Teleurstellend mager
economisch herstel in 2011
komt niet geheel
onverwacht
Het afgelopen jaar zagen we een mager economisch herstel.
Voor 2011 ligt er niet veel beters in het verschiet. Dit is uitermate
teleurstellend gezien de voorafgaande stevige recessie, maar komt
niet onverwacht. In de Verenigde Staten, maar ook in een aantal
Europese landen, leefden consumenten jarenlang op de pof. De
wereldwijde crisis legde dit genadeloos bloot, evenals ernstige
tekortkomingen in de Amerikaanse en Europese financiële sector
en de spanning in de overheidsfinanciën. Economische actoren zijn
druk bezig met het opbouwen van nieuwe financiële buffers.
Dit is een noodzakelijk, maar langdurig proces dat een rem zet
op de economische groei. Het vertrekpunt met torenhoge
overheidsschulden in veel landen en hoge werkloosheid helpen
absoluut niet om het aanpassingsproces te versnellen of te
verzachten. In dit onzekere ondernemingsklimaat blijven bedrijven
uiterst behouden in hun investeringsbeslissingen.
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Structureel weinig opgelost
Ronduit zorgwekkend is de constatering dat na meer dan 3½ jaar van financiële
crisis de grote wereldwijde onevenwichtigheden intact zijn gebleven. Het Amerikaanse tekort op de lopende rekening blijft groot en loopt alweer op, terwijl China de
wisselkoers van de yuan kunstmatig laag houdt en zijn valutareserves in september
2010 tot boven de US$ 2.600 miljard zag stijgen. De belangrijkste centrale banken
zoals de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), de Europese Centrale Bank (ECB), de
Bank of Japan (BoJ) en de Bank of England (BoE) hanteren ultralage beleidsrentes en
lijken weinig geneigd hier snel verandering in te brengen. De Fed en de BoE voeren
een beleid van kwantitatieve verruiming. Dit is een monetair experiment dat zijn
weerga niet kent, met alle risico’s van dien. De oplossingen van monetaire en fiscale
beleidsmakers bestaan vaak op korte termijn uit meer van hetzelfde, simpelweg om
te voorkomen dat hen inactiviteit kan worden verweten.

Kunnen we geloven in verandering?
Toch zien we ook lichtpunten. De winstgevendheid van Amerikaanse en Europese
bedrijven is scherp hersteld door een combinatie van kostenbesparingen en productiviteitsgroei. Verder is de Europese schuldencrisis ernstig genoeg om het roer
daadwerkelijk om te gooien, waarmee broodnodige hervormingen en gezondere
overheidsfinanciën in het verschiet liggen. Daarnaast constateren wij dat de Aziatische regio letterlijk in haar rol als mondiale groeimotor groeit. Een langzaam en
pijnlijk aanpassingsproces is ingezet, maar het eindresultaat is wellicht een stabielere mondiale economie.
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Verenigde Staten: traag en kwetsbaar herstel
Na de diepe recessie hervatte ´s werelds grootste economie de groei in de tweede
helft van 2009. Het bedrijfsleven staat er na harde saneringsmaatregelen inmiddels
goed voor. De bedrijfsinvesteringen zijn weer op gang gekomen, de voorraden aangevuld en de banengroei in de particuliere sector is vergelijkbaar met die na de twee
vorige recessies (figuur 1). Met het uitblijven van de gevreesde dubbele dip in het
derde kwartaal van 2010, lijkt de weg voor bedrijven vrij om in 2011 opnieuw te
investeren en personeel aan te nemen. Het herstel zal echter tergend langzaam
verlopen. Consumenten hebben het namelijk een stuk moeilijker dan bedrijven. De
keerzijde van de fikse kostenreducties in het bedrijfsleven is een torenhoge werkloosheid (figuur 2). Bovendien zeult de Amerikaanse consument een enorme schuldenberg met zich mee. Tot aan de crisis werd die gecompenseerd door waardevermeerdering van het eigen huis en het aandelenvermogen. Maar gedurende de crisis zijn
aandelen- en vooral huizenprijzen flink gedaald. Dit betekent dat consumenten hun
balansen nu moeten repareren door te gaan sparen en dus minder te consumeren.

Figuur 1: Normaal herstel arbeidsmarkt…

% m-o-m

Tegenvallend herstel een probleem voor beleidsmakers
Behalve de consument moet de overheid de broekriem aanhalen, zowel op federaal
als lokaal niveau. De ongerustheid in de kapitaalmarkten over de houdbaarheid van
de Amerikaanse overheidsfinanciën beperkt de speelruimte voor nieuwe economische stimuleringsmaatregelen (figuur 3). Bovendien kunnen Democraten en Republikeinen het bijna nergens over eens worden. Van het begrotingsbeleid valt derhalve
niets meer te verwachten. Dus heeft de Fed een wanhoopsoffensief ingezet, al moest
zij daartoe de grenzen van haar mandaat opzoeken. De Fed heeft een duaal mandaat
gericht op stabiele inflatie en maximale werkgelegenheid. Nu is de inflatie te laag en
de werkloosheid te hoog, zodat een tweede ronde van kwantitatieve verruiming is
gerechtvaardigd, aldus de Fed. Dit klinkt plausibel, maar met deze argumentatie is de
drempel voor nog verdere kwantitatieve verruiming flink verlaagd. Was eind 2008
Figuur 2: …startend vanaf hoge werkloosheid
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de dreiging van een nieuwe Grote Depressie nog nodig als reden om de geldkraan
open te draaien, anno 2010 is een teleurstellend herstel blijkbaar al voldoende.
Helaas gaat het aankopen van schatkistpapier in deze tweede ronde van kwantitatieve verruiming de binnenlandse vraag maar weinig helpen. Het probleem is
namelijk niet dat de rente te hoog is in de VS. Integendeel, de 10-jaars rente op schatkistpapier ligt momenteel niet ver boven het dieptepunt van de recessie. Bovendien
is het zoals gezegd zaak dat consumenten schulden gaan afbouwen en niet dat ze op
krediet verder gaan consumeren.

Amerika speelt met vuur
Toch kent het monetaire beleidsexperiment van de Fed ook positieve aspecten. De
economische onderbenutting verlaagt de inflatie en kan deflatieverwachtingen bij
consumenten en bedrijven opwekken. Met een tweede zwengel aan de geldpers
(figuur 4) legt de Fed wellicht een bodem onder die inflatieverwachtingen, waardoor
de kans op een deflatiespiraal kleiner wordt. Daarnaast wordt de dollar goedkoper
en dat is gunstig voor de handelsbalans. Het tekort op de lopende rekening van de
Amerikaanse betalingsbalans met de rest van de wereld is echter per definitie het
verschil tussen het begrotingstekort van de overheid en het spaaroverschot van
Amerikaanse consumenten en bedrijven. Het terugdringen van het begrotingstekort
van de overheid en het afbouwen van schulden door consumenten (door meer te
sparen) zijn meer fundamentele antwoorden op de structurele onevenwichtigheden
in de Amerikaanse economie.

Op de middellange termijn - als de economische onderbenutting afneemt - kunnen
hogere inflatieverwachtingen leiden tot hogere inflatie (naar de 4%), waardoor de
schuldenlast van overheid en publiek in reële termen lichter wordt. Dit lijkt gunstig,
maar de grote vraag is of de Fed kan voorkomen dat er op de lange termijn juist een

Figuur 3: Geen budgettaire speelruimte meer

Figuur 4: Monetair beleidsexperiment Fed

% BBP

% BBP
Begrotingstekort

12
10

% j-o-j

% j-o-j

12

120

120

10

100

100

8

8

80

80

6

6

60

60

4

4

40

40

2

2

20

20

0

0

-2

-2

-4

-4
00

02

04

06

08

10

Bron: Congressional Budget Office

12

14

16

18

20

0

0

-20

-20
07

08
Basisgeld

09

10
M1

M2

Bron: Reuters EcoWin

Visie op 2011

9

voor de economie desastreuze inflatiespiraal ontstaat, waarin dubbele cijfers zullen
worden genoteerd. Door het inzetten van een tweede ronde van kwantitatieve verruiming onder de huidige omstandigheden heeft de Fed haar geloofwaardigheid als
inflatiebestrijder op het spel gezet. En als de inflatiegeest uit de fles komt, zal er een
nieuwe Volcker nodig zijn om net als begin jaren tachtig de inflatie uit de economie te
persen met flinke renteverhogingen en één of meer recessies (Volcker had er begin
jaren tachtig twee voor nodig). En in de tussentijd kan het stuwmeer aan liquiditeit
leiden tot nieuwe zeepbellen in financiële markten, zowel in de VS als daarbuiten.

Lage rente, maar niet voor altijd
Met consument en overheid als zwakke schakels is een uitbundig herstel in ’s werelds
grootste consumentenmarkt uitgesloten. Ondertussen staat Amerika de komende
jaren voor grote beleidsuitdagingen. Pogingen het herstel te versnellen met extreem
ruim monetair beleid leveren waarschijnlijk weinig op, maar vergroten wel het risico
op financiële zeepbellen en hoge inflatie. Ondertussen kan het vooruitschuiven van
de aanpak van structurele onevenwichtigheden in de overheidsbegroting uiteindelijk leiden tot een Amerikaanse staatsschuldencrisis. Hoewel we dus voorlopig nog
te maken hebben met lage kapitaalmarktrentes in de VS, zal de opwaartse druk de
komende jaren gaan toenemen.

