningen lopen weer op
Bp
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managers dermate dat de maakindustrie in het vierde
kwartaal van 2011 waarschijnlijk gaat krimpen (figuur 20).
Diverse (voorlopende) indicatoren geven aan dat de
kans op een - zij het relatief milde - recessie eind
2011-begin 2012 aanzienlijk is. Als de lagere groei
dwingt tot harde aanvullende overheidsbezuinigingen,
kan een negatieve spiraal zelfs zorgen voor een langere
periode van economische stagnatie of krimp. Indien de
euroleiders er niet in slagen om de crisis uiteindelijk te
bezweren, kan de economie via bovenstaande kanalen
zelfs in een zeer zware en diepe recessie geraken.
Zoals wij in onze Visie op 2010 en wederom in de Visie
op 2011 hebben uitgelegd, zou het zeer waardevol zijn
als beleidsmakers in de noordelijke lidstaten, via
gematigde bezuinigingen en loonstijgingen, hun (begrotings)ruimte benutten om de bestedingen te stimuleren.
Zelfs als beleidsmakers er in slagen om de crisis het
hoofd te bieden, zal de schuldafbouw in de periferie de
bestedingen namelijk gedurende lange tijd onder druk
blijven zetten. Meer hierover in het speciale onderwerp
‘EMU na 2012’ elders in deze visiebrochure. De gewenste
beleidscoördinatie komt echter nog altijd niet van de
grond, waardoor het economische herstel in het eurogebied langzamer zal blijven verlopen dan nodig.
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ECB: grensoverschrijdend centraal bankieren
De uitbarsting van de Europese schuldencrisis heeft de
ECB voor de grootste uitdagingen in haar bestaan
geplaatst. Grenzen werden in 2011 overschreden met
de aankopen van Spaans en Italiaans staatspapier. Maar
de crisis is niet voorbij en in 2012 zal meer dan ooit de
vraag worden gesteld waar de nieuwe grenzen eigenlijk
komen te liggen.

In de eerste helft van 2011 had het economische herstel
in de eurozone de overhand en nam de inflatie gestaag
toe. De ECB verhoogde tot tweemaal toe de rente. Maar
al in de loop van het tweede kwartaal kwamen er
haarscheurtjes in het herstel en verschoof de schuldencrisis steeds meer naar de kern van de eurozone. Begin
augustus ging de ECB over tot aankoop van Spaans en
Italiaans overheidspapier. De verwevenheid van het
financiële systeem, in het bijzonder de uitzettingen van
de banken in de periferie, zorgden voor toenemende
interbancaire spanningen (figuur 21). Net als eerder bij
de kleine perifere lidstaten zagen we een toenemend
beroep van de Italiaanse banken op de liquiditeitsfaciliteiten van de ECB. In oktober kondigde de ECB een
aantal lange liquiditeitsoperaties aan en een uitbreiding
van het covered bonds opkoopprogramma met EUR 40
mrd. Om uiteindelijk bij het aantreden van Mario Draghi
over te gaan tot het verlagen van het beleidstarief
(figuur 22).
Wat zit er nog in het vat en waar liggen de grenzen van
het beleid?
Een somber economisch vooruitzicht in combinatie met
een stevige terugval van de inflatie in de loop van 2012
(figuur 23) zal voor de ECB voldoende zijn om haar
beleidsrente op het accommoderende niveau van 1% te
houden gedurende 2011. Dit tempert de neerwaartse
risico’s van de schuldencrisis op het vertrouwen onder
huishoudens en bedrijven en geeft de economie de
ruimte om te kunnen herstellen als het vertrouwen
terugkeert. Daarnaast zal de ECB het bankwezen blijven
steunen met ruim liquiditeitsbeleid. De korte geldmarktrentes blijven daarom onder het officiële beleidstarief
liggen.
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Bron: Reuters EcoWin

Tegen de achtergrond van het grensoverschrijdende
karakter van de maatregelen in het afgelopen jaar en de
grote uitdagingen die in het verschiet liggen, roept dit
de vraag op of er eigenlijk nog wel limieten zijn.
Misschien kunnen we het maar beter hordes noemen.
Vanuit de gedachte van een “strikte scheiding tussen
het conventionele en onconventionele beleid” ligt er in
onze ogen een vrij stevige horde bij verlaging van het
beleidstarief tot beneden 1%, mits we niet in een
situatie van diepe recessie en/of deflatie geraken.
De liquiditeitssteun aan de banken heeft daarentegen
nog niet de proporties bereikt die we zagen in de
nadagen van de Lehman-crisis (figuur 24). Dit is nog
altijd een potent wapen om de stabiliteit van het
Europese bankwezen te bewaken en te bewaren. Met
het oog op de verschuiving van de crisis van de kleine
perifere lidstaten naar Spanje en Italië zal de ECB dit

