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Voorwoord

“Er rust een grote
verantwoordelijkheid op de
schouders van de Europese
en Nederlandse politici”

Wij durven weer voorzichtig omhoog te kijken. Ondanks
dat we nog altijd in een economisch zeer onzekere tijd
leven, lijkt 2013 op voorhand het jaar waarin we zeer
geleidelijk uit het dal zullen klimmen. Onze economen
verwachten dat de wereldeconomie licht zal aantrek
ken, al blijft de groei duidelijk achter bij wat we gewend
waren. Ook Europa, met in zijn kielzog Nederland, lijkt
volgend jaar in staat groeicijfers te noteren, al zijn die
zeer bescheiden. Wij benadrukken echter dat er grote
beleidsuitdagingen blijven en dat de risico’s voor het
conjunctureel herstel aanzienlijk zijn.
Op het Europese toneel ontwaren wij een voorzichtige
positieve kentering als het gaat om de aanpak van de
schuldencrisis. Die lijkt in belangrijke mate ingegeven
door de uitgesproken bereidheid tot steun aan
noodlijdende overheden vanuit de ECB en door het
uitdragen van een langetermijnvisie voor de eurozone.
Dit betekent overigens allerminst dat perioden van
onrust op de financiële markten verleden tijd zijn, met
alle risico’s van dien voor de reële economie. Er zijn
weliswaar diverse stappen gezet om de eurozone
institutioneel volwassen te maken, maar de afgelopen
jaren hebben laten zien dat politieke besluitvorming en
implementatie veel tijd vergen. Wij blijven benadrukken
dat politiek doorpakken van groot belang is, ook omdat
de economische en sociale kosten van het uitblijven
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van een oplossing snel oplopen, zowel voor onze
Zuid-Europese buren als voor onze eigen huishoudens
en bedrijven.
De open Nederlandse economie zal volgend jaar
weliswaar kunnen profiteren van een licht aantrekkende
buitenlandse vraag, maar de binnenlandse dynamiek
blijft vooralsnog zwak. De straffe bezuinigingsagenda
speelt hierin uiteraard een hoofdrol. Daarnaast blijven
de binnenlandse bestedingen onder druk staan door
onder andere de oplopende werkloosheid, vermogens
verliezen op de huizenmarkt en het lage consumenten
vertrouwen. De consument zal overigens nog maar
weinig merken van de voorzichtige terugkeer naar
groei. In 2013 zal de koopkracht voor veel huishoudens,
net als in 2012, aanzienlijk dalen. Wij verwachten dat de
Nederlandse economie volgend jaar met een magere
¼% zal groeien.
In deze Visie op 2013 kijken we niet alleen voorzichtig
omhoog, maar ook vooruit. Een blik op de jaren ná 2013
laat zien dat de magere groeicijfers voor volgend jaar
voorlopig eerder regel dan uitzondering zullen zijn. Wij
verwachten een structureel lager groeipotentieel op de
langere termijn. Aan de basis van dit toekomstperspec
tief liggen onder andere een verwachte lagere stijging
van de arbeidsproductiviteit en de onvermijdelijke
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vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Nederland zal
zich hier goed en tijdig op moeten voorbereiden. Zo zal
de overheid voor lastige dossiers als de huizenmarkt, de
zorg en de arbeidsmarkt een structurele oplossing
moeten bieden. Maar ook het bedrijfsleven moet zich
instellen op een periode van lagere groei. De zoektocht
naar nieuwe groeimarkten en gelijktijdig een verschui
ving naar bedrijfsmodellen die minder afhankelijk zijn
van groei, moet worden doorgezet.
Kortom, er rust een grote verantwoordelijkheid op
de schouders van Europese en Nederlandse politici.
Niet alleen de recente Europese beleidsstappen zijn
bemoedigend, ook de Nederlandse politiek heeft met
de snelle vorming van het Lente-akkoord laten zien dat
zij onder druk haar verantwoordelijkheid neemt. Een
blik over de landsgrenzen leert dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Om Europa en ons land verder naar
rustige wateren te loodsen, hoop ik van harte dat
politici door Europese samenwerking de problemen het
hoofd kunnen bieden. Zodat wij ook in de toekomst
omhoog kunnen blijven kijken. Ik wens u veel
leesplezier met deze uitgave.
Piet Moerland
Voorzitter raad van bestuur
Rabobank Nederland
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Internationaal

Begin van het einde
De Europese schuldencrisis is inmiddels haar derde jaar ingegaan.
Zij heeft economisch en sociaal diepe sporen nagelaten.
In de geïndustrialiseerde wereld in het algemeen en in Europa in het
bijzonder is de druk van de crisis op sentiment en activiteit uiteraard
het duidelijkst voelbaar. De groei moet grotendeels uit de
opkomende economieën komen, maar ook deze zijn allerminst
ontkoppeld van de economische ontwikkelingen in de
industrielanden. En ook hier ligt de groei in 2012 en 2013
grosso modo lager dan in 2010-2011. We verwachten daarom dat
het mondiale groeiherstel in 2013 beperkt zal blijven tot 3¾%.
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De Europese schuldencrisis
- drie jaar verder

Figuur 1.1: Schuldenprobleem is wijdverbreid:
Eurocrisis is systeemcrisis
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Systeemcrisis blijft het kernwoord
Terwijl een hoge overheidsschuld bijna universeel is in
de geïndustrialiseerde landen (figuur 1.1), is het de
eurozone die hiervoor wordt gestraft en dan met name
het Zuid-Europese deel ervan. In de Visie van vorig jaar
betoogden wij dat alleen een begrotingsunie - als
aanvulling op de monetaire unie - de eurozone weer
houdbaar stabiel kan maken. In onze ogen zitten daar
twee essentiële elementen in: (i) meer centraal toezicht
op de nationale overheidsfinanciën en (ii) een gedeel
telijke wederzijdse aanvaarding van de schuldenlast, al
dan niet expliciet. Hebben we nu, 22 eurotoppen
verder, voldoende bereikt om te kunnen zeggen dat we
op de goede weg zijn? Ons antwoord is ‘ja’, maar wel
met de nodige slagen om de arm, vooral vanwege het
wispelturige gedrag van de Europese politici. Het
gevaar bestaat dat zij - door binnenlandse electorale
druk - opnieuw in de val trappen de crisis te zien als een
opsomming van perifere probleemgevallen. Hiermee is
de crisis weliswaar begonnen, maar wij blijven
benadrukken dat juist een krachtige(re) beleids
coördinatie vereist is. Het systeemkarakter van de crisis
vergt van de leiders van eurozone lidstaten dat zij bij
tijd en wijle over hun nationale kortetermijnbelangen
heen stappen. Vanzelfsprekend is het opgeven van
nationale soevereiniteit voor de meeste politici moeilijk.
Druk van de financiële markten is verschillende keren
noodzakelijk geweest om beslissingen af te dwingen.
Er blijft echter een voortdurend spanningsveld bestaan

tussen politieke leiders van de kernlanden en die van de
periferie1. In de periferie zijn de politici gebrand op een
verregaande mate van wederzijdse aanvaarding van
staatsschuldgarantie. In de kernlanden willen de politici
vooral meer gemeenschappelijke grip op het
begrotingsbeleid en dan met name op dat in de
zwakkere landen. Het eerste brengt de markten in
eerste instantie het snelst tot rust, maar kan tot moreel
risico leiden. Het tweede is daarom minstens zo
belangrijk, maar vergt een lange(re) adem.
Twee stappen achteruit, eentje vooruit
De financiële markten kenden in de periode 2010 tot
medio 2012 een aantal uitbarstingen van grote spanning.
Een respons van EU-beleidsmakers zorgde er vervolgens
voor dat deze spanning weer afnam. Dit was echter elke
keer tijdelijk, omdat de stapjes onvoldoende in de
richting van een begrotingsunie2 wezen. Per saldo
zakten veel financiële waarden hierdoor in het tweede
kwartaal van 2012 tot nieuwe dieptepunten in deze
crisis, zoals de prijzen van perifeer overheidspapier,
bankobligaties en aandelen3. Beleggers vluchtten
massaal in Duits overheidspapier (waarvan ook andere
kernlanden zoals Nederland profiteerden), waardoor de
rentes op kortlopend overheidspapier in deze landen

1 Hiermee refereren wij aan de zuidelijke lidstaten Portugal, Cyprus,
Spanje, Griekenland en Italië, alsmede Ierland.
2 Wij bedoelen hiermee een verregaande vorm van wederzijdse
schuldaanvaarding, met centraal toezicht op de nationale
overheidsfinanciën.
3 In onze vorige Visie spraken we voor de rendementen op perifeer
overheidspapier al van een reeks van opeenvolgende “J-curves”,
waarbij de rendementen eerst tijdelijk daalden door interventies van
beleidsmakers, om vervolgens opnieuw –en vaak nog hoger– te
stijgen als bleek dat er geen structurele oplossing was geboden.
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zelfs tijdelijk negatief werden (figuur 1.2) en het rende
ment op 10-jaars Duits papier in juni onder de 1,2%
zakte.
Begin 2012 werden de lidstaten van de eurozone het
eens over een bredere set aan begrotingsregels die in
nationale wetgeving dienen te worden verankerd. Ook
het verdrag over het Europees Stabiliteitsmechanisme
(ESM) kreeg in het afgelopen jaar zijn beslag - zij het dat
de implementatie hiervan onzeker was tot aan de uit
spraak van het Duitse Constitutionele Hof in september.
Inmiddels is het ESM officieel van start gegaan.

Figuur 1.2: Nieuwe dieptepunten voor rendement op Duits staatspapier in zomer 2012
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Eind 2011 en begin 2012 zagen we ook de uitvoering
van de 3-jaars liquiditeitsoperaties van de ECB, de
zogeheten Long Term Refinancing Operations (LTRO). De
opname van per saldo ruim 460 miljard euro aan extra
liquiditeit door de banken heeft een bancaire systeem
crisis en daarmee een EMU-brede credit crunch voorko
men, omdat hiermee voor langere tijd is voorzien in de
kortetermijnfinancieringsbehoefte van de banken in het
eurogebied. Meermalen hebben ECB-Raadsleden ook
laten doorschemeren dat de LTRO-financiering een
bijdrage kon leveren aan het indammen van de
schuldencrisis, omdat het de banken de mogelijkheid
bood soeverein schuldpapier te financieren. Al in de
loop van het tweede kwartaal werden de bijwerkingen
hiervan echter duidelijk. De aankopen van schuldpapier
van eigen overheden door perifere banken maakten de
financiële banden tussen deze banken en hun overhe
den nog nauwer. Daarmee werden zij nog gevoeliger
voor het sentiment op de markten. Toen de rende
menten op Spaans en Italiaans papier in de loop van het
tweede kwartaal weer begonnen op te lopen, had dit

onmiddellijk zijn weerslag op de banken. Daarmee nam
de heftigheid van de crisis weer toe. Per saldo heeft de
ECB met de LTRO’s dus tijd gekocht en heeft zij de crisis
op zijn best tijdelijk weten te bezweren, met boven
genoemde bijwerking.
Verbetering van het sentiment sinds medio 2012
Sinds de zomer van 2012 zien we echter een substan
tiële verbetering in de marktomstandigheden die ons
hoopvol stemt. We zien drie cruciale elementen. Ten
eerste een erkenning, hoewel schoorvoetend, van de
eurozoneleiders dat vorming van een begrotingsunie
uiteindelijk onontkoombaar is, met als leidraad daar
naartoe de agenda voor meer integratie van
EU-president Herman van Rompuy - inclusief gecen
traliseerd toezicht op banken in een Europese banken
unie. Ten tweede een flexibelere rol voor de nood
fondsen (hoewel er tot op de dag van schrijven wordt
gebakkeleid over de mogelijkheid tot directe steun aan
banken). Ten derde de aankondiging van de ECB over
conditionele steunaankopen van staatsobligaties
(Outright Monetary Transactions - OMT’s).
ECB’s OMT’s als cruciaal ‘breekijzer’ voor het
negatieve sentiment
De financiële markten hebben zeer positief gereageerd
op het aanbod van de ECB om - onder strikte voor
waarden - bestaand overheidspapier te kopen om, naar
eigen zeggen, het monetaire transmissiemechanisme te
herstellen en de euro te beschermen. De vereiste dat
een land eerst een officieel verzoek moet indienen bij
de lidstaten van de eurozone voor hulp uit het ESM/
EFSF noodfonds neemt de onzekerheid weg over de rol
van de ECB. Alleen de onderhandelingen tussen de
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Figuur 1.3: Is het deze keer anders?
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euroleiders en het betreffende zwakke land doen er nog
toe. De positieve ontvangst van de OMT is af te lezen
aan de Spaanse obligatierendementen en de CDS-markt
(figuur 1.3). De CDS-premies reflecteren het risico op
wanbetaling. Zowel de rendementen als de CDSpremies zijn sinds juli 2012 fors gedaald en een
vergelijkbaar beeld zien we voor Portugal en Italië.
Dit staat in schril contrast tot eerdere episodes. In
augustus 2011, toen de ECB begon met het aankopen
van Spaans en Italiaans overheidspapier onder haar
Securities Markets Programme (SMP 2), en eind 2011 en
begin 2012, toen de ECB haar 3-jaars herfinancierings
operaties lanceerde, reageerden de Spaanse obligatie
koersen positief maar bleven de CDS-premies opvallend
hoog. Dit was een teken dat de markt deze interventies
vooral als (tijdelijke) liquiditeitsoplossing zag.

Bron: Bloomberg

Figuur 1.4: Historisch precedent ECB-ingrepen
niet zo gunstig...
mrd euro

Figuur 1.5: Aanbod van Spaans papier zou snel een issue
kunnen worden
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Bron: Bloomberg, Rabobank

De combinatie van aankopen van overheidspapier in de
primaire markten (en/of directe financiële steun) door
de noodfondsen en door de ECB is in onze ogen een
uiterst effectief wapen. Toch zetten we nog wel wat
vraagtekens bij de uitvoering van deze maatregelen,
gezien het feit dat de effecten van voorgaande
aankoopprogramma’s en de 3-jaars liquiditeitsoperaties
elke keer sneller uitgewerkt bleken te zijn dan verwacht
(figuur 1.4). Het nieuwe OMT-programma wijkt op drie
aspecten af van het vorige SMP: het programma is op
voorhand ongelimiteerd, het kent een ingebouwde
conditionaliteit waarbij de ECB zegt tussentijds te zullen
stoppen met de aankopen als er sprake is van schen
ding van de afspraken en het aankoopprogramma is
beperkt tot de korte looptijden (tot 3 jaar). De vraag is
echter of de ECB het zich kan permitteren om zich
alleen te concentreren op papier met korte looptijden
dat is uitgegeven voor de start van het programma.
Als de ECB eenzelfde wekelijks aankooptempo zou
aanhouden als onder het vorige SMP 2 (¤ 4,7 miljard,
waarvan wij aannemen dat ¤ 1,9 miljard aan Spaans
papier werd besteed), dan zou de voorraad Spaans
papier in het 0-3 jaarssegment, die op dit moment zo’n
¤ 205 miljard beloopt, vanaf medio 2014 volledig door
de ECB zijn opgekocht (figuur 1.5)4.
Vanuit de optiek van marktverstoring zal de ECB het
waarschijnlijk niet zover laten komen en dus zal zij snel
worden gedwongen om verder te kijken dan het
3-jaarssegment en/of papier moeten accepteren dat na
de start van het OMT-programma is uitgegeven. Maar

4 Hierbij houden wij rekening met het effect dat obligaties met een
langere resterende looptijd uiteindelijk in de 0-3 jaars looptijdsklasse
kunnen vallen en dus in aanmerking komen voor opkoop.
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het grootste risico is misschien nog wel dat de ECB met
de OMT’s opnieuw een stuk van haar beleidsvrijheid
inlevert. Door alle eerdere maatregelen en de start van de
OMT’s is zij als het ware steeds meer onderdeel van het
probleem geworden. Tijdelijk stoppen met het
aankoopprogramma als een land zich niet aan de afspra
ken houdt, is immers gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Zeker als het stoppen van de aankopen via hernieuwde
stress in de markten een breder risico voor het financiële
systeem met zich meebrengt. Zo bezien lijkt het stoppen
met het opkopen van staatspapier een tijdsinconsistent
dreigement. Dit betekent dat het draagvlak bij de kern
landen, met Duitsland in het bijzonder, snel zal afbrokke
len als gesteunde landen zich onder het OMT-programma
niet aan de gemaakte afspraken houden.

Figuur 1.6: Schiet Spanje zichzelf in de voet
met zijn bezuinigingsdrang?
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Spaanse paradox
Vooralsnog is het vertrouwen van de markt echter
onmiskenbaar. Dat leidt op dit moment zelfs tot wat wij
de ‘Spaanse paradox’ noemen. Want de sterke daling
van de geëiste rendementen op Spaans papier neemt
nu juist de druk weg bij de Spaanse overheid om een
officieel verzoek tot steun in te dienen. Dit is een goed
voorbeeld van het eerder genoemde morele risico. Het
is klip en klaar dat de negatieve politieke gevolgen voor
de regering Rajoy haar hiervan weerhoudt (in het licht
van de aanzwellende roep tot afscheiding onder de
Catalanen en het potentiële toezicht van het IMF). Maar
druk van de markt is ook nodig om politici in de
kernlanden (met Duitsland in het bijzonder) ervan te
overtuigen dat er echt geen andere weg is. De recente
daling van de Spaanse rentes reflecteert in feite vreemd
genoeg een ‘acceptatie’ van de markt dat Spanje
uiteindelijk overstag zal gaan.