Tabel 1: Kerngegevens VS
jaar op jaar mutatie in %

2009

2010

2011

Bruto binnenlands product
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China: van supersnelle naar meer houdbare groei
’s Werelds tweede economie was de absolute ster van 2010 met een groei van om en
nabij de 10%. Het was wel een jaar met twee gezichten: de Chinese economie groeide
krachtig in het begin, maar verloor daarna haar momentum (figuur 5). Dat kon ook
haast niet anders met een mondiale voorraadcyclus die normaliseerde en het
Chinese beleid dat de groei in steeds mindere mate ondersteunde. In 2011
verwachten we vooral minder dynamiek voor de exportgeoriënteerde sectoren dan
in 2010, aangezien het mondiale economische herstel een traag vervolg van 2010 zal
laten zien. Tegen de zwakkere mondiale economische achtergrond verwachten we
dat de Chinese export in 2011 met 14% toeneemt, aanzienlijk lager dan de 30% die
in 2010 wordt opgetekend.

Robuuste consumptiegroei
Hoewel de Chinese economie met haar enorme uitvoervolume natuurlijk sterk
meedeint op de mondiale conjunctuur, zien we ook in 2010 al wel duidelijke binnenlandse factoren meespelen. De voorbereidingen op de Expo in Sjanghai gingen
namelijk gepaard met veel bouwactiviteit in de Yangthze delta, die stagneerde toen
de Expo in mei opende. De Expo zelf was een belangrijk evenement voor de Sjanghai
regio en een stimulans voor de binnenlandse bestedingen; het telde 73 miljoen
bezoekers, voornamelijk uit andere delen van China.

De structurele economische krachtbronnen van urbanisatie en modernisering zullen
de komende jaren een duidelijker stempel gaan drukken op de Chinese groei. Dat
betekent onder andere dat de consumptie van huishoudens meer gaat bijdragen aan
de economische groei. China-pessimisten wijzen er graag op dat de consumptieve
bestedingen maar een karige 35% van de economische activiteit beslaan. Dat is een
afname ten opzichte van de 46% aan het eind van de vorige eeuw en ruimschoots
onder de niveaus die de naburige ASEAN landen en de rijke landen van de wereld

Figuur 5: 2010: Een jaar met twee gezichten

Figuur 6: Huizenmarkt niet integraal oververhit
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laten zien (gemiddeld zo’n 55%). Maar die vergelijking verhult het feit dat de Chinese
consumptiegroei de afgelopen twee decennia gemiddeld 9% bedroeg en die in deze
twee landengroepen vanaf 1992 elk jaar overtrof. De consumptiegroei werd
simpelweg overtroffen door onder andere de investeringsgroei, waarvan het aandeel
in de economische activiteit toenam van 25% in het begin van de jaren negentig tot
meer dan 40% in 2010. Op basis van de robuuste consumptiegroei kan de economie
dus een trendmatig groeitempo van 8-9% per jaar halen zonder bloeiende wereldeconomie (zie ook box 1, ‘Azië - Wagon of locomotief?’). Dit uiteraard onder de
veronderstelling dat de investerings- en uitvoerbijdragen niet volledig wegvallen.
Uitbundige groei in die sectoren kan de BBP-groei de dubbele cijfers in trekken.

Beleidsevolutie
De sterke huizenprijsstijging van de afgelopen jaren vormt een ‘zeepbel’-risico in
sommige regio’s. Voor de economie als geheel geldt echter dat de huizenprijsstijging
al lange tijd geringer is dan de nominale economische groei (figuur 6). Bovendien
heeft de Chinese centrale bank (People’s Bank of China, PBoC) inmiddels de
monetaire verkrappingcyclus ingezet en we verwachten dat de rentetarieven
gedurende 2011 stapsgewijs worden verhoogd. Tegelijkertijd zal de monetaire
verkrapping voorzichtig worden doorgevoerd en zal ze onvoldoende agressief zijn
om de economische groei noemenswaardig te vertragen. Hetzelfde geldt overigens
voor het wisselkoersbeleid, waar een appreciatietempo van de yuan ten opzichte
van de Amerikaanse dollar van 3-5% op jaarbasis de norm lijkt te zijn. We verwachten
dat die norm in 2011 wordt doorgetrokken. Beleidsaanpassingen zullen waarschijnlijk ook in deze eerder een evolutionair dan een revolutionair karakter hebben.
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Box 1: Azië - Wagon of locomotief?

Azië werd niet gespaard in de twee jongste mondiale
neergangen. Voorzichtigheid is alleen daarom al geboden waar
het de binnenlandse kracht van de regio betreft die haar in
tijden van wijdverspreide tegenspoed voort moet blijven
stuwen. De regio blijft gekoppeld aan de mondiale conjunctuur
door de verwevenheid van handelsstromen en financiële
markten. Maar bij afwezigheid van een krachtige conjunctuur
in de industrielanden begint het toenemende Aziatische
aandeel in de mondiale economische activiteit wel degelijk
gewicht in de schaal te leggen. En dat wordt nu natuurlijk des
te relevanter, met het allerminst overweldigende economische
herstel in de VS en Europa.

Als we in algemene termen denken wat voor type economie de
locomotief voor de wereldeconomie kan zijn dan is één criterium dat zij relatief open is. Openheid zorgt er namelijk voor
dat de binnenlandse groei kan worden verspreid naar omliggende landen. In Azië beslaat de goederenuitvoer ongeveer
een derde van de totale economische activiteit. Hoewel die
omvang wordt opgeblazen door een sterke mate van inter
regionale specialisatie met veel herverwerking en grote interregionale goederenstromen tot gevolg, ligt het ruimschoots

Omvang van de economie in 2002 (USD mrd)

Figuur 7: Nog geen duidelijke locomotief …
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boven de 10% van de VS en de 15% van de Europese Unie.
Daarnaast is een grote economie die snel groeit een logische
locomotief-kandidaat. We beschouwen een aantal landen en
regio’s in figuur 7, waar we de omvang van de betreffende
economieën in 2002 afzetten tegen de gemiddelde BBP-groei
in de navolgende vijf jaren. Economieën in de rechter bovenhoek van de figuur zijn dan de sterkste kandidaten. De figuur
toont dat geen enkel land in het halve decennium voorafgaand
aan de crisis een echt sterke claim kon leggen op de titel
‘locomotief van de wereldeconomie’. De aanspraak die de VS
konden maken, is enkel gebaseerd op hun omvang.

Figuur 8 toont eenzelfde rangschikking van landen en regio’s
op basis van de groeivooruitzichten voor de komende vijf jaar.
Wat het meest in het oog springt, is dat Azië (exclusief Japan)
nu naar de rechter bovenhoek is verschoven op basis van de
toegenomen omvang van de gecombineerde economie. De
groei van China is hierin een belangrijk element, maar de
regionale verwevenheid maakt dat het momentum van China
de hele regio voortstuwt. Azië groeit dus in haar rol als locomotief van de wereldeconomie. Natuurlijk heeft veel van de
Aziatische productie nog altijd de Westerse consumptiemarkten als eindbestemming, zodat de mondiale cyclus
relevant blijft voor het continent. Maar bij afwezigheid van een
sterke mondiale groei kan Azië op basis van haar omvang en
toegenomen binnenlandse vraag sneller blijven groeien dan
de traditionele industrielanden.
Figuur 8: …maar Azië stoomt op
Omvang van de economie in 2010 (USD mrd)

De grote Aziatische economieën hebben de industrielanden de
afgelopen decennia voor wat betreft economische groei duidelijk overtroffen. Dat doet regelmatig de vraag rijzen of de regio
inmiddels de locomotieffunctie voor de wereldeconomie kan
uitoefenen.
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Japan: saai herstel
Japan is duidelijk een wagon in de wereldeconomie. Hoewel het de derde economie
van de wereld is, blijft Japan zwaar afhankelijk van de groei in het buitenland als drijfveer voor zijn eigen economie. Het Japanse economische herstel zet naar verwachting
door in 2011, maar in een duidelijk lagere versnelling. In 2010 zal de economie
ongeveer 3% groeien, terwijl we voor 2011 rekening houden met een groeivoet net
onder 2%. Daarmee blijft de Japanse economie ook aan het eind van 2011 nog 2%
kleiner in omvang dan zij aan de vooravond van de recente recessie was.

‘Big spenders’ met pensioen
Het lagere groeitempo wordt vooral veroorzaakt door een matiger groeitempo van
de consumentenbestedingen (figuur 9). De Japanse arbeidsmarkt toonde zich
weerbarstig gedurende de recessie en de werkloosheid topte op slechts 5,6% halverwege 2009. De keerzijde van de geringe arbeidsuitstoot tijdens de recessie is dat
bedrijven zich gedurende het herstel ook minder genoodzaakt zien om extra personeel aan te nemen. Ook de veranderende leeftijdssamenstelling van de werkzame
beroepsbevolking speelt mee. Een groot cohort babyboomers gaat namelijk met
pensioen en wordt vervangen door jongere en –aanzienlijk– minder betaalde
krachten. Het nationale looninkomen kan daardoor zelfs bij een aanhoudend economisch herstel stagneren, wat de consumptieve bestedingen de wind uit de zeilen
neemt.

Van de investeringen verwachten we daarentegen een sterkere groeibijdrage in
2011 doordat de overcapaciteit geleidelijk verdwijnt en de behoefte aan onderhoud
en vervanging van machines juist weer terugkeert. Het bedrijfsinvesteringsvolume
daalde van het eerste kwartaal van 2008 tot het dal in het derde kwartaal van 2009
met 25%. De investeringsgroei die wij voor 2011 verwachten steekt daar erg magertjes bij af, maar zal evengoed bijdragen aan het momentum van de economie. De

Figuur 9: Consument remt herstel

Figuur 10: Handelsbalans weer positief

% j-o-j

% j-o-j

6

60

15

2

2

40

10

-2

-2

20

5

-6

-6

0

0

-10

-10

-20

-5

-14

-14

-40

-10

-18

-60

-18
06
BBP

07

08

Investeringen

09

10

Private consumptie

Bron: Bloomberg

14

Yen (triljoen), 12m som

% j-o-j

6

Rabobank Visie op 2011 | Traag herstel niet onverwacht

-15
06

07

08

Handelsbalans (r)

Bron: Bloomberg

09
Invoer (l)

10
Uitvoer (l)

11

winstgevendheid van bedrijven herstelde scherp gedurende 2010 en sijpelde al door
naar een bescheiden groei van de bedrijfsinvesteringen dit jaar. Wij verwachten dat
deze ontwikkeling doorzet in 2011.

De pijn van de dure yen
De Japanse handelsbalans verbeterde in lijn met de mondiale groeihervatting en het
handelsoverschot van 2010 wordt waarschijnlijk vastgehouden in 2011 (figuur 10).
De overschotten van voor de crisis zullen echter in elk geval volgend jaar niet worden
bereikt aangezien de mondiale groei terugvalt, de voorraadcyclus normaliseert en
de Japanse uitvoer daarnaast nog de pijn te verwerken krijgt van de forse yen-appreciatie sinds medio 2009. Gedurende 2011 verwachten we overigens een verzwakking van de yen, wanneer hogere rentes in de VS de Japanse spaarders zullen
verleiden om hun tegoeden toch weer buiten Japan te parkeren.

Monetair beleid op de vierkante centimeter
De Bank of Japan heeft aan optische monetaire verruiming gedaan door eind 2010
haar beleidsrente te verlagen van 0,1% naar een bandbreedte van 0,0%-0,1%.
Daarnaast kondigde zij aan voor ¥5.000 miljard aan waardepapier op te gaan kopen
in de markt om de rentevoeten langs de hele termijncurve te verlagen. Het zijn
minimale monetaire impulsen voor de economie en ze veranderen de vooruitzichten
niet of nauwelijks.

Tabel 2: Kerngegevens Japan
jaar op jaar mutatie in %

2009

2010

2011

Bruto binnenlands product

-5,2

3¼

1¾
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Private investeringen

Uitvoer goederen en diensten

Invoer goederen en diensten

Consumentenprijzen
Werkloosheid (%)

Begrotingssaldo (% BBP)

Staatsschuld (% BBP)

Bron: Reuters EcoWin, Rabobank

-1,0

1¾

-24,1

29

11½

-¾

½

2,5

-18,4

-16,8
-1,4
5,1

-7,2

189,8

¼

¼

12½
5

-6½

195¼

1

-¾

5¾

12¾
4½

-5¼
196

Visie op 2011

15

Verenigd Koninkrijk: regering gokt volledig op bezuinigingen
De Britse regering luidde in 2010 een nieuw tijdperk van budgettaire consolidatie in
met de presentatie van in totaal £81 miljard aan bezuinigingen. Het begrotingstekort
moet mede daarmee afnemen van zo’n 11% BBP in 2009 tot ongeveer 1% BBP in
2016. Minister van Financiën Osborne onthulde dat er de komende vier jaar al onder
andere drastisch wordt gesneden op een aantal sleutelministeries,1 er £18 miljard
wordt gekort op de sociale zekerheidsuitgaven en hij bevestigde dat er in 2015 een
slordige half miljoen overheidsbanen (op een totaal van zo’n 6 miljoen) zullen zijn
geschrapt.

Plan B?
De regering vertrouwt erop dat deze vlijmscherpe bezuinigingsoperatie het economische herstel niet in de knop breekt, ook al suggereert recent onderzoek het tegenovergestelde.2 En als het hersteltempo –dat naar historische standaarden al erg laag
is (figuur 11)– onverhoopt toch mocht terugvallen, dan lijkt minister Osborne te
geloven dat een tweede ronde van kwantitatieve monetaire verruiming daar tegenwicht aan kan bieden. Maar hoe verstandig is het voor de minister van Financiën om
al zijn geld op de Bank of England te zetten? Niet zo heel erg verstandig denken wij.
Een tweede ronde van kwantitatieve verruiming kan de aderlating vanuit de
overheidsbestedingen namelijk niet compenseren nu de lange rentes al op historisch
lage niveaus staan. Zelfs van een verdere verzwakking van het Britse pond mogen
geen wonderen worden verwacht als mondiaal de vraag broos blijft. En Britse
banken zullen de kredietloketten zeker niet verder openzetten als zij economisch
nog een stevige tegenwind ervaren. Tegen deze achtergrond kan de overheid
simpelweg niet verwachten dat de kredietgerantsoeneerde private sector –nog altijd
druk bezig de zwaar beschadigde balansen te repareren– de gaten vult die de
overheid als gevolg van haar bezuinigingen laat vallen. De dubbele dip die zich nu al
Figuur 11: Bescheiden herstel van verloren activiteit
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in de huizenmarkt aftekent, maakt dit alleen maar minder waarschijnlijk. Er is
daarom behoefte aan een geloofwaardig plan B –bijvoorbeeld tijdelijke belastingverlagingen– naast steun vanuit het monetaire beleid als het economisch herstel door
de bezuinigingen gaat haperen.

Nog geen tweede zwengel aan Britse geldpers
Over die steun van de BoE wordt overigens nog stevig gediscussieerd. Angst voor
een haperend economisch herstel maakt dat de BoE de opties voor verdere monetaire
verruiming nadrukkelijk openhoudt. De hardnekkig hoge Britse inflatie maakt
verdere monetaire verruiming lastig om aan het brede publiek uit te leggen (Special
Report, UK to QE or not to QE? 2010/16). De BoE verhoogde onlangs nog haar inflatie
prognose voor de korte termijn en verwacht nu dat de consumentenprijzen geheel
2011 sneller zullen stijgen dan zij volgens haar inflatiedoelstelling lief heeft. Deze
prijsdruk en een hogere economische groei dan verwacht in het derde kwartaal
hebben een tweede ronde van kwantitatieve verruiming in elk geval op korte termijn
uitgesteld, als de inflatie de komende maanden niet snel daalt waarschijnlijk zelfs tot
voorbij het voorjaar van 2011. Maar van afstel is volgens ons nog geen sprake.

Tabel 3: Kerngegevens Verenigd Koninkrijk
jaar op jaar mutatie in %
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Bruto binnenlands product
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Eurozone: unie van grote verschillen
In de eurozone is het in de tweede helft van 2009 ingezette herstel van de economische activiteit in 2010 voortgezet (figuur 12). Het BBP-volume groeide in de afgelopen
vijf kwartalen met gemiddeld 0,5% echter minder hard dan de gemiddelde krimp
van 1,1% in de vijf kwartalen die daar aan vooraf gingen. Daardoor lag de economische activiteit in het derde kwartaal van 2010 nog altijd ruim 3% lager dan op de top
in het eerste kwartaal van 2008. Wij verwachten dat het herstel in 2011 in een nog
wat gematigder tempo door zal zetten. De consequentie van dit lage hersteltempo is
dat de daling van de economische activiteit als gevolg van de recessie ook aan het
eind van 2011 nog niet is goedgemaakt. Achter de groei van de economie van de
eurozone als geheel gaan grote verschillen tussen landen schuil (figuur 13). In drie
van de vier snelst groeiende landen van 2003-2007 stagneert of krimpt de economie
in 2010-2011. Met Duitsland voorop weten de op export georiënteerde economieën
juist volop te profiteren van het herstel in de wereldhandel. Zie ook box 2, ‘De ene
arbeidsmarkt is de andere niet,’ voor bespreking van de navenant grote verschillen
tussen landen op de Europese arbeidsmarkt. Door het trage economische herstel,
geringe energieprijsstijgingen en de door ons verwachte waardestijging van de euro
zal de inflatie in de loop van 2011 naar 1% dalen. Gemiddeld over 2011 komt de
consumentenprijsstijging daarmee naar verwachting uit op 1½%, net als in 2010.

Figuur 12: Herstel zet door, maar met mate

Geen monetaire of valutaire steun
Net als in de rest van de wereld wordt de vertraging van de economische groei in het
eurogebied mede veroorzaakt doordat de economische effecten van het ruime
monetaire beleid langzaam aan kracht inleveren. De Europese beleidsrente is
namelijk al geruime tijd zeer laag. Bovendien verwachten wij van de ECB geen verder
onconventioneel beleid. Door de lagere groei van de wereldhandel en de verdere
waardestijging van de euro zal daarnaast de exportgroei van het eurogebied in 2011
een stuk lager zijn dan in 2010.
Figuur 13: Hardlopers en doodlopers

index

110

105

100

%

95

90

eurozone-BBP, constante prijzen, seizoensgecorrigeerd, realisatie en voorspelling

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
BBP-volume, k-o-k groei

BBP-volume, 2004K1=100

Bron: Reuters EcoWin, Rabobank

18

Rabobank Visie op 2011 | Traag herstel niet onverwacht

6

%

%

6

4

4

2

2

0

0

-2

-2

-4

-4

Gemiddelde jaarlijkse BBP-groei (%)
in de aangegeven perioden

-6

-6
IE

GR

FI

2003-2007

Bron: Niesr, Rabobank

ES

AT

NL

2008-2009

BE

FR

DE

IT

PT

Verwachting 2010-11

Box 2: De ene arbeidsmarkt is de andere niet

Nergens worden de sociale gevolgen van de diepe economische crisis duidelijker zichtbaar dan op de arbeidsmarkt.
Overheden grepen noodgedwongen in. Voor de G20-top in
Pittsburgh becijferde de Internationale Arbeidsorganisatie
(ILO) het totale effect van alle stimuleringsmaatregelen in de
G20 op ongeveer 0,5% extra werkgelegenheid voor 2009-2010.
Alle maatregelen ten spijt gingen er in de eurozone tot nu toe
al een historisch aantal van 4,3 miljoen banen verloren. Tegelijkertijd is dit het banenverlies dat we op basis van historische
relaties konden verwachten bij de ervaren diepe recessie (zie
figuur 14) en in die zin dus niet zo bijzonder.

De samenstelling van het banenverlies wijkt echter af van het
gangbare patroon. Een disproportioneel groot gedeelte van de
banenverliezen vond plaats in de bouwsector, mede als gevolg
van perikelen op de huizenmarkt. Ook in de industrie vielen
grote klappen. Nog opvallender was de regionale samenstelling. Spanje droeg voor bijna 50% bij aan het gehele banenverlies over de periode tweede kwartaal 2008 – vierde kwartaal
2009. Ook Ierland, Portugal en Griekenland zagen een disproportioneel groot verlies aan banen. In Duitsland bleef de
werkgelegenheid echter onveranderd, terwijl de grootste
economie van de eurozone sterker kromp dan het regionale
gemiddelde.
De belangrijkste verklaring voor de Duitse uitzonderingspositie is het massale gebruik van faciliteiten om arbeidstijd te
verkorten. Door extra subsidies van de overheid steeg het
Figuur 14: Op ‘t oog geen bijzondere banenrecessie

aantal mensen in de ‘Kurzarbeit’-regeling tot ruim 1,5 miljoen
in 2009. Het aantal gewerkte uren per werknemer in Duitsland daalde dan ook veel harder dan in voorgaande recessies
(-2,6% tussen het tweede kwartaal van 2008 en het vierde
kwartaal van 2009), in tegenstelling tot bijvoorbeeld Spanje
(+0,9%). Spaanse bedrijven kozen massaal voor het ontslaan
van werknemers met tijdelijke contracten. Daarnaast lijkt
Duitsland nog steeds te profiteren van belangrijke ‘Hartz’
arbeidsmarkthervormingen die tussen 2003 en 2005 werden
doorgevoerd. Het betreft onder andere aanpassingen van de
hoogte en duur van werkloosheidsuitkeringen, de introductie
van nieuwe arbeidsvormen zoals ‘mini-jobs´ en efficiencyverbeteringen bij de arbeidsbureaus. Dit ging gepaard met
algehele loonmatiging, resulterend in een versterking van de
concurrentiepositie. De Duitse arbeidsmarkt kon zich dan ook
relatief snel herstellen. In oktober 2010 bereikte de werkloosheid het laagste niveau in meer dan achttien jaar!

Ook een aantal andere landen, waaronder Oostenrijk, België
en Nederland, volgde het voorbeeld van Duitsland en wist zo
banenverliezen te beperken (zie figuur 15). Door slim gebruik
te maken van nieuwe ‘uitlaatkleppen’ heeft een groep eurozonelanden de arbeidsmarkteffecten van de recessie weten te
dempen. Vanuit de gedachte dat men hiermee vernietiging van
menselijk kapitaal heeft voorkomen, is dat positief te noemen.
Helaas zijn de effecten ervan op Europees niveau vrijwel
volledig teniet gedaan door de sterke daling van de werkgelegenheid in de perifere economieën, Spanje in het bijzonder.3
Figuur 15: Grote verschillen in gewerkte uren
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Noord-Zuidlijn
De belangrijkste reden voor het trage herstel in het eurogebied en de grote verschillen
tussen de landen vormen de macro-economische onevenwichtigheden binnen de
muntunie. In de discussie over de mondiale betalingsbalansonevenwichtigheden
staat het eurogebied vaak op de achtergrond. De lopende rekening op de betalingsbalans van de muntunie als geheel was in de afgelopen tien jaar ruwweg in evenwicht.
Achter dit handelsevenwicht gaat echter een onderlinge onbalans tussen de lidstaten
schuil die met gemak kan tippen aan de veelbesproken mondiale onevenwichtigheden. De landen aan de Middellandse Zee en Ierland hebben in de afgelopen jaren
een zeer groot tekort op de lopende rekening opgebouwd (figuur 16). Sinds 2003 zijn
daar –in toenemende mate– meer goederen en diensten verbruikt dan er zijn geproduceerd. Als spiegelbeeld van de zuidelijke tekorten zien we in de noordelijke landen
van de eurozone grote handelsoverschotten. Het hoge niveau van de consumptie en
investeringen van de tekortlanden is voor een belangrijk deel dus gefinancierd door
de overschotlanden. In de tekortlanden is de schuldenlast voor bedrijven, huishoudens en overheden daardoor fors toegenomen.
Overheden stapten in …
De wereldwijde recessie heeft voor een plotselinge omslag gezorgd in het gedrag van
huishoudens en bedrijven in de tekortlanden. De forse krimp van de particuliere
consumptie en de private investeringen heeft er voor gezorgd dat huishoudens en
bedrijven van netto-leners in netto-spaarders zijn veranderd. Het ontstane gat in de
binnenlandse bestedingen is via de automatische stabilisatoren en stimulerend begrotingsbeleid deels ingevuld door overheden. De oplopende begrotingstekorten worden
voor een groot deel door het buitenland gefinancierd, waardoor de vermindering van
het tekort op de lopende rekening beperkt is gebleven (figuur 16). Er blijft dus een
significante netto kredietverlening bestaan tussen de landen in de eurozone, maar de
overheid heeft als debiteur de plaats ingenomen van de huishoudens en de bedrijven.
Figuur 16: Intra-Europese onevenwichtigheden
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… maar moeten nu ook bezuinigen
Overheden kunnen die rol niet permanent overnemen. Nu de overheid door de snel
verslechterde financiële situatie het vertrouwen van de belegger dreigt te verliezen
(en in het geval van Griekenland en Ierland: al heeft verloren) is het noodzakelijk om
de begrotingstekorten te verminderen. De overheden van Griekenland, Ierland,
Portugal en Spanje zijn in 2010 al begonnen met grootschalige bezuinigingen. In
2011 doen ze daar nog een schepje bovenop. Tegelijkertijd is de private sector nog
bezig met het op orde brengen van het huishoudboekje en daardoor niet in staat om
de bestedingen op te schroeven. Bovendien is het maar de vraag of de overschotlanden bereid zouden zijn om zo’n hernieuwde stijging van de uitgaven te financieren. In ieder geval wordt hier een hogere rente voor gevraagd dan in eerdere
jaren.

Het gemis van de Zuid-Europese consument
De beperkte groei of krimp van de binnenlandse bestedingen in de tekortlanden zal
niet volledig worden gecompenseerd door een hogere groei in de overschotlanden.
Omdat deze landen profiteren van de groeiende wereldeconomie en de financiële
positie van zowel de overheid als bedrijven en huishoudens een stuk beter is dan in
de tekortlanden verwachten wij hier wel een groei van de binnenlandse bestedingen.
Maar om het gat van de lagere bestedingsgroei in de tekortlanden te vullen, zullen de
uitgaven in de overschotlanden veel harder moeten groeien dan in eerdere jaren. Dat
lijkt in elk geval op korte termijn lastig haalbaar. Voor de consument is er geen aanleiding om ineens veel uitbundiger te gaan leven dan voor de recessie. Bovendien wordt
in 2011 ook in de overschotlanden begonnen met het terugdringen van de opgelopen
begrotingstekorten. Als gevolg hiervan zullen de bestedingen in de eurozone als
geheel slechts beperkt kunnen groeien. Figuur 17 illustreert dit voor de groei van de
particuliere consumptie. Spanje, Ierland, Griekenland en Portugal hebben in de
periode 2003-2007 in verhouding tot de omvang van hun economieën een meer dan
Figuur 17: Gemis van Zuid-Europese consument

Figuur 18: Herstel concurrentievermogen is nodig
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proportionele bijdrage geleverd aan de groei van de particuliere consumptie in het
eurogebied. Voor volgend jaar verwachten we een krimp van het consumptievolume
in deze landen. Ondanks een door ons verwachte groei van de consumptieve bestedingen in de overige eurolanden zorgt het wegblijven van de groeibijdrage in de
periferie ervoor dat de totale consumptiegroei in 2011 beperkt blijft tot 1%.

Weer leren concurreren
De vermindering van de onbalans op de lopende rekeningen binnen de eurozone
vindt tot en met volgend jaar hoofdzakelijk plaats via lagere importgroei in de tekortlanden. Om een verdere correctie ook via hogere exportgroei te realiseren is een
herstel van het concurrentievermogen noodzakelijk. Het opgebouwde verschil in de
reële handelsgewogen wisselkoers van de verschillende eurolanden is sinds 2008
wat kleiner geworden, maar nog steeds erg groot (figuur 18).4 Zo is Ierland ten
opzichte van zijn handelspartners nog steeds 10% duurder dan begin 1999, terwijl
Duitsland 10% goedkoper is. Om dit gat verder te dichten zijn nog jaren van aanpassing nodig, deels door lagere nominale loongroei in de tekortlanden en deels door
productiviteitsgroei op basis van structurele hervormingen.

Tabel 4: Kerngegevens Eurozone
jaar op jaar mutatie in %
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2011
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ECB: voorzichtigheid blijft geboden
Gesteund door een economisch herstel en verbeterd sentiment op de financiële
markten, maakte de ECB in december 2009 een begin met de uitfasering van haar
ruime liquiditeitsbeleid. Zij stopte in 2010 met het verstrekken van nieuwe leningen
met een looptijd langer dan drie maanden, om zo meer grip te krijgen op de
geldmarktrente. De crisis op de markten voor Europees overheidspapier dwong de
ECB tot een tijdelijke versoepeling van het beleid, maar uiteindelijk zagen we in de
tweede helft van 2010 een sterke afname van de overliquiditeit in de geldmarkt door
het aflopen van een aantal grote leningen. Meest in het oog springend was de vrijval
van 1-jaars leningen ter waarde van € 442 miljard op 1 juli 2010. Financiële instellingen vervingen deze leningen slechts deels door nieuwe leningen, met kortere
looptijden (figuur 19). Gevolg hiervan was dat de overliquiditeit op de geldmarkt
afnam, wat voor opwaartse druk op de geldmarkttarieven zorgde. Het 3-maands
Euribor tarief kwam medio oktober weer boven de 1% –het officiële beleidstarief
van de ECB– te liggen (figuur 20). De kortere looptijden bleven hier echter nog onder,
omdat de ECB haar beleid van onbeperkte toewijzing van liquiditeit voortzette.

Is volledige normalisatie een haalbaar doel?
Hoewel de ECB in september 2010 aangaf haar reguliere geldmarktoperaties in
ieder geval tot 18 januari 2011 op basis van volledige toewijzing te blijven doen,
heeft zij in het afgelopen jaar niet onder stoelen of banken gestoken dat zij hier
uiteindelijk weer van af wil, omdat het de prikkels voor banken om elkaar onderling
geld uit te lenen vermindert. Bovendien leidt de permanent ruime geldmarktsituatie
tot korte geldmarktrentes die onder het officiële beleidstarief blijven liggen, het
tarief waarvan de ECB tenslotte zegt dat het ‘passend’ is bij de financieel-economische omstandigheden. Het beleid vermindert ook de prikkels voor sommige financiële instellingen om een groter deel van hun funding via andere bronnen dan de ECB
te betrekken. In het licht van de turbulentie op de markt voor overheidspapier is de

Figuur 19: Uitfasering van ruim liquiditeitsbeleid
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weg naar de kapitaalmarkt niet voor alle financiële instellingen zonder obstakels.
Cijfers van nationale centrale banken wijzen uit dat vooral Ierse, Griekse, Portugese
en Spaanse financiële instellingen de afgelopen maanden disproportioneel gebruik
maakten van de liquiditeitsfaciliteiten van de ECB. Dit zijn juist de landen die te
maken hebben met stevige begrotingstekorten en een gebrek aan vertrouwen onder
beleggers, wat weer zijn weerslag heeft op de financiële instellingen in die landen.

Het is een vicieuze cirkel die moeilijk is te doorbreken. Als de ECB de beschikbaar
gestelde liquiditeiten verder gaat beperken door af te stappen van het systeem van
volledige toewijzing dan valt te verwachten dat (I) de interbancaire tarieven verder
op gaan lopen door een hernieuwde toename van de premies voor tegenpartijrisico
en liquiditeit, en (II) dat de onderlinge verschillen tussen de financiële gezondheid
van banken een groter stempel gaan drukken op hun (korte termijn) fundingkosten.
Dit komt harder aan in de landen waar disproportioneel veel gebruik wordt gemaakt
van de ECB-faciliteiten. Een stopzetting van het beleid van volledige toewijzing zal

Box 3: Het is geen ‘Japan’

Deflatie ligt nog steeds op de loer in de VS en de eurozone
(figuur 21). Recent wordt vaak de parallel met de Japanse deflatie gelegd, met daaraan gekoppeld de suggestie dat ook de
VS en de eurozone afstevenen op een periode van aanhoudende deflatie, economische stagnatie en verder dalende rentevoeten. Er zijn ten minste vijf argumenten te noemen waarom
‘Japan’ naar onze mening niet de juiste vergelijking is. 5
Ten eerste waren de zeepbellen in de Japanse markten veel
groter. Vergeleken met de zeepbellen op de Japanse vastgoedmarkten stelt de overwaardering in de VS, het VK, Ierland en
Figuur 21: Deflatie ligt op de loer
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dus voor de nodige turbulentie zorgen. Met de huidige situatie op de markt voor
overheidspapier in het achterhoofd denken wij dat de ECB deze beslissing nog wat
verder naar de toekomst wil schuiven. Van uitstel komt echter geen afstel en wij
denken dat zij in de loop van 2011 alsnog hiertoe over zal gaan. Wellicht dat zij met
een aantal (tijdelijke) compenserende maatregelen de pijn nog wat zal doen
verzachten. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan een tijdelijke verlaging van
het verschil tussen het officiële beleidstarief en het tarief op de marginale beleningsfaciliteit.

Conventioneel monetair beleid blijft ruim in 2011
Voor het monetaire beleid blijft het economische beeld leidend. In onze ramingen
gaan wij uit van een gematigd economisch herstel, waarbij de overcapaciteit in de
economie langzaam maar zeker afneemt. Ook de gemiddelde inflatie blijft in onze
prognoses voor 2011 ruim beneden de 2%-grens. Dat is overigens voor ons geen
reden om een ‘Japan’-scenario te vrezen, zie ook box 3. Opwaartse risico’s voor de
Ten tweede waren Japanse consumentenprijzen tot onhoudbaar grote hoogte gestegen. Deels was hieraan een enorme
toename van de kredietverlening debet; de kredietverlening
uitgedrukt als percentage van het BBP sprong tussen 1982 en
1996 67%-punt omhoog. Zo bezien was deflatie schier onvermijdelijk. Nu pas, twintig tot dertig jaar later, zijn Japanse
consumentenprijsniveaus vergelijkbaar met die in de VS en de
eurozone (figuur 22).

Ten derde ging Japan de crisis in met demografische tegenwind. De beroepsbevolking piekte in 1995 en krimpt sindsdien. De Japanse vergrijzing resulteerde in een hogere afhankelijkheidsratio, wat via een zwakke consumptieve vraag
bijdroeg aan dalende prijzen. De landen die nu de grootste
vermogensprijscorrecties doormaken (VK en VS) kennen een
nog duidelijk positieve bevolkingsgroei en een veel minder
ernstig (doch toenemend) vergrijzingsvraagstuk.

Ten vierde zag Japan indertijd de handelsgewogen waarde van
de yen de eerste vier jaren van de toenmalige crisis aanzienlijk
stijgen, een directe consequentie van zijn grote overschot op
de lopende rekening. Hiermee werd nog een extra stuk deflatie
ingevoerd. De huidige situatie in Amerika en Europa is duidelijk anders.

Ten vijfde waren de Japanse beleidsmakers nogal traag met
het budgettair en monetair oppeppen van hun economie. De

huidige beleidsmakers in de VS en de eurozone gaven de
economie allerhande steun toen de crisis uitbrak. Daarbij
pakten zij de problemen in hun bankensectoren vroegtijdig
aan, waar Japan zijn banken tot zombies liet degenereren.
Inmiddels lijkt het bekritiseren van Japanse beleidsmakers om
hun falen in de crisisbestrijding van destijds een populair
tijdverdrijf geworden, maar laten we niet vergeten dat de
kaarten er voor hen indertijd veel slechter voor lagen met de
veel grotere zeepbellen die knapten. Een overmatig vertrouwen
in de huidige beleidsreacties op basis van de gedachte dat
beleidsmakers hebben geleerd van het verleden, schiet daarom
misschien ook wel weer wat door.

Alles bij elkaar denken we dat ‘Japan’ niet het juiste scenario is
om de gevolgen van deflatie mee in te schatten. Daarmee is dus
niet gezegd dat er geen deflatierisico’s zijn. De westerse wereld
kent momenteel een grote mate van economische onderbenutting, die volgens de economische tekstboeken leidt tot wegvallende prijsdruk. Merk daarbij wel op dat deze geijkte gedachtepatronen doorgaans de impact van neerwaartse loonstarheid en goed verankerde inflatieverwachtingen onderschatten.
Daarnaast is er nog de voortgaande schuldafbouw, die naar
verwachting nog jaren duurt en een deflatoir effect heeft. We
zijn dus nog niet droog over, ondanks dat ‘Japan’ niet het juiste
vergelijkingsmateriaal biedt. Maar een geruststellende
gedachte is dat langdurige deflatie een weinig voorkomend
fenomeen is in het naoorlogse tijdperk.
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inflatie liggen vooral op het gebied van grondstoffenmarkten, overheidsgereguleerde prijzen en indirecte belastingen. Verder vooruitkijkend zien we het economische herstel in 2012 nog een tandje bijschakelen. Op basis van het gedrag van de ECB
in het verleden zou dit een geringe aanscherping van de beleidsrente in 2011 kunnen
verantwoorden, maar geenszins een agressieve verhoging. De wens van de ECB om
het beleid te ‘normaliseren’ zodra de omstandigheden dat toelaten blijft een factor
die we meenemen in onze raming voor de beleidsrente, zij het op voorwaarde dat de
situatie op de markt voor Europees overheidspapier significant verbetert. Wij zien
de ECB eind 2011 alsnog de eerste stap zetten in de richting van een voorzichtige
normalisatie van de beleidsrente. Wij verwachten een verhoging van het beleids
tarief met 25bp, die de opmaat vormt voor een verdere verhoging van het tarief in
2012 met 125bp. Daarbij zouden we echter vooral willen benadrukken dat het beleid
in 2011 dus buitengewoon ruim blijft (met onder andere een negatieve reële rente)
en dat zelfs bij een officieel beleidstarief van 2,5% eind 2012 er nog steeds geen
sprake is van een krap beleid.

Obligatiemarkten: een nieuw hoofdstuk in de marktencrisis
De rendementen op Europees staatspapier liepen gedurende 2010 scherp uiteen
(figuur 23). Voor een aantal landen bereikten de risico-opslagen ten opzichte van de
Duitse ‘benchmark’ het hoogste niveau sinds de invoering van de euro. De enorme
begrotingsproblemen in Griekenland vormden de aanjager voor een vertrouwenscrisis, die in de loop van 2010 steeds meer landen in de eurozone dreigde te infecteren. Beleidsmakers grepen opnieuw in en een aantal landen ging over tot forse
bezuinigingen. Desondanks blijft de situatie op de markten precair.

Schuldencrisis legt onderliggende problemen bloot
Het afgelopen jaar bracht structurele problemen en onevenwichtigheden aan het
licht in de eurozone. In het bijzonder in de zogenaamde perifere eurolanden spitsen
deze problemen zich toe op vier deelgebieden: (I) lage groei van de arbeidsproductiviteit door achterblijvende innovatie en concurrentie, (II) een verslechterde concurrentiepositie door (te) hoge loonstijgingen in het verleden, (III) een luchtbel op de
vastgoedmarkt (Spanje en Ierland) als gevolg van een scherpe daling van de rentes
sinds de toetreding tot de eurozone, en (IV) tekortschietend begrotingstoezicht.
Gezamenlijk manifesteerden deze factoren zich uiteindelijk in omvangrijke structurele tekorten op de lopende rekening en/of uitbundige groei van de kredietverlening
(zie ook de eerdere paragraaf ‘Noord-Zuidlijn’).

Systeemrisico
Dat de markten in de loop van 2010 steeds meer hun vertrouwen in de eurozone
verloren, werd versterkt door de grote onderlinge financiële en economische verwe-
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venheid binnen het gebied. Dit leidde tot een sterke toename van het veronderstelde
systeemrisico. De liquiditeit in de kleinere deelmarkten droogde op en risicoopslagen stegen tot dermate hoge niveaus dat de toegang tot de kapitaalmarkt voor
een aantal landen steeds lastiger werd. Griekenland was het eerste slachtoffer en
moest uiteindelijk met een gezamenlijk leningenplan van € 110 miljard door het IMF
en de EU worden gered. Niet lang daarna dwong een verder verslechterende marktsituatie EU-leiders, in samenwerking met het IMF, tot het instellen van een Europese
Financiële Stabiliteits Faciliteit (EFSF) voor de periode 2010-medio 2013, om als
vangnet te dienen voor toekomstige probleemgevallen. De ECB beloofde te inter
veniëren in de markt (met de aankoop van staatspapier) om het functioneren van de
markt te verbeteren (figuur 24). Griekenland kreeg een fors pakket aan bezuinigingen
opgelegd en ook Spanje en Portugal moesten beloven om extra bezuinigingsmaatregelen snel en voortvarend door te voeren. Hoewel de Europese onderhandelingen
steeds op het scherpst van de snede werden gevoerd, gaan wij er van uit dat beleidsmakers nooit het daadwerkelijke opbreken van de muntunie als reëel alternatief voor
ogen hebben gehad, zie ook box 4, ‘Geen winnaars bij uiteenvallen muntunie.’

Duitsland en Frankrijk gooien knuppel in hoenderhok
Gedurende de zomermaanden herstelde het sentiment op de markten enigszins
doordat deze maatregelen hun vruchten begonnen af te werpen, de liquiditeits
situatie wat verbeterde en een aantal veilingen van perifeer staatspapier succesvoller was dan verwacht. Cruciaal daarbij was dat EU-leiders met de oprichting van
de EFSF het signaal hadden afgegeven dat zij een eurozonelidstaat niet zullen laten
vallen, mits deze zich committeert aan extra bezuinigingen. Deze gedachte werd
echter wreed verstoord in de herfst, toen Duitsland (later met steun van Frankrijk)
zich uitsprak voor de vervanging van de EFSF na 2012 door een veel stringenter
Crisis Oplossing Mechanisme dat er in voorziet dat obligatiehouders (een deel van)
de rekening gepresenteerd krijgen als een land in de problemen komt.

Figuur 23: Gesegmenteerde staatsobligatiemarkt
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Figuur 24: Geen onvoorwaardelijke ECB steun
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Overdrijft de markt?
De onzekerheid rond de vervanging van de EFSF in combinatie met een lage liquiditeit in sommige obligatiemarkten heeft de risico-opslagen van Griekenland, Portugal
en Ierland sinds medio oktober sterk doen oplopen. Toch valt hierop wel wat af te
dingen. Het feit dat risico-opslagen ook voor de aankondiging van deze plannen al
aanzienlijk waren, geeft immers al aan dat beleggers een scenario van herstructurering van overheidsschulden ook na de instelling van de EFSF nooit helemaal hebben
losgelaten. Dat er strenger begrotingstoezicht gaat komen in de toekomst is ook niet
zo verrassend. Bovendien wil Duitsland het nieuwe mechanisme alleen van toepas-

Box 4: Geen winnaars bij uiteenvallen muntunie

De kosten van het opbreken van de euro zijn enorm en het hele
proces zou met gigantisch veel onzekerheid omgeven zijn. Het
is daarom een beleidsoptie die zeer onaantrekkelijk is voor
alle betrokken landen. We identificeren ten minste vijf economische kosten die samengaan met het gedeeltelijk (individuele
landen verlaten de muntunie) of geheel (gemeenschappelijk
besluit de muntunie te beëindigen) opbreken van de euro.

Ten eerste impliceert de continuïteit van contracten dat een
land, nadat het de euro heeft verlaten, zijn in euro’s luidende
bezittingen en schulden niet naar de eigen munt mag converteren. Afgezien van een volledig bankroet van het uittredende
land geldt derhalve dat een zwak land bij uittreding de netto
schuldpositie uitgedrukt in de nieuwe eigen valuta direct
scherp ziet toenemen, omdat de nieuwe eigen munt meteen in
waarde zal dalen. Voor sterke landen is uittreden om soortgelijke redenen weinig aantrekkelijk. Een sterk land –dat bijvoorbeeld niet langer mee wil betalen aan Europese vangnetten
voor zwakkere landen– ziet bij uittreding direct de waarde van
zijn netto bezittingen uitgedrukt in de nieuwe eigen valuta
scherp dalen omdat de nieuwe eigen munt sterk in waarde zal
stijgen ten opzichte van de uitgeholde euro.

Ten tweede zijn kredietmarkten sterk verweven geraakt sinds
de invoering van de euro, waardoor zelfs bij uittreding van een
relatief klein land al grote verliezen worden geleden. In de
financiële sector, bij banken, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen, maar ook in het bedrijfsleven waar buitenlandse
investeringen ineens sterk in waarde veranderen.
Ten derde doet wisselkoersrisico zijn herintrede bij het
opbreken van de euro. Dat extra risico leidt tot extra benodigde
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voorzieningen in het internationale financiële verkeer, maar
maakt ook de internationale versnippering van productieketens en resulterende handelsstromen minder aantrekkelijk.

Ten vierde zal derhalve de intra-eurozonehandel een implosie
ervaren, met flinke klappen voor het bedrijfsleven, de financiële sector, de belastingbasis van overheden en de algemene
welvaart van de huishoudens tot gevolg.

Ten vijfde is het een illusie om te verwachten dat willekeurig
welk land de euro op een ordelijke manier kan verlaten. Er
zitten onvermijdelijk maanden tussen het moment van
aankondigen van uittreden en de feitelijke (her-)introductie
van de nationale valuta. In die periode zal iedereen –speculant,
ondernemer of kleine spaarder– zijn geld verschuiven naar de
meest veilig geachte plek. Collectief kan dit alleen maar resulteren in totale paniek en chaos, waarbij vergeleken de val van
de zakenbank Lehman Brothers waarschijnlijk kinderspel is
geweest.

Europese politici zijn zich terdege bewust van deze overwegingen. Ironisch genoeg maakt dat de onderhandelingen voor
een Europese oplossing van de schuldenproblematiek alleen
maar ingewikkelder, juist omdat geen enkel land het zich kan
permitteren om onredelijk harde onderhandelingseisen af te
straffen door de onderhandelingen daadwerkelijk te laten
mislukken. De politieke twist rondom het institutionaliseren
van de EFSF in het najaar van 2010 ademt volledig deze strategische onderhandelingsaspecten. In mogelijke toekomstige
crisissituaties zal er ook weer op een ogenschijnlijk onbegrijpelijke wijze met de messen op tafel worden onderhandeld,
juist omdat niemand baat heeft bij ongelukjes…

sing laten zijn op nieuwe schuld. Er lijkt dus geen directe reden voor de momenteel
uitstaande staatsobligaties om te handelen op prijsniveaus die een hoge kans op
‘default’ of herstructurering inprijzen. Daar komt nog bij dat er vele technische en
politieke barrières zullen moeten worden overwonnen voordat er een mechanisme
staat dat voldoende prikkels biedt aan landen om hun begrotingen op orde te krijgen
en te houden, zonder dat het gepaard gaat met een verdere toename van de systeemrisico’s. Het is goed mogelijk dat de soep uiteindelijk minder heet wordt gegeten dan
hij wordt opgediend.

Het doel is helder, de weg hobbelig
De EU heeft voor zichzelf tijd gekocht met de oprichting van de EFSF. Het uiteindelijke doel is voor de meeste landen helder: (I) verbetering van de overheidsfinanciën,
(II) strenger begrotingstoezicht in de toekomst (inclusief een beter sanctiebeleid),
en (III) structurele hervormingen om de economieën op een hoger structureel en
houdbaar groeipad te krijgen. Hoewel het verleden uitwijst dat begrotingsdiscipline
uiteindelijk positief is voor de economische groei, is de te bewandelen weg buitengewoon hobbelig. Griekenland en Ierland laten zien dat forse begrotingsmaatregelen
op korte termijn pijnlijk zijn. De ECB heeft tijdens de crisis op de obligatiemarkt
laten zien wel een rol te willen spelen bij het verbeteren van het marktfunctioneren,
maar zeker niet tegen elke prijs. De aankopen van staatspapier bleven zelfs in de
maand oktober en begin november uiterst beperkt in vergelijking met die in de
periode mei-juni (figuur 24). Dat zien wij als een signaal dat de ECB niet de weg wil
volgen die de Amerikaanse Fed is ingeslagen.

Duitsland blijft veilige haven
Wat betekent dit alles voor de Europese kapitaalmarktrentes? Hoewel wij denken
dat de markten hebben overgereageerd op de Duits-Franse plannen, voorzien wij
dat de risico-opslagen op het perifere staatspapier voorlopig niet terugvallen naar
de niveaus van begin 2010. Zelfs al zoeken landen hulp bij de EFSF en/of het IMF, een
scenario dat de afgelopen weken voor Ierland al werkelijkheid werd. Dat betekent
dat het Duitse staatspapier zijn belangrijke functie als ‘veilige haven’ ook in 2011 zal
blijven vervullen. Dat neemt niet weg dat als landen hun ingezette bezuinigingskoers
voortzetten, een daling van de spreads voor een aantal kleinere landen tot de
mogelijkheden behoort. Daarvan zal een opwaartse werking uitgaan op de rendementen op de grote liquide benchmarks, zoals Duitsland en Frankrijk. Onze swaprenteramingen voor de lange termijn worden in belangrijke mate bepaald door deze
ontwikkeling en vandaar dat wij op een termijn van een jaar een stijging van de
10-jaars swaprente voorzien van ongeveer 50 basispunten. Daarmee blijft de lange
(‘risicovrije’) rente buitengewoon laag, wat consistent is met onze visie van een
matige economische groei en een beheerste inflatie.

Vanuit een risicoperspectief merken wij op dat ook gedurende 2010 het gedrag van
institutionele beleggers weer invloed heeft gehad op de swapcurve, waarbij de ultralange kant van de curve (30-50 jaar) harder omlaag is gekomen dan kortere swapVisie op 2011
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tarieven. Deels werd dit veroorzaakt doordat de lage rente (in combinatie met
stijgende risico-opslagen op perifeer overheidspapier) institutionele beleggers
aanzette tot het indekken tegen verdere rentedalingen. In ons basisscenario waarin
het sentiment op de Europese obligatiemarkten uiteindelijk wat herstelt en de
swapcurve zich opwaarts beweegt, zou dit kunnen leiden tot een omgekeerde reactie
in de ultralange swaptarieven gedurende 2011. Dit leidt tot een steilere curve in het
lange segment.

Fed doet heel wat duiten in het zakje
Daarnaast kunnen we de renteontwikkeling in het eurogebied niet los zien van wat
er in de Verenigde Staten gebeurt. Wij voorzien daar in 2011 slechts een zeer
beperkte rentestijging. De Fed heeft begin november een nieuw aankoopprogramma
van overheidspapier aangekondigd ter waarde van US$ 600 miljard. Dit is een factor
die (tijdelijk) een drukkende werking uitoefent op de rendementen van dit papier.
Zolang de Fed dit beleid voert zal de rente op Amerikaans staatspapier in onze ogen
weinig opwaartse beweging kunnen maken. Officieel loopt het programma tot medio
2011, maar onze inschatting is dat de economische omstandigheden rond die tijd
onvoldoende gewijzigd zullen zijn om de Fed ervan te weerhouden het programma
te verlengen. Dus ook in de tweede helft van 2011 blijft dit een factor die de marktrentes laag houdt.

Dit gezegd hebbende, is het neerwaartse potentieel in onze ogen gering. Veel negatief
nieuws is immers al ingeprijsd. Terwijl de 10-jaars US$ swaprente medio november
niet ver boven het laagste niveau van 18 december 2008 noteert, is de huidige
toestand op de markten en in de economie lang niet zo dramatisch als in de laatste
donkere dagen van 2008. De langetermijnrisico’s voor de Amerikaanse rente liggen
ons inziens dan ook eerder aan de opwaartse kant. Onzekerheid over de langetermijngevolgen van het beleid voor de inflatie heeft reeds voor hogere inflatiepremies
in de markt gezorgd (figuur 25). Zodra de economie aantrekt, zouden de inflatieverFiguur 25: Inflatieverwachtingen VS lopen op
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wachtingen sneller dan verwacht aan kunnen trekken. Als de Fed in reactie daarop
haar aankoopprogramma staakt, draagt dat alleen maar bij aan een stijging van de
kapitaalmarktrentes. Ook het begrotingsbeleid van de VS kan uiteindelijk zijn
weerslag gaan hebben op de rente.

Valutamarkten: beleid van dollarzwakte
De mondiale valutaoorlog was het dominante thema in valutamarkten in de tweede
helft van 2010. De Braziliaanse minister van Financiën die de valutaontwikkelingen
zo beschreef had duidelijk gevoel voor dramatiek, maar legde daarbij wel de vinger
op de zere plek. Zeker tegen de achtergrond van de nieuwe ronde van kwantitatieve
verruiming die de Fed aankondigde te zullen doorvoeren. Het centrale bankbeleid
van de VS resulteerde in een zwakkere dollar (figuur 26) en is onderdeel van een
wenselijk aanpassingsproces in de mondiale economie. Daarmee moeten we het
sterke dollarbeleid dat het Amerikaanse Ministerie van Financiën bij monde belijdt
dus ook even op de juiste waarde schatten. Die boodschap is door de markten luid en
duidelijk ontvangen en zet de toon voor een verdere, brede verzwakking van de
Amerikaanse dollar in 2011.

Het gapende gat op de Amerikaanse lopende rekening van de betalingsbalans is een
vast onderdeel van de ‘mondiale onevenwichtigheden’ en een ordelijke depreciatie
van de dollar zou in elk geval helpen om dat gat deels te dichten. Naast de benodigde
structurele ommezwaai van Amerikaanse huishoudens en overheden van besteden
naar sparen, uiteraard. We plaatsen dus allerminst kanttekeningen bij een zwakkere
dollar, maar de hamvraag is tegen welke munten de dollar moet verzwakken? En in
welke mate?
Figuur 26: Dollarzwakte
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Euro wederom drukventiel
De bewustwording dat de mondiale onevenwichtigheden moeten worden aangepakt
zet de schijnwerpers uiteraard vol op China (figuur 27). De enorme overschotten op
de Chinese lopende rekening in combinatie met de kunstmatig laaggehouden Yuan
zorgen elders voor scheve gezichten. Toenemende binnenlandse prijsdruk en
politieke druk van buiten zouden de Chinese centrale bank op koers moeten houden
om gedurende 2011 haar monetaire beleid verder te verkrappen, door hogere rentevoeten en een sneller –hoewel in absolute zin nog altijd geleidelijk– tempo van
appreciatie van de Yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Niettegenstaande de discussies van de G20 over de mondiale onevenwichtigheden is
het moeilijk om een voorstelling te maken van twintig landen die een uniform
raamwerk overeenkomen waarbinnen lopende rekeningen en wisselkoersen op
ordelijke wijze worden aangepast. Veel waarschijnlijker is het dat de opkomende
economieën –waaronder China– appreciatie van de eigen munt blijven tegenwerken.
En daarmee gaat de euro waarschijnlijk weer fungeren als drukventiel voor dollarzwakte en dat is een van de belangrijkste redenen waarom we de Europese munt in
2011 duurder zien worden ten opzichte van de dollar.

ECB wil eerder omhoog
De duurdere euro ten opzichte van de dollar komt dan tot stand in weerwil van de
zorgen over de houdbaarheid van de hoge schuldniveaus in de Europese periferie.
Hoewel die factor wel voor de nodige volatiliteit kan gaan zorgen. Vanuit een bilaterale invalshoek zien we de ECB de rente eerder verhogen dan de Fed, wat ook een
positieve impuls aan de eurodollarkoers kan geven. Los van alle houdbaarheidszorgen rondom de Europese overheidsfinanciën laat Europa bovendien in ieder
geval merken dat het zich bewust is van het grote probleem dat het heeft en doet het
verwoede pogingen dit aan te pakken. In de VS lijkt dat bewustzijn zich te beperken
tot de aanhangers van de Tea Party beweging, in elk geval voor zover deze beweging
Figuur 27: China in de hoofdrol
USD mrd

600

USD mrd

600

Saldo lopende rekening

400

400

200

200

0

0

-200

-200

-400

-400

-600

-600

-800

-800

-1000

-1000
82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
China

Bron: Reuters EcoWin

32

Rabobank Visie op 2011 | Traag herstel niet onverwacht

VS

een zo klein mogelijke overheid nastreeft. Kort samengevat geniet Europa wat dat
betreft de dubieuze eer om als eerste de omvang van zijn problemen te onderkennen,
terwijl voor beleidsmakers in de VS die problemen op enig moment ook niet meer te
ontkennen zijn (figuur 28), evenmin als de dollarzwakte die ook dat onvermijdelijk
weer met zich meebrengt.

Opwaarts potentieel pond; yen gaat inleveren
En wat betekent dat voor euro-sterling en euro-yen? Het Britse pond is ten opzichte
van de euro nog steeds zo’n 20% goedkoper dan gemiddeld in 2007. Dat de munt het
verloren terrein maar niet goedgemaakt krijgt, hangt samen met de lange lijst van
zorgen over het VK, waaronder de broze overheidsfinanciën, de mogelijke verlaging
van de Britse kredietwaardigheid door de grote kredietbeoordelaars en de povere
economische vooruitzichten. De verrassend sterke groeicijfers in 2010 helpen bij het
doorvoeren van de bezuinigingsplannen en hebben ook het acute gevaar voor een
afwaardering van de Britse overheid al afgewend. De Britse economie ondervindt
ontegenzeggelijk nog een stevige economische tegenwind, maar met de hoeveelheid
slecht nieuws die al in de koersen ligt besloten, zien wij ruimte voor een bescheiden
daling van euro-sterling.

Tegelijkertijd verwachten wij dat de yen het in 2010 gewonnen terrein ten opzichte van
de euro in 2011 weer moet prijsgeven. De yen won terrein in een omgeving van extreem
lage rentes en een zeer sterke mate van risicomijding. Dat leidde de aandacht van beleggers tijdelijk af van de relatieve rendementen en de Japanse binnenlandse factoren, die
de yen geen van beide steunen. We verwachten overigens evenmin dat de valuta-interventies van de Japanse centrale bank en het Japanse Ministerie van Financiën het
koersbeloop structureel kunnen veranderen, maar onderkennen wel het neerwaartse
risico in de yen-dollarhandel dat deze interventies in de marge nu al creëren.
Figuur 28: Welke zwakke overheidsfinanciën?
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Kredietmarkten: niet alle markten ontvankelijk voor emissies
Europese kredietmarkten presteerden goed in 2010. De uitbraken van angst
beperkten zich in grote mate tot de staatsobligatiemarkten in de Europese periferie.
Geleidelijk verslechterde wel de liquiditeit in de secundaire markten bij dalende
rendementen en obligatie-emissies. Het bleek in het bijzonder een lastig jaar voor de
Europese banken, die te lijden hadden onder de uitverkoop van staatsobligaties
vanuit de Europese periferie in het voorjaar, maar bovenal doordat het politieke
draagvlak voor steun aan de sector tot een dieptepunt is gedaald.

Gelegenheid voor succesvolle obligatie-emissies was er niet altijd, iets wat behoudens de meest solide banken in de gehele sector werd ervaren. Maar aangezien de
nieuwe Baselse kapitaaleisen bekend zijn gemaakt zagen we een aantal banken toch
de markt al benaderen om de kapitaalpositie voor de massa uit alvast te verstevigen
(Deutsche Bank, Standard Chartered, BBVA). Vooral voor het handelsboek wordt in
de nieuwe regelgeving een sterkere kapitaalbuffer vereist, waardoor banken met
een relatief grote poot in het zakenbankieren zelfs nog meer bufferkapitaal nodig
zullen hebben. Banken zullen het inhouden van winsten als onderdeel van de oplossing zien, maar ook een markt voor conditioneel converteerbare schuld zou zich nu
moeten gaan ontwikkelen. Voor wat betreft de senior unsecured schuldtitels (zonder
aanspraak op specifieke activa van de uitgevende instelling) zagen we de meest
solide banken daar nog toegang toe hebben, maar kleinere en minder solide banken
hebben alternatieve wegen moeten bewandelen, waaronder de gang naar de markt
voor gedekte obligaties (schuldtitels met aanspraak op specifieke activa).

2010 bracht minder emissies vanuit de solide top van het bedrijfsleven dan wij vorig
jaar verwachtten, terwijl beleggers toch al snel aandelen en kasmiddelen meden ten
faveure van obligaties. De marktperceptie is momenteel dat een obligatiepositie een
veiliger haven is dan een aandelenpositie, wat werd gesteund door de relatief stabiele
ontwikkeling van de credit spreads. In afwezigheid van emissies vanuit de meest
vertrouwde namen van het bedrijfsleven zijn beleggers op zoek gegaan naar rendement in de relatief minder solide segmenten van de obligatiemarkten. Ze zijn daarbij
wel steeds voorzichtiger geworden als gevolg van de lage niveaus van de absolute
rendementen. In elk geval voor het eerste deel van 2011 verwachten we dat deze
trends doorzetten.
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Gemengde vooruitzichten
In een ‘normale’ kredietcyclus zien we het bedrijfsleven in eerste instantie de
balansen versterken, om pas daarna de aandacht te verleggen naar uitbreiding.
Hoewel we inmiddels indicaties van toenemende activiteit op het vlak van fusies en
overnames zien, staat daar tegenover dat aandeelhouders de afgelopen jaren flink
wat pijn hebben geleden. Bedrijven zouden daardoor meer geneigd kunnen zijn om
hun beleid met name voor aandeelhouders wat te verzachten ten nadele van obligatiehouders. Dit kan bijvoorbeeld door terugkoop van eigen aandelen of door acquisities op basis van beschikbare kasmiddelen. In Europa zal de neiging tot uitbreiding
sowieso in eerste instantie vrij gematigd blijven met de ervaringen van de kredietcrisis nog vers in het geheugen.

We zien wel de risico´s van een scherpe omslag in het sentiment in 2011, maar dan
waarschijnlijk eerder voortvloeiend uit macro-economische of soevereine ontwikkelingen. Escalatie van de sluimerende valutaoorlog is zo’n factor, vooral als daarbij
de vrije internationale handel wordt ingeperkt. Een meer voor de hand liggend risico
betreft uiteraard de Europese staatsschuldenproblematiek, vooral in de perifere
landen. Maar manifesteren dergelijke risico’s zich niet, dan zien we voor banken de
credit spreads de huidige bandbreedten handhaven. Hoewel de karakteristieken van
de nieuw uit te geven achtergestelde obligaties nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd, zouden zij gegeven de nadruk van banken op het aantrekken van bufferkapitaal in elk geval uit hun schaarsheid al waarde moeten kunnen ontlenen, aangezien
we het hier hebben over een nieuwe beleggingsvorm. En totdat we verder zijn in de
uitbreidingscyclus wijzen de technische en fundamentele signalen op een verdere
vernauwing van de spreads voor het niet-financiële bedrijfsleven.

1. Uitgezonderd de beschermde beleidsterreinen gezondheidszorg en ontwikkelingssamen
werking moeten de ministeries de uitgaven in reële termen met 19% verlagen.

2. Zie voor een meer gedetailleerde bespreking het hoofdstuk “Mondiale economische
uitdagingen voorbij 2011: een historisch perspectief” elders in deze uitgave.

3. Dat er ‘slechts’ 4,3 miljoen Europese banen verloren zijn gegaan tegenover ruim 8 miljoen
Amerikaanse banen lijkt dus te wijten aan een (traditioneel) minder agressief ontslagbeleid
en een relatief inflexibele arbeidsmarkt in de eurozone.

4. De reële handelsgewogen wisselkoers meet de ruilverhouding tussen binnenlandse en een
mandje van buitenlandse goederen en diensten, waarbij de samenstelling van het buitenlandse mandje gekoppeld is aan de bestemming van het uitvoerpakket. Deze ruilverhouding
kan fluctueren zelfs als landen hun wisselkoers constant zien blijven (zoals in elk geval op
bilaterale basis tussen landen in het eurogebied het geval is).
5. Voor meer informatie hierover zie de Rabobank Themabericht 2010/32, “Op weg naar
deflatie?”.
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