Figuur 23: Inflatie is over de top

Figuur 24: Nog ruimte in liquiditeitssteun

Figuur 22: Ook ECB is (weer) om
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wapen blijven gebruiken. De rek zit dan vooral in de
sfeer van langere looptijden en speciale liquiditeitssteun
door nationale centrale banken. Ook een verruiming
van de onderpandeisen behoort tot de mogelijkheden,
iets wat vooral gunstig kan zijn voor kleinere financiële
instellingen6. In het uiterste geval van een ‘bank run’ kan
de ECB de “Bazooka optie”, zoals geopperd door George
Soros, overwegen: garanderen dat er geen bank failliet
zal gaan.
Gaat de ECB voor de ‘nucleaire optie’ in 2012?
Het meest heikele punt ligt echter bij het opkoopprogramma voor staatspapier dat de ECB in mei 2010 heeft
geïntroduceerd. Naast het kredietrisico (box 5) brengt
dit programma een lange-termijn-inflatierisico met zich
mee. Daarom heeft de ECB besloten om haar obligatieopkopen volledig te steriliseren met behulp van de
uitgifte van wekelijkse deposito’s. Zo blijft zij binnen de
grenzen van haar primaire mandaat, het handhaven van
de prijsstabiliteit. Hieraan kleven echter wel bezwaren.
Als de ECB teveel liquiditeit in het bankwezen zou injecteren dan zou zij - bij een terugkeer naar normale
marktomstandigheden - op problemen kunnen stuiten
bij het steriliseren van grote bedragen7.
Waar de limiet exact ligt, is moeilijk te becijferen, maar
wij zien een eerste ‘natuurlijke grens’ bij 300 miljard,
omdat er daarboven meer liquiditeit in het bancaire
systeem wordt gepompt dan strikt noodzakelijk voor de
liquiditeitsbehoefte van de banken onder normale
omstandigheden. Er volgt dan natuurlijk nog een enorm
grijs gebied, maar voordat we daarin zijn beland, zal de
discussie binnen en buiten de Beleidsraad waarschijnlijk
al snel verhevigen.
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Box 5: Kredietrisico’s van steunaankopen in het Eurosysteem
Sinds mei 2010 heeft het Eurosysteem geïntervenieerd in de

aannames doen over de timing en aankoopprijs van de

secundaire markten voor overheidspapier. Deze aankopen

obligaties, komen wij bij de huidige marktprijzen op een

brengen twee risico’s met zich mee. Ten eerste kan een

papieren verlies van ongeveer EUR 35 mrd.

Figuur 25: Recente aankopen leiden naar Rome

langdurige toename van de liquiditeit in het financiële systeem,
als deze haar weg vindt in het economische verkeer, leiden tot

Als de Griekse overheid massaal in gebreke blijft - wat niet

hogere inflatie. De ECB heeft daarom besloten de gecreëerde

bepaald ondenkbaar is - zou het Eurosysteem volgens onze

liquiditeit wekelijks weer op te dweilen door middel van

schatting zo’n 20 mrd aan daadwerkelijke verliezen moeten

deposito’s (sterilisatie). Ten tweede brengen de aankopen een

boeken. In verhouding tot het balanstotaal van het

kredietrisico met zich mee; bij wanbetaling zou immers ook het

Eurosysteem (EUR 2,3 biljoen) valt dit natuurlijk erg mee, ook als

Eurosysteem verliezen moeten boeken. Wij concentreren ons

we bedenken dat er zeer grote boekwinsten zijn gemaakt in de

hieronder op dit laatste aspect.

goudvoorraad (naar onze schatting 79 mrd in 2011, figuur 26).
Maar ten opzichte van het kapitaal en de reserves van het

De ECB heeft eind 2010 besloten om haar obligatieaankopen

Eurosysteem van EUR 81,5 mrd is het wel degelijk materieel.

te waarderen tegen de aankoopprijs en niet tegen de markt

Het is dan ook geen toeval dat de ECB in het afgelopen jaar zo

waarde (zoals met de goud- en deviezenvoorraad). Verliezen

heeft gehamerd op het voorkomen van een dergelijk scenario.
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volgens de boekhoudregels lopen deze via de winst- en

In een dramatisch scenario van een domino aan

verliesrekening. De ECB-statuten zijn niet erg helder over hoe

wanbetalingen, bijvoorbeeld via Portugal en Ierland en

dit precies in zijn werk gaat, mede omdat het grotendeels

mogelijk zelfs naar Spanje en Italië , zouden de kredietverliezen

nationale centrale banken zijn die aankopen hebben gedaan.

een zeer aanzienlijke hap uit het kapitaal van het Eurosysteem

Onze interpretatie is echter dat verliezen pro rata over het

kunnen nemen. Uiteindelijk draait de belastingbetaler hier voor

Eurosysteem worden omgeslagen.

op. In die zin kan het aankoopprogramma van de ECB dan ook

Bron: Rabobank, Reuters EcoWin
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als een vorm van een ‘fiscale unie in het klein’ worden gezien.

Figuur 26: ECB wint op goud
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De ECB zal de eurozonelidstaten onder grote druk
blijven zetten om het niet zover te laten komen. Maar
als puntje bij paaltje komt en de financiële stabiliteit
echt in het geding is, omdat Europese leiders er niet in
(willen) slagen een tijdige en allesomvattende oplossing
te forceren, blijft er voor de ECB weinig anders over dan
voor de ‘nucleaire optie’ te kiezen, waarin zij aangeeft
bereid te zijn tot onbeperkte opkoop van eurozoneoverheidspapier8.

Figuur 27: Herstel in de context van de
financiële crisis…
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Figuur 28: … verloopt in VK trager dan in 
jaren ‘30

Verenigd Koninkrijk: pijnlijke budgettaire aanpassing
Het fletse herstel van de Britse economie in 2011 komt
niet als een verrassing. Vorig jaar gaven we in onze Visie
op 2011 al aan dat de forse budgettaire maatregelen
het broze herstel zouden belemmeren. Het is hierbij
opmerkelijk dat de extreem trage voortgang van activiteit niet enkel te wijten is aan de financiële crisis
Figuur 29: Zwak pond helpt nog niet
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(figuur 27). Het economische herstel is zelfs nog zwakker
dan tijdens de Grote Depressie (figuur 28).
De vraag is dus: waarom heeft de regering zulke ingrijpende bezuinigingsmaatregelen genomen terwijl het
van tevoren duidelijk was dat dit zeer pijnlijk zou
worden? Zij nam deze beslissing om haar AAA-status
veilig te stellen en om te voorkomen dat het Britse
staatspapier bij obligatiebeleggers uit de gratie zou
geraken. Daarnaast was er de hoop dat er compenserende groeistimulansen zouden komen vanuit de
huishoudbestedingen, de uitvoer en het monetaire
beleid. Geen van allen hebben deze hoopvolle verwachting tot dusver ingelost.
Ten eerste hoopten beleidsmakers dat consumenten op
magische wijze het gat zouden dichten dat de overheid
als gevolg van haar bezuinigingen liet vallen, terwijl zij
ondertussen hun beschadigde balansen repareerden.
Dat bleek teveel gevraagd, aangezien de consument te
maken kreeg met dalende reële lonen, dalende vermogens en een zwakke arbeidsmarkt. Ten tweede hoopte
men dat een sterke exportgroei de impact van de bezuinigingsmaatregelen (gedeeltelijk) zou neutraliseren. Dit
gebeurde namelijk ook tijdens de laatste grote periode
van budgettaire maatregelen (halverwege de jaren
negentig). Minister van Financiën George Osborne wist
het bondig uit te drukken: “Wat je verliest aan overheidsbestedingen, win je terug aan export”. Uit figuur 29 blijkt
echter dat de handelsgewogen wisselkoers van het
Verenigd Koninkrijk (gecorrigeerd voor inflatie) van alle
ontwikkelde economieën de grootste depreciatie sinds
2008 laat zien, maar dat de Britse uitvoer daar nauwelijks
door is opgeleefd.

22

ı Visie op 2012 ı Hoe rekbaar is de economie? ı

ı Internationaal ı

Naar inhoud

Figuur 30: Effecten QE2 nog niet zichtbaar
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Rabo's Financiële Condities Index (RFCI)
(standaardafwijking van het gemiddelde)

3
2

Verkappende
omstandigheden

1
0
-1
-2

The FCI omvat:
• de TED marge (3m LIBOR/EURIBOR tarief min 3m schatkistpapier),
• de swap marge (10jr swaprente min 10jr rente op staatsobligaties),
• de handelsgewogen wisselkoers en
• de aandelenkoersen (S&P500, FTSE100, Euro STOXX600).
Alle indicatoren zijn gestandaardiseerd en hebben een gelijk gewicht

-3
00

01
VS

02
VK

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Eurozone

Bron: Rabobank, Reuters EcoWin

Tabel 2: Kerngegevens Verenigd Koninkrijk
2010

2011

2012

Bruto Binnenlands Product

1,4

1

1

Particuliere consumptie

0,7

-½

¼

Overheidsbestedingen

1,3

½

-1¼

Private investeringen

3,7

1¼

5

Goederen- en dienstenuitvoer

5,2

6¼

5¼

Goederen- en diensteninvoer

8,8

1¼

2

Consumentenprijsindex

3,3

4¼

2

Werkloosheid (% beroepsbevolking)

8,0

7¾

8¼

jaar-op-jaar mutatie in %

Bron: Rabobank, Reuters EcoWin

Wanneer deze twee maatregelen niet het gewenste
resultaat zouden opleveren, had men nog een derde
optie achter de hand om de groei te ondersteunen,
namelijk een tweede ronde van kwantitatieve verruiming (QE2). Na een maandenlange discussie kwam het
monetaire beleidscomité van de Bank of England tot de
conclusie dat het met zulke sterke tegenslag een goed
idee is om QE2 in gang te zetten. Het aankoopprogramma is met 75 miljard pond uitgebreid. Betekent dit
dan ook dat de economische stagnatie voorbij is en we
de champagne open kunnen trekken? Daar kunnen we
kort over zijn: nee. Hoewel het duidelijk nog te vroeg is
om het succes van QE2 te beoordelen, is het al wel
duidelijk dat de financiële condities nauwelijks zijn
verbeterd, hoewel er tot nu toe voor 15 miljard pond is
aangekocht (figuur 30). Dit is geen verrassing; de rente
en de wisselkoers bevinden zich immers al bijna op een
historisch dieptepunt. Vooruitkijkend is het nog maar de
vraag of QE2 volstaat om de kredietschepping op gang
te brengen. Britse banken zullen de kredietloketten
zeker niet verder openzetten, aangezien er tegelijkertijd
van hen wordt geëist, als onderdeel van de Eurotopbeslissingen van 26-27 oktober, dat ze extra kapitaal
aanhouden9. Het comité kan slechts hopen dat de
consument door zijn beleid spontaan meer gaat consumeren, waardoor de economie in een positieve spiraal
terechtkomt waarin het vertrouwen terugkeert, de
vermogensprijzen stijgen en de groei wordt versterkt.
Het kan ijdele hoop blijken.
Alles bij elkaar genomen zijn we in elk geval gerustgesteld door het feit dat het comité zijn verantwoordelijkheid neemt bij het ondersteunen van de groei, maar we
denken niet dat QE, hoe groot of klein ook, voldoende is

om de vooruitzichten wezenlijk te veranderen zonder
ingrijpende heroverweging van het overheidsbeleid
(dat wil zeggen een tragere doorvoering van de
budgettaire maatregelen die eventueel kan worden
gecombineerd met tijdelijke belastingverlagingen). Tot
nog toe ziet het er echter niet naar uit dat minister
Osborne van zijn “plan A” (of beter gezegd “plan AAA”)
af zal stappen. Dit plan houdt in dat het tekort sterk
wordt teruggebracht om de zo gevreesde obligatiemarkten gunstig gestemd te houden. Kortom, de
huidige zwakte van de voornaamste Britse leidende
indicatoren in combinatie met onze verwachting dat de
zwakkere buitenlandse vraag aan zal blijven houden,
brengt ons ertoe onze verwachtingen voor de BBP-groei
naar beneden bij te stellen tot 1% in 2011 en 2012.
Bij deze ongunstige vooruitzichten is er nog steeds
sprake van een neerwaarts risico. Het behoeft dan ook
geen betoog dat we verwachten dat de rente van de
Bank of England in heel 2012 op ½% zal blijven staan.
Verenigde Staten: doormodderen
In vergelijking met de Europese “schuldencrisis” is de
situatie in de VS ogenschijnlijk een oase van rust. Zo
heeft de Amerikaanse economie na de recessie een
onafgebroken groei laten zien, werd tot twee keer toe
een ‘dubbele dip’ vermeden en kwam Amerika met de
schrik vrij. Schijn bedriegt echter, want de economie is
tot nu toe slechts sterk genoeg gebleken om een
nieuwe recessie te vermijden, maar tegelijkertijd te zwak
om de schade van de meest recente recessie te
herstellen. Terwijl het bedrijfsleven er weer goed voor
staat na de keiharde kostenreducties tijdens en vlak na
de recessie, zitten veel Amerikanen nog werkloos thuis.
De werkloosheid bedroeg in oktober 2011 nog 9,0%
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(figuur 31). Bovendien heeft de gemiddelde huiseigenaar een flink vermogensverlies geleden sinds de
hoogtijdagen op de huizenmarkt: de huizenprijzen
liggen nu 32% lager dan de piek in 2006 (figuur 32). Het
huishoudboekje van de consument is nog lang niet op
orde, waardoor hij minder gemakkelijk geld uitgeeft dan
voor de recessie. Het gevolg is een matige economische
groei, ook in 2012.

Figuur 31: Werkloosheid daalt nauwelijks
% v/d beroepsbevolking
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Figuur 32: Huizenvermogen verdampt
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Begrotingsbeleid: van steun in de rug tot blok aan het been
Maar ook het huishoudboekje van de overheid is serieus
uit het lood geslagen. De overheidsfinanciën waren al
weinig houdbaar voor de recessie. Door de vergrijzing
en de stijging van de kosten van de gezondheidszorg
gaan Social Security en Medicare de komende jaren
steeds meer korten. Daar bovenop heeft de recessie het
begrotingstekort flink opgestuwd, door tegenvallende
belastinginkomsten en grote stimuleringspakketten. De
Democraten en Republikeinen zijn het echter fundamenteel oneens over de manier waarop de overheidsfinanciën moeten worden gesaneerd. De Democraten
willen wel bezuinigen, maar daarnaast ook de belastingen verhogen. De Republikeinen zijn faliekant tegen
belastingverhogingen en zetten dan ook volledig in op
bezuinigingen. In augustus 2011 werd een akkoord
gesloten om minimaal $ 2.100 miljard te bezuinigen
over een periode van tien jaar, waarbij de invulling
grotendeels werd doorgeschoven naar november en
december 2011. Dit bedrag was, ongeacht de invulling,
onvoldoende voor kredietbeoordelaar Standard &
Poor’s, die dan ook besloot om Amerikaanse overheidsobligaties de AAA-status te ontnemen en deze de
AA+-status toe te kennen. De ruimte voor nieuwe
stimuleringspakketten is daarom beperkt. Bovendien

lijken de partijen tot de verkiezingen in november 2012
niet meer in staat tot compromissen. Het begrotingsbeleid kan dus niet meer worden ingezet om de
economie te stimuleren. Integendeel, de bezuinigingen
zullen eerder een blok aan het been van het herstel zijn.
Dat betekent dat er vanaf 2013 automatisch een van
tevoren afgesproken pakket van bezuinigingen van
kracht wordt. Dat komt dan nog bovenop de negatieve
effecten die de verwachte recessie in de eurozone al op
de Amerikaanse uitvoer zal uitoefenen. Daarom
verwachten we dat de economische groei in 2012 nog
iets lager zal uitvallen dan in 2011.
Fed haalt alles uit de kast
Aangezien de mogelijkheden van de overheid beperkt
zijn, is het vooral de centrale bank die de economische
groei van extra impulsen probeert te voorzien, ondanks
het bereiken van de ondergrens van de beleidsrente.
Inmiddels hebben we twee rondes van kwantitatieve
verruiming achter de rug en in september 2011 werd
‘Operation Twist’ ingezet, waarbij de Fed tot medio
2012 de langere kapitaalmarktrentes verder omlaag
probeert te brengen, ten koste van hogere rentes aan
de korte kant. Bovendien denken wij dat de Fed haar
uitgesproken verwachting dat de beleidsrente tot
tenminste medio 2013 extreem laag zal blijven, in het
begin van 2012 afhankelijk zal maken van economische
ontwikkelingen, zoals werkloosheid en (kern)inflatie. Op
basis van de huidige projecties van de beleidsraad zal
de eerste beleidsrenteverhoging waarschijnlijk pas in
2014 plaatsvinden. Daarnaast verwachten we dat de
Fed in de loop van 2012 zal overgaan tot een derde
ronde van kwantitatieve verruiming (QE3). Door het
uitblijven van een ‘dubbele dip’ in het derde kwartaal
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van 2011 en het beperkte deflatierisico (figuur 33) - een
cruciale voorwaarde voor QE3 voor de meerderheid in
de beleidsraad van de Fed - is de urgentie om over te
gaan tot QE3 weliswaar tijdelijk afgenomen, maar de
inflatie zal naar verwachting sterk afnemen in de loop
van 2012, mede als gevolg van de stabilisatie van de
olieprijzen. Bovendien voorzien we opnieuw een jaar
met, voor Amerikaanse begrippen, zeer zwakke groei.

Figuur 33: Deflatierisico voor nu afwezig
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Nog altijd een vertrouwde haven
Ondanks het verlies van de AAA-status bij kredietbeoordelaar Standard & Poor’s fungeert de markt voor Amerikaanse overheidsobligaties nog steeds als een veilige, of
misschien beter gezegd, vertrouwde haven voor beleggers. Hierbij gaat het vooral om relatieve veiligheid;
tenslotte kampt Amerika evenals de eurozone en Japan
met grote problemen in de overheidsfinanciën. Overi-

Figuur 34: VS blijven vertrouwde haven
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gens vormt het grote Amerikaanse tekort op de
lopende rekening op de lange termijn een extra risico,
dat niet van toepassing is op de eurozone en Japan.
Andere veilige havens zijn echter domweg te klein om
de grote ‘safe haven flows’ te kunnen absorberen. De
opgelopen risicoperceptie, mede door de crisis in de
eurozone, heeft bijgedragen aan de lage niveaus van
Amerikaanse kapitaalmarktrentes (figuur 34). Vooral in de
eerste helft van 2012 verwachten we aanhoudende
neerwaartse druk op de kapitaalmarktrentes in de VS,
zowel vanwege aanhoudende onzekerheid over de
eurozone-crisis, als door een groeivertraging in de VS als
gevolg van het wegvallen van tijdelijke stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse overheid en een
recessie in de eurozone. In de tweede helft van het jaar
zien we de kapitaalmarktrentes in de VS weer opveren,
ervan uitgaande dat de eurozone tegen die tijd in
rustiger vaarwater terecht is gekomen.
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Azië: houdt stand
We verwachten dat de Aziatische regio in 2012 opnieuw
beter zal presteren dan de grote ontwikkelde economieën. Het groeitempo zal echter achterblijven bij de
hoge standaard die gold in de periode voor de wereldwijde financiële crisis en ook bij het tempo van de
afgelopen twee jaar. Deze betere prestatie is dus feitelijk
relatief. De tragere wereldwijde groei zal zich gedurende
het jaar naar verwachting vertalen in een afnemende
inflatiedruk.
China: genoegen nemen met een lager groeicijfer
De langetermijntrends die de stuwende kracht vormen
achter de groei van China blijven intact. Tot deze trends
kunnen we modernisatie, urbanisatie en de uitbreiding
van de ontwikkeling van de kust naar het binnenland
rekenen. Bij gebrek aan een sterke wereldwijde tegenwind (zoals in 2008) dragen deze factoren naar verwachting bij aan een trendmatige economische groei van
rond de 8%. Dat is voor China laag in vergelijking met
het recente verleden, maar in vergelijking met de rest
van de wereld (zowel ontwikkelde als opkomende
markteconomieën) nog altijd fenomenaal hoog.

Figuur 35: China’s nationale begrotingssaldo 
is verbeterd
CNY mrd
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Een sterke groei in de wereldwijde vraag zou de groei
van China een impuls kunnen geven en het groeicijfer
op kunnen krikken. Maar de wereldwijde vooruitzichten
zijn niet erg gunstig, wat China beperkte mogelijkheden
geeft om zijn export net zo sterk uit te breiden als tot nu
toe gebeurde. Na een jaar-op-jaar exportgroei in 2010
van rond de 30% en een verdere groei van rond de 20%
in 2011, gaan we er voor 2012 vanuit dat de exportgroei
zal terugvallen tot ongeveer 10%. De lopende rekening
van China zal wederom een flink overschot opleveren,

hoewel dit overschot naar verwachting geringer zal zijn
dan in de afgelopen jaren het geval was. In lijn met deze
ontwikkelingen verwachten we eenzelfde terugval in de
opbouw van de deviezenreserves.
In 2009 en begin 2010 zagen we al dat een pakket aan
stimuleringsmaatregelen door de overheid een belangrijke rol kan spelen bij het stimuleren van economische
groei, zelfs wanneer de wereldwijde vraag niet bepaald
indrukwekkend is. De Chinese regering kan hier twee
verschillende wegen bewandelen, aangezien haar
soepele monetaire en fiscale beleid zich de afgelopen
jaren zeer succesvol heeft getoond. Wij verwachten
geen verdere versoepeling van het beleid op de korte
termijn aangezien de beleidsmakers zich in de
afgelopen periode juist weer conservatiever hebben
opgesteld. De bancaire kredietverlening groeit minder
en de verwachting is dat deze trend zich verder doorzet
aangezien het spook van een stijgend aantal slechte
leningen (net als bij de vorige leningenhausse) nog
steeds rondwaart. Wel denken we dat de kasreserveverplichtingen voor het Chinese bankwezen in 2012 zullen
worden verlaagd om zo liquiditeit te ondersteunen.
Maar aangezien er sprake is van een stabiele economische groei zal dat niet vergezeld gaan van betekenisvolle renteverlagingen.
Op het vlak van budgettair beleid is het begrotingssaldo
van de centrale overheid in de tweede helft van 2011
sterk verbeterd (figuur 35), ondanks dat het slechter lijkt
te gaan met de economie. De begroting vertoonde in
het kalenderjaar 2009 een (jaarlijks) tekort van bijna
1 biljoen Chinese yuan en was in 2010 eveneens groot
(ongeveer 3%-BBP), omdat de overheid de economie
een impuls gaf. Inmiddels zijn de Chinese beleidsmakers
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zich er echter nadrukkelijk van bewust dat de situatie in
de huizensector wel eens flink kan verslechteren na de
explosieve groei van de afgelopen jaren en dat dit door
kan werken op de bouwsector en de banken. Verschillende regionale overheden zouden ook in de financiële
problemen kunnen komen, aangezien zij de afgelopen
jaren hun schulden flink hebben verhoogd om infrastructuurprojecten te financieren. De centrale overheid
zal misschien niet borg staan voor deze entiteiten, maar
is wel bezig haar verdediging te versterken, voor het
geval er systemische risico’s ontstaan. Met een staatsschuld van ongeveer 20%-BBP heeft de Chinese
regering echter wel wat speelruimte.

Figuur 36: Dollar verzwakt geleidelijk versus 
de renminbi
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Sinds medio 2010 is de yuan gestaag geapprecieerd ten
opzichte van de Amerikaanse dollar (figuur 36). Voor
2012 verwachten we verdere appreciatie, zij het in een
langzamer tempo dan de 5% die we in 2011 zagen. In
plaats daarvan voorspellen wij een appreciatie van 3,3%,
waarmee we aan het einde van het jaar uitkomen op
een koers van 6,10 renminbi ten opzichte van de Amerikaanse dollar.
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Figuur 37: Japans netto staatsschuld scherp 
opgelopen
% -BBP
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Japan: Herrijzen uit het puin
De Japanse economie heeft zich goed hersteld van de
schade die de aardbeving en tsunami in maart 2011
aanrichtten. De krimp in de eerste helft van 2011 werd
gevolgd door economische groei in de tweede helft van
het jaar. Het momentum dat hiermee wordt gevoed, zal
de groei in 2012 een stevige steun in de rug geven. Als
we naar het jaar in zijn geheel kijken, verwachten we
zo’n 2% groei van het BBP ten opzichte van 2011. Dit
mag dan een forse groeiverwachting zijn (de Japanse
economie groeit door de bank genomen langzaam),

maar we willen hierbij meteen benadrukken dat de
verwachte economische activiteit in Japan in het laatste
kwartaal van 2012 bij deze verwachting nog altijd zo’n
3% lager ligt dan in het eerste kwartaal van 2008.
De Japanse economie is sinds begin jaren negentig elk
jaar gemiddeld met minder dan 1% jaar-op-jaar
gegroeid. Daarom wordt ook vaak gesproken van twee
‘verloren decennia’ met langzame groei, die volgden op
de periode (van vele decennia) van stevige economische groei na de Tweede Wereldoorlog. Het land krijgt
nu echter te maken met een krimpende beroepsbevolking; veel werkende Japanners bereiken immers de
pensioengerechtigde leeftijd. Daarom lijkt het ons
onwaarschijnlijk dat de trend van de afgelopen twee
decennia zich zal keren. Er is één gebied waarin in de
afgelopen twintig jaar forse groei heeft plaatsgevonden:
de rechtstreekse aanwezigheid van de overheid in de
economie. De overheid heeft dit vooral gefinancierd
met private besparingen en haar bruto schuldniveau is
daarmee sterk gestegen: van 74%-BBP in 1993 naar
meer dan 210% in 2011 (bron: OESO). Dit is het hoogste
niveau van alle OESO-landen. Wanneer we naar Europa
kijken, wordt het duidelijk dat er risico’s kleven aan de
opbouw van dergelijke hoge schulden, aangezien de
kans bestaat dat spaarders deze op een gegeven
moment niet langer tegen een redelijke rente willen
financieren.
De Japanse overheid kan de schuld compenseren met
aangehouden tegoeden en de netto overheidsschuld is
met 130%-BBP een stuk lager (figuur 37). Dat is nog wel
altijd hoger dan de vergelijkbare schuldniveaus van
Griekenland en Italië en daarmee een serieus risico. Een
belangrijke eigenschap van de Japanse economie is
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Naar inhoud

Tabel 4: Kerngegevens Japan
2010

2011

2012

Bruto Binnenlands Product

4,1

-¼

2

Particuliere consumptie

2,0

0

1½

Overheidsbestedingen

1,3

1

¾

Private investeringen

1,0

¾

2½

Goederen- en dienstenuitvoer

24,3

1¼

6½

Goederen- en diensteninvoer

9,8

6

6¾

jaar-op-jaar mutatie in %

			
Consumentenprijsindex
Werkloosheid (% beroepsbevolking)

-0,7

-¼

¼

5,1

4½

4¼

echter de grote hoeveelheid spaargelden. Het structurele handelsoverschot laat zien dat Japan na binnenlands gebruik nog steeds spaargelden over heeft om in
het buitenland te investeren. Dat betekent dat de
Japanse regering het fiscale beleid niet onmiddellijk
hoeft aan te passen - 96% van de Japanse staatsschuld
wordt in het land zelf gefinancierd. Op langere termijn
zal echter het risico op een ‘kopersstaking’ (zoals we
onder andere in Griekenland zagen) toenemen, vooral
omdat Japan verder vergrijst en de binnenlandse spaartegoeden afnemen. De overheid kan daarom niet
optimistisch blijven en denken dat de lage rentestanden voor eeuwig op dit niveau zullen blijven.

Bron: Rabobank, Reuters EcoWin
We zullen het begrip “fiscale unie” in deze brochure gebruiken als we verwijzen naar een unie die in veel
sterkere mate gericht is op politieke eenheid, waarbij het begrotingsbeleid - inclusief de financiering van de
schulden en tekorten - veel meer gecentraliseerd wordt vormgegeven.
2)
	De term J-curve is geleend uit de literatuur over handelsbalansen en wisselkoersmutaties en weerspiegelt
het principe dat het initiële effect van een wisselkoersmutatie op de handelsbalans tegenovergesteld is aan
het langetermijneffect.
3)
Anders dan bij een ongedekte of ‘normale’ obligatie, wordt bij de uitgifte van een gedekte obligatie een
deel van de bankbalans geoormerkt. Deze activa vormen de eerste zekerheid voor de obligatiehouders.
Daarnaast staat de bank nog met de rest van haar balans garant (hetgeen bij een ongedekte obligatie de
enige zekerheid is die wordt aangeboden).
4)
	De dollarindex is een op de termijnmarkten verhandelbaar synthetisch valutamandje van euro (58%), yen
(14%), sterling (12%), Canadese dollar (9%), Zweedse kroon (4%) en Zwitserse franc (3%).
5)
In het laatste geval zou je natuurlijk sterk kunnen twijfelen aan het voortbestaan van de unie.
6)
	De besluiten van de ECB Beleidsraad van 8 december, die werden genomen na het schrijven van deze Visie,
betekenen een verdere uitnutting van de beschikbare beleidsruimte op het gebied van liquiditeitsverstrekking door het Eurosysteem van centrale banken.
7)
Momenteel steriliseert de ECB haar opkopen door middel van korte-termijn-deposito’s die zij aanbiedt aan
de banken. Dat geschiedt op basis van vrijwilligheid en de ECB zal dus voldoende aantrekkelijk rente
moeten bieden om deze gelden aan te blijven trekken. Naarmate de bedragen groter worden, zal zij in
toenemende mate moeten gaan concurreren met andere investeringsmogelijkheden, die in de markt
hogere rendementen opleveren.
8)
	Het “bedienen van de geldpers” is niet noodzakelijkerwijs een voorbode van toenemende kredietverlening
en inflatoire druk. Om dat te veroorzaken moet de gecreëerde liquiditeit in het economisch proces terechtkomen, of op zijn minst een spiraal van oplopende inflatieverwachtingen en loonstijgingen aanzwengelen.
9)
	Dit onderstreept nog maar eens het punt dat we hierboven bij de ECB paragraaf al maakten, namelijk dat
het injecteren van liquiditeit in het financieel-economisch systeem niet automatisch leidt tot inflatoire druk
via extra kredietverlening.
1)
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