Spaans hulpverzoek brengt ons snel naar Italië
Maar als dit besluit te lang uitblijft, zal de markt
uiteindelijk toch haar werk doen en Spanje hiertoe
dwingen. Momenteel zou de aanleiding kunnen liggen
in oplopende politieke onzekerheid, nu de onafhan
kelijkheidstrommel nadrukkelijk roffelt in de regio’s
Catalonië en Baskenland. Een dergelijke hernieuwde
verslechtering van het marktsentiment hoeft geenszins
de laatste te zijn. Zodra Spanje een officieel verzoek
heeft ingediend, zal het risico namelijk snel verschuiven
naar de bekwaamheid van Spanje om zijn hervormingsen begrotingsdoelstellingen te halen. De recente
geschiedenis leert dat onder de huidige omstandig
heden teveel bezuinigen eerder averechts werkt en dus
de kans juist vergroot dat de tekortdoelstellingen niet
worden gehaald (figuur 1.6). Het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) lijkt deze stelling inmiddels ook te omar
men, zo blijkt uit zijn laatste World Economic Outlook.5
En dit brengt ons dan terug bij de vraag of de ECB kan/
wil stoppen met steun onder haar OMT-programma.
Het is ook zeker niet uit te sluiten dat de spotlights op
Italië worden gericht zodra Spanje een steunverzoek
heeft ingediend, waarbij de markten het land in de
richting van een hulpverzoek zullen gaan bewegen.
Italië mag dan een van de laagste overheidstekorten in
de eurozone hebben (het land heeft zelfs een primair
begrotingsoverschot), zijn schuldquote is dat allerminst.
Italië is via de rentelasten zeer gevoelig voor het
systeemrisico. Daar staat dan wel tegenover dat het

5 In economenjargon: de begrotingsmultipliers kunnen groter zijn
dan 1. Zie Coping with high debt and sluggish growth, IMF World
Economic Outlook, oktober 2012.
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Figuur 1.7: Ommekeer in trend sinds medio
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Figuur 1.8: Verwachtingen EUR swap rentes
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land, net als België, een van de sterkere private
vermogensposities van de eurozone kent en dat de
schuld in hoge mate binnenlands is gefinancierd. Feit is
wel dat de structurele hervormingen in het land slechts
mondjesmaat op gang zijn gekomen, waardoor zijn
concurrentiepositie ten opzichte van de andere perifere
lidstaten juist is verslechterd (zie box 1.1; pag. 15). De
weerstand in Italië tegen hulp van buitenaf is minstens
zo groot als die in Spanje. Er bestaat natuurlijk een
mogelijkheid dat de huidige Italiaanse premier Monti
nog een pakket structurele maatregelen op zijn bord
kan nemen voor de geplande verkiezingen in april 2013,
maar dat is buitengewoon lastig in te schatten.
Twee stappen vooruit, eentje terug
Samenvattend zien wij de combinatie van potentiële
OMT’s en ESM-interventies als een belangrijke stap in de
richting van een oplossing van de crisis, omdat zij het
ultieme risico van een uiteenvallen van de eurozone
sterk hebben gereduceerd en zij een impliciete
verschuiving van de schulden van de periferie naar de
kernlanden herbergen. Het brengt ons niet in één klap
in een stabiele situatie, maar we zijn wel in een fase
beland waarin de onderliggende markttrend positief is
geworden - zij het dat regelmatige terugvallen in het
marktsentiment nog altijd noodzakelijk zullen zijn om
Europa op koers te houden naar een ‘begrotingsunie’.
Sinds medio 2012 weerspiegelt deze trendmatige
omslag zich in een toenemend renteverschil tussen
10-jaars en 2-jaars Duits papier (figuur 1.7).
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30-jaars swap

Bron: Macrobond, Rabobank
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Voor wat betreft de vooruitzichten voor de rente
betekent dit dat wij de rendementen op obligaties van
de kernlanden (met Duitsland in het bijzonder) in 2013

weer zien oplopen naar meer normale niveaus,
overigens vanaf nog altijd zeer lage niveaus. Beleggers
verlaten in 2013 steeds meer de veilige havens en
de impliciete verschuiving van schuldenlast van de
periferie naar de kern versterkt de convergentie van de
rendementen op overheidspapier tussen de kernlanden
(omhoog) en de perifere lidstaten (omlaag). Omdat de
ECB haar beleidsrente in 2013 naar verwachting eerder
nog iets verlaagt dan verhoogt en de korte rentevoeten
in de kapitaalmarkt hierdoor worden gefixeerd, bete
kent dit een steilere Duitse en Nederlandse rentecurve.
Dit geldt ook - zij het in iets mindere mate - voor de
Europese swapcurve, waar een trendmatige reductie in
premies voor tegenpartijrisico de swaptarieven neer
waarts beïnvloedt. De swaptarieven zijn ook minder
gevoelig voor ‘veilige haven’-stromen dan het Duitse
papier. Per saldo zien wij de 10-jaars swaprente tot eind
2013 met circa 80 basispunten stijgen (figuur 1.8). Zoals
gezegd zullen we naar verwachting herhaaldelijk een
terugval zien in deze trendmatige ontwikkeling. Maar
zolang de markt het vertrouwen heeft dat de politieke
wil om de euro te beschermen voldoende sterk is, blijft
het bij tijdelijk terugvallen. In het licht van de zwakke
economische activiteit in 2013 en het trage herstel in de
periode daarna (zie ook verderop in deze Visie) blijven
kapitaalmarktrentes naar verwachting ruim onder de
niveaus van voor de crisis. Anticipatie op een start van
een normalisatie van het monetaire beleid door de ECB
vanaf 2014 zal tegen het eind van 2013 en daarna
waarschijnlijk gaan zorgen voor oplopende korte rente
voeten en daarmee voor een voorzichtige vervlakking
van de rentecurve. Hierbij schuift de curve bovendien in
zijn geheel verder omhoog.

inhoud

Markten voor Europese
bedrijfsobligaties
Figuur 1.9: Per saldo lagere risico-opslagen in
het afgelopen jaar

Bron: Markit, iBoxx

Gedreven door risicozoekend gedrag beleggers
De Europese schuldencrisis en de maatregelen om deze
in te dammen, hebben ook een stempel gedrukt op de
markten voor bedrijfsobligaties. De kredietopslagen
daalden in het eerste kwartaal fors door de LTROgedreven rally. Na een stijging van de kredietopslagen in
het tweede kwartaal kwamen ze in de tweede helft van
2012 opnieuw naar beneden op een nieuwe golf van
dalende spreads op perifeer staatspapier. Per saldo daalde
de iTraxx Main Europe index, een indicator voor opslagen
voor faillissementsrisico, met circa 55 basispunten tot
begin november (figuur 1.9). Voor veel uitgevende
partijen bereikten de absolute rendementen op

Figuur 1.10: Uitgifte papier non-financials
sterker in 2012

Figuur 1.11: Winstmarges Europese bedrijfsleven 
onder druk
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bedrijfspapier nieuwe historische dieptepunten door de
sterke daling van het rendement op Duits staatspapier en
swaprentes. In 2012 was er veel activiteit op het gebied
van nieuwe uitgiftes (figuur 1.10). Bedrijven maakten
gebruik van het verbeterde marktsentiment en de lage
absolute renteniveaus. Een deel van hen heeft daarmee
waarschijnlijk alvast een voorschot genomen op 2013,
met als consequentie dat wij volgend jaar de uitgifte van
nieuw papier in een lagere versnelling zien gaan.
Mogelijkheden maar zeker ook risico’s in 2013
Tegen de achtergrond van ons basisscenario van een
geleidelijke afname van de crisissfeer in de eurozone is
er in onze ogen ruimte voor een verdere daling van de
risico-opslagen. Geldmarktrentes blijven zeer laag en de
vraag naar bedrijfspapier profiteert nog altijd van het
aangetaste imago van (perifeer) overheidspapier.
Afnemende spreads tussen bedrijfsobligaties en swaps
en een beperkte uitgifte van nieuw papier bieden ook
kansen voor de zwakkere of lager gerate bedrijven om
de markt voor funding te betreden. Selectief zijn is hier
het motto voor beleggers, want er zijn zeker risico’s.
Tegenover deze kansen staan namelijk de, naar ver
wachting, stijgende rendementen op staatspapier van
de kernlanden en de swaprentes, wat opwaartse druk
zal gaan geven op absolute rendementen. Ook
fundamenteel gezien zijn de vooruitzichten minder
gunstig. De omzetontwikkeling bij niet-financiële
ondernemingen staat onder druk en winstmarges zijn
in het afgelopen jaar verslechterd onder invloed van
stijgende kosteninflatie en afnemende (groei van de)
vraag (figuur 1.11). Ons scenario voor de macro-omge
ving in 2013 stemt wat dat betreft niet heel optimis
tisch. Hoewel moet worden gezegd dat de grote onder

inhoud

nemingen zich opvallend goed staande hebben weten
te houden door in te spelen op de groei in andere
(opkomende) markten. Maar ook voor deze landen
zijn de groeivooruitzichten voor 2013 niet uitbundig.
Figuur 1.12: Fusies en overnames, volume van
deals
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Al met al verwachten we positieve rendementen op
bedrijfspapier, maar lang niet zo fors als afgelopen jaar
waarin investment grade papier gemiddeld zo’n 10%
rendement wist te genereren. De markt voor fusies en
overnames (M&A) neemt naar verwachting duidelijk toe,
zij het vanaf een lage basis (figuur 1.12). Bedrijfsinveste
ringen blijven naar verwachting laag en grote onderne
mingen hebben in de afgelopen jaren aanzienlijke kasre
serves opgebouwd. Dat zal bij terugkeer van perspectief
tot meer fusies en overnames leiden.

12

Verenigde Staten

geval in een aantal opkomende economieën - is men
vooralsnog terughoudend met het benutten ervan om
het kruit droog te houden voor barre tijden. Een
nadrukkelijke uitzondering hierop vormen overigens de
Noord-Afrikaanse landen en het Midden-Oosten, waar
de overheidsuitgaven aan inkomensondersteuning als
uitvloeisel van de Arabische Lente van 2011 zijn
toegenomen.6 In de mondiale context is dit echter niet
meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Bij elkaar
genomen gaat de mondiale economische groei in 2012
waarschijnlijk uitkomen op 3¼%, een vertraging ten
opzichte van 2011 waarin 3,9% werd genoteerd
(figuur 1.13). De impact van het hernieuwd oplaaien
van de eurocrisis in het voorjaar van 2012 is uiteraard
niet exact te bepalen, maar een indicatie hiervoor vormt
de neerwaartse bijstelling van de mondiale groeiver
wachting voor 2012 met ¼%-punt sinds dit voorjaar.

Bron: Bloomberg

Het mondiale economische beeld

Figuur 1.13: Mondiale groeiprognose
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Bezuinigen versus stimuleren
Het hernieuwd oplaaien van de eurocrisis in het
voorjaar van 2012 heeft ontegenzeggelijk een stevige
wissel getrokken op de mondiale economische
activiteit. De resulterende afweging voor beleidsmakers
tussen het verder doorvoeren van noodzakelijke
bezuinigingen en hervormingen enerzijds en het
(verder) oprekken van de beleidsruimte om de
economische groei te ondersteunen anderzijds zien
we niet alleen in Europa maar in vrijwel de gehele
geïndustrialiseerde wereld. En daar waar voldoende
beleidsruimte aanwezig is - en dat is dan met name het

Beleidsmaatregelen reduceren verlammende
onzekerheid
Als we onze blik van de achteruitkijkspiegel weer op de
voorruit richten, dan is het economische plaatje
gelukkig minder somber. Al is daar dan voorlopig ook
wel het meeste mee gezegd. Zoals we in het voor
gaande hebben gesteld, heeft de gecombineerde inzet
van de Europese regeringsleiders en vooral de Europese
Centrale Bank de financiële condities in Europa aanmer
kelijk verbeterd. Het economische herstel krijgt daarmee
niet direct vleugels, maar wordt wel ontdaan van de bij
vlagen verlammende onzekerheid over het voortbe
staan van de muntunie. Omdat ook deze weg hoogst
6 Zie Regional Outlook 2013 – Middle East and North Africa,
Rabobank Special 12/15, november 2012.
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waarschijnlijk met horten en stoten zal worden gevolgd,
kan het vertrouwen en daarmee ook de financiële
omgeving gedurende 2013 nog de nodige nieuwe
deuken oplopen.7 Bovendien resteert zelfs na een
volledige oplossing van de crisis nog een jarenlang
aanhoudende beleidsinspanning om de structurele
hervormingen volledig door te voeren en de opgelopen
economische en budgettaire schade te herstellen. We
verwachten daarom dat het mondiale groeiherstel in
2013 beperkt zal blijven tot 3¾%. Na 2013 zien we de
wereldeconomie verder herstellen en kan de reële
economische groei licht aantrekken tot 4-4½%. Dat
is dan nog altijd een aanzienlijk lagere groei dan
voorafgaand aan de mondiale financiële crisis, toen
groeivoeten van meer dan 5% werden gehaald. Dit
is een resultante van het schadeherstel dat in grote
delen van de geïndustrialiseerde wereld plaatsvindt.

Figuur 1.14: Data weerstaan sentiment …
voor nu
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pere krimp in de tweede helft van het jaar. Die blijft ons
waarschijnlijk bespaard dankzij een verrassende
opleving in de Europese industrie afgelopen zomer.
Maar een voortzetting van de milde krimp van de eerste
helft van het jaar is desondanks zeer waarschijnlijk.

Recessie houdt aan, maar verdiept niet duidelijk
De Europese industriële productie (exclusief de bouw,
seizoensgecorrigeerd) herstelde in juli en augustus met
groeicijfers van tweemaal 0,6% maand-op-maand.
Mocht de productie in september zijn gestagneerd, dan
zou de groei op kwartaalbasis 1,1% bedragen. Dit zou
een aanmerkelijke verbetering zijn ten opzichte van de
eerste kwartalen van het jaar en uiteraard een steun in
de rug voor de BBP-groei. Maar niet meer dan dat en
waarschijnlijk was deze steun zelfs slechts tijdelijk. In de
eerste plaats loopt de productiegroei uit de pas met de
lage niveaus van het inkoopmanagerssentiment in de
Eurozone kreunt en steunt, maar begint balans te
industrie, die juist blijven wijzen op aanhoudende krimp.
8
hervinden
Figuur 1.14 schetst het verband tussen het samenge
stelde vertrouwen van inkoopmanagers in zowel de
In de eurozone is de druk van de crisis op het econo
industrie als de dienstensectoren en de BBP-groei in de
mische sentiment en de economische activiteit uiter
eurozone. Het huidige stemmingsniveau suggereert een
aard het duidelijkst voelbaar. Als direct gevolg van het
aanhoudende of zelfs scherpere krimp in het derde
weer oplaaien van de eurocrisis noteerde de economie
van de eurozone in het tweede kwartaal van 2012 al een kwartaal dan in het tweede kwartaal. Waar die scherpere
krimp ons in het derde kwartaal wellicht nog bespaard is
milde krimp van het reële Bruto Binnenlands Product
gebleven gezien de verrassende recente groei in de
(BBP) van 0,2% kwartaal-op-kwartaal (k-o-k). Het verder
wegzakken van het vertrouwen van Europese onderne industrie, kan deze deels in het vierde kwartaal alsnog in
de BBP-groeicijfers tot uitdrukking komen.
mers en huishoudens in de aanloop naar het derde
kwartaal deed ons tot voor kort vrezen voor een scher
Belangrijker is echter nog dat de industriële productie
7 Zie Eurocrisis: institutioneel getouwtrek, Rabobank Themabericht
slechts een deel van de economie belicht, terwijl in de
12/24, september 2012.
veel grotere dienstensector de signalen ook niet
8 Zie Eurozone: sluggish recovery is testing patience, Rabobank Special
bepaald op groen staan. De aanhoudende bezuini
12/11, november 2012.
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gingsinspanningen in veel eurolanden, de zwakte op de
arbeidsmarkt en het sterk teruggevallen consumenten
vertrouwen zorgen ervoor dat huishoudens de beste
dingen grotendeels niet kunnen en voor het resterende
deel niet willen laten groeien. De constatering dat de
volumeontwikkeling van de wereldhandel in het derde
kwartaal, bij een gelijkblijvend niveau in september, een
krimp met 0,6% k-o-k noteerde (ten opzichte van 0,6%
k-o-k groei in het tweede kwartaal), geeft aan dat we
voor de economie van de eurozone bovendien geen
wonderen van buitenaf mogen verwachten.
Minder remming, maar nog geen gas
Voor 2013 zien we een zeer bescheiden hervatting van
de groei in het eurogebied. Die verwachting is het
gevolg van het verminderen van een aantal remmende
Tabel 1.1: Kerngegevens eurozone
		

2011

2012

2013

jaar-op-jaar mutatie in %				
Bruto Binnenlands Product		

1,5	-½

½

Particuliere consumptie		

0,1

-1

0

Overheidsconsumptie		

-0,1

-½

-1

Investeringen		

1,6

-3¼

½

Uitvoer goederen en diensten		

6,4

2¾

3½

Invoer goederen en diensten		

4,2

-¼

2½

Consumentenprijzen		

2,7

2½

1¾

Werkloosheid (%)		

10,2

11½

11½

krachten ten opzichte van 2012. In de eerste plaats zien
we de verbeterde financiële omstandigheden door de
gecombineerde inzet van de Europese regeringsleiders
en de Europese Centrale Bank. Het vertrouwensherstel
dat hiervan uitgaat op huishoudens en bedrijven zal
evenwel slechts geleidelijk merkbaar worden. Dit is
afhankelijk van hoe duidelijk de ingeslagen weg wordt
vormgegeven en hoe consequent deze wordt gevolgd.
Het risico op terugval is duidelijk aanwezig, met alle
economische gevolgen van dien. In de tweede plaats
zien we op basis van de nationale beleidsvoornemens
dat het bezuinigingstempo in 2013 gemiddeld
genomen licht afneemt. Het tempo blijft stevig en de
absolute rem op de economische activiteit daarmee
ook, maar de afname ervan impliceert ten opzichte van
2012 een iets geringere remmende werking en daarmee
dus een licht positieve impuls voor de economische
groei. In de derde plaats verwachten we dat de inflatie
daalt van 2½% in 2012 naar 1¾% in 2013. Dit betekent
een lichte drukvermindering op de huishoudens,
bovenop de geringere toename van de belastingdruk
als gevolg van het lagere bezuinigingstempo. Ook hier
zullen de bestedingseffecten waarschijnlijk beperkt zijn,
aangezien de onzekerheid allerminst volledig wordt
weggenomen en de arbeidsmarkt bij het geringe
groeiherstel uitermate broos zal blijven. Bovendien zal
de groei in 2013 bijzonder ongelijk verdeeld blijven over
de muntunie: aanhoudende recessie in de vier ZuidEuropese economieën en (voorzichtige) groei elders.

Begrotingssaldo (%-BBP)		-4,1	-3¼	-2½
Staatsschuld (%-BBP)		
Bron: Reuters EcoWin, Rabobank
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Herstel groeivermogen van doorslaggevend belang
De economische risico’s blijven aanzienlijk, dat moge
duidelijk zijn. Maar als we enigszins langs de geschetste
lijnen door 2013 komen, dan kijken we wel met meer

inhoud

Box 1.1: Herbalancering: structureler van aard dan doorgaans wordt gevreesd

middellange termijn geldt bovendien dat dan de
De herbalancering in de eurozone vindt plaats op de
bankenunie is geëffectueerd, waarbinnen de Europese
pijnlijke manier, namelijk door een afname van de
toezichthouder (de ECB) consistenter macrobestedingen in de zwakke landen en niet zozeer door
prudentieel toezicht houdt. In de tweede plaats ziet de
een toename van de bestedingen in de sterke landen.
Europese Commissie erop toe dat de budgettaire
De landen die eind 2008 nog een gezamenlijk tekort
consolidatie die momenteel plaatsvindt vooral door
op de lopende rekening noteerden van 2,9% van het
structurele bezuinigingen en lastenverzwaringen
BBP van de eurozone, hebben hun binnenlandse
wordt vormgegeven. Ten derde verankeren de
bestedingen sindsdien namelijk fors zien afnemen.
structurele hervormingen (figuur 1.15, verticale as) het
De resulterende lagere importvolumes liggen aan de
teruggewonnen prijsconcurrentievermogen. Dat
basis van de herbalancering tot een afname van het
laatste reikt verder dan de voorzichtige daling van de
genoemde tekort tot ongeveer 1½% van het BBP van
arbeidskosten per eenheid product (figuur 1.16,
de eurozone halverwege 2012. De economische
onevenwichtigheden die mede ten grondslag hebben donkeroranje balkjes) waar meestal naar wordt
gelegen aan de eurocrisis zijn daarmee dus al voor een verwezen. Die suggereert dat de eerste kleine stapjes
zijn gezet, maar dat nog een enorme afstand moet
deel weggewerkt. Figuur 1.15 toont in dit licht de
worden afgelegd. De impliciete veronderstelling is dan
budgettaire consolidatie die in de eurolanden sinds
2010 heeft plaatsgevonden (horizontale as). Landen als
Portugal en Griekenland leverden op dit vlak een
inspanning die ruim zes maal zo groot was als die in
Figuur 1.15: Bezuinigingen en hervormingen
hand in hand
de meeste Noordelijke lidstaten (de donkerblauwe
% van de OESO hervormingsaanbevelingen
driehoekjes in de figuur).
waaraan in 2010 - 2011 werd gewerkt
100

Belangrijker dan de herbalancering zelf is de
verankering ervan voor de lange termijn. Blijft de
herbalancering slechts cyclisch van aard, dan zal
economisch herstel tot hernieuwde onbalans leiden.
Een aantal overwegingen geeft ons enig vertrouwen
dat de herbalancering voor een aanzienlijk deel
structureel van aard zal zijn. In de eerste plaats is het
niet aannemelijk dat de met buitenlandse kredieten
gefinancierde binnenlandse bestedingsgroei in de
zwakke landen op korte termijn terugkeert. Op de
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Figuur 1.16: Herstel prijsconcurrentiepositie
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echter dat loonkostenstijging per definitie leidt tot
prijsconcurrentieverlies, terwijl de gangbare verge
lijking met de Duitse loonkostenontwikkeling sugge
reert dat Duitsland de relevante concurrent voor het
uitvoerpakket is. Beide aannames zijn onjuist. Een
zuiverder beeld wordt verkregen door te kijken naar
de handelsgewogen (effectieve) wisselkoers en die te
corrigeren voor de arbeidskostenontwikkeling
(figuur 1.16, donkerblauwe balkjes). Dan blijkt dat
Zuid-Europa op Italië na al aanzienlijke stappen heeft
gezet naar een herwinning van zijn prijsconcurrentie
vermogen. Dit laat overigens onverlet dat (substan
tiële) verdere structurele hervormingen zijn gewenst
om de uitvoerpakketten op te schalen naar hoogwaar
digere segmenten van markten en om mondiaal
nieuwe groeimarkten aan te (kunnen) boren.
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vertrouwen naar de jaren daarna. Het teleurstellend
trage economische herstel in de eurozone is namelijk
een resultante van de pijnlijke vorm van macro-econo
mische herbalancering in de muntunie (zie box 1.1).
De structurele hervormingen en het concurrentieherstel
beogen deze herbalancering grotendeels te verankeren.
Zij ondersteunen bovendien het groeipotentieel van
Zuid-Europa dat daarmee op termijn weer kan gaan

bijdragen aan het groeivermogen van Noord-Europa
(zie box 1.2).9 Wat dat betreft willen wij benadrukken dat
het herstellen van het groeivermogen op lange termijn
zou moeten prevaleren boven de budgettaire aanpas
singen op korte termijn. Binnen de kaders van het
aangescherpte Europese Stabiliteits- en Groeipact

Zuid-Europa beslaat ongeveer een derde van de
economie van de gehele eurozone. Dat betekent dat
de ontwikkelingen aldaar de groeiperspectieven voor
de eurozone vrij sterk bepalen. De Zuid-Europese
economie is als collectief in het tweede kwartaal van
2008 in recessie gegaan en kromp sindsdien met
gecumuleerd 6,7%. Dat was overigens geen onafge
broken krimp; vanaf het eerste kwartaal van 2010 tot
en met het tweede kwartaal van 2011 groeide de
Zuid-Europese economie heel licht, met gecumuleerd
over die anderhalf jaar 1%.

geheel. Het antwoord ligt besloten in de omvangrijke
structurele hervormingen die alle Zuid-Europese
landen doorvoeren. Deels gebeurt dit als onderdeel
van een formeel steunpakket (Griekenland en
Portugal) en voor de rest onder druk van de financiële
markten en de overige eurozonelidstaten (Spanje en
Italië). Het tempo van hervormen is indrukwekkend te
noemen, zeker vergeleken met het hervormingstempo
in de jaren voorafgaand aan de financiële crisis.
Uiteraard speelt hier mee dat men het laaghangende
fruit toen chronisch liet hangen.

Op de lange termijn zouden deze effecten verder
kunnen oplopen tot zelfs 10% gecumuleerde groei.
Uitgesplitst naar type hervorming zijn de ingrepen in
de productmarkten (meer concurrentie, gesloten
dienstensectoren openbreken) goed voor ongeveer de
helft van de groei-impuls. Belasting- (vereenvoudiging
van regels en uitzonderingen, versterken van de
betalingsmoraal) en pensioenhervormingen (later met
pensioen, lagere uitkeringen) zijn samen goed voor
bijna 40% van de impuls. Arbeidsmarkthervormingen
(flexibilisering, decentralisatie van loonvorming)
zorgen voor de resterende 10%.

We verwachten dat 2013 voor Zuid-Europa verdere
economische krimp brengt. Kredietgefinancierde groei
van de (overheids-)bestedingen zal er niet snel
terugkeren (box 1.1). Daarmee rijst logischerwijs de
vraag in welke vorm Zuid-Europa op termijn weer gaat
bijdragen aan het groeipotentieel van de eurozone als

De groeiperspectieven van de ingezette hervormingen
op termijn zijn naar inschatting van het IMF evengoed
substantieel te noemen, hoewel vooral pas na enkele
jaren merkbaar.1 Op een vijf-jaars horizon zouden de
doorgevoerde hervormingen voor 4½% gecumuleerde
groei van de economische activiteit kunnen zorgen.

9 Zie Zuid-Europa en Ierland in actie, Rabobank Themabericht 12/26,
september 2012.

Box 1.2: Zuid-Europees groeidividend
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1 Zie IMF (2012a), Italy: selected issues, IMF Country Report
No. 12/168, July.
En IMF (2012b), Fostering growth in Europe, IMF Staff Discussion
Note 12/07, June.
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pleiten wij voor meer coulance naar landen die met hun
structurele hervormingsagenda op koers liggen, maar
de begrotingsdoelen (nog) niet halen door economi
sche tegenvallers. Een dergelijke benadering helpt ook
mee om het (sociaal-politieke) risico op bezuinigingsen hervormingsmoeheid te beheersen.10

Figuur 1.17: Het Britse (gebrek aan) herstel
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Het Halfslachtige Herstel
Dit alles betekent echter niet dat we in de eurozone op
de middellange termijn terugkeren naar groeivoeten
van gemiddeld circa 2¼% zoals we die voorafgaand aan
de mondiale financiële crisis noteerden. De Grote
Recessie en het Halfslachtige Herstel trekken namelijk
via de forse toename van de werkloosheid (en het
daarmee verouderd raken van de vaardigheden van
de werklozen) en de forse uitval van investeringen in
kapitaalgoederen (en daarmee de rem op de producti
viteitsgroei) ook een wissel op het groeipotentieel op
termijn. Bovendien is de vergrijzing van de (beroeps-)
bevolking in de meeste lidstaten inmiddels daadwer
kelijk ingezet. Gezien de verwachting dat men het extra
arbeidsaanbod als gevolg van de verschillende
pensioenleeftijdsverhogingen nog niet (volledig) weet
aan te wenden, zal ook hier een groeiremmende
werking van uitgaan. Een gemiddelde jaargroei van
1-1½% over de periode 2014-2018 lijkt ons tegen deze
achtergrond een realistische verwachting.

EMU

Het uitblijvende Britse herstel
Wanneer de economie van de eurozone lijdt, lijdt die
van het Verenigd Koninkrijk (VK) uiteraard mee.11 Maar
10 Zie Political risks in the eurozone, Rabobank Special 12/08,
oktober 2012.
11 Zie United Kingdom: give recovery a chance, Rabobank Special
12/12, november 2012.

de economische problemen van het VK zijn allerminst
uitsluitend van buitenlandse makelij. Het land is nu
verstoken van de groei-impuls die zijn grote financiële
sector voorafgaand aan de mondiale financiële crisis
nog verzorgde. Ook gaat het gebukt onder de
remmende werking die nog altijd uitgaat van de forse
prijscorrectie op de huizenmarkt. Aldus kent de Britse
economie een aantal binnenlandse problemen met een
omvang die zich gemakkelijk laat vergelijken met die
van de problemen die de Zuid-Europese economieën
van het eurogebied teisteren. Overigens zijn de Britse
problemen wel anders van aard.
Het Verenigd Koninkrijk roeit met slechts één riem
Anders dan de Zuid-Europese economieën heeft het
VK met de Bank of England (BoE) een eigen centrale
bank die een onafhankelijk monetair beleid kan voeren.
Voor alle duidelijkheid: daarmee bedoelen wij dan
onafhankelijk van het monetaire beleid in de eurozone.
De onafhankelijkheid van de Britse regering en haar
begrotingsbeleid is inmiddels echter ver te zoeken.
Want nadat het rentewapen is opgebruikt, heeft de BoE
in drie rondes van kwantitatieve monetaire verruiming
voor GBP 375 miljard aan Brits staatspapier opgekocht
in een poging het economische herstel in de benen te
helpen en te houden. Getuige het tot nog toe teleur
stellende economische herstel van de Grote Recessie
lijkt dit overigens tevergeefs geweest (figuur 1.17).
Dit is wat ons betreft voor een groot deel terug te
voeren op het bezuinigingsprogramma van de regering
Cameron. Niet gebonden aan de 3%-norm van het
Europese Stabiliteits- en Groeipact, waar het grootste
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Figuur 1.18: De Amerikaanse begrotings
afgrond
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0

deel van het Europese vasteland mee worstelt12, houdt
de Britse regering vooralsnog evengoed vast aan haar
bezuinigingsstreven als ware zij Odysseus die zijn schip
langs het eiland van de Sirenen moet navigeren. Op het
oog laat die navigatie overigens het nodige te wensen
over, met een gerealiseerde reductie van het feitelijke
tekort van 10,9%-BBP in 2009 tot naar verwachting 8%BBP in 2012. Met zo’n aanhoudend hoog begrotings
tekort is het logisch dat de regering veel waarde hecht
aan een beleid dat primair is gericht op tekortreductie.
Zou het VK onderdeel zijn geweest van de eurozone
dan was het qua overheidsfinanciën immers een van
de allerzwakste lidstaten. Dit onderstreept alleen maar
hoezeer de eurocrisis een systeemkarakter heeft. Maar
feit is dat de bezuinigingsbeleving in het VK aanzienlijk
is en het drukkende effect op de activiteit ook nadrukke
lijk via het vertrouwen is te voelen. Wat ons betreft doet
de Britse regering er goed aan om op zijn minst nieuwe
tegenvallers niet met aanvullende bezuinigingsmaat
regelen te pareren. Het economische herstel blijft er nu
immers vrijwel structureel uit.13 Het IMF gaf bovendien
in zijn jongste World Economic Outlook de indringende
boodschap dat bezuinigingen in de huidige omstandig
heden zo sterk op de economie kunnen doorwerken
dat zij zichzelf meer dan volledig teniet doen.14
12 Overigens is het VK volgens de Europese verdragsteksten wel
moreel verplicht om te “streven naar het vermijden van excessieve
begrotingstekorten.”
13 Ook de op het oog robuuste groei in het derde kwartaal van 2012,
met 1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, doet niets af aan
deze constatering. Deze groei werd namelijk vrijwel geheel gedreven
door tijdelijke factoren, waarvan de extra economische activiteit als
gevolg van de Olympische Spelen het meest in het oog springt.
14 In economenjargon: de begrotingsmultipliers kunnen groter zijn
dan 1. Zie Coping with high debt and sluggish growth, IMF World
Economic Outlook, oktober 2012.

En getuige de rente op Brits staatspapier is de markt (en
anders de Bank of England) vooralsnog wel bereid om
het VK de extra tijd te gunnen.
Verenigde Staten staren in begrotingsafgrond
Ook de VS worstelen met de noodzakelijke budgettaire
aanpassing, maar uiteraard op een geheel unieke wijze.
De uitkomst van de presidentsverkiezing verandert niets
aan het feit dat de budgettaire aanpassing in het Witte
Huis bovenaan de regeringsagenda staat. Maar gek
genoeg is dat dan om de reeds ingeplande budgettaire
consolidatie deels ongedaan te maken. Het land gaat
2012 immers afsluiten met een verwacht begrotings
tekort van 8¾%-BBP en een staatsschuld van 107¼%BBP (beide aanzienlijk hoger dan in de eurozone).
Wat wil het geval? Op 1 januari verstrijken de belasting
verlagingen die onder president George W. Bush zijn
ingezet en die bij het aantreden van Obama in januari
2009 zijn verlengd. Daarnaast verstrijkt de loonbelas
tingverlaging die door Obama in zijn economische
reddingspakket van 2009 van kracht werd. Ten slotte
treedt een aantal automatische bezuinigingen in
werking die in de zomer van 2011 werden overeen
gekomen in de onderhandelingen over de verhoging
van het schuldplafond. Samen met nog een allegaartje
aan maatregelen zou er per 1 januari voor in totaal USD
607 miljard ofwel een slordige 4½%-BBP aan begro
tingsconsolidatie plaatsvinden, die met veel gevoel
voor drama als ‘begrotingsafgrond’ wordt betiteld
(figuur 1.18). Deze deflatoire impuls is wat al te gortig
voor een economie die via de aandelenkoersen en het
consumenten- en producentenvertrouwen de nodige
tegenwind voelt van de wereldwijde groeivertraging en
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de eurocrisis, terwijl de eigen arbeidsmarkt nog altijd
onvoldoende banen genereert om de werkloosheid
(van circa 8%) substantieel terug te brengen.
De afweging tussen economische groei op korte termijn
en tekortreductie op lange termijn zal hoogstwaar
schijnlijk in het voordeel van de eerste uitvallen. Nu al
lijkt bij alle partijen een duidelijke drang te bespeuren
om het effect van de begrotingsafgrond te mitigeren
en/of vooruit te schuiven, hoewel er tegelijkertijd grote
verschillen van inzicht blijven bestaan over de invulling
hiervan en waar de nadruk op moet liggen (beste
dingen of belastingen). Het grote risico daarbij is dat de
Amerikaanse politici kostbare en schaarse tijd verspillen
terwijl de schuldenbom onder de VS doortikt.

Tabel 1.2: Kerngegevens Verenigde Staten
		

2011

2012

2013

jaar-op-jaar mutatie in %				
Bruto Binnenlands Product		

1,8

2

1¾

Particuliere consumptie		

2,5

2

1¾

Overheidsconsumptie		

-2,3

-2¼

-3¾

Investeringen		

3,9

5

6

Uitvoer goederen en diensten		

6,7

4

6

Invoer goederen en diensten		

4,8

4

3¼

Consumentenprijzen		

3,2

2

1¾

Werkloosheid (%)		

9,0

8¼

8

Begrotingssaldo (%-BBP)		-10,1	-8¾	-7¼
Staatsschuld (%-BBP)		
Bron: Reuters EcoWin, Rabobank

19

ı Visie op 2013 ı Wennen aan lagere groei ı

102,9

107¼

111¾

VS gaan voor groei
In combinatie met extreem ruim monetair beleid (zie
verderop) zetten de VS dus vrijwel volledig in op groei
om langs die weg uiteindelijk ook de begrotingsuit
daging het hoofd te kunnen bieden. Dit zal niet kunnen
voorkomen dat de BBP-groei op kwartaalbasis begin
2013 stevig vertraagt als gevolg van de afgevlakte
begrotingsafgrond, maar impliceert wel een krachtig
herstel in het vervolg van het jaar. Uiteraard zien we ook
de VS niet terugkeren naar groeivoeten van gemiddeld
3% zoals we die voorafgaand aan de mondiale
financiële crisis optekenden. Daarvoor is de schade van
de crisis ook op de Amerikaanse arbeidsmarkt te groot.
Anders dan Europa kennen de VS echter een veel
geringere mate van vergrijzing en is ook de uitval van
de bedrijfsinvesteringen per saldo veel milder geweest,
terwijl de schuldafbouw van huishoudens al verge
vorderd is en de huizenmarkt de eerste echte tekenen
van herstel vertoont. Voor de periode 2014-2018
rekenen we derhalve met een BBP-groeitempo van
2-2½%. Zelfs daarmee resteren eind 2018 overigens nog
altijd een begrotingstekort van circa 5%-BBP, een
staatsschuldquote van bijna 120%-BBP en een tekort op
de lopende rekening van de betalingsbalans. Vanuit
economisch perspectief blijft het Amerikaanse model
daarmee onder druk staan. De financiële markten kijken
overigens vooralsnog lijdzaam toe; mede onder invloed
van het extreem ruime monetaire beleid staat de
10-jaars rente op Amerikaanse staatsobligaties op het
moment van schrijven rond de 1,7%. Dit fenomeen
wordt inmiddels ook wel aangemerkt als ‘de vloek van
de veilige haven’, refererend aan het gegeven dat
beleggers hun vermogen in de huidige onzekere tijden
bij gebrek aan beter graag in Amerika parkeren en
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daarmee de druk om écht te hervormen bij de
Amerikaanse politiek weghalen.15

herstellen van de overheidsfinanciën, maar dat is en
blijft een uitermate uitdagend dossier. Afgelopen zomer
keurde het Japanse parlement een gefaseerde
btw-verhoging naar 10% goed, waarvan de eerste stap
Japan: land van de rijzende staatsschuldenberg
(een verhoging van 5% naar 8%) in het voorjaar van
De vloek van de veilige haven is zeker ook van toepas
2014 zal worden gezet. Als wisselgeld moest de
sing op Japan. De Japanse overheidsfinanciën liggen al
regering hierbij wel instemmen met het uitschrijven van
lange tijd op een onhoudbare koers. In 2012 zal het
begrotingstekort - mede door de wederopbouwkosten vervroegde verkiezingen. Daarnaast blijft ook de macroeconomische omgeving uitdagend. De impuls van de
in de nasleep van de Sendai-zeebeving en tsunami uitkomen rond de 10%-BBP terwijl de bruto staatsschuld wederopbouw stuwt de BBP-groei in 2012 nog op tot
2½%. Maar tegen de achtergrond van de mondiale en
hard op weg is naar de 250%-BBP (figuur 1.19). Nog
regionale (Chinese) groeivertraging zien wij voor 2013
altijd kan Japan hier een fors nationaal spaaroverschot
een veel gematigder tempo van rond de 1%.
tegenover zetten. Terend op de in het verleden
opgebouwde internationale bezittingen noteert het
land namelijk nog steeds een aanzienlijk overschot op
Alle hoop gericht op de opkomende markten
de lopende rekening van de betalingsbalans. Sinds de
Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat de mondiale
Sendai-ramp en de daarop volgende stillegging van de economische groei de komende jaren slechts beperkt
nucleaire energieproductie is de Japanse handelsbalans uit de geïndustrialiseerde wereld zal komen. Het
echter omgeslagen in een tekort en dreigt op termijn
grootste deel van de toename (maar niet het niveau)
het nationale spaaroverschot om te slaan in een tekort.
van het BBP-volume van de wereld wordt gegenereerd
Bovendien vergrijst Japan en dat zal de nationale spaar in de opkomende economieën, met Azië in het alge
zaamheid trendmatig onder druk zetten. Daarom is wel meen en China in het bijzonder voorop. De band
enige haast geboden met het verminderen van het
breedte van de economische groei in de opkomende
structurele beslag dat de overheid op die nationale
wereld reikt in 2013 van ongeveer 2¼% in Centraalbesparingen legt met haar (momenteel enorme)
en Oost-Europa16 tot rond de 6% in opkomend Azië.
begrotingstekort.
De opkomende markten zijn verder alles behalve
ontkoppeld van de economische ontwikkelingen in
One giant leap for the Japanese …
de geïndustrialiseerde wereld; met uitzondering van
De Japanse regering heeft de eerste stap gezet naar het Sub-Sahara Afrika17 liggen de groeivoeten in de
opkomende wereld in 2012 en 2013 namelijk over de

Figuur 1.19: Markt heeft nog altijd geduld met
Japan
De omvang van de bol staat in verhouding tot het rendement
op 10-jaars staatsobligaties (10 oktober 2012)
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250

15 Overigens werd dit fenomeen reeds in de jaren zestig benoemd
door de Franse president Charles de Gaulle als het ‘exorbitante
privilege’. Zo nieuw is het dus allemaal niet. En zo lang de dollar de
dominante wereldvaluta blijft (en dus altijd wordt terugbetaald, het
enige risico blijft het wisselkoersrisico) en de euromarkten versnipperd
blijven (en dus minder liquide zijn) zal dit fenomeen blijven bestaan.

16 Zie Regional Outlook 2013 – Emerging Europe, Rabobank Special
12/13, november 2012 en Regional Outlook 2013 – Russia and CIS,
Rabobank Special 12/14, november 2012.
17 Zie Regional Outlook 2013 – Sub-Sahara Africa, Rabobank Special
12/16, november 2012.
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gehele linie onder de prestaties van 2010 en 2011. Met
name de eurocrisis laat zich dus ook in deze delen van
de wereld duidelijk gelden.
Figuur 1.20: Voldoende budgettaire ruimte in
China
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Figuur 1.21: Budgettaire ruimte in overig
opkomend Azië
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Centraal- en Oost-Europa in de tang
Veel economieën in Centraal- en Oost-Europa vielen
begin 2012 terug in recessie. Hoewel de vooruitzichten
voor 2013 minder somber zijn, is er tegelijkertijd weinig
reden voor al te veel optimisme. De nabijheid tot en
verwevenheid met de economie van de eurozone
maken deze landen namelijk kwetsbaar voor de
voortdurende eurocrisis. Met private sectoren die diep
in de schulden zitten en bezuinigende overheden is de
regio uitermate afhankelijk van de vraag naar haar
goederen en diensten vanuit de eurozone, die voor
vrijwel het hele gebied de belangrijkste uitvoerbestemming vormt. Bovendien voelen internationale
investeerders zich (deels daardoor) momenteel veel
minder tot Centraal- en Oost-Europese landen
aangetrokken. Dit heeft al geresulteerd in een geringere
instroom van buitenlandse directe investeringen.
Voorafgaand aan de crisis gold de nabijheid tot de
eurozone juist nog als een pluspunt voor dezelfde
buitenlandse investeerders. Hoewel de regio in 2013 uit
recessie krabbelt, verwachten we derhalve dat het
economische herstel er slechts bescheiden zal zijn.

2007

60

China streeft lagere groei na
China is zoals gezegd de krachtigste groeimotor van de
opkomende wereld.18 De Chinese economie zal de
komende jaren naar Westerse maatstaven hard blijven
groeien met percentages van tussen de 7 en 8%. Het

Bron: Economist Intelligence Unit
18 Zie China Outlook 2013, Rabobank Special 12/18, november 2012.
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land streeft echter bewust een lagere groei na dan de
dubbele cijfers die het voor de Grote Recessie nog
realiseerde. De Chinese beleidsmakers zoeken
nadrukkelijk naar een herbalancering van het
economische groeimodel in de vorm van minder
nadruk op exportgeleide groei en een sterkere rol
voor de binnenlandse consumptie. Hierbij past een
geleidelijke verdere appreciatie van de yuan, van een
koers rond 6,24 per dollar tot naar onze verwachting
6,10 per dollar eind 2013. Daarnaast lijkt men terughou
dender met het beleidsmatig stimuleren bij groeitegen
vallers dan tijdens de Grote Recessie, bewust als het
land zich is van de inflatierisico’s, zwaktes in de krediet
portefeuilles van zijn bankensector en de mogelijkheid
van zeepbelvorming op de vastgoedmarkten. Dit is
overigens goed nieuws voor de stabiliteit van de
mondiale economische groei op de lange termijn,
waarbij China zich van mondiale productiehal naar
afzetmarkt voor consumentengoederen voor de rest
van de wereld zou kunnen ontwikkelen. En mocht de
groeiprestatie onverhoopt zwaarder tegenvallen,
bijvoorbeeld doordat risico’s uit Europa of de VS zich
manifesteren, dan resteert nog voldoende budgettaire
ruimte om een dergelijke terugval te verzachten
(figuur 1.20).
Overig opkomend Azië wacht af
Die budgettaire ruimte is ook in de rest van de opko
mende Aziatische economieën beschikbaar, al heeft de
Grote Recessie deze wel enigszins beperkt (figuur 1.21).19
Maar ook hier geldt dat men terughoudend is om die
19 Zie Regional Outlook 2013 – Emerging Asia (ex China), Rabobank
Special 12/19, november 2012.
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ruimte nu al, of in al te forse omvang, in te zetten. Deels
omdat het krachtige herstel in de jaren 2010 en 2011 de
beperkingen aan de aanbodzijde van de economieën
nadrukkelijk blootlegde, met oplopende inflatiedruk tot
gevolg. India kondigde naar aanleiding daarvan recent
een pakket structurele hervormingen aan die gericht
zijn op ondersteuning van het investeringsklimaat, om
langs die weg de aanbodzijde van de economie en de
economische groei te stimuleren (naar verwachting
rond de 6% in 2013) en het overheidstekort terug te
dringen. Het deed dit deels ook uit vrees voor de
inflatiedruk, die het krachtige herstel in samenspel
met de grondstofprijsstijgingen de afgelopen jaren
genereerde. Dit inflatiebewustzijn zorgt ervoor dat
de Aziatische landen de herwonnen monetaire
beleidsruimte eveneens slechts met mate benutten.

Latijns-Amerika lift mee
Veel landen in Latijns-Amerika profiteren van de geste
gen grondstoffenprijzen, vooral in Zuid-Amerika dat met
zijn export sterk aan China is gekoppeld (tabel 1.3).20
Aangezien de Chinese groei naar alle historische maat
staven (behalve de maatstaven van het land zelf)
robuust zal blijven, en de Chinese vraag naar grond
stoffen daarmee eveneens, ligt het in de lijn der
verwachting dat Latijns-Amerika de komende jaren wat
dit betreft ook een economische steun in de rug houdt.
Met 3 tot 4% BBP-groei voor de regio als geheel ligt de
groei ook hier echter lager dan in de hersteljaren
2010-2011, toen respectievelijk 6,2 en 4,5% groei werd
gerealiseerd.
20 Zie Regional Outlook 2013 – Latin America and Caribbean,
Rabobank Special 12/17, november 2012.

Tabel 1.3: Latijns-Amerika heeft ‘volgzaam’
exportpakket
Belangrijkste exportproducten

Belangrijkste exportbestemmingen

Argentinië

Sojabonen en overige agrarische producten, industriële producten, voertuigen

Brazilië, China, Chili

Bolivië

Aardgas, sojabonen en -producten, ruwe olie

Brazilië, VS, Zuid-Korea

Brazilië

Agrarische producten, ijzererts, (half)fabrikaten

China, VS, Argentinië

Chili

Koper, vers fruit, cellulose

China, Japan, VS

Colombia	Ruwe olie, kolen, nikkel

VS, Nederland, China

Dominicaanse Republiek	Textiel, farmaceutische producten, agrarische producten

VS, Haïti, België

Ecuador	Ruwe olie, bananen, snijbloemen

VS, Panama, Peru

Mexico

Industriële producten, ruwe olie, agrarische producten

VS, Canada, Duitsland

Peru

Koper, goud, vismeel

VS, China, Canada

Venezuela	Ruwe olie, bauxiet en aluminium, mineralen
Bron: CIA World Fact Book, EIU
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VS, China, Indië
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Braziliaanse tempoversnelling
De regio gaat daarnaast naar verwachting profiteren
van een groeiherstel in Brazilië. De Braziliaanse econo
mie kende in 2011 en 2012 twee zwakkere jaren met
een economische groei van respectievelijk 2,7 en naar
verwachting 1½%. Ingrediënten voor dit herstel vormen
de gevolgen van de in 2011 ingezette en in 2012 door
gezette monetaire verruiming, in samenspel met de
meer recente grondstofprijsstijgingen en de aangekon
digde langetermijninvesteringen in infrastructuur (een
chronisch knelpunt in de Braziliaanse economie).
De voorbereidingen op het Wereldkampioenschap
voetbal en de Olympische Spelen die in respectievelijk
2014 en 2016 in het land worden gehouden, bieden
daarnaast extra groei-impulsen. Wij gaan er vanuit dat
Brazilië in 2013 een BBP-groei van rond de 3-3½% kan
halen en dat het dit tempo ook in de jaren daarna
ongeveer weet vast te houden.
Grondstofafhankelijkheid noopt tot
terughoudendheid
De risico’s voor de regio zijn vooral gelegen in de sterke
afhankelijkheid van grondstofprijzen. Dat zorgt er
tevens voor dat men ook in Latijns-Amerika over het
algemeen terughoudend is met het benutten van de
beleidsruimte als de groei enkel tegenzit. Bovendien is
met name het noordelijke deel van de regio sterk
verweven met de VS. Zowel handel als repatriëring van
inkomens komen onder druk te staan door de Ameri
kaanse begrotingsconsolidatie.
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Slotsom: 
opkomende markten houden hun kruit droog
Afrondend ontstaat het beeld dat de opkomende
wereld de beschikbare beleidsruimte nog niet wenst in
te zetten nu het wat minder gaat, maar dat zij ervoor
kiest het kruit droog te houden voor onverhoopt barre
tijden. Dat is verstandig beleid. Deze grondhouding
biedt uiteraard weinig extra stimulans voor de
economische groei als deze zich volgens het door ons
geschetste pad ontwikkelt. Daar staat echter tegenover
dat deze landen tot op zekere hoogte wel een buffer
kunnen bieden wanneer neerwaartse risico’s zich
manifesteren. En dat is in de huidige onzekere tijden
toch ook geen onprettige gedachte.

Monetair beleid: Centrale banken
houden rentetarieven laag
Drempel tot negatieve ECB depositorente is hoog,
maar niet onoverkomelijk
Het weer op gang brengen van de economische groei
in de eurozone, tegen de achtergrond van een
aanhoudend proces van schuldafbouw bij zowel
huishoudens als banken, zal nog langdurig een ruim
(conventioneel) monetair beleid vergen. In 2012 voegde
de ECB zich bij het rijtje van centrale banken die feitelijk
een ‘nul-rente’-beleid voeren. De twee renteverho
gingen uit 2011, van 25 basispunten (0,25%) elk, waren
al eind 2011 teruggedraaid en in juni 2012 verlaagde de

inhoud

Figuur 1.22: Geldmarktrentes en verwachting
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Figuur 1.23: Overliquiditeit geldmarkt blijft
hoog
mrd euro

mrd euro

900

900

800

800

700

700

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0

0

-100

-100
07

08

09

10

11

12

Stortingen op ECB deposito faciliteit
Lopende rekening bij centrale banken (minus reserveverplichtingen)

Bron: Macrobond

24

ı Visie op 2013 ı Wennen aan lagere groei ı

ECB nogmaals haar officiële beleidstarief tot een histo
risch dieptepunt van 0,75%. Het depositotarief voor
banken die overtollig kasgeld bij de ECB afstorten, kwam
op nul terecht. Daarmee wilde zij de effectiviteit van de
verlaging van de herfinancieringsrente versterken. Dat is
gelukt, want de interbancaire geldmarkttarieven zoals
EONIA en Euribor zijn sinds medio 2012 naar nieuwe
historische dieptepunten gezakt (figuur 1.22). De ECB
wilde hiermee ook een signaal geven dat zij geen
instrument binnen haar bereik schuwt om de
geldmarktrentes naar beneden te krijgen. Zelfs een
negatieve rente is geen taboe, zo hebben verschillende
leden van de Beleidsraad laten doorschemeren. Feitelijk
zijn dat strafpunten voor banken die over veel over
liquiditeit beschikken (figuur 1.23). Het idee hierachter is
dat een negatieve depositorente een prikkel vormt voor
banken in de kernlanden om weer te gaan lenen aan
banken in de periferie. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat
de ECB haar depositorente in 2013 niet negatief zal
maken. Ten eerste is het nog maar de vraag of dat
daadwerkelijk tot een opleving van het interbancaire
verkeer zal leiden of dat banken in de kernlanden hun
overtollige kasgelden in andere ‘veilige havens’ gaan
beleggen. Ten tweede kan een dergelijke maatregel
gepaard gaan met allerlei verstoringen op andere
fundingmarkten (zoals de rol van de geldmarktfondsen
en andere niet-kredietscheppende financiële
instellingen).
Vanuit het oogpunt van deflatiegevaar is er evenmin
reden toe. Want ondanks dat de economie in het slop
zit, ramen wij een inflatie van 2,6% voor 2012, slechts
0,1%-punt lager dan in 2011. De oorzaken hiervan
liggen vooral bij de beweeglijke grondstoffenprijzen in

het afgelopen jaar. Ruim 1%-punt komt in 2012 voor
rekening van voedsel en energie. Maar ook overheden
doen een steeds grotere duit in het zakje. Bijna
0,5%-punt komt door btw-verhogingen en hogere
overheidsgereguleerde prijzen. De (onderliggende)
inflatie die vrij reageert op de economie is daarmee met
1,1% dus nog altijd zeer laag. Gezien de zwakke
economische activiteit en de enorme output gap die
zich in de afgelopen jaren heeft opgebouwd en die zich
manifesteert in meer werkloosheid, zouden we toch
een lagere inflatie verwachten. Onvoldoende
concurrentie in sommige productmarkten (wat de
noodzaak voor hervormingen in de markten voor
goederen en diensten onderstreept) en neerwaartse
rigiditeit in de looninflatie blijven helaas hardnekkig,
vooral in perifere lidstaten zoals Italië. Wel kan het
verloop van de feitelijke afzetprijzen voor ondernemers
tussen sectoren substantieel verschillen.
2013 wordt een jaar van bijslijpen
Ons basisscenario voorziet een afnemende inflatie tot
1,8% in 2013, maar dat is waarschijnlijk onvoldoende
voor de ECB om tot een ‘onconventionele’ wijziging in
haar conventionele beleid te komen - concreet: een
negatieve depositorente. Een veel forsere afname in de
inflatie (in het bijzonder als deze wordt gedreven door
dalende economische activiteit) en bijbehorend
deflatiegevaar zouden wél een van de drempels
wegnemen naar een negatieve depositorente. Ook een
abrupte daling van de grondstoffenprijzen zou tot
plotselinge deflatie kunnen leiden, zij het dat dit vanuit
de optiek van de reële koopkracht een positieve impuls
voor de Europese economie zou betekenen. Daarvan
afgezien blijft de economische ontwikkeling in 2013
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Figuur 1.24: Persistente werkloosheid VS
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buitengewoon mager, terwijl ook 2014 naar verwach
ting nog geen uitbundig herstel zal laten zien. We
verwachten dan ook dat de ECB haar ‘bijna
nul’-rentebeleid gedurende heel 2013 zal handhaven,
waarbij we nog wel rekening houden met een verlaging
van de herfinancieringsrente tot 0,5%. Het effect hiervan
op de geldmarkttarieven zal beperkt zijn, maar het geeft
de banken in de periferie wel een extra duwtje in de
rug. Verder zien we op liquiditeitsgebied vooral ruimte
voor fijnslijpen. De overliquiditeit die op de geldmarkt
heerst en die het gevolg is van de 3-jaars herfinancie
ringsoperaties heeft een langdurig karakter. Maar de
mogelijkheid tot terugbetaling hiervan in 2013 en het
aflopen van een aantal andere langere herfinancierings
operaties zal de ECB waarschijnlijk tot extra liquiditeits
verstrekking doen besluiten om het risico van een credit
crunch ook in 2013 en daarna te beperken.

Bron: Macrobond

Figuur 1.25: Inflatie onder Fed’s streefniveau
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12

Begrotingsafgrond is leidend voor de 
Federal Reserve
De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft op dit
moment vooral oog voor de neerwaartse risico’s die de
begrotingsafgrond met zich meebrengt voor de
economie, zelfs al wordt slechts een deel van de
plannen uitgevoerd (zie ook de voorgaande paragraaf
over de VS). Dit zal echter pas duidelijk worden in de
komende maanden, nu de verkiezingen achter de rug
zijn. In september maakte het Beleidscomité al kenbaar
dat een monetaire verkrappingscyclus waarschijnlijk
nog langer op zich zal laten wachten dan al eerder
aangegeven. Wij verwachten dat het leidende tarief,
de Federal Funds rate, tot in 2015 op een niveau van
0 - 0,25% zal blijven. Het mandaat van de Fed is altijd
breder geweest dan dat van de ECB en de Fed kijkt

behalve naar inflatie ook naar werkloosheid. Ondanks de
daling van de werkloosheid in de afgelopen drie jaar
vindt de Fed het niveau ervan nog altijd te hoog en het
tempo waarmee zij naar beneden komt te laag
(figuur 1.24). Ook de kerninflatie (figuur 1.25) is sinds
begin 2012 op de weg terug en zal op de voor de Fed
relevante beleidshorizon eerder onder dan boven het
doelstellingsniveau van 2% blijven. Op 13 september
2012 besloot de Fed om een niet-gelimiteerde
hoeveelheid hypothekenobligaties te gaan kopen (in
een tempo van zo’n USD 40 miljard per maand), zolang
de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt niet
‘substantieel verbeteren’. Maar in het licht van de
begrotingsafgrond en om te voorkomen dat de
Amerikaanse economie wegglijdt uit haar nog maar net
hervonden (gematigde) herstel, verwachten wij dat de
Fed haar kwantitatieve verruimingsprogramma begin
volgend jaar verder uitbreidt naar - opnieuw - het
overheidspapier. Al in december 2012 zou zij dit kunnen
aankondigen, omdat het ‘Operation Twist’-programma,
dat de inwisseling van kort staatspapier voor lang
staatspapier behelst, dan op zijn eind loopt.
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Box 1.3: Langetermijnrisico’s voor de inflatie?

Het opkopen van grote hoeveelheden staatspapier,
het injecteren van grote hoeveelheden liquiditeit in de
bancaire systemen en de ultralage geldmarktrentes
zorgen mogelijk voor verstoringen in de efficiënte
allocatie van middelen. Creëren de ultralage
rendementen op Amerikaans, Duits en Japans
staatspapier niet een zeepbel die uiteindelijk weer
uiteenspat met alle gevolgen van dien? Het blijft een
lastig vraagstuk, want voor een deel hebben deze
kunstmatig gecreëerde situaties juist ten doel om de
economie uit het slop te krijgen. Maar de vraag is of
het doel alle middelen heiligt. Voor de inflatie zien wij
op termijn zeker risico’s. In eerste instantie komen die
voort uit het opstuwende effect op de wereldwijde
grondstoffenprijzen (figuur 1.26). De redenering
verloopt als volgt: de kunstmatig lage rentes in de
industrielanden dwingen ook opkomende en
ontwikkelingslanden tot een (te) ruim monetair beleid.
Zodra de groei wereldwijd weer aantrekt, neemt de
opwaartse druk op de grondstoffenprijzen sterk toe,
tegen de achtergrond van een structureel stijgende
vraag naar grondstoffen vanuit opkomende landen.
Een herstel van de wereldeconomie in 2013-2014 zou
dus een nieuwe golf van importinflatie kunnen geven
in de Westerse economieën.
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Overigens merken wij hierbij op dat de gevolgen van
een dergelijke stijging van de grondstoffenprijzen, in
het bijzonder waar het energie en voedsel betreft,
waarschijnlijk veel groter zullen zijn voor de
opkomende en ontwikkelingslanden dan voor de
geïndustrialiseerde wereld. Het aandeel van voedsel
(zeker de basisvoedingscomponenten) is in dergelijke
landen relatief hoog. Daarmee zou een dergelijk
scenario van stijgende voedselprijzen gepaard kunnen
gaan met sociale spanningen, wat zelfs kan leiden tot
(meer) politieke instabiliteit in diverse regio’s. Eerder
zagen wij dit als een van de aanjagers van de
Arabische lente. Van de soft commodities zijn de
huidige voorraden ook nog altijd lager dan voor 2008
het geval was, zodat forse uitslagen ook
waarschijnlijker zijn door aanbodgedreven schokken,
zoals tegenvallende oogsten. Als zodanig vormt dit
een neerwaarts risico voor de wereldeconomie1.
Bovenop het inflatierisico op korte termijn komt het
mogelijke –maar moeilijk te kwantificeren– effect van
de grote hoeveelheid extra liquiditeit die centrale
banken in de afgelopen jaren hebben gecreëerd. Er is
zonder weerga geëxperimenteerd met als gevolg dat
de balanstotalen van de Fed, ECB en Bank of Japan

Figuur 1.26: Grondstoffenprijzen blijven op hoge niveaus
(HWWI indices)
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(BoJ) scherp zijn toegenomen (figuur 1.27) en daarmee
ook de hoeveelheid basisgeld (vooral reserves die
banken aanhouden bij de centrale banken). Waar
liggen de gevaren? De centrale banken zeggen zelf
dat zij over voldoende instrumenten beschikken om
de overliquiditeit in het systeem op te dweilen zodra

1 Zie voor een uitgebreide analyse van de effecten van de recente
droogte in de VS op de voedselprijzen: Re-Entering Agflation,
Rabobank International, september 2012.
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Box 1.3: vervolg

de situatie daar om vraagt. Maar de geschiedenis leert
dat zij vaak achter de muziek aanlopen. Geen centrale
bank wil immers graag –na jaren van misère– een
feestje vroegtijdig beëindigen.2
Toch denken wij dat het tijdsframe waarin een
dergelijk inflatieprobleem zich zal aandienen verder
weg ligt dan menig criticus denkt (dat wil zeggen,
eerder vier of vijf jaar vanaf nu dan één of twee).
Daarmee is inflatie dan ook geen geloofwaardige
oplossing voor de kredietcrisis. Sterker nog, het is niet
eens zo gemakkelijk om inflatie te creëren. Veel
inflatoire instituties (zoals automatische loonindexatie
et cetera) uit de jaren zeventig en tachtig zijn in de
afgelopen decennia gesneuveld. Vooralsnog hebben
de meeste economieën in de komende jaren te maken
met hoge cyclische werkloosheid en deflatoire
tendensen door schuldafbouw in de private sector.
De liquiditeit die wereldwijd, in de eurozone in het
bijzonder, in het bankensysteem is gepompt, heeft
waarschijnlijk een credit crunch voorkomen, maar een
substantiële toename van de kredietverlening ligt –
tegen de achtergrond van een aanhoudend proces

van schuldafbouw in de financiële sector– niet erg
voor de hand. De kans dat de gecreëerde liquiditeit
zich dus snel in het economisch verkeer zal mengen, is
op korte termijn dan ook beperkt. Niet voor niets zien
we dat de verhouding tussen het geld in handen van
het publiek (zogenaamde ‘brede geldmaatstaven’, M2
en M3) en het basisgeld (MB) sterk is afgenomen
(figuur 1.28). Maar ook hebben centrale banken
mogelijk minder vat op de inflatieverwachtingen nu
zij steeds meer onconventionele middelen hebben
ingezet en daardoor politiek vatbaarder zijn geworden.

Figuur 1.27: Balanstotaal drie grote centrale banken
(opgeteld)
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Figuur 1.28: Geldmultipliers gedaald: liquiditeit blijft in 
het financiële systeem
Geld multipliers

2 Sinds eind 2007 is de hoeveelheid basisgeld in de VS, de eurozone
en Japan met respectievelijk 17,5%-, 9,5%- en 4,5%-punt van de brede
geldhoeveelheid gestegen. Bij een vaste verhouding tussen
geldhoeveelheid en prijzen (dus al het andere constant) geeft dat een
zeer ruwe indicatie van de potentiële opwaartse prijseffecten – die
overigens over een lange periode zouden kunnen zijn uitgesmeerd.
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Wisselkoersen
Figuur 1.29: Recente stijging euro niet zozeer
gedreven door renteverschil maar door hoop
op crisisoplossing
basispunten
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Figuur 1.30: Sterke yen drukt op exportgroei
Japan
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EUR/USD: terug waar we in 2012 zijn begonnen
De golven van optimisme en pessimisme rond de
Europese schuldencrisis voerden in 2012 de boventoon.
In de tweede helft van juli bereikte eurodollar een
‘dieptepunt’ van 1,20, nog steeds overigens nipt hoger
dan de wisselkoers op het moment van de introductie
van de euro en tientallen procenten hoger dan het
echte dieptepunt van 25 oktober 2000. De uitspraken
van ECB-president Mario Draghi op 26 juli dat de ECB
alles zal doen om de euro te redden, zorgden echter
voor een scherpe ommekeer in het sentiment.
Toenemende speculatie op een nieuwe ronde van
kwantitatieve verruimingsmaatregelen door de Federal
Reserve gaf een extra impuls aan het aanbod van
dollars, zodat de Amerikaanse munt in het derde
kwartaal het meest daalde van alle G10 valuta’s. Met een
eurodollar van rond 1,30 (figuur 1.29) op moment van
schrijven van deze Visie, handelt het valutapaar zeer
dicht bij de niveaus waarmee we 2012 zijn begonnen.
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Reactie van Fed op begrotingsafgrond bepaalt
mede het beeld voor 2013
De economische fundamentals van de VS blijven in onze
ogen een structurele negatieve factor voor de dollar,
zeker nu wij er meer vertrouwen in hebben gekregen
dat de eurozone langzaam de goede weg op gaat. Net
zo min als de VS het structurele tekort op de lopende
rekening van de betalingsbalans hebben weten te
verminderen, zijn ze er ook niet in geslaagd hun
overheidsfinanciën op orde te brengen. De eurozone zal
in 2012 een gemiddeld overheidstekort gaan neerzetten
van iets boven de 3% van het BBP, terwijl datzelfde cijfer

voor de VS nog altijd in de buurt van de 9% uitkomt.
Ook de bruto schuldquote van de VS ligt nog altijd zo’n
14%-punt boven het gemiddelde van de eurozone.
De begrotingsafgrond die eind dit jaar opdoemt, is
natuurlijk het gevolg van een poging om wat aan de
slechte staat van de overheidsfinanciën te doen. Maar
nog even afgezien van de negatieve gevolgen die dit op
korte termijn voor de economie gaat hebben, heeft de
Fed al duidelijk stelling ingenomen om de economische
effecten hiervan te mitigeren. Meer kwantitatieve
verruiming vormt in onze ogen alleen maar een extra
reden om voor 2013 tamelijk pessimistisch te blijven
over de vooruitzichten van de dollar, zelfs al is dit reeds
voor een deel ingeprijsd in de markt. Eind 2013 zien wij
eurodollar handelen op niveaus van rond de 1,35 of zelfs
iets hoger. Dit neemt niet weg dat in de aanloop hier
naartoe tussentijdse dalingen in het sentiment –vooral
voor zover deze samenhangen met de onstuimige weg
naar een oplossing van de eurocrisis– de euro parten
kunnen blijven spelen. Maar de recente stijging van de
euro is ook een teken dat de markt bereid is om door de
neerwaartse risico’s heen te kijken.
EUR/JPY: de vloek van de sterke yen
Ondanks de depreciatie van de yen tegenover de euro
sinds medio 2012 blijft de munt duur ten opzichte van
die van de belangrijkste handelspartners van Japan
(figuur 1.30). Dit is een doorn in het oog van de Japanse
beleidsmakers. Zelfs met een zeer ruim monetair beleid
zijn zij er niet in geslaagd om het karakter van de yen als
‘veilige havenbestemming’ van zich af te werpen.
Ondertussen heeft de Bank of Japan (BoJ) de liquiditeits
kraan volledig opengedraaid in de strijd tegen deflatie
en lage groei.
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pretatie van economische cijfers niet eenvoudiger
gemaakt. Inflatie en bezuinigingen ondergraven de
reëel besteedbare inkomens van Britse gezinnen
(figuur 1.31). Dat het Britse pond in het afgelopen jaar
zowel de dollar als de euro heeft overtroefd, is vooral
toe te schrijven aan zijn rol als ‘diversificatie’-munt voor
beleggers in in euro gedenomineerde activa. Daarbij
helpt het dat het VK nog altijd onderdeel uitmaakt van
een handjevol AAA-landen. Sinds medio 2010 zien we
een relatief hoge correlatie tussen EUR/GBP en EUR/
Al in oktober 2011 verzocht het Japanse ministerie van
Financiën de Bank of Japan officieel om te interveniëren USD en deze correlatie is sinds augustus 2012 opnieuw
toegenomen. Zijn rol als diversificatiemunt verklaart ook
in de valutamarkten om de yen te verzwakken. Dat
leidde uiteraard tot kritiek omdat unilaterale interventies waarom sterling niet noemenswaardig heeft
als ongewenst worden beschouwd. Maar Japan zal zich gereageerd op de verruiming van het monetaire beleid
door de Bank of England in het afgelopen jaar. Wij zien
gesterkt voelen door het beleid dat de Zwitserse
het EUR/GBP valutapaar in de komende zes maanden
centrale bank op dit moment voert, evenals door de
vooral zijwaarts bewegen. De impliciete appreciatie van
recente verruimingsstappen van de Fed. De druk van
Japanse exporteurs is hoog en met de nieuwe versnelde het Britse pond tegenover de dollar is daarbij vooral een
reflectie van de agressieve beleidsmaatregelen door de
verkiezingen in het vooruitzicht is de kans op interven
Fed. Zelfs een nieuwe reeks aan stimuleringsmaat
ties in 2013 alleen maar toegenomen. De dreiging
regelen door de Bank of England zal daar in onze ogen
hiervan zal - samen met de kwantitatieve verruiming de neiging van de yen om te appreciëren waarschijnlijk weinig aan veranderen zolang sterling als een diversifi
catievaluta wordt gezien. Op de iets langere termijn zal
afremmen, maar wij zien verdere stabilisatie van de
een verdere verzwakking van de dollar tegenover de
situatie in de eurozone als een noodzakelijke voor
euro ook haar weerslag hebben op sterling en zien wij
waarde om de yen ook houdbaar te laten depreciëren.
het EUR/GBP valutapaar licht appreciëren. Onze
Wij voorzien een EUR/JPY-koers van rond de 111 tegen
het einde van 2013, zo’n 9% hoger dan op het moment 12-maands raming ligt op 0,82.
van schrijven.

In september verhoogde zij haar kwantitatieve verrui
mingsprogramma met JPY 10 biljoen tot 55 biljoen en
vervolgens in oktober nog eens met JPY 11 biljoen.
Maar het lijkt vooralsnog vooral ‘duwen tegen een
touwtje’, want de yen blijft hardnekkig hoog. Dat de
BoJ aanzienlijk minder tractie heeft dan de Fed, hangt
mogelijk samen met het feit dat de Japanse schuld voor
het overgrote deel in binnenlandse handen is.

Figuur 1.31: Loonstijging VK al geruime tijd
onder inflatieniveau
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EUR/GBP: zijwaartse trend intact
De Britse economie mag dan officieel uit de ‘technische’
recessie zijn, de onderliggende ontwikkeling is aller
minst robuust. Evenementen zoals het jubileum van de
koningin en de Olympische Spelen hebben de inter
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Nederland

2013: Een minimale groei
Een krachtig herstel van de recessie die eind 2008 na het
faillissement van de Amerikaanse investmentbank Lehman Brothers
inzette is er niet gekomen. Ook 2013 biedt wat dat betreft weinig
soelaas, zodat de achterstand ten opzichte van een trendmatig
groeipad verder oploopt. De economische groei moet in 2013
uitsluitend van het buitenland komen, want in Nederland zetten
bezuinigingen de binnenlandse bestedingen verder onder druk. Per
saldo neemt de economische activiteit in ons land nauwelijks toe.
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Figuur 2.1: Krimp en herstel door uitvoer, 
traagheid door consumptie en investeringen
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Een steeds groter wordend groeigat
De afgelopen jaren heeft de Nederlandse economie
zich totaal niet ontwikkeld zoals begin 2008 nog werd
gedacht. In de periode tussen het begin van de recessie
in de tweede helft van 2008 en medio 2012 is de
economie per saldo met bijna 2%-punt gekrompen
(figuur 2.1),1 terwijl voor het uitbreken van de crisis nog
werd gerekend met een trendmatig groeitempo van
ongeveer 2% per jaar (CPB, 2006). Het ‘groeigat’ komt
daarmee in de periode 2008-2012 uit op bijna
10%-punt, met alle gevolgen van dien voor bedrijven,
huishoudens en overheden. Na een krimp van meer dan

-8

-8

Bron: Rabobank

1 De bijdragen van de verschillende bestedingscomponenten zijn in
dit artikel berekend met de zg. CPB-methode, waarbij de invoer aan
bestedingscomponent wordt toegewezen, zodat een beter beeld
wordt verkregen van de bijdrage van verschillende bestedings
componenten aan de economische ontwikkeling. Zie voor een
uitgebreide beschrijving Kranendonk (2011).

Figuur 2.2: Slap herstel in vergelijking met 
begin jaren tachtig

Figuur 2.3: Blijvend afhankelijk van buitenlandse 
bestedingen
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5% van het BBP-volume in één jaar, van medio 2008 tot
medio 2009, volgde een herstel van 3,3%-punt in de
drie jaar erna. Dit herstel werd vrijwel volledig gedreven
door de uitvoer; huishoudens en bedrijven droegen er
nauwelijks aan bij. Zo ligt het niveau van het investe
ringsvolume op dit moment nog circa 22% onder het
niveau van begin 2008, en het particuliere consumptie
volume is zo’n 5% lager dan voor het begin van de
crisis. Alleen het uitvoervolume en de overheidscon
sumptie zijn hoger dan vóór het eerste kwartaal van
2008. Het perspectief voor 2013 is wat dit betreft niet
echt anders. Naar het zich laat aanzien, zal de economie
ook in 2013 met een groei van ¼% nauwelijks herstellen.
Het herstel na het dieptepunt verloopt in deze crisis
langzamer dan bijvoorbeeld begin jaren tachtig het
geval was (figuur 2.2). De belangrijkste verschillen
daarbij zijn het nog verder wegzakken van de
bedrijfsinvesteringen en een hardere daling van de
particuliere consumptie dan destijds.
Steeds meer naar buiten kijken
De uitvoer is door het wegvallen van de andere
groeidragers de afgelopen jaren relatief een steeds
belangrijkere basis voor economische vooruitgang
geworden. Hierdoor is Nederland nog meer dan in het
verleden afhankelijk van de afzet in het buitenland. Tien
jaar geleden was het aandeel van de uitvoer in het
volume van de Nederlandse economie nog 30%. Nu is
dat ongeveer 5%-punt meer.
Helaas hapert ook deze groeimotor. De in historisch
perspectief trage groei van de wereldhandel in 2013
kan de dalende binnenlandse bestedingen maar
ternauwernood compenseren (figuur 2.3). Dat Neder
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land nog goed weet te profiteren van de toenemende
wereldhandel heeft het te danken aan de relatief goede
(prijs-)concurrentiepositie. Op basis van de eerder dit
jaar gepubliceerde concurrentiemonitor van het World
Economic Forum blijkt dat Nederland voor het eerst in
de mondiale top vijf staat van meest concurrerende
economieën afgemeten aan een groot aantal indica
toren (WEF, 2012). En ondanks een iets verslechterde
prijsconcurrentiepositie in de afgelopen zeven jaar ten
opzichte van Duitsland is deze, mede door de sterke
loonmatiging sinds 1982, nog steeds zeer goed.

Figuur 2.4: Handelsoverschotten met Europa, 
tekorten met rest van de wereld
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Feit is wel dat de Nederlandse bedrijven afgemeten aan
de marktprestatie marktaandeel inleveren in de voor
hen relevante markten. Grotendeels is dit een trend die
hoort bij een verdere mondialisering van de productie
en de opsplitsing van de productieketen. De verbete
ring van de concurrentiepositie in de afgelopen tien jaar
heeft er wel toe geleid dat de volumeontwikkeling van
de uitvoer van in Nederland geproduceerde fabricaten
is verbeterd (handelsprestatie), een indicatie dat een
deel van de maakindustrie zeer concurrerend is. Dat
blijkt ook uit ander onderzoek: specialisatie van de
Nederlandse uitvoer en een concurrerend product
hebben ervoor gezorgd dat de Nederlandse export het
relatief goed doet (Vandevyvere, 2012).
Een handicap van de Nederlandse uitvoer is wel dat
het exportpakket vooral is gericht op de landen in de
eurozone en dat Nederland juist met de sneller
groeiende economieën, zoals China, een handelstekort
heeft (figuur 2.4). Dit heeft vooral te maken met de
distributiefunctie van ons land. We voeren veel in vanuit
de rest van de wereld om dat vervolgens weer door te

voeren, de zogenaamde wederuitvoer. Deze doorvoer
gaat vooral naar de rest van Europa. Het exportpakket
van binnenlands geproduceerde producten is daarnaast,
meer dan bijvoorbeeld het Duitse exportpakket, gericht
op de traditionele handelspartners zoals Europa, VS en
VK. En daar zal de vraag de komende jaren niet snel
toenemen.
De relatief sterke exportprestatie is een van de belang
rijkste redenen voor het historisch hoge overschot op
de lopende rekening van de betalingsbalans, waarvan
het saldo van de goederen- en dienstenrekening het
overgrote deel bepaalt (figuur 2.5).2
De Europese Commissie kijkt naast andere variabelen
naar deze indicatoren in het kader van de nieuwe
procedure die is gericht op het tijdig signaleren van
macro-economische onevenwichtigheden (PMO), en op
beide variabelen scoort Nederland niet goed. Voor het
marktaandeel is dat niet erg, zoals hierboven ook
beargumenteerd, zolang de concurrentiekracht maar
goed is.
Het lopende-rekeningoverschot is wel te hoog. Maar
daar waar het verlies aan marktaandeel een structurele
trend is die hoort bij mondialisering en een verdere
opsplitsing van de productieketen -en die zeker met
een positieve ontwikkeling van de marktprestatie niet
zorgwekkend is- is het langjarige overschot op de
2 Daarnaast speelt ook de gasproductie van Nederland een rol,
zowel veroorzaakt door gasuitvoer als het feit dat Nederland minder
energie invoert door productie voor eigen gebruik. Per saldo is het
effect op het saldo lopende rekening ongeveer 2,5% per jaar
(Vandevyvere, 2012).
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lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans
een onbalans die moet worden tegengegaan. Door de
lonen in Nederland gelijke tred te laten houden met de

ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit en deze niet
geforceerd te matigen, wordt de onbalans in ieder geval
niet groter (zie box 2.1).

waar. Maar een aantal argumenten gaat daar tegenin
(Stegeman en Van de Belt, 2012). Ten eerste blijkt uit
veel recente studies dat de effecten van loonkosten op
de concurrentiepositie voor de Nederlandse uitvoer
helemaal niet zo groot zijn. Dus zal het negatieve
effect op de lopende rekening vanuit een dalende
uitvoer hoogstwaarschijnlijk meevallen. Ten tweede
dient het lopende-rekeningoverschot ook te worden
teruggebracht, of dat nu rechtstreeks gebeurt of via
een omweg. Als de onbalans voor Zuid-Europa met
grote tekorten onhoudbaar is, geldt dat ook voor een
land als Nederland met een historisch hoog overschot.

Als laatste geldt zeker voor Nederland dat een stijging
van de binnenlandse koopkracht juist goed zal zijn
voor de consumptieve bestedingen. De ontwikkeling
van de consumptieve bestedingen is zeer zwak, terwijl
de winstgevendheid van het bedrijfsleven gemiddeld
redelijk op peil is.

Box 2.1: Loonmatiging: een ouderwets idee

Afgelopen jaar is de discussie over de voor- en nadelen
van loonmatiging in Nederland weer losgebarsten. In
het voorjaar riep het toenmalige kabinet op tot een
algemene loonmatiging in Nederland en gaf zelf het
voorbeeld door de ambtenarensalarissen de komende
jaren op een nullijn te houden. Het IMF (2012) is de
laatste die de discussie weer opnieuw heeft gevoed en
pleit juist voor hogere lonen en inflatie in Noord-Europa.
Het argument van het IMF is dat door hogere lonen
en hogere inflatie de ‘herbalancering’ binnen de
eurozone beter op gang komt. Landen met grote
overschotten op de lopende rekening van de
betalingsbalans, zoals Nederland en Duitsland, zien
hun prijsconcurrentiepositie als gevolg van een
snellere loonstijging verslechteren en daardoor hun
hoge lopende-rekeningoverschot (figuur 2.6) op de
betalingsbalans afnemen. Daarnaast neemt de
koopkracht in Noord-Europa toe, waardoor de invoer,
onder andere vanuit Zuid-Europa, kan toenemen.
DNB (2012) betoogt hiertegen dat de voornaamste
concurrenten van de Noord-Europese landen niet
zozeer de Zuid-Europese landen zijn, en dat de
verslechtering van de prijsconcurrentiepositie van de
eurozone-kernlanden niet ten gunste komt van de
Zuid-Europese landen. Ten dele is dat ontegenzeglijk
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Figuur 2.5: Historisch hoog overschot op lopende 
rekening van de betalingsbalans…
% BBP

Een loonimpuls die uitgaat boven de stijging van de
arbeidsproductiviteit is voor Nederland evenmin
verstandig. Maar gegeven de huidige economische
omstandigheden is loonmatiging wellicht een nog
slechter idee.
Figuur 2.6: …net als in veel andere Noord-Europese 
landen
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Tweedeling in bedrijfsleven
Voor het bedrijfsleven betekent het economische beeld
voor 2013 een duidelijke tweedeling. Sectoren die
vooral zijn gericht op de binnenlandse markt, zoals de
detailhandel en de bouw, zullen het ook het komend
jaar lastig krijgen (figuur 2.7). Deze sectoren hebben te
maken met een cumulatie van effecten. De solvabiliteit
en winstgevendheid staan vooral in deze sectoren al
jaren fors onder druk, waardoor extra lastenver
zwaringen (zoals een btw-verhoging) samen met een
gebrek aan perspectief op herstel en schaarse kredieten
redenen kunnen zijn om het bijltje erbij neer te leggen.
Het aantal faillissementen neemt in deze sectoren dan
ook al maanden achter elkaar toe.

Figuur 2.7: Duidelijke verschillen in sectorale 
volumeontwikkeling toegevoegde waarde
index, 2008 K1=100

index, 2008 K1=100
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Daarbij komt dat in een aantal sectoren structurele en
conjuncturele ontwikkelingen door elkaar lopen, zoals
in de vastgoedsector en de detailhandel. In beide
sectoren nopen structurele veranderingen in de vraag
tot structurele aanpassingen in het aanbod. Gaat het bij
het commercieel vastgoed vooral om de kantorenmarkt,
waar vooral de eisen aan kantoorgebouwen aanzienlijk
zijn veranderd, bij de detailhandel heeft bijvoorbeeld
het meer volwassen worden van internet als distributie
kanaal veel effect op de functie van winkels.
Voor sectoren die het moeten hebben van de buiten
landse afzetmarkt zet het herstel door, zij het in een zeer
gematigd tempo. Ze zijn sterk afhankelijk van de
ontwikkelingen in de eurozone, aangezien bijna 70%
van de Nederlandse uitvoer daar naartoe gaat. Voor
2013 zijn die groeivooruitzichten zeer gematigd; de
groei buiten de eurozone zal hoger zijn. Het export
volume neemt in 2013 met ongeveer 4% toe.

Ook komend jaar zal de bezettingsgraad in de industrie
niet veel verder oplopen. Mede daardoor zullen ook de
investeringen slechts gematigd toenemen. Naar
verwachting ligt het investeringsvolume eind 2013 nog
steeds een kwart lager dan voor de crisis, waarbij de
investeringen in woningen een fors deel van de daling
voor hun rekening nemen.
Het gebrek aan investeringsgeneigdheid van bedrijven
zorgt er ook voor dat een moeilijkere kredietverlening
voor een groot deel van het bedrijfsleven waarschijnlijk
niet de belangrijkste reden zal zijn voor het lage
investeringsniveau in 2013. In de jaren erna kan dit
beeld veranderen, omdat de balansverkorting van
banken doorgaat en ook het economische klimaat meer
aanleiding zou kunnen geven voor meer investeringen
(Van de Belt en Piljic, 2012).
De werkgelegenheid zal gegeven dit beeld ook in 2013
verder afnemen. Geluk daarbij is dat het arbeidsaanbod
mede door demografische ontwikkelingen niet hard
toeneemt, waardoor de stijging van de werkloosheid
nog meevalt. De werkloosheid stijgt volgend jaar wel
verder, naar 5¾% van de beroepsbevolking. Naast een
daling van de werkgelegenheid in de private sector
draagt ook de overheid bij aan een afname van de
werkgelegenheid. De enige groeisector is de zorg.
Particuliere bestedingen blijvend onder druk
De binnenlandse bestedingen staan om veel redenen
onder druk. Oplopende werkloosheid, vermogensver
liezen op de huizenmarkt, verdergaande bezuinigingen,
kortingen op aanvullende pensioenen, het lage consu
mentenvertrouwen, alles wijst het komend jaar in de
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verkeerde richting. De verwachting is dan ook dat het
volume van de particuliere bestedingen in 2013 met
½% zal dalen.
Figuur 2.8: Huizenprijzen op niveau 2004, 
transacties structureel lager
index,
2004 =100
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Figuur 2.9: Groot effect zorgkosten op individuele consumptie
index, 2000 =100
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10

11

Net als in 2012 zal de koopkracht van veel huishoudens
komend jaar aanzienlijk afnemen. In vier jaar tijd is de
gemiddelde koopkracht 4% gedaald, waarbij gepensio
neerden er het meest op achteruit zijn gegaan. Dit komt
doordat de lonen in de marktsector en de uitkeringen in
reële termen nagenoeg gelijk zijn gebleven en de
ambtenarensalarissen zijn bevroren, terwijl de
pensioenen in deze periode zijn gedaald. Daarnaast
dragen de bezuinigingen en lastenverzwaringen door
de overheid bij aan de dalende koopkracht. De verder
oplopende werkloosheid draagt ook bij aan een daling
van het reëel beschikbare inkomen.
Daarnaast heeft de woningmarkt de afgelopen jaren
een belangrijke negatieve invloed op de economie
gehad. Dit gebeurt direct, doordat minder verhuis
bewegingen minder werk betekenen voor verhuizers,
makelaars, woningstoffeerders en meubelwinkels. Maar
vooral ook indirect, doordat het vermogensverlies leidt
tot een lagere consumptie. Inmiddels zijn de huizen
prijzen in Nederland sinds het laatste kwartaal van 2008
met gemiddeld 15% gedaald en bevinden zij zich nu op
het niveau van begin 2004 (figuur 2.8). Dit betekent dat
steeds meer huishoudens die de afgelopen tien jaar een
huis hebben gekocht zonder eigen vermogen in te
brengen en die ook niet of nauwelijks hebben afgelost
een schuld hebben die hoger is dan de waarde van het
huis. Zolang mensen niet worden gedwongen te
verkopen en zij hun maandlasten nog kunnen betalen,
vormt dit nog geen probleem. Het zorgt er echter wel

voor dat huishoudens steeds minder gaan consumeren
en steeds meer gaan aflossen. De Nederlandse
consumptieve bestedingen zijn de afgelopen jaren ook
achtergebleven bij het Europese gemiddelde (figuur
2.9). Deze in internationaal perspectief ongunstige
ontwikkeling kan echter voor een belangrijk deel
worden verklaard uit de manier waarop we in ons land
de zorguitgaven financieren. Daar waar gemiddeld
ongeveer 70% van de zorguitgaven in ontwikkelde
landen collectief wordt gefinancierd, is dat in Nederland
bijna 90%. In alle landen zijn de zorguitgaven de
afgelopen jaren flink gestegen, maar in Nederland is een
groter dan gemiddeld deel rechtstreeks bij de overheid
terechtgekomen. Als we hiervoor corrigeren door te
kijken naar de individuele consumptie, ligt de
Nederlandse consumptiegroei in lijn met die in de
eurozone (figuur 2.9). Dit komt nagenoeg neer op een
stagnatie sinds 2007, waarbij de vaste lasten (inclusief
collectief betaalde zorg) 10% zijn gestegen en de
individuele vrije consumptie 2% is gedaald. Gerekend
inclusief zorguitgaven hebben Nederlanders dus steeds
minder geld beschikbaar voor vrije consumptie.
Naast het feit dat Nederlanders een steeds groter deel
van hun beschikbare inkomen uitgeven aan vaste
lasten, blijft de individuele spaarquote negatief. Dit
heeft te maken met een liquiditeitsprobleem van
Nederlandse huishoudens; de vermogenspositie is door
huizen- en pensioenvermogen in internationaal
perspectief goed, maar de liquiditeit is wel een
probleem. Dit zorgt voor een langjarige druk op de
consumptieve bestedingen (zie box 2.2).
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Box 2.2: Het liquiditeitsprobleem van Nederlandse huishoudens

schulden moeten gaan aflossen, een van de onder
Nederlandse huishoudens hebben een hogere
delen van het nieuwe regeerakkoord. Dit is goed
brutoschuld dan huishoudens in veel andere landen.
voor de financiële stabiliteit op zowel macro- als
Het gaat voornamelijk om hypotheekschuld
(figuur 2.10). Daar staat echter ook een groot vermogen microniveau.
tegenover. Nadeel van dit vermogen is wel dat het
Het heeft echter wel één groot nadeel. Wanneer het
voor een zeer groot deel niet gemakkelijk liquide te
maken is; het zit vooral in pensioenfondsen en huizen. reëel beschikbare inkomen van huishoudens daalt
door lastenverzwaringen, toenemende werkloosheid
Door de verplichte collectieve pensioenbesparingen
en lage of zelfs negatieve reële loonontwikkelingen,
hebben we in Nederland wel een van de beste, op
de pensioenpremies stijgen door tegenvallende
kapitaalbasis gefinancierde oudedagsvoorzieningen
dekkingsgraden en de onzekerheid nog steeds groot
ter wereld. Tegelijkertijd zorgt dit systeem ervoor dat
de vrije besparingen in Nederland laag zijn. Dit uit zich is, zal schuldafbouw van huishoudens een forse rem
onder andere in een negatieve individuele spaarquote zetten op de economische groei. Huishoudens hebben
(besparingen uit het huidige inkomen). In een land als
dan immers geen andere optie dan minder
Denemarken zie je hetzelfde: een grote mate van
consumeren.
collectieve pensioenbesparingen gaat hand in hand
met een lage individuele spaarquote (figuur 2.11).
Landen met een relatief minder uitgebreid aanvullend Figuur 2.10: Internationaal gezien een goede 
solvabiliteit van Nederlandse huishoudens
pensioensysteem, zoals Duitsland, hebben een
% BBP
% BBP
structureel hogere spaarquote. Deze relatie gaat lang
400
400
niet in alle gevallen op dezelfde wijze op. Maar uitein
300
300
delijk zijn de meeste verschillen -naast pensioen200
200
besparingen in de tweede pijler- te verklaren door
100
100
de mate waarin (netto) huizenvermogen wordt
opgebouwd en andere institutionele arrangementen
0
0
zoals de hoogte van het publieke pensioen.
-100
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Zowel pensioenvermogens als huizenvermogens zijn
niet eenvoudig liquide te maken. Dit effect wordt de
komende jaren nog groter, doordat Nederlandse
huishoudens in steeds sterkere mate hun hypotheek

Netto bezittingen

Er zal weliswaar enige substitutie zijn tussen de vrije
besparingen van huishoudens en de aflossingen op
hypotheken. Ook zal vrij vermogen (deels) worden
aangewend voor aflossen. Maar desondanks zal een
toenemende aflossingsplicht voor veel huishoudens
betekenen dat ze minder geld overhouden voor
consumptieve bestedingen. Dit betekent uiteindelijk
een intertemporele verschuiving in consumptie. Wat
we in Nederland al gedwongen doen met collectieve
pensioenen, gaan we nu ook doen met huizen.
Dit is nu precies een onderdeel van het schuldafbouw
proces dat de komende jaren economische groei gaat
kosten.

Figuur 2.11: Negatieve spaarquotes in Nederland en
Denemarken
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Figuur 2.12: Bezuinigingen en lasten-
verzwaringen van Rutte I en Rutte II
mrd euro
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Het bezuinigingsjaar 2013
Een reden waarom de economie in 2013 nauwelijks
groeit, vormen de lastenverzwaring en uitgavendaling
van de overheid. Waar de bezuinigingen van de
rijksoverheid in 2011 en 2012 nog relatief meevielen,
worden de lasten in 2013 fors verhoogd en de uitgaven
aanzienlijk verminderd. Per saldo gaat het om een
taakstelling van ruim 15 miljard euro (2,5% BBP) in één
jaar (figuur 2.12), voor de helft in de vorm van uitgaven
vermindering en voor de andere helft in de vorm van
lastenverzwaring, waarvan het overgrote deel bij
huishoudens terecht komt. Door de bezuinigingen blijft
het EMU-tekort in 2013 naar verwachting wel onder de
grens van 3% BBP. Politiek is deze bezuiniging dan ook
goed te verdedigen. Economisch is deze frontloading

Tabel 2.1: Kerngegevens Nederlandse
economie
		

2011

2012

2013

jaar-op-jaar mutatie in %				
Bruto Binnenlands Product		

1,1	-½

¼

Particuliere consumptie		

-1

-1

-½

Overheidsbestedingen		

0,1

-¼

-1

Private investeringen		

8,9

-2¼

2

Goederen- en dienstenuitvoer		

3,9

4½

4

Goederen- en diensteninvoer		

3,6

3½

3¼

Consumentenprijsindex		

2,4

2½

2

Werkloosheid (% beroepsbevolking)		

4,4

5¼

5¾

van bezuinigingen echter minder verstandig. Recent
onderzoek (bijvoorbeeld IMF, 2012) laat zien dat
bezuinigingen in tijden van recessie een groter negatief
effect hebben op de economische groei dan in normale
tijden. Als het niet nodig is, zoals in het geval van
Nederland, is het verstandiger om begrotingsconso
lidatie over een langere tijd uit te smeren. Daarnaast
leidt dit soort kortetermijnbezuinigingen in de
Nederlandse beleidscontext in bijna alle gevallen tot
lastenverzwaringen in plaats van verlaging van de
collectieve uitgaven (Piljic en Stegeman, 2012).
Daardoor gaat de economie niet structureel beter
werken en komt het draagvlak voor structurele
hervormingen onder druk te staan (Teulings, 2012).
De historisch gezien grote bezuinigingsoperatie heeft
haar weerslag op de economische groei. De overheids
bestedingen dalen in volumetermen naar verwachting
met 1%, met een negatief effect op de groei van
ongeveer een ¼%-punt. De lastenverzwaring voor
consumenten komt deels door het bevriezen van de
zogeheten ‘schijfgrenzen’ in de inkomstenbelasting en
belastingkortingen en deels door de btw-verhoging van
19 naar 21%. Mede door deze btw-verhoging blijft de
inflatie ook in 2013 rond de 2% schommelen, en dalen
de consumentenbestedingen. Per saldo zal de
economische groei in het bezuinigingsjaar 2013 met
¼% dan ook minimaal zijn.

Begrotingssaldo overheid (% BBP)		-5,1	-3,7	-2,7
Overheidsschuld (% BBP)		

65,5

71,4

71,9

Saldo lopende rekening (% BBP)		

6¾

7¼

7

Bron: CBS, Rabobank
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Conclusie
Een jaar van naar buiten kijken, want daar moet de groei
vandaan komen, bezuinigingen slikken en hopen op
betere tijden. Dat dreigt 2013 te worden. Van
substantiële economische groei is daarbij geen sprake.

inhoud

Het is echter een misvatting te denken dat de groei na
2013 meteen weer versnelt. Het kabinet zou er goed
aan doen in 2013 niet te gaan zitten afwachten, maar
verder te gaan met hervormen en er niet van uitgaan
dat na 2013 de economie weer harder gaat groeien. Dit
geldt echter ook voor het bedrijfsleven en huishoudens.
Bovendien zou het goed zijn bij de economische
vooruitzichten voor Nederland in het achterhoofd te
houden dat (1) beperkte economische groei nog steeds
welvaartswinst is en (2) het welvaartspeil in Nederland
in vergelijking met veel andere landen reeds heel hoog
is. En stagnatie op een hoog niveau doet minder pijn
dan geen groei bij een lager welvaartspeil.
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Nederland

Voorbereiden op
stagnatie
De groeiperspectieven voor de komende jaren zijn niet veel
rooskleuriger dan die voor 2013. Een structureel lager groeitempo
en schuldafbouw na de financiële crisis zijn hiervoor de belangrijkste ingrediënten. Dit perspectief betekent dat Nederland zich
goed moet voorbereiden op een langere periode van lagere groei.
Dat betekent hervorming van de overheidsuitgaven en een beleid
gericht op innovatie. Het betekent ook dat het bedrijfsleven op zoek
moet gaan naar groeimarkten of naar bedrijfsmodellen waarbij
economische groei niet het hoogste goed is.
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Figuur 3.1: Credit boom in Nederland
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Figuur 3.2: Brutoschuld in Nederland niet een 
probleem van de overheid
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Een structureel lager groeitempo
De groeivooruitzichten op iets langere termijn zijn niet
veel positiever dan het verhaal voor 2013. Eén reden is
een structureel lager groeipotentieel op langere termijn.
De aanbodkant van de economie bepaalt dit groei
potentieel: de technologische ontwikkelingen, de groei
van het arbeidsaanbod en de kapitaalgoederen
voorraad, inclusief natuurlijke hulpbronnen. Tot voor
kort gingen we in Nederland uit van een potentieel
groeitempo van tussen de 1,5 en 2%. Wij gaan op
langere termijn voor Nederland uit van een structurele
groei van tussen de 0,5 en 1% per jaar (zie box 3.1).
Voor de komende vijf tot tien jaar kan de economische
groei zelfs aanmerkelijk lager liggen dan die potentiële
groei, zeker in Nederland. Schuldafbouw van de
Nederlandse overheid en private sector en nieuwe
regulering en balansverkorting in de Nederlandse
financiële sector zullen de komende jaren zorgen voor
minder economische groei. Daar staat tegenover dat
de internationale conjunctuur wat kan aantrekken als
bijvoorbeeld de eurocrisis is opgelost, en dat het
wegnemen van beleidsonzekerheid, bijvoorbeeld op
de huizenmarkt, een groeibijdrage kan leveren.
Kredietloos herstel
De afgelopen jaren zijn er veel studies verschenen
over het effect van schuldafbouw op het economisch
presteren van een land na een crisis. We zitten nu
midden in dat proces.
Bewijsvoering van de precieze omvang van de overkre
ditering blijft een lastige zaak. Op basis van een analyse
gelijk aan Dell’ Arrichia et al (2012) kan ook voor Neder
land worden aangetoond dat in 2008 en 2009 sprake

was van een credit boom (figuur 3.1)1, net als eind jaren
zeventig. Het feit dat er sprake is van een excessieve
kredietgroei blijkt vaak een goede voorspelling te zijn
voor een zeer traag herstel van de crisis.
Daarbij komt dat schuld op zichzelf niet erg hoeft te zijn.
Maar boven een bepaald niveau brengt deze schade
toe aan de economie en hoe sneller opgebouwd, hoe
groter het risico. Volgens recent onderzoek (Cecchetti et
al, 2011) liggen die schuldniveaus voor overheid,
huishoudens en het niet-financiële bedrijfsleven op 85
tot 90% van het BBP. Als we de cijfers voor Nederland
naast deze niveaus leggen, blijkt dat het Nederlandse
probleem vooral bij huishoudens (hypotheekschulden)
en het bedrijfsleven zit. Het totaal van de Nederlandse
brutoschuld is in internationaal perspectief hoog, al
staat daar veel (voornamelijk huizen- en pensioen-)
vermogen tegenover (figuur 3.2).
Daarbij is de schuld van huishoudens in de aanloop
naar de crisis sterk toegenomen, terwijl die bij het
niet-financiële bedrijfsleven juist is afgenomen
(figuur 3.4). De toename van de schuld van de overheid
is vooral het gevolg van de crisis, en niet zozeer een
oorzaak ervan.
Er is een aantal redenen om aan te nemen dat het effect
van schuldafbouw op de groei van de Nederlandse
economie anders zal zijn dan het gemiddelde in de
historie. Ten eerste is het effect van schuldafbouw van
1 Bij de berekening van de `boom´ zijn we uitgegaan van een groei
van de ratio van kredietverlening ten opzichte van het BBP van
anderhalf keer de standaarddeviatie ten opzichte van de derdegraads
trend (Dell’ Arrichia et al, 2012). Dan classificeren we 1979, 1980, 2007
en 2009 als jaren van credit booms.

Box 3.1: Een structureel lager groeipotentieel
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Verschillende factoren wijzen erop dat de potentiële
groei in Nederland op langere termijn lager komt te
liggen dan tot voor kort gedacht (Gordon, 2012;
Stegeman et al, 2012). De potentiële groei voorspellen
is zeer lastig. De belangrijkste ingrediënten voor een
voorspelling zijn de demografische ramingen (en
daarmee een voorspelling voor het arbeidsaanbod) en
een inschatting van de toename van de arbeidspro
ductiviteit. Tot nu toe gingen we altijd uit van een
voortdurende stijging van de arbeidsproductiviteit als
gevolg van technologische vooruitgang. In Nederland
gaat bijvoorbeeld het CPB uit van een historische
trend van ongeveer 1,7% (Van der Horst et al, 2010).
Hierbij wordt dus impliciet uitgegaan van een nieuwe
doorbraaktechnologie (zoals ICT er één was) en een
even grote bijdrage van allerlei andere factoren aan de
Figuur 3.3: Lagere potentiële groei
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toename van de arbeidsproductiviteit als in het
verleden, zoals een stijging van het opleidingsniveau.
Voor de komende jaren is een jaarlijkse stijging van de
arbeidsproductiviteit van meer dan 1% wellicht te
hoog gegrepen (figuur 3.3).
Naast een stijging van de arbeidsproductiviteit
(waarbij we hier ook uitgaan van 1,7%, dus met
eenzelfde verwachting voor de bijdragen van
doorbraaktechnologieën) is ook de demografische
ontwikkeling bepalend voor de ontwikkeling van de
arbeidsproductiviteit. In de afgelopen decennia heeft
de Nederlandse economie geprofiteerd van het
‘demografisch dividend’. In de jaren zeventig betraden
veel babyboomers de arbeidsmarkt, waardoor het
aantal inactieve personen per werkende fors afnam.
Dit werd in de jaren negentig vervolgd door de
aanzienlijke toename van de arbeidsparticipatie van
vrouwen. Deze ontwikkeling droeg sterk bij aan de
groei van het inkomen per hoofd van de bevolking.
Dit dividend transformeert echter in een snel tempo
in een demografische last. Door vergrijzing en
ontgroening daalt de potentiële beroepsbevolking
momenteel al. Dit leidt tot een minder grote stijging
van de arbeidsproductiviteit.
Ook het toegenomen opleidingsniveau en de
verdergaande globalisering leidden in de afgelopen
decennia tot een productiviteitsstijging. Maar het
zogenaamde ‘plateau’ van de toename van de
kwaliteit van menselijk kapitaal lijkt in veel Westerse
landen te zijn bereikt. Daardoor ontbreekt de komende

jaren de stijging van de arbeidsproductiviteit door een
hoger opleidingsniveau.
Hetzelfde geldt voor de verdergaande globalisering
van productieketens, die in de afgelopen decennia
eveneens een belangrijke bron van economische groei
vormde. Nederland heeft hiervan, als handelsnatie,
sterk geprofiteerd. Maar door verdergaande mondiale
concurrentie is de impact op de Nederlandse welvaart
naar verwachting zelfs negatief. Immers, bij volledige
vrijhandel en als overal dezelfde techniek ter beschik
king is, zal uiteindelijk de prijs van de productie
factoren overal hetzelfde dienen te zijn (factorprijs
egalisatie). Dat betekent relatief lagere lonen in
Westerse landen zoals Nederland.
De grenzen die de aarde ons oplegt, zullen het
groeipotentieel van onze economie verder beperken.
Een overgang naar een ‘groener’ economisch model
betekent meer welvaart voor toekomstige generaties.
Die zal echter ten koste gaan van de economische
groei van de huidige generatie.
Daarnaast houden we rekening met demografische
ontwikkelingen, waardoor het arbeidsaanbod de
komende jaren lager zal zijn. Dat leidt tot minder
werkgelegenheid en daardoor tot een lagere
BBP-groei.
Het precieze effect van de genoemde factoren op de
economische groei is lastig in te schatten. De kans is
echter vrij groot dat de omvang van de Nederlandse
economie de komende tien jaar gemiddeld niet meer
dan 0,5 tot 1% per jaar toeneemt (figuur 3.3).
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de financiële sector op de economie groter wanneer
het bedrijfsleven sterker dan gemiddeld afhankelijk is
van de bancaire sector. In Nederland geldt dat zeker
voor het midden- en kleinbedrijf (Van de Belt en Piljic,
2012).

Figuur 3.4: Schuldtoename vooral in financiële 
sector en bij particuliere huishoudens
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Figuur 3.5: Verlagen hypotheekschuld leidt tot 
lagere consumptie
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De financiële sector gaat er vanuit dat de nieuwe
toezichtseisen, zoals voornamelijk verwoord in Bazel III,
ertoe zullen leiden dat de kredietverlening in reële
termen gelijk blijft (DNB, 2012). Additionele maatregelen,
zoals een bankenbelasting, een Europees resolutiefonds,
maar ook oplopende kredietverliezen, kunnen leiden tot
een krimp van de kredietverlening. Daarbij zal de
financiële sector, zowel door balansverkorting als door
een minder groot beslag op de reële economie door
kostenbesparingen, een negatief effect hebben op de
economische groei. Dit effect is in Nederland groter dan
in andere landen door (1) de relatief grote financiële
sector en (2) de in internationaal perspectief nog relatief
grote hefboom van het Nederlandse financiële stelsel.
Bovenstaande factoren samen - een sterke afhanke
lijkheid van bancair krediet van het MKB en de kans dat
het kredietaanbod afneemt - leiden ertoe dat investeren
voor met name het MKB de komende jaren in ieder
geval duurder en wellicht ook moeilijker wordt.
Daarnaast is het voor Nederlandse huishoudens lastig
om hun balanspositie te verbeteren zonder dat dit ten
koste gaat van de consumptie (zie box 2.2 blz. 36). De
belangrijkste schuldcomponent, hypothecaire leningen,
zal de komende jaren worden afgebouwd door veran
dering in (fiscale) regelgeving. Voor een aantal
huishoudens heeft dit niet veel consequenties, doordat
ze hun huis maar zeer beperkt hebben gefinancierd, of

relatief gemakkelijk vermogen kunnen inbrengen om de
brutoschuld te verminderen. Voor veel huishoudens
geldt dit echter niet, en zal de schuldafbouw leiden tot
een lagere consumptie (figuur 3.5).
En hoewel hiervoor al is geconstateerd dat de bruto
schuldpositie van de Nederlandse overheid niet het
grootste probleem is, zal ook zij de komende jaren flink
bezuinigen. Dat zal effect hebben op de inkomens
positie van huishoudens (door lastenverzwaring) en
daarnaast zullen de lagere overheidsbestedingen de
komende jaren ook leiden tot een negatief effect op de
economische groei.
Tot nu toe is er in Nederland nog nauwelijks sprake
geweest van schuldafbouw, afgemeten aan het krediet
volume ten opzichte van het BBP of de brutoschuld ten
opzichte van het BBP. Dit komt overeen met ontwik
kelingen in andere, recente financiële crises (McKinsey,
2012): in de eerste fase is er vooral sprake van een
recessie, met oplopende brutoschuld ten opzichte van
een dalend BBP. Daarna begint het proces van schuld
afbouw, vooral bij huishoudens. Het grootste effect van
schuldafbouw op de economische groei zal de komende
jaren dan ook plaatsvinden. Hoe groot dit effect
gemiddeld is, laat zich lastig exact voorspellen. Wij gaan
ervan uit dat dit effect toch zeker ½% per jaar is.
Hopen op beleidsmakers in Europa en Nederland
Naast deze vooral negatieve inzichten kunnen er de
komende jaren ook meevallers komen. In de raming ligt
besloten dat Europa niet uit elkaar valt, maar dat
geleidelijk een weg wordt ingezet naar nog verdere
economische integratie. Hierdoor blijft de uitvoer naar
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de rest van het continent een bron van economische
groei voor Nederland. Het einde aan de onzekerheid
waarin de Europese economie zich bevindt, kan echter
ook voor een positieve groeiverrassing zorgen. Als de
internationale financiële en economische wereld weer
vertrouwen krijgt in de kracht van de Europese econo
mie kan wellicht een hoger groeitempo worden
gerealiseerd dan nu wordt voorspeld.

Figuur 3.6: Ook na 2013 sterk afhankelijk van
het buitenland
%
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Bron: CBS, Rabobank
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-bouwers, kopers, projectontwikkelaars- het vertrouwen
kunnen geven om te investeren en/of te verhuizen. Dat
is weer een bron van nieuwe economische activiteit.2

Voorbereiden op lagere groei
Per saldo verwachten we de komende jaren een
economische groei van gemiddeld ½% per jaar.
Dat is gelijk aan het gemiddelde van de vijfjaarsperiode
ervoor, 2009-2013. Waren het in de periode 2009-2013
Van cruciaal belang de komende jaren is dat de
De Grote Recessie van 2009 en de eurocrisis die voor
onzekerheid over het beleid zo snel mogelijk wordt
economische tegenwind zorgden, voor de langere
weggenomen. Het wegnemen van beleidsmatige
termijn leiden schuldafbouw en een lager structureel
onzekerheid, te beginnen in Nederland maar ook in
groeipad in Nederland tot een slechts zeer gematigde
Europa, leidt tot een toename van vertrouwen en
toename van ons BBP. Deze in historisch perspectief
uiteindelijk ook tot meer economische groei (Aisen en
zeer lage groei rust daarbij nagenoeg volledig op de
Vega, 2010). Daarbij gaat het wel om hervormingen,
handel met het buitenland (figuur 3.6). En dat we niet
met andere woorden om maatregelen die leiden tot
meer van het buitenland kunnen profiteren, heeft te
een betere werking van de economie. Een wenkend
maken met het feit dat onze belangrijkste handels
perspectief bestaat niet uit het verleggen van de
partners voor een groot deel met dezelfde problemen
rekening van de overheid naar huishoudens en burgers. zitten. De komende jaren zullen in het teken staan van
Een voortvarende aanpak van de bekende dossiers
hervormingen, minder consumeren en meer sparen,
-huizenmarkt, zorg en arbeidsmarkt- kan leiden tot meer en uiteindelijk een weg naar een stabiele en meer
vertrouwen en daardoor meer groei. Waarbij het er
duurzame economie. Dit gaat echter alleen lukken als
uiteindelijk niet om gaat een economisch meest
alle actoren in de economie - huishoudens, bedrijven
optimale hervorming te realiseren, maar wel een
en de overheid - leren omgaan met een structureel
maatschappelijk breed gedragen, onomkeerbare en
lagere groei. Dit betekent dat zij hun uitgaven op tijd
goed verankerde beleidswijziging die een eind maakt
afstemmen op een structureel lager groeitempo van de
aan de onzekerheid.
inkomsten. Ook betekent het voor het internationale
bedrijfsleven dat het meer dan ooit op zoek moet gaan
naar groeimarkten. Voor het op de Nederlandse markt
Een transparante en integrale hervorming van de
woningmarkt kan bijvoorbeeld in eerste instantie
2 De vraag is in hoeverre dit soort negatieve prijseffecten zich nog
negatieve effecten hebben op de economische
zullen voordoen bij een hervorming. De prijsdaling van de afgelopen
activiteit. Maar de hiermee gepaard gaande
jaren is waarschijnlijk mede het gevolg van de beleidsonzekerheid.
duidelijkheid zal veel actoren op de woningmarkt
Dientengevolge kan een deel van het prijseffect al zijn ingeprijsd.
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gerichte bedrijfsleven zijn er ook bij lagere groei nog
volop mogelijkheden. De onderliggende dynamiek van
de binnenlandse economie zal onverminderd groot zijn,
met groei- en krimpsectoren, waarbij alleen het
gemiddelde op macroniveau een paar procentpunt
lager ligt dan voor de crisis. En bedrijfsmodellen die niet
of minder afhankelijk zijn van economische groei, maar
zijn gericht op langetermijnsucces, zullen de komende
jaren meer kans maken.
Een grote rol voor beleid
De uitdagingen waar we de komende jaren voor staan,
vormen ook een grote opgave voor de overheid. Ten
eerste moeten de uitgaven beter worden afgestemd op
de structureel lagere inkomsten. De overheidsuitgaven
groeien voor een belangrijk deel mee met demogra
fische ontwikkelingen en de algemene productiviteits
ontwikkeling in de marktsector. De inkomsten zijn
daarentegen vooral gelieerd aan de economische groei.
Het structureel omlaag brengen van de uitgaven vergt
een verdergaande hervorming dan waar we nu voor
staan. Zo´n lager groeiperspectief betekent namelijk
ook dat een begrotingstekort van 3% op lange termijn
ertoe leidt dat de overheidsschuld verder oploopt naar
85% van het BBP en niet, zoals bij een economische
volumegroei van 3% en een inflatie van 2%, daalt naar
60%. Lagere groei impliceert dus de noodzaak om te
streven naar een kleiner tekort en het liefst een
begrotingsoverschot (Piljic en Stegeman, 2012).
De beleidsagenda van de overheid wordt op hetzelfde
moment ook nog eens belangrijker. Het aanjagen van
innovatie en het investeren in kennis (onderwijs en
onderzoek) zijn cruciaal om de goede concurrentie
positie te kunnen behouden en zo de economische
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positie op langere termijn te bestendigen. Dit kan
buitenlandse bedrijven ook verleiden om in Nederland
te investeren. Bezuinigen op onderwijs betekent daarbij
een vermindering van het groeipotentieel op langere
termijn.
Het gaat om meer dan economische groei
De economie zal de komende jaren, zoals gezegd,
minder hard groeien. Dit moge op het eerste gezicht
wellicht een schokkende constatering zijn, gezien de
afgelopen decennia, maar deze ontwikkeling past prima
in de geschiedenis van economische groei (Stegeman
et al, 2012). Historisch gezien is een langdurige periode
van economische stagnatie heel normaal. Tot aan het
uitbreken van de Industriële Revolutie in 1820 was er
eeuwenlang nauwelijks sprake van een toename van de
economische activiteit.
Een gelijkblijvende welvaart per hoofd van de bevolking
is niet per definitie erg. De welvaart in Nederland is
hoog, waardoor we in een groot deel van onze
behoeften kunnen voorzien. Naarmate de welvaart
stijgt, worden factoren belangrijker die niet zijn
meegenomen in de berekening van het BBP maar wel
degelijk bijdragen aan het welzijn van mensen, zoals
vrije tijd en schone lucht. Bij deze constatering past de
overstap naar een duurzamer groeimodel, waarin er
aandacht is voor de economische, ecologische en
sociale ontwikkeling. Door in te zetten op een dergelijk
groeimodel, kunnen we niet alleen de behoeften van de
huidige generatie veiligstellen, maar zorgen we er ook
voor dat toekomstige generaties in hun behoeften
kunnen worden voorzien.
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Op dit moment is ons economische systeem verre van
duurzaam. De overgang naar een duurzamere
economie vergt een enorme transitie in de manier
waarop onze economie werkt en groeit. Deze transitie
kan niet van de ene op de andere dag plaatsvinden; het
is een geleidelijk proces. Hoewel een overgang naar een
duurzamer economisch model meer welvaart voor
toekomstige generaties betekent, zal deze ten koste
gaan van economische groei voor de huidige
generaties.

Tabel 3.1: Kerngegevens Nederlandse
economie 2011-2018
2011

2012

2013

‘09-’13

‘14 -’18

½

jaar-op-jaar mutatie in %				
Bruto Binnenlands Product

1,1	-½

¼

¼

Particuliere consumptie

-1

-1

-½

-½

-¾

Overheidsbestedingen

0,1

-¼

-1

-1

-¼

Private investeringen

8,9

-2¼

2

2

2¼

Goederen- en dienstenuitvoer

3,9

4½

4

4

3¼

3,6

3½

3¼

3¼

3

Consumentenprijsindex

Goederen- en diensteninvoer

2,4

2½

2

2

1½

Werkloosheid (% beroepsbevolking)

4,4

5¼

5¾

4¾

5¼

Begrotingssaldo overheid (% BBP)	-5	-3,7	-2,7	-4,3	-2,7
Overheidsschuld (% BBP)

65,5

71,4

71,9

66,5

75,1

Saldo lopende rekening (% BBP)

6¾

7¼

7

7

6,5

Bron: CBS, Rabobank
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Maar dit is hoe dan ook nodig. En hoe eerder we er in
Nederland mee beginnen, hoe beter het is voor
toekomstige generaties. Daarnaast is het ook nu het
moment om over te stappen op een ander model. Het
‘klassieke’ economische groeimodel is minder relevant
voor ons en, wellicht nog belangrijker, het biedt geen
enkel perspectief. En dat is juist wat mensen nodig
hebben: perspectief op verbetering van waar het echt
om gaat. En dat is niet zozeer economische groei, als
wel een prettig en gezond leven.
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Verwachtingentabel
Kerngegevens
		

Reële BBP-groei (%)			

Inflatie (%)			

Werkloosheid (%)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Wereld

3,9

3¼

3¾

5,2

-

-

-

-

-

Verenigde Staten

1,8

2

1¾

3,2

2

1¾

9,0

8¼

8

Eurozone

1,5

-½

½

2,7

2½

1¾

10,2

11½

11½

Duitsland

3,1

¾

1¼

2,5

2½

2

5,9

5½

5½

Frankrijk

1,7

0

½

2,3

2¼

1¾

9,6

10½

10½

Italië

0,5

-2¼

-¼

2,9

3

1¾

8,4

10¾

11

Spanje

0,4

-1¼

-1¼

3,1

2½

2½

21,6

25

27¼

1,1

-½

¼

2,4

2½

2

4,4

5¼

5¾

Verenigd Koninkrijk

Nederland

0,8

-¼

1¼

4,5

2½

2

8,0

8¼

8¼

China

9,3

7¾

8

5,4

2¾

3

-

-

-

Japan

-0.7

2½

¾

-0.3

0

¼

4,6

4½

4¼

Wisselkoersen
08/11/2012

K4-12

K1-13

K2-13

K3-13

K4-13

EUR / USD

1,28

1,28

1,30

1,31

1,32

1,35

EUR / JPY

102,07

100

102

103

107

111

EUR / GBP

0,80

0,80

0,80

0,80

0,81

0,82

USD / CNY

6,24

6,25

6,28

6,25

6,20

6,10

Bron: Reuters EcoWin, Macrobond, Rabobank
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Verwachtingentabel (vervolg)
Rentes
08/11/2012

K4-12

K1-13

K2-13

K3-13

K4-13

Verenigde Staten						
Fed funds

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

3-maands interbancair

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

2-jaars swap

0,37

0,33

0,37

0,40

0,60

0,80

10-jaars swap

1,68

1,50

1,70

1,80

2,30

2,80

						
Eurozone						
ECB refi

0,75

0,75

0,50

0,50

0,50

0,50

3-maands interbancair

0,20

0,17

0,17

0,15

0,18

0,38

2-jaars swap

0,40

0,45

0,55

0,65

0,75

0,90

10-jaars swap

1,71

1,80

2,00

2,20

2,40

2,50

Japan						
Overnight

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

3-maands interbancair

0,19

0,20

0,20

0,21

0,22

0,23

2-jaars swap

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,31

10-jaars swap

0,75

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

						
Verenigd Koninkrijk						
Base rate

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

3-maands interbancair

0,53

0,53

0,54

0,54

0,53

0,53

2-jaars swap

0,65

0,65

0,65

0,65

0,85

1,15

10-jaars swap

1,87

1,90

1,90

1,90

2,10

2,50

Bron: Reuters EcoWin, Macrobond, Rabobank
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