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Voorwoord
Voor u ligt de Visie op 2009. Het nu vrijwel afgesloten jaar 2008 zal de
geschiedenisboeken ingaan als een van de meest turbulente jaren ooit.
De kredietcrisis, begonnen in 2007, woekerde aanvankelijk vooral onderhuids
door. Het leek met name een probleem van de financiële sector. Zeker in ons
land werd de reële economie in eerste instantie niet of nauwelijks geraakt.
De prognoses van het kabinet bij de presentatie van de miljoenennota lijken
inmiddels, slechts enkele maanden later, uit een ander tijdperk te stammen.
Dit najaar ontsnapte de wereldeconomie ternauwernood aan een heuse systeemcrisis. De groei van de bedrijvigheid is in de afgelopen maanden abrupt tot stilstand
gekomen. En het vertrouwen onder consumenten en producenten bevindt zich op
historische dieptepunten. Ook voor volgend jaar kan ik u helaas weinig goed nieuws
beloven. Wel denk ik dat de meest acute pijn van de financiële crisis nu achter de rug
is. Maar de reële economie, die van mensen en machines, staat aan de vooravond van
een wereldwijde recessie.
Deze recessie zal ook de Nederlandse economie niet onberoerd laten. Voor 2009
verwachten onze economen geen economische groei. In ons land zullen alleen
de overheidsbestedingen hoger uitvallen dan in 2008. Consumentenbestedingen,
investeringen en de uitvoer zullen allen in meer of mindere mate krimpen. De
zwakke economische ontwikkeling tast in 2009 ook onze werkgelegenheid aan.
De werkloosheid zal vanaf nu weer gaan stijgen tot zo’n 5% van de beroepsbevolking eind 2009. Toch heeft ons land nog altijd een krappe arbeidsmarkt.
Mede daardoor zal de loongroei in Nederland waarschijnlijk hoger uitkomen dan
in de ons omringende landen. Daar loopt de werkloosheid immers nu al op en valt
de economie zwaarder terug. Dit is voor onze economie een gemengde zegen.
Enerzijds is het slecht nieuws voor onze concurrentiepositie. Het feit dat de dollar
recentelijk in waarde is gestegen ten opzichte van de euro biedt niet zoveel
compensatie, aangezien de Verenigde Staten slechts een beperkt deel van onze
exportmarkt uitmaken. Anderzijds ondersteunt een hogere loongroei de koopkracht
van de consument en helpt zij de terugval in te perken.
De overheid heeft een belangrijke rol te spelen in de economie van 2009. Zij heeft
tijdig en effectief ingegrepen om een systeemcrisis in het financiële bestel te voorkomen. Inmiddels heeft zij ook een omvangrijk stimuleringspakket aangekondigd
ter ondersteuning van de economie. Opnieuw goed getimed en goed gericht.
Hoewel een en ander op korte termijn geen goed nieuws is voor de overheidsbegroting, gaat hier het adagium op: nood breekt wetten. Als de economie in een
diepe recessie zou raken, zouden de overheidsfinanciën ook uit het lood slaan, maar
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wel in een veel slechtere context. Nu dragen de overheidsbestedingen positief bij
aan de economische groei en houdt de reeds aangekondigde lastenverlichting de
koopkracht op peil.
Hoewel 2009 een moeilijk jaar dreigt te worden, ben ik ervan overtuigd dat er weer
snel betere tijden zullen aanbreken. Alle woorden die in het recente verleden zijn
geuit over de fundamentele kracht van de Nederlandse economie en huizenmarkt
doen nog steeds opgeld. Volgens onze economen zullen de eerste tekenen van
herstel zich al eind 2009 aandienen. Dat lijkt me redelijk te overzien.
Ondanks de weinig opbeurende ramingen voor het komend jaar, wil ik u toch veel
leesplezier wensen met onze Visie op 2009. Weet dat Rabobank u te allen tijde bij
uw financiële beslissingen wil bijstaan. Dat zijn we niet alleen aan onze stand
verplicht, we doen het ook met liefde. Voor nu wens ik u en de uwen een in alle
opzichten succesvol, maar boven alles gezond en gelukkig 2009.

Bert Heemskerk
Voorzitter raad van bestuur
Rabobank Nederland
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Recessie onafwendbaar
Schraalhans is keukenmeester
Na het zoet komt nu het zuur. De wereldeconomie groeide de afgelopen jaren
als kool. De integratie in de wereldhandel van opkomende economieën zoals
China en India leidde tot een wijdverspreide welvaartsgroei. In de schaduw
van deze expansie floreerden echter ook verscheidene macro-economische
en financiële onevenwichtigheden. Een gevaarlijke cocktail van mondiale
betalingsbalansonevenwichtigheden, veel te veel geld in omloop en een
tekort aan beleggingsobjecten van een goed kwaliteitsniveau leidde tot
diverse zeepbellen, waarvan die in de Amerikaanse huizenmarkt en diverse
grondstoffen nog het meest naar voren zijn gekomen. Laks toezicht en de
wildgroei van complexe financiële producten bevorderden de veronachtzaming van risico’s, met verstrekkende gevolgen. Weliswaar is de acute
financiële crisis door een breed pakket aan overheidsmaatregelen enigszins
ingedamd, maar een wereldwijde economische recessie is inmiddels
onafwendbaar. Het komend jaar staat dan ook in het teken van puin ruimen.
Pas in 2010 voorzien wij een beperkt herstel voor de wereldeconomie. Dit is
verder uitgewerkt in de scenariostudie ‘De conjunctuur voorbij: A tale of
three cycles’ (www.rabobankvisie.com). Een sober vooruitzicht.

Figuur 1: BBP-groei ramingen

Figuur 2: Inflatie ramingen
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BOX 1: De kredietcrisis een jaar verder:
het pijnlijke en langdurige proces van afbouw van risico’s en ‘leverage’.
Een belangrijke factor die in het afgelopen jaar zo’n grote rol
heeft gespeeld in de financiële markten is de voortdurende
afbouw van risicovolle posities in financiële instrumenten en
de afbouw van de leverage (hefboomwerking) van financiële
instellingen. Steeds meer beleggingssposities die gebruik
maken van een hoge mate van vreemd vermogen zijn onhoudbaar geworden. Dat komt omdat beleggers en investeerders
steeds hogere liquiditeits- en andere risicopremies zijn gaan
eisen en de geldmarkt is opgedroogd. Dit heeft gevolgen voor
de banken, maar ook voor andere financiële instellingen, zoals
hedgefondsen. De onderstaande eenvoudige formule maakt
duidelijk wat er gebeurt als het geëist rendement op het
vreemd vermogen (de fundingkosten) stijgt: het rendement
op het eigen vermogen neemt dan af met een factor die
afhankelijk is van de verhouding tussen schulden en eigen
vermogen. Zolang het rendement op de activa hoger ligt dan
het geëist rendement op de schulden, kan een instelling het
rendement op het eigen vermogen flink opkrikken door met
een hoge schuldratio te opereren.

Figuur 3: Hefboomwerking in formulevorm

R(EV) = R(A) + [R(A)-R(VV)] x [VV/EV]
Waar:
R(EV) = Rendement op eigen vermogen
R(A) = Rendement op activa
R(VV) = Geëist rendement op vreemd vermogen

Afbouw posities leidt tot prijsdruk
Een grote hefboom (VV/EV) kan echter ook de andere kant op
werken als sprake is van een (forse) stijging van de fundingkosten. Dit noopt financiële instellingen tot het reduceren van
de risico’s in hun balansen en verkleinen van de schuldratio,
door schulden af te bouwen en/of additioneel eigen vermogen
aan te trekken. Het verbeteren van de risicoverhoudingen en
verhogen van de liquiditeit kan ook worden bereikt met de
verkoop van activa. Doordat veel partijen gelijktijdig hetzelfde
trachten te doen en er vaak sprake is van gedwongen afbouw
van posities en verkoop van activa, leidt dit in sommige
gevallen tot een sterke neerwaartse prijsdruk. Dit was in het
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afgelopen jaar vooral zichtbaar in de prijsvorming van op
Amerikaanse hypotheken gebaseerde waardepapieren. Maar
ook in andere markten zien we de gevolgen van de terugtrekkende beweging van financiële instellingen. Banken zijn
begonnen met het afbouwen van ‘inhouse’ handelsactiviteiten
en zijn minder scheutig in het financieren van hedgefondsen.
Ook zien we dat de populariteit van zogenaamde ‘carry trades’
(lenen in een valuta van een land waar de rente laag is en
uitlenen of kopen van activa luidend in een valuta van een
land waar de rente hoog is) sterk is afgenomen als gevolg van
de hoge beweeglijkheid van de valutakoersen en afnemende
renteverschillen. De Japanse yen is daar een extreem
voorbeeld van. Door afbouw van carry trades bereikte de yen
eind oktober een waarde van 93 tegen de dollar, het hoogste
niveau in ruim dertien jaar. De recente ontwikkelingen in de
financiële markten van een aantal opkomende economieën, in
het bijzonder in Europa, zijn een ander voorbeeld van de
gevolgen van de risicoafbouw onder marktpartijen.
Ondanks forse afschrijvingen blijft de-leveraging
het marktbeeld bepalen in 2009
Financiële instellingen hebben in het afgelopen jaar forse
verliezen en afboekingen moeten melden. Volgens cijfers van
Bloomberg hadden banken per 26 november wereldwijd
$713 miljard aan afboekingen gedaan in verband met de
kredietcrisis. Tegelijkertijd hadden zij $766 miljard aan kapitaal
aangetrokken. Terwijl de grootste verliezen in de VS zijn
geboekt, hebben Europese banken sinds de afkondiging van
een reeks overheidsmaatregelen de weg naar herkapitalisatie
hervonden - zij het in een flink aantal gevallen met directe
kapitaalsteun van de overheid. Het IMF gaat in zijn laatste
prognose uit van een totaal verlies voor de bankensector van
$725-$820 miljard ($1.400 miljard voor alle marktparticipanten
in totaal). Op grond van de huidige afschrijvingscijfers zou
men dus kunnen concluderen dat het ergste achter de rug is.
Toch is voorzichtigheid op zijn plaats en zal het de-leveragingproces ook het marktbeeld in 2009 blijven bepalen.
Ten eerste zijn er nog veel onzekerheden over de impact op
en van hedgefondsen. Uit hedgefondsen stappen is veelal
minder makkelijk dan uit normale beleggingsfondsen,
waardoor het proces van afbouw wordt vertraagd. Door hun
typische beloningsstructuur hebben hedgefondsmanagers
grotere prikkels om hun fondsen te sluiten, wat opnieuw
neerwaartse prijsdruk kan geven voor bepaalde activa, zoals
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BOX 1 vervolg
kredietobligaties. Ten tweede hebben we gezien dat de
banken in de afgelopen jaren grote kredietlijnen hebben
aangelegd voor het bedrijfsleven. Door de verslechterde
omstandigheden op de kapitaalmarkten hebben bedrijven
in het afgelopen jaar meer gebruik gemaakt van deze
faciliteiten. Daardoor worden de banken min of meer
gedwongen tot een expansie van hun kredietverlening.
Tegelijkertijd is het zeer moeilijk geworden voor financiële
instellingen om leningen om te zetten in waardepapieren
(securitisatie) en door te verkopen aan beleggers. Het
vertrouwen in de kredietwaardigheid en verhandelbaarheid
van dergelijk papier heeft door de subprimecrisis een enorme
deuk opgelopen, waardoor de markt voor papier dat is
uitgegeven door private partijen nagenoeg is verdwenen.
De verslechterde marktomstandigheden leiden dus tot een
groter beroep op de banken. Dat legt echter meer druk op de
banken om extra kapitaal aan te trekken, omdat anders hun
solvabiliteitsratio’s onder neerwaartse druk komen. Een derde
factor is dat ook toezichthouders in de toekomst meer nadruk
zullen leggen op het verbeteren van de solvabiliteitsmaatstaven. Dus verloren kapitaal als gevolg van de verliezen door
de kredietcrisis dient niet alleen aangevuld te worden, maar
additioneel kapitaal zal nodig zijn om de solvabiliteit
structureel op een hoger niveau te brengen. Dit betekent

al met al dat we ook in 2009 nog rekening moeten houden
met zeer beweeglijke markten en neerwaartse prijsdruk in
bepaalde marktsegmenten (ondanks dat er in sommige
gevallen wellicht sprake is van onderwaardering). Ook zullen
financiële instellingen risico’s verder afbouwen en de eisen
voor nieuwe kredieten verder aanscherpen. Dat hier negatieve
effecten van uitgaan op de reële economie lijkt onvermijdelijk.
Tegelijkertijd stellen we vast dat de bereidheid van overheden
inmiddels hoog is om met daadkrachtige maatregelen een
stabilisatie van financiële markten en de financiële sector te
bewerkstelligen. Maar het is wel de vraag of opnieuw grote
kapitaalinjecties politiek haalbaar zullen zijn. Wellicht dat
bovendien aanvullende budgettaire maatregelen nodig zullen
zijn om ook economieën te stabiliseren en te voorkomen dat
een neerwaartse wisselwerking tussen economie en financiële
markten verhevigt. De roep om gecoördineerde beleidsmaatregelen door de G20-landen begin november is een stap in
de goede richting. Uit overwegingen van effectiviteit verdient
dit de voorkeur boven extreme monetaire beleidsimpulsen.
Het veel te lang volgehouden zeer ruime geldbeleid in de VS
na het uiteenspatten van de internetzeepbel was immers een
van de katalysatoren achter de huidige financiële crisis. Het
zou mooi zijn om die fout uit het verleden niet te herhalen.

Eurozone in mineur
De eurozone heeft in 2008 de prima economische prestaties van 2006 en 2007 geen
vervolg kunnen geven. Na een groei van 2,6% in 2007 neemt het reële BBP in 2008
naar verwachting gemiddeld slechts met 1,2% toe. Dat is 0,8%-punt minder dan
waar wij in de vorige Visie op rekenden. De economische neergang is niet alleen
sterker gebleken, maar heeft de economie ook over de volle breedte in zijn greep.
De groei van de bedrijfsinvesteringen en de uitvoer zijn veel sterker teruggevallen
dan verwacht. Bovendien heeft de Europese consument het stokje niet overgepakt,
waardoor ook de toename van de consumptie tegenviel. Tenslotte zijn de investeringen in nieuwe koopwoningen ronduit zwak, al zijn vooral hier de verschillen
tussen individuele landen erg groot.
Er zijn twee hoofdoorzaken voor deze ontwikkelingen aan te wijzen. In de eerste
helft van het jaar joegen doorgeschoten grondstoffenprijzen de inflatie op, waardoor de koopkracht werd uitgehold. Na een turbulente zomer en een onstuimige
herfst kreeg de internationale kredietcrisis alsnog stevig vat op de reële Europese
economie.

8

|

Rabobank Visie op 2009 | De prijs van risico en schaarste

|

Er zijn ruwweg drie kanalen waarlangs de kredietcrisis de reële economie raakt. Dat
is in de eerste plaats via de kredietverlening. Banken hebben forse verliezen geleden
op allerhande complexe financiële producten en zagen daarnaast ook hun eigen
financieringskosten flink oplopen als gevolg van uitgelopen risico-opslagen. Dit
proces vertaalt zich in duurdere kredieten die bovendien aan strengere eisen
onderworpen worden. Een reflectie van dat laatste vormen de uitkomsten van de
meest recente, door de ECB gehouden Bank Lending Survey, een enquête onder
kredietverstrekkers in het eurogebied. Sinds het uitbreken van de kredietcrisis
beantwoorden steeds meer ondervraagden de vraag of in de kredietverlening
strengere eisen worden gehanteerd bevestigend (zie figuur 4). We zien die trend
niet snel ombuigen. Daarbij moeten we ook bedenken dat er, zolang aanbod van en
vraag naar krediet gelijk opgaan, niet noodzakelijk sprake hoeft te zijn van een
credit crunch. Dat komt vooral omdat de vraag naar kredieten ook fors afneemt
door afkoelende en corrigerende huizenmarkten - dit laatste met name in Spanje en
Ierland - en teruglopende groei van productie en bedrijfsinvesteringen. Maar als de
huidige situatie aanhoudt, is het op termijn onvermijdelijk dat uitgaven in toenemende mate gefinancierd moeten worden met eigen middelen of - in het geval van
het bedrijfsleven - middelen aangetrokken uit aandelen- en obligatiemarkten.
Dat brengt ons bij het tweede kanaal waarlangs de onrust op de financiële markten
de economie raakt en dat is het sentiment. Het economisch sentiment is in het
eurogebied vooral in de tweede helft van 2008 zeer sterk verslechterd (zie figuur 5).
Niet alleen het marktsentiment dat de beurskoersen drijft, maar ook het
consumenten- en producentenvertrouwen hebben een forse deuk gekregen. In
tegenstelling tot de geleidelijke beperking van de kredietverlening kan de
economie via het sentiment heel snel en hard geraakt worden. Voorzichtig
uitgedrukt vormen de financiële markten in het huidige beursklimaat - met scherpe
koersschommelingen over de gehele linie - zelfs voor de grootste ondernemingen
geenszins een adequaat alternatief voor de teruglopende bereidheid van banken
om kredieten te verstrekken met soepele voorwaarden en tegen de gunstige
tarieven van de afgelopen jaren.

Figuur 4: Scherpere kredieteisen

Figuur 5: Eurozone in mineur (economisch sentiment)
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De Europese consument is somber en sober gestemd door een combinatie van
hoge inflatie, volatiele financiële markten en huizenmarkten die flink afkoelen of in
een aantal gevallen, zoals Spanje en Ierland, zelfs sterk corrigeren. In plaats van de
door ons verwachte versnelling van de consumptiegroei zagen we deze groei
daardoor in 2008 juist vrijwel stilvallen tot 0,3%. Illustratief is wat dit betreft dat zelfs
in Frankrijk, de afgelopen zeven jaren de motor achter de Europese consumptiegroei, de consumptieve bestedingen haperen (zie figuur 6). Voor 2009 zijn wij
daarom ook somber gestemd en gaan we zelfs uit van een krimp van het Europese
consumptievolume met 0,6%. Dit mede tegen de achtergrond van de grote klappen
die het consumentenvertrouwen in alle eurolanden in het afgelopen najaar te
verwerken kreeg.
De Europese bedrijvigheid lijdt mee. De productiegroei is in de loop van het jaar tot
stilstand gekomen en pakte in het derde kwartaal zelfs negatief uit. De vooruitzichten zijn niet best, getuige onder meer de inkoopmanagersindex die in het
verleden een goede windwijzer is gebleken (zie figuur 7). Kijken we naar Europa’s
industriële hart Duitsland, dan zien we dat de productiezwakte vooral een reflectie
is van de mate waarin de interne dynamiek in het eurogebied aan kracht verliest. Zo
staan de Duitse uitvoerorders voor kapitaalgoederen aan het eind van het derde
kwartaal 20% lager dan een jaar geleden. Een dergelijk sterke orderterugval zagen
we in Duitsland niet meer sinds december 1992, toen Europa in de ban was van de
EMS-wisselkoerscrisis. Bovendien blijkt die Duitse orderterugval vooral het gevolg
van een dalend aantal orders van afnemers uit het eurogebied, op haar beurt in
sterke mate gedreven door een ongekende hoeveelheid bestaande orders die werd
ingetrokken. Dat onderstreept nog maar eens hoezeer het producentenvertrouwen
vooral de afgelopen maanden is ingestort en de Europese investeringsspurt
daarmee echt is verzwakt. In combinatie met een stevige afname van de
investeringen in woningen zien we de groei van de totale bedrijfsinvesteringen van
4,7% in 2007 dit jaar al terugvallen naar een schamele 0,3%, terwijl we voor 2009
rekenen op een reële krimp van 5,3%.

Figuur 6: Franse consument: rien ne va plus

Figuur 7: Industriële productie krimpt
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Ook bij Europa’s grootste handelspartners - het VK en de VS - spelen duurdere
kredieten, scherpere kredieteisen en een sterk verslechterd sentiment de economie
parten. Daardoor neemt de vraag naar goederen en diensten ook van buiten het
eurogebied af. Het derde kanaal waarlangs de economie van de eurozone geraakt
wordt, is daarmee de internationale handel. In de eerste helft van 2008 moest de
Europese uitvoer bovendien opboksen tegen de goedkope dollar. De bijna ongekende
dollarrally sinds begin augustus - van een koers dicht tegen 1,60 tot een koers net
onder 1,25 eind oktober - biedt wat dat betreft tijdelijk enige lucht. Maar die lucht is
dan ook vreselijk hard nodig, gegeven de zwakte die inmiddels ook is ingetreden in
Europa’s afzetmarkten wereldwijd. Wij gaan ervan uit dat de groei van het Europese
uitvoervolume zal terugvallen van 6% in 2007 via ongeveer 3% in 2008 tot 0,2% in
2009. Vooral landen met een sterke doorvoerfunctie - Nederland en België, maar ook
Italië - zien de uitvoergroei hard geraakt worden. In die landen verwachten wij dat de
uitvoervolumes in 2009 zelfs zullen krimpen ten opzichte van 2008.
Al met al broze vooruitzichten voor het eurogebied met aanzienlijke verschillen
tussen de eurolanden, waarin we bijgevolg de werkloosheid zien oplopen tot
gemiddeld 8% in 2009. Maar we zien ook voorzichtige lichtpunten, vooral in de
vorm van de scherpe daling van de inflatie. Deze werd het afgelopen jaar
opgestookt door enorme prijsstijgingen van energie, grondstoffen en voedsel tot
een niveau van maar liefst 4% medio 2008. Nog nooit eerder in het bestaan van de
ECB was de inflatie zo hoog. De laatste maanden is die inflatie echter scherp
teruggelopen, bovenal door de scherpe daling van de mondiale olieprijs van $140
medio 2008 tot minder dan $60 in november. Voor 2009 gaan wij uit van een
gemiddelde inflatie van 1,7%. De Europese consument merkt de lage inflatie direct
in de portemonnee en dat kan het vertrouwen een broodnodig steuntje in de rug
geven. Ook kan de ECB - met de lagere inflatie - de economie een helpende hand
bieden met lagere rentetarieven.

Tabel 1: Kerngegevens eurozone
Jaar-op-jaar volumemutatie (%) tenzij anders aangegeven
2007

2008

2009

Bruto binnenlands product

2,6

1,2

-0,2

Particuliere consumptie

1,5

0,3

-0,6

Overheidsconsumptie

2,3

1,7

1,9

Investeringen

4,7

0,3

-5,3

Uitvoer goederen en diensten

6,1

3,1

0,2

Invoer goederen en diensten

5,4

2,0

-2,2

Consumentenprijzen

2,1

3,3

1,7

Werkloosheid (% beroepsbevolking)

7,5

7,4

8,1

Begrotingssaldo (% bbp)

-0,7

-1,1

-1,9

Bron: Rabobank
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ECB nu gericht op stabiliseren economie
De strategie die de ECB tot september 2008 hanteerde, was vrijwel uitsluitend
gericht op het functioneren van de geldmarkt en het verbeteren van de liquiditeitssituatie van het bankwezen. De enorme schokken die het financiële systeem in het
afgelopen jaar kreeg te verwerken waren echter zo groot dat het effect van de
maatregelen grotendeels teniet werd gedaan en er steeds drastischer maatregelen
nodig waren om de markten te stabiliseren. De risico-opslagen in de geldmarkt
bereikten in de afgelopen maanden recordhoogtes (zie figuur 8) en in het derde
kwartaal van 2008 kwam de geldmarkt ondanks de ingrepen van de centrale bank
vrijwel volledig op slot te zitten.
De kredietcrisis leidde niet alleen tot een sterke voorkeur voor en behoefte aan extra
liquiditeiten onder financiële instellingen, maar de onderlinge bereidheid onder
banken om elkaar geld uit te lenen voor langere periodes nam sterk af, uit angst voor
het risico dat de tegenpartij niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. De
maatregelen van de ECB gedurende het afgelopen jaar spitsten zich toe op het
verhogen van de liquiditeit in de geldmarkt in kwantitatieve zin, het verhogen van
de looptijd van de verschafte liquiditeiten en het verruimen van de eisen waaraan
het onderpand dat financiële instellingen inbrengen dient te voldoen. Recentelijk
heeft de ECB ook besloten om onbeperkte liquiditeit te verschaffen tegen het
vigerende beleidstarief, in plaats van gebruik te maken van de normale tenderprocedures waarbij instellingen tegen elkaar opbieden ter verkrijging van liquiditeit.
Wij denken dat de maatregelen van de ECB en andere centrale banken, in
combinatie met de maatregelen die verschillende nationale overheden hebben
genomen, de condities hebben geschapen voor een herstel van de situatie op de
geldmarkt. In onze prognoses gaan wij uit van een geleidelijke afname van de risicoopslagen in de geldmarkt. Het is echter moeilijk aan te geven wanneer en in welk
tempo het onderlinge vertrouwen tussen financiële instellingen weer zal herstellen.
Voorlopig lijkt een terugkeer naar de oude situatie van voor de kredietcrisis ver weg.
Liquiditeit heeft weer een prijs, maar niemand weet precies hoe hoog.

Figuur 8: Renteverschillen eurozone interbancaire tarieven
en overnight index swap tarieven

Figuur 9: ECB beleidstarief en groei geldhoeveelheid M3
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Voor wat betreft het monetaire beleid heeft de ECB in oktober van dit jaar een
ommezwaai gemaakt. In de eerste helft van 2008 had zij eerder de neiging tot het
verhogen van de beleidsrente (maar vanwege de kredietcrisis zag zij daar vanaf), op
basis van de toegenomen risico’s voor de prijsstabiliteit, in het bijzonder na de forse
stijging van de grondstoffenprijzen in de tweede helft van 2007 en eerste helft van
2008. Bovendien hanteerde de ECB als basisaanname dat de vertraging in de
eurozone relatief beperkt en van korte duur zou blijven en dat het monetaire beleid
als zodanig geen belemmering vormde voor de economische activiteit. In juli
verhoogde de ECB alsnog haar beleidstarief met 0,25%, naar eigen zeggen om de
inflatieverwachtingen af te remmen.
Achteraf bezien misschien een onhandige stap, maar ook de ECB had natuurlijk het
faillissement van de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers Holding en de
schokgolf die daar op volgde niet kunnen voorspellen. Dit laatste vormde wel de
aanleiding voor een ommezwaai van de Beleidsraad. De snelheid waarmee de
economie van de eurozone sinds het tweede kwartaal tot stilstand is gekomen, het
nu onontkoombare vooruitzicht op een recessie, maar bovenal de scherpe daling
van de grondstoffenprijzen sinds medio 2008 hebben ervoor gezorgd dat de risico’s
voor de prijsstabiliteit in de ogen van de Beleidsraad flink zijn afgenomen. De ECB
participeerde in de wereldwijde gecoördineerde renteverlaging van begin oktober
en reduceerde haar beleidstarief met 50 basispunten. Nog geen maand later
verlaagde zij haar tarief opnieuw met 50 basispunten tot 3,25%, dit ondanks het
feit dat de lopende inflatie met 3,2% in oktober nog steeds ruim boven haar
streefniveau van ‘iets onder 2%’ lag.
Een aantal factoren zal de ECB het komende jaar mogelijk nog tot enige voorzichtigheid manen. Wij noemen er twee: de loonontwikkeling en de groei van de liquiditeit
in het eurogebied. De loongroei zal weliswaar matigen nu de economie in een
recessie terecht is gekomen, maar veel looncontracten zijn reeds afgesloten en
vooralsnog zal de gemiddelde loongroei in 2009 waarschijnlijk niet afnemen.
Voor de groei van brede liquiditeitsmaatstaven geldt dat die in het komende jaar
weliswaar substantieel af zal nemen - mede als gevolg van een afnemende groei
van de kredietverlening, maar dat de groei van M3 vooralsnog boven de streefwaarde van de ECB ligt.
Dat gezegd hebbende, denken wij dat er nog aanzienlijke monetaire impulsen nodig
zullen zijn om de economie te stabiliseren. De scherpe afname van de inflatie, welke
in de loop van 2009 ruim onder de streefwaarde van de ECB zal zakken, biedt de
Beleidsraad voldoende ruimte hiervoor. Daarbij moeten we wel aantekenen dat een
beter functioneren van de geldmarkt een essentiële voorwaarde is voor het verhogen
van de effectiviteit van deze impulsen. Op basis van ons scenario voor de eurozoneeconomie, gaan wij uit van verdere renteverlagingen die de beleidsrente snel in de
buurt van 2 - 2,5% zullen brengen. Enkele additionele rentestappen (tot 2% of zelfs
iets daaronder) zijn echter geenszins uit te sluiten. Maar zelfs dan kunnen we nog
niet spreken van een bijzonder agressief beleid - in ieder geval in vergelijking tot wat
de Amerikaanse Federal Reserve op dit moment voert.
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BOX 2 - Van inflatie naar deflatie?
Waren gezinshuishoudens en participanten op de financiële
markten in de eerste helft van 2008 nog bang voor een
wereldwijde inflatiegolf, sinds de tweede helft van 2008 is
deze angst vervangen door de verwachting van een snelle
disinflatie en wordt ook het woord deflatie steeds meer
genoemd. Waar komt deze plotselinge ommezwaai vandaan
en in hoeverre is een deflatiescenario waarschijnlijk?

landen, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
Zeer opvallend is hoe de inflatieverwachtingen in de markt
zich sinds medio 2008 hebben ontwikkeld. Zo daalde de
verwachte gemiddelde inflatie voor de komende vijf jaar,
zoals berekend uit het verschil in rendement tussen 5-jaars
Europees staatspapier en inflatiegekoppelde obligaties, in
enkele maanden tijd van 2,4% begin augustus tot 0,5% eind
november. Hier valt wel iets op af te dingen. Sinds de
extreme turbulentie van begin september is de liquiditeit in
veel delen van de kapitaalmarkt sterk teruggelopen, met als
gevolg dat instrumenten waarvan relatief weinig uitstaat
(zoals inflatie geïndexeerde overheidsobligaties) mogelijk
een ‘discount’ doen ten opzichte van gangbaar papier. Dit
heeft de impliciete inflatieverwachting waarschijnlijk
gedrukt. De markt voor inflatieswaps bevestigt dit beeld. In
deze markt spelen liquiditeitspremies een minder
belangrijke rol vanwege het feit dat hier slechts sprake is van
een uitruil van kasstromen in plaats van een beslag te
leggen op een uitstaand bedrag. De 5-jaars eurozone inflatieswap daalde tussen begin augustus en eind november van
2,6% naar 0,9%. Dat is nog steeds een flinke daling, maar wel
iets minder scherp dan de inflatiegekoppelde obligaties
suggereren. Het staat echter buiten kijf dat de langetermijninflatieverwachtingen buitengewoon scherp zijn afgenomen
in de afgelopen maanden.

Om te beginnen is de sterke afkoeling van de wereldeconomie en daarmee gepaard gaande daling van de grondstoffenprijzen sinds medio 2008 de belangrijkste oorzaak
voor de afgenomen inflatieverwachtingen. Bij gelijkblijvende
grondstoffenprijzen en wisselkoersen zal de ‘headline’ inflatie
in veel geïndustrialiseerde landen in korte tijd met enkele
volle procentpunten afnemen. De bijdrage van de grondstoffenprijzen aan de inflatie wordt in de loop van 2009 dus
negatief. Toch is dat een tijdelijk effect en geen goede
verklaring voor de deflatieangst. Deflatie wordt over het
algemeen gedefinieerd als een gestage en langdurige daling
van het algemeen prijspeil. In sommige gevallen gaat dit
gepaard met (of is het een gevolg van) een sterke daling in
de prijzen van activa. De (latente) angst voor deflatie komt
dus vooral voort uit de scherpe daling van de aandelenbeurzen, op hypotheken gebaseerde waardepapieren, en van
dalende huizenprijzen in een aantal belangrijke industrie-

Figuur 10: Inflatie en langetermijn-inflatieverwachting
VS en eurozone volgens enquêtes

Figuur 11: 5-jaars break-even inflatie en 5-jaars
inflatieswaptarief eurozone

%

%

6

6

4

4

2

2

0

0
95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

Inflatie eurozone
Inflatie VS
Lange-termijn inflatieverwachting Philadelphia Fed survey (10-jaar)
Lange-termijn inflatieverwachting ECB SPF survey (5-jaar)

Bron: Reuters EcoWin, Federal Reserve Bank of Philadelphia, ECB

14

|

Rabobank Visie op 2009 | De prijs van risico en schaarste

08

3,5

3,5

3,0

3,0

2,5

2,5

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0
04

05

06

5-jaars inflatieswap

07

08

5-jaars break-even inflatie

Bron: Reuters EcoWin, Bloomberg

|

Er zijn drie belangrijke redenen waarom deflatie wordt
gezien als potentieel zeer schadelijk voor een economie.
De eerste is dat als bedrijven en gezinnen prijsdalingen in de
toekomst verwachten zij hun bestedingen uitstellen, wat de
economische neergang versterkt. De tweede reden is dat
deflatie slecht is voor debiteuren, wat kan leiden tot meer
faillissementen. De derde reden tenslotte is dat deflatie
monetair beleid kan belemmeren als gevolg van nulrestricties (aan de nominale rente). Maar deflatie kent verschillende
gezichten, van zeer langdurige en scherpe prijsdalingen
(zoals in de jaren dertig in de VS) tot veel mildere vormen
van deflatie, zoals in de jaren negentig in een aantal
Aziatische economieën. De milde maar hardnekkige deflatieperiode waar Japan nog niet zo lang geleden mee te kampen
had, wordt vaak als voorbeeld gegeven, temeer daar er wel
enkele overeenkomsten zijn aan te geven tussen de huidige
crisis in de bankensector en de crisis die de Japanse bankensector in de jaren negentig doormaakte. De vraag die zich nu
aandient, is of een deflatiescenario voor de grote westerse
economieën tot de mogelijkheden behoort. Hoewel zij is
toegenomen, achten wij de kans op een dergelijk scenario,
mede op basis van onze aannames en ramingen voor de
wereldgroei, nog steeds niet erg hoog.
Ten eerste zouden we voor deflatie te maken moeten krijgen
met een langdurige periode (enkele jaren) van stagnerende
vraag naar producten en diensten en/of een voortgaande
scherpe daling van de grondstoffenprijzen. Met name dat
laatste is vanuit een langetermijnperspectief niet aannemelijk. De structurele vraag naar deze producten blijft
vooralsnog toenemen door de (relatief) snelle groei van de
middenklasse in opkomende landen. Ten tweede zijn de
langetermijninflatieverwachtingen nog steeds relatief goed
verankerd. Dit blijkt uit enquêtes onder professionele marktanalisten en economen, zoals het Survey of Professional
Forecasters van de ECB. Een andere belangrijke factor die de
westerse economieën in de periode 2003-2005 dichterbij
zeer lage inflatie of zelfs deflatie bracht, waren de dalende
importprijzen vanuit opkomende landen, waar - na de
toetreding van China tot de WTO en de toetreding van een
groot aantal Oost-Europese landen tot de EU - forse produc-

|

Rabobank Visie op 2009 |

De prijs van risico en schaarste

tiviteitsstijgingen werden geboekt. Nu deze productiviteitsimpuls is verzwakt en een groot aantal opkomende landen
zich voorlopig drukker dient te maken over onderliggende
inflatiedruk als gevolg van de scherpe prijsstijgingen in de
afgelopen jaren, denken wij dat importdeflatie nog ver weg
ligt. Het IMF wees er in zijn recente World Economic Outlook
op dat de noodzaak tot afbouw van overheidssubsidies op
voedsel en energie in een aantal opkomende landen de
consumptieprijzen daar ook in de komende jaren zal
opstuwen.
Een laatste argument is dat beleidsmakers in de Verenigde
Staten en Europa drastische maatregelen hebben genomen
om de financiële markten te stabiliseren en de financiële
sector te helpen om het noodzakelijke proces van afbouw
van risico’s en hefboomwerking te ondersteunen en te
bespoedigen. De Federal Reserve heeft haar beleidsrente
agressief verlaagd en ook andere centrale banken hebben
hun tarieven inmiddels flink naar beneden gebracht of zijn
voornemens dat te doen. Ook een vergelijking met de jaren
dertig gaat niet echt op, want centrale banken hebben de
liquiditeit inmiddels sterk verruimd. Om terug te komen op
de situatie in Japan in de jaren negentig: het verwijt dat de
Japanse autoriteiten vaak krijgen, is dat zij traag reageerden
op de financiële schok. Maar zelfs in Japan duurde het nog
zo’n zes jaar na het barsten van de aandelen‘bubble’ (eind
1989) voordat de prijsontwikkeling in deflatoir gebied
terecht kwam. Dit alles neemt niet weg dat alertheid
geboden blijft, daar de huidige financiële schok van een
grotere omvang en reikwijdte is en het risico op deflatie wel
is toegenomen. Tegen de achtergrond van de forse prijsdalingen in de grondstoffenmarkten is een tijdelijke daling
van het algemeen prijsniveau geenszins uitgesloten.
En in het geval van deflatie geldt: voorkomen is beter dan
genezen.

|
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Amerika in recessie
De Fed is sinds augustus 2007 uitermate creatief en daadkrachtig geweest in haar
pogingen de kredietcrisis op te lossen en een recessie te voorkomen. Zo zette zij
speciale kredietfaciliteiten op en voerde zij sterke verlagingen van de beleidsrente
door. Desondanks is de Amerikaanse economie in het derde kwartaal van 2008
bezweken onder de last van de huizenmarktcrisis, de kredietcrisis en de wereldwijde
groeivertraging. Het beleid van de Fed heeft het Amerikaanse financiële systeem
weliswaar overeind gehouden, maar de schade van de crisis is al met al groot. Ook is
de transmissie van het monetaire beleid naar de reële economie grotendeels
achterwege gebleven omdat banken de renteverlagingen van de Fed nauwelijks
doorgeven aan hun klanten en zij zelfs hun kredieteisen hebben aangescherpt.
Bedrijven zijn al sinds het einde van 2007 aan het snijden in hun personeelsbestand
en in de tweede helft van 2008 zijn ook de investeringen teruggeschroefd, vanwege
het krimpen van zowel de binnen- als de buitenlandse afzetmarkten. Consumenten
hebben hun vermogen in huizen en aandelen zien verdampen en worden geconfronteerd met een sterk oplopende werkloosheid. Het gevolg is een fikse daling in
de consumentenbestedingen in de tweede helft van 2008. Zoals het er nu naar
uitziet, zal de Amerikaanse economie zowel in de tweede helft van 2008 als de
eerste helft van 2009 negatieve economische groei vertonen.
Omdat monetair beleid voorlopig weinig effect heeft op de vraagzijde van de
economie, zal het begrotingsbeleid een cruciale rol spelen in het herstel van de
economie. De Democratische meerderheid in het Congres en de nieuwe president
zullen waarschijnlijk kiezen voor belastingverlagingen voor de middenklasse,
belastingvoordelen voor bedrijven die banen scheppen, hogere werkloosheidsuitkeringen en uitgaven aan infrastructuur. Als het financiële systeem zich eenmaal
weer herstelt, kunnen banken hun goedkope funding eindelijk gaan doorgeven aan
hun klanten. Hierdoor kan het monetaire beleid alsnog de consumptieve bestedingen en investeringen gaan ondersteunen. Maar in eerste instantie zullen vooral
stimuleringsmaatregelen van de overheid de economie weer uit de recessie moeten

Figuur 12: ISM manufacturing index en werkgelegenheid
wijzen op recessie
× 1.000 (l), index (r)
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Figuur 13: Begrotingstekort VS verslechtert aanzienlijk
US $ mrd
300

300

200

200

100

100
0

0
-100

-100

-200

-200

-300

-300

-400

-400
-500

-500
70

73

76

79

82

85

88

91

94

97

00

03

06

Bron: Reuters EcoWin

|

helpen. Als de Amerikaanse economie in de tweede helft van 2009 inderdaad weer
op gang komt, zullen de groeicijfers voor de laatste twee kwartalen van 2009 waarschijnlijk toch bescheiden blijven, waardoor het groeicijfer voor 2009 als geheel
naar verwachting op -0,9% uitkomt. Door de vertraging van de wereldeconomie is
de olieprijs sinds juni 2008 flink gedaald. De inflatie in de VS, die in juli een piek van
maar liefst 5,6% (jaar-op-jaar) haalde, heeft inmiddels ook de weg omlaag gevonden.
Wij verwachten dat de recessie zal leiden tot een verdere daling van de inflatie tot
gemiddeld 1,6% in 2009.
Als het financiële systeem weer normaal gaat functioneren en de economie weer
op gang komt, zal de Fed het infuus voor de banken langzaam gaan dichtdraaien en
de beleidsrente in voorzichtige stappen en in een bescheiden tempo weer normaliseren. Hiermee kan misschien al in het laatste kwartaal van 2009 een begin worden
gemaakt. Waarschijnlijk zal de Fed niet opnieuw de fout willen maken om te lang
teveel liquiditeit in de economie te laten vloeien, omdat dit tot nieuwe excessen en
inflatie kan leiden wanneer de Amerikaanse economie na 2010 weer richting trendgroei gaat. De noodzakelijke fiscale maatregelen van de Amerikaanse overheid om
de recessie te bestrijden zullen het begrotingstekort en wellicht ook het tekort op
de lopende rekening van de betalingsbalans echter naar recordhoogte stuwen.
Tenslotte zijn ook hogere uitgaven aan gezondheidszorg, onderwijs, energie- en
milieubeleid te verwachten. Als de economie eenmaal weer op gang komt, zal de
opwaartse druk op de lange rente in de VS dan ook weer gaan toenemen. Daarbij
zal het begrotingstekort steeds meer een thema worden, mede omdat de kosten
van programma’s zoals Social Security en Medicare de komende jaren de pan uit
dreigen te rijzen.

Tabel 2: Kerngegevens VS
Jaar-op-jaar volumemutatie (%) tenzij anders aangegeven
2007

2008

2009

Bruto binnenlands product

2,0

1,3

-0,9

Gezinsconsumptie

2,8

0,3

-1,7

Bedrijfsinvesteringen

4,9

1,3

-4,1

-17,9

-21,1

-14,7

Overheidsbestedingen

2,1

3,2

4,0

Netto handel (groeibijdrage)

0,6

1,4

0,3

Investeringen in woningen

Voorraden (groeibijdrage)

-0,4

-0,2

0,2

Inflatie (%)

2,6

4,4

1,6

Werkloosheid (%)

4,6

5,7

7,3

Bron: Rabobank
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BOX 3: Het zwaard van Damocles: neerwaartse risico’s voor de dollar
De kracht van het recente herstel van de dollar is mede te
danken aan de repatriëring van Amerikaanse externe
bezittingen. Als de rust op de internationale financiële
markten weer terugkeert, zou er een nieuwe uitstroom van
Amerikaans kapitaal kunnen optreden en daarmee een
verzwakking van de dollar ten opzichte van de euro. Een
groter probleem van de dollar is echter van structurele aard.
De kosten van de maatregelen die de Amerikaanse overheid
heeft genomen en nog gaat nemen om de kredietcrisis en de
recessie te bestrijden dragen sterk bij aan de structurele
zwakte van de dollar op de lange termijn. Het begrotingstekort zal de komende jaren sterk oplopen en de vraag wie
nog bereid is het Amerikaanse schatkistpapier, waarmee dit
gefinancierd zal moeten worden, te kopen zal steeds vaker
gesteld worden. Bovendien bestaat het gevaar dat het tekort

op de lopende rekening van de betalingsbalans verder
oploopt als Amerikaanse consumenten na de recessie hun
oude uitgavenpatroon weer oppakken, terwijl de begroting
nog uit het lood ligt. De twijfels over de centrale rol van de
dollar in het internationale monetaire systeem zouden
daardoor verder kunnen oplopen, met als gevolg dat de dollar
haar speciale status steeds meer verliest en de euro (en op
termijn misschien ook de renminbi) naast zich zal moeten
dulden. Het statusverlies van de dollar zal uiteindelijk
onontkoombaar leiden tot een substantiële depreciatie van
de dollar, waarbij de euro-dollar-koers het record van 1,60
ruimschoots kan breken. De hamvraag blijft natuurlijk
wanneer een en ander zich zal voltrekken. De ervaring uit het
verleden leert immers dat een valuta zich gedurende vele
jaren kan onttrekken aan de fundamentele krachten1.

1. Wim Boonstra & Philip Marey, The end of the dollar era? Rabobank International Financial Markets Research Special, 18 augustus 2008.

De dollar slaat terug
Terwijl de euro-dollarkoers in april 2008 nog tot de 1,60 reikte, heeft de dollar
inmiddels een flinke comeback gemaakt. Deze beweging moet vooral in het licht
worden gezien van cyclische verschillen tussen de eurozone en de VS en de toegenomen risicoperceptie in de markten. Terwijl de markten al in 2007 speculeerden op
een recessie in de VS en de Fed in september 2007 begon met sterke verlagingen van
de beleidsrente om een recessie af te wenden, heeft het tot ver in 2008 geduurd
voordat het besef doordrong dat ook de economie van de eurozone zware averij zou
kunnen oplopen. Het gevolg was dat de dollar in waarde afnam ten opzichte van de
euro, tot een recordkoers van 1,60 in april 2008. Toen vervolgens de slechte macroeconomische cijfers voor de eurozone zich begonnen op te stapelen en Trichet in
augustus 2008 van toon veranderde, begon de dollar aan een krachtig cyclisch
herstel. Maar de kracht van het herstel, tot 1,25 in oktober 2008, kan niet alleen uit
een faseverschil worden verklaard. De toegenomen risicoperceptie in de tweede helft
van 2008 heeft ook geleid tot het afbouwen van riskante speculatieve posities, zoals
‘carry trades’. Het afbouwen van dergelijke posities leidde ertoe dat speculatief kapitaal in de richting van Japan en de VS terugvloeide. We hebben dan ook gezien dat
de yen en de dollar zich hersteld hebben ten opzichte van bijvoorbeeld de euro en
het Britse pond, terwijl de dollar ondertussen terrein verloor ten opzichte van de yen.
Naar verwachting zullen zowel de eurozone als de VS zich in het begin van het
nieuwe jaar in een recessie bevinden. De Fed is echter bijna door haar munitie heen
en kan de beleidsrente niet veel verder meer verlagen. De ECB daarentegen heeft nog
wat in te halen en marktspeculaties over verdere renteverlagingen zullen
waarschijnlijk in 2009 een rol blijven spelen. Bovendien kunnen de ambitieuze
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plannen van de nieuwe regering Obama in het begin van 2009 bijdragen aan
optimisme over de dollar. Dit betekent dat de dollar in de loop van 2009 nog wel
eens verder kan herstellen, tot circa 1,20. De sterke opmars van de yen die we sinds
augustus 2008 hebben gezien, zal naar verwachting in de loop van 2009 een lichte
correctie ondervinden als de risicoperceptie in de markten afneemt en opnieuw carry
trades worden opgezet met de yen als funding currency. Een sterke correctie lijkt niet
waarschijnlijk, omdat de Japanse economie in de afgelopen jaren structureel
verbeterd is. Het Britse pond kan na een al te zware depreciatie in november 2008
weer wat opveren ten opzichte van de euro, als de huizenmarktproblemen in
verschillende landen van de eurozone in de loop van 2009 op de voorgrond gaan
treden, terwijl de slechte vooruitzichten voor de Britse huizenmarkt al grotendeels
ingecalculeerd zijn. We verwachten tegen het einde van 2009 een euro-yenkoers van
125 en een euro-pondkoers van 0,79.

BOX 4: Opkomende economieën: redders van de wereldeconomie?
Tot ongeveer eind oktober 2008 was de algemene verwachting
dat de opkomende economieën de wereldeconomie op gang
konden houden. ‘Ontkoppeling’ was het toverwoord in de
redenering. Vooral de onstuimige ontwikkeling van de binnenlandse consumptie in de opkomende markten kon de motor
zijn waarop de wereldeconomie kon blijven draaien. De recente
ontwikkelingen laten echter zien dat er van ontkoppeling geen
sprake kan zijn, zeker niet in een geglobaliseerde wereld.
De meest ontwikkelde landen (ongeveer 25 in getal) vormen
het centrum van het wereldwijde economische en financiële
systeem. De minst ontwikkelde landen kenmerken zich door

Figuur 14: Reële economische groei emerging markets
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relatief zwakke instituties, een zwakke en vaak eenzijdige
economische structuur en een laag niveau van financiële
integratie met de wereldeconomie. Juist de tussenliggende
groep van opkomende markten heeft zich in de afgelopen
tien jaar stormachtig ontwikkeld. Als groep produceren deze
45 landen nu 30% van het wereld-BBP (gecorrigeerd voor
koopkracht). Trekken we hun gemiddelde economische groei
van 5,6% door naar de komende jaren, dan zijn deze landen
wellicht inderdaad de motor van de wereldeconomie.
Juist deze groep ziet zich nu echter geconfronteerd met een
drievoudig probleem. Ten eerste zijn veel van deze landen
nog steeds sterk afhankelijk van de directe en indirecte export
van consumptiegoederen en grondstoffen naar meer ontwikkelde landen in Noord-Amerika en Europa. Ten tweede is de
financiële sector in opkomende markten sterk geïntegreerd
met die in het rijkere deel van de wereld door directe investeringen en de handel in aandelen en obligaties. Het instorten
van de internationale kapitaalmarkt beperkt daarom ernstig
de investeringen in opkomende economieën. Tenslotte is de
krachtige groei van de binnenlandse consumptie stevig
ondersteund door een kredietgroei die vaak in de tientallen
procenten liep. Zonder deze brandstof zal de motor van de
binnenlandse consumptie aanzienlijk minder presteren. Al
met al kunnen de opkomende markten de wereldeconomie,
zonder herstel in de rijkere landen, niet draaiend houden.

Bron: IMF, Rabobank
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Japan meegesleurd in de maalstroom
Pessimisme over de vooruitzichten voor de Japanse economie is geen nieuw
fenomeen. Velen vrezen dat de huidige economische neergang in Japan wederom
de voorbode is van een langdurige en pijnlijke affaire. Wij denken van niet. De
pessimisten gaan te gemakkelijk voorbij aan de uitgebreide structurele
hervormingen van de afgelopen jaren. Bedrijven rekenden sinds de laatste recessie
eindelijk af met de problemen van de zeepbeleconomie en de financiële sector
verkreeg weer een verklaring van goede gezondheid. Japanse financiële instellingen
waren bovendien slechts zijdelings betrokken bij de complexe financiële producten
die aan de wieg stonden van de huidige kredietcrisis. Uiteraard zal Japan niet aan de
zwaartekracht van een wereldwijde recessie kunnen ontsnappen. Wij verwachten
dan ook dat de economische groei volgend jaar zal stagneren. Japan zal echter wel
een van de eerste landen zijn die kunnen profiteren van een voorzichtige opleving.
De wereldwijde recessie vertaalt zich in een stevige tegenwind voor de exportvraag
naar Japanse producten. Exporteurs zijn momenteel beter bewapend dan in vorige
recessies door een vergaande diversificatie van exportbestemmingen. Maar
niemand kan zich echt verstoppen voor een synchrone neergang in de wereldhandel. De stevige appreciatie van de handelsgewogen yen in de afgelopen
maanden speelt exporteurs ook parten.
De binnenlandse vraag kan slechts met moeite enig tegenwicht bieden. Het
vertrouwen onder ondernemers staat nog op een redelijk niveau vergeleken met
voorgaande recessies, maar de trend is neerwaarts. De vooruitzichten voor
bedrijfsinvesteringen zijn dan ook zwak. Een expansief overheidsbeleid kan enige
verlichting brengen, maar in realistische zin is de bestedingsruimte beperkt gezien
de hoge overheidsschuld. De Japanse consument biedt wellicht een lichtpuntje.
Het consumentenvertrouwen daalde diep als gevolg van de oplopende inflatie.
Dit kan wellicht wat aantrekken door de inmiddels sterk gedaalde grondstof- en
voedselprijzen. De arbeidsmarkt is ook nog steeds relatief krap, mede door de
pensionering van oudere werknemers en een beperkte toestroom van jongeren.

Figuur 15: Dalend producentenvertrouwen Japan
nog op redelijk niveau in Japan

Figuur 16: Japanse banken terughoudender met krediet,
maar nog aanwezig
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Al deze factoren kunnen de private consumptie ondersteunen, maar op korte
termijn moeten we niet al te hard rekenen op positieve verrassingen.

China op een tweesprong
De wereldwijde groeivertraging laat ook China niet ongemoeid. Wij verwachten dat
de economie in 2009 met 7,5% zal groeien (na gemiddeld 10% in de afgelopen
jaren), maar de risico’s zijn nog steeds neerwaarts. De autoriteiten hebben laten
doorschemeren dat een groeicijfer onder de 8% kan leiden tot sociale onrust en
zullen zich dan ook genoodzaakt zien in te grijpen. Hierbij is het de vraag of zij
ervoor kiezen de investeringen en export te blijven stimuleren, of dat zij zich nu
gaan richten op het onbenutte potentieel van de binnenlandse vraag.
In het derde kwartaal van 2008 vertraagde de groei naar 9% terwijl deze in het
eerste halfjaar van 2008 nog uitkwam op 10,4%. Wij verwachten dat deze neergang
zich gedurende de prognoseperiode zal handhaven. Ten eerste zal de wereldwijde
groeivertraging leiden tot een lagere exportgroei. Ten tweede nam de industriële
productiegroei af van 16% op jaarbasis in juni tot 8,2% in oktober onder invloed van
hogere productiekosten, waardoor producenten minder geneigd zijn de productie
uit te breiden. En ten derde koelt de vastgoedsector snel af vanwege een restrictief
vastgoedbeleid van de overheid, bedoeld om de zeepbel op de huizenmarkt een
halt toe te roepen. De investeringen in vastgoed, in het eerste halfjaar van 2008 nog
goed voor 26% van de totale investeringen in vaste activa, staan onder sterk
neerwaartse druk.
Het stijgingstempo van zowel de consumenten- als de producentenprijzen is
recentelijk duidelijk afgenomen. Dit verruimt de beleidsmogelijkheden voor de
autoriteiten om een harde landen van de economie af te wenden. De komende
maanden zal de inflatie verder dalen als gevolg van lagere grondstofprijzen en de
afkoelende conjunctuur.

Figuur 17: Groeiverwachting China

Figuur 18: Inkoopmanagersindex (PMI) China
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De centrale bank heeft nog voldoende ruimte om een verdere tariefsverlaging door
te voeren. Eerder voerde zij vanaf september al een reeks verlagingen door met 189
basispunten tot 5,58%. Verder schafte zij het systeem van kredietquota af. Het
verwijderen van deze storende factor betekent een aanzienlijke stimulans voor de
kredietverlening aan de private sector.
Ook de overheidsfinanciën bieden ruimte om de economie te stimuleren. In 2007
bedroeg de Chinese overheidsschuld slechts 18,4% van het BBP en was er een
budgetoverschot van 0,7% BBP. Tegen deze achtergrond kondigde het Chinese
kabinet op 9 november een zeer uitgebreid fiscaal stimuleringspakket af ter waarde
van USD 586 miljard in de komende twee jaar. Het plan omvat in grote lijnen een
verhoging van de uitgaven voor (en activiteiten in) publieke werken, sociale
zekerheid en belastinghervorming. Overigens betreft dit een bruto bedrag, veel van
de uitgaven zat al in de pijplijn. De omvang van de netto-impuls is nog niet bekend.
Het wisselkoersbeleid van de overheid dient niet uitsluitend ter ondersteuning van
de exportsector, maar ook om de kosten te minimaliseren die gepaard gaan met het
steriliseren van de toestroom van “hot money” of flitskapitaal (groei van de valutareserves die niet kan worden verklaard door netto-export en directe investeringen).
De renminbi (yuan) is ten opzichte van de dollar zo’n 21% in waarde gestegen sinds
de koppeling in juli 2005 werd losgelaten, wat van valutaspeculatie een makkelijke
“one-way bet” maakte.

Belangrijke beleidskeuzes
De overheid gaf onlangs toe dat de groeivertraging scherper is dan wenselijk.
De focus van het economische beleid is dienovereenkomstig verschoven van het
bestrijden van inflatie naar het in stand houden van stabiele en solide groei.
Het is duidelijk dat de overheid zowel het vermogen als de bereidheid heeft om de
economische neergang op de korte termijn effectief het hoofd te bieden. Hiertoe
heeft zij onlangs een zeer fors stimuleringspakket afgekondigd. Bovendien zijn

Figuur 19: Consumenteninflatie en groei M2

Figuur 20: Kosten van steriliseren ‘hot money’
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aanvullende budgettaire maatregelen noodzakelijk omdat het doorwerkingsmechanisme van de doorgevoede renteverlagingen nog steeds zwak is. Oftewel, de
renteverlagingen van de PBoC zullen nauwelijks leiden tot meer bankleningen aan
huishoudens en het midden- en kleinbedrijf (mkb).
Wij zijn echter geen voorstander van het huidige wisselkoersbeleid. De renminbi is
getuige het grote Chinese handelsoverschot nog steeds ondergewaardeerd. Juist in
de economische neergang kan China echter sterker dan andere landen profiteren
van haar lage productiekosten. Bovendien ontmoedigt een goedkope munt de
binnenlandse consumptie, omdat de prijs van importgoederen relatief hoog is.
De kernvraag is of de overheid op de middellange termijn wel genoeg banen kan
creëren als de mondiale economische vooruitzichten verslechteren. Daarbij staat
China door haar overmatige afhankelijkheid van de externe vraag bloot aan
verhoogde kwetsbaarheid voor externe schokken, waardoor de volatiliteit van de
groei groter is. Wat opvalt, is dat het stimuleringspakket sterk is gericht op het
bevorderen van de binnenlandse vraag. Een waardestijging van de renminbi in 2009
zou een welkome aanvulling op deze beleidsmaatregelen zijn.

Chinees wisselkoersbeleid koersvast
China is dus niet immuun voor de gevolgen van de financiële crisis en de wereldwijde recessie. China zal deze klap zeker voelen, maar een relatief afgeschermde
binnenlandse vraag gecombineerd met een expansief overheidsbeleid vormt een
stevige buffer.
De Chinese beleidsmakers streven op de lange termijn naar een verdere liberalisering van het wisselkoersregime. Om dit te bereiken, moeten zij echter eerst
afrekenen met een aanzienlijke onderwaardering van de Chinese munt. Het tempo
waarin beleidsmakers deze onderwaardering op de schop nemen, hangt uiteraard
samen met de actuele economische situatie, maar is op grote lijnen niet aan veran-

Figuur 21: REER en handelsoverschot

Figuur 22: Stevige inhaalslag EUR/CNY
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dering onderhevig. Gedurende de Aziatische crisis van 1997-98 weerstonden beleidsmakers de verleiding om de yuan te devalueren. In de jaren daarna verwezen politici
regelmatig naar deze standvastigheid als bewijs van hun goede bedoelingen. Ook
nu denken wij dat Chinese beleidsmakers genegen zijn om vast te houden aan de
langetermijndoelstellingen, en zodoende politieke goodwill op te bouwen voor de
toekomst. Geruchten over een eventuele depreciatie van de yuan lijken ons dan ook
ongegrond.
De focus van beleidmakers ligt in eerste instantie nog steeds primair bij de waarde
van de yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar, waar wij voor volgend jaar een
beperkte appreciatie van 3% voorzien tot 6,60. De yuan zal een stuk sterker in
waarde stijgen ten opzichte van de euro - wij gaan uit van een appreciatie met
bijna 10% tot circa 7,90 eind 2009.

Somberheid troef in Groot-Brittannië
De Britse economie wist de dans te ontspringen in de periodes van de internetbubbel, 11 september 2001 en de oorlog in Irak, waar zij alle doorheen kwam
zonder terug te vallen naar negatieve groei. Echter, na 63 opeenvolgende kwartalen
van economische groei treft zij dan toch een fors obstakel op de weg. Het derde
kwartaal van 2008 is het zwakste kwartaal sinds het vierde kwartaal van 1990
gebleken. Sterker nog: de verslechtering in economische activiteit tussen 2007 en
2008 was in geen enkel ander G7 land beter zichtbaar dan in het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat, nadat de economie in 2008 voor het eerst sinds 1991 een
jaarlijkse krimp laat zien, de vooruitzichten voor 2009 ronduit somber zijn. Wij
verwachten een krimp van ongeveer 1,5% van het BBP.
Tegen de achtergrond van snel stijgende werkloosheid, flinke schulden van
consumenten en een hoog begrotingstekort van de overheid, zullen beleggers op
hun hoede blijven voor wat betreft het VK. Bovendien zal het begrotingstekort van de

Figuur 23: Huizenprijzen Verenigd Koninkrijk

Figuur 24: Dollar-index (effectief) voor volatiliteit in valutamarkt
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overheid een test worden voor de bereidheid van beleggers om dusdanig grote
uitgiftes van staatspapier te kopen. Groot-Brittannië heeft verder te maken met een
aantal problemen die we ook in de VS terugvinden. Het belangrijkste voorbeeld
hiervan is de inzakkende onroerend goed markt, die haar weerslag heeft op de
vermogens van particulieren. Desondanks denken wij dat de enorme versoepeling
van het monetaire beleid (dat dreigt de officiële rentetarieven in de loop van volgend
jaar onder het historische niveau van 2% te brengen), samen met de gelijktijdige
budgettaire stimulering, zullen zorgen voor een stabilisatie van de economie. Maar
ook al ziet het ernaar uit dat de groei in het vierde kwartaal van 2009 weer boven nul
komt, de economische activiteit blijft waarschijnlijk nog behoorlijk achter bij de trend.
Dit komt niet in het minst doordat consumenten, in elk geval tijdelijk, zullen besluiten
prioriteit te geven aan het repareren van hun vermogenspositie. Wij houden er
rekening mee dat het monetaire beleid nog verder zal worden versoepeld om de
risico’s voor de reële economie het hoofd te bieden, maar dit kan natuurlijk alleen
plaatsvinden in een omgeving van beheerste inflatie. Nu de inflatie in het grootste
deel van 2008 boven de door de Bank of England nagestreefde bandbreedte van
1-3% is uitgekomen, zorgt dit voor aanzienlijke basiseffecten. In combinatie met een
behoorlijke toename van de overcapaciteit zal dit de inflatiedruk flink doen afnemen,
waardoor de inflatie in 2009 aan de onderkant van de bandbreedte terecht zal
komen. Kortom: wij zitten inderdaad in een historisch unieke periode, waarin de
rentetarieven waarschijnlijk tot historische laagte worden aangepast, de inflatie
waarschijnlijk de bodem van de bandbreedte gaat testen en het VK de scherpste
daling in economische activiteit van alle G7 landen noteert. Desondanks zouden
monetair beleid en aanvullende fiscale stimulering moeten helpen een herstel in
V-vorm te bewerkstelligen. Tegelijkertijd zal het herstel richting 2010 nog niet overtuigend zijn en achterblijven bij de trend, aangezien consumenten niet bereid of niet
in staat zijn hun voormalige gedrag te hervatten.

Vertrouwen en liquiditeit bepalen gezicht kapitaalmarkten
Voor de kapitaalmarkten was 2008 zonder twijfel een van de meest bewogen jaren
in de naoorlogse periode. Ondanks de kredietcrisis liepen de obligatierentes in de
eerste helft van 2008 wereldwijd fors op, met name in de eurozone maar ook in de
VS. De redenen hiervoor waren de explosieve stijging van de grondstoffenprijzen en
daarmee samenhangende inflatieverwachtingen en de verhoging (of de dreiging
van verhoging) van de beleidstarieven van centrale banken in een aantal landen.
Maar de problemen bij Fannie Mae en Freddie Mac, het faillissement van een grote
Amerikaanse investeringsbank, de verheviging van de crisis en het besef dat de
wereldeconomie op een recessie afstevende, zorgden voor een complete ommekeer in de obligatiemarkt. De grondstoffenprijzen kwamen in de tweede helft van
2008 nog sterker naar beneden dan zij in het jaar ervoor omhoog waren gegaan,
waardoor inflatieverwachtingen, in het bijzonder voor de korte termijn, scherp
afnamen. Door toenemende angst voor een wereldwijde recessie gingen de
markten steeds meer rekening houden met renteverlagingen door centrale banken.
Daarnaast zagen we door de toegenomen turbulentie op de markten opnieuw een
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sterke voorkeur onder beleggers en andere marktpartijen voor (kortlopend)
schatkistpapier. De steeds verder afnemende liquiditeit in grote gedeeltes van de
kapitaalmarkt leidde tot een ‘vlucht’ in het meest liquide (meest verhandelde)
papier. Tussen begin juli en eind november kelderde het rendement op 2-jaars
Amerikaans en Europees staatspapier met respectievelijk 150 en 230 basispunten.
Dit alles ging gepaard met een buitengewoon hoge beweeglijkheid.
Het pijnlijke aanpassingsproces in de financiële sector zal ook gedurende 2009 het
beeld in de markten bepalen. De voorkeur voor overheidspapier zal dus naar
verwachting relatief hoog blijven. In een omgeving waar de inflatie snel afneemt, de
wereldeconomie te maken heeft met een forse afname van de groei, een groot
aantal industrielanden zich in recessie bevindt en waar centrale banken hun
beleidsrente verