Meevallende krimp in het eurogebied

Macro Comment 12/53

De economische krimp in het eurogebied was in het derde kwartaal iets kleiner dan een kwartaal
eerder. Dat is een positiever resultaat dan wij op basis van sentimentindicatoren verwacht
hadden. Wij denken dat de krimp in het laatste kwartaal van het jaar weer sterker zal zijn.

Het BBP-volume in de eurozone daalde in het derde
Figuur 1: Ontwikkeling BBP in 2012
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Bron: Eurostat en nationale statistische bureaus
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kwartaal ervoor. Dat is in lijn met onze verwachting,
maar aanmerkelijk positiever dan wij in de loop van
het kwartaal nog voorspelden. In een aantal lidstaten was de groei bovendien sterker dan wij gedacht hadden. Frankrijk wist na een kwartaal van
krimp weer voorzichtig te groeien (figuur 1). In Italië was de afzwakking van de krimp aanzienlijk sneller dan verwacht. In Spanje bleef een versnelling
van het krimptempo uit. De grote negatieve verrassing was de krimp met 1,1% k-o-k van de Nederlandse economie. Rabobank Macro Comment 12/52
gaat verder in op de Nederlandse situatie.

Voor zover de onderverdeling naar de bestedingscomponenten van het BBP bekend is, wijst dit voor vrijwel
alle landen op een positieve bijdrage aan de economische groei van de export van goederen en diensten. In
veel lidstaten groeide de export ook harder dan in het voorgaande kwartaal. Dat is een verrassend resultaat,
omdat de wereldeconomie en de wereldhandel in het derde kwartaal zeer zwak waren. Omdat de wereldeconomie in het laatste kwartaal van het jaar waarschijnlijk niet aanzienlijk sterker zal zijn is het maar de
vraag of de relatief sterke exportgroei volgehouden kan worden.
Tegenover de exportgroei stond in vrijwel alle landen een krimp van de bedrijfsinvesteringen. Ondanks de
duidelijk rustigere periode op de financiële markten zijn bedrijven in het derde kwartaal zeer terughoudend
gebleven. Dat is in veel landen te zien in zowel dalende investeringen in vaste activa als een negatieve
groeibijdrage van de voorraadvorming. Het producentenvertrouwen blijft erg laag, waardoor een verdere
daling van de investeringen in het laatste kwartaal van het jaar waarschijnlijk is.
Het belangrijke verschil tussen de groeiende en krimpende economieën wordt gemaakt door de ontwikkeling
in de consumptieve bestedingen. In Frankrijk en Duitsland groeiden zowel de particuliere als de overheids-
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consumptie. Voor Frankrijk is dat niet vol te houden, omdat de overheid daar behoorlijk moet bezuinigen en
de huishoudens geconfronteerd zullen worden met lastenverzwaringen. Daardoor zal dit land zich binnenkort
waarschijnlijk meer gaan gedragen als de meeste Zuid-Europese landen en Nederland, waar de consumptieve bestedingen juist verder gedaald zijn. In Spanje viel de krimp van de particuliere consumptie in het derde
kwartaal overigens mee, omdat huishoudens met het oog op de btw-verhoging van 1 september grote aankopen zo veel mogelijk al in augustus gedaan hebben. In het vierde kwartaal zal de consumptie van huishoudens daardoor juist sterker dalen.
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Wij verwachten dat de krimp in het laatste kwartaal weer aan kracht zal winnen. Na een positieve ontwikkeling in juli en augustus viel de industriële productie in september in een aantal lidstaten hard terug. Groei
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van de industriële productie met 0,5% en 0,9% m-o-m in juli en augustus werd voor het eurogebied als
geheel in september opgevolgd met 2,5% krimp. Dat zorgt voor een slechte uitgangspositie voor het vierde
kwartaal.
Figuur 2: BBP-groei en PMI
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De inkoopmanagerindex (PMI) voor de maakindustrie in het eurogebied viel in oktober na twee maan-
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den van verbetering terug en blijft met 45,4 op een
laag niveau. De PMI voor de totale economie daalt
al sinds juli onafgebroken. Hoewel de krimp in het
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suggereerde, verwachten wij voor het vierde kwartaal dat de krimp meer in lijn zal zijn met het lage
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derde kwartaal minder sterk was dan deze index

niveau van deze sentimentindicator (figuur 2).
Daarbij zullen de Duitse en Franse economie waarschijnlijk ook krimpen, waardoor niet alleen het
eurogebied als geheel maar de meeste lidstaten
individueel ook te maken hebben met dalende

economische activiteit.
Voor 2013 verwachten wij dat de export door hogere wereldhandelsgroei een wat sterkere bijdrage aan de
economische groei van het eurogebied kan leveren dan dit jaar. In Duitsland zien wij ook de binnenlandse
bestedingen groeien. Maar in de meeste andere lidstaten zullen de binnenlandse bestedingen als gevolg van
forse bezuinigingen en lastenverzwaringen dalen. In de Zuid-Europese lidstaten verwachten wij tot minstens
halverwege 2013 aanhoudende recessie. In de overige landen zal de groei zeer beperkt zijn. Voor het jaar
als geheel leidt dit alles tot opnieuw een krimp van het BBP in Zuid-Europa. Die krimp wordt naar verwachting gecompenseerd door groei in de Noord-Europese lidstaten. Maar per saldo voorzien wij voor het eurogebied een BBP-groei in 2013 van slechts ½%, na een krimp met hetzelfde percentage in 2012. En zoals wij in
onze Visie op 2013 uitleggen is deze voorspelling zeer afhankelijk van het onzekere verloop van de Europese
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schuldencrisis.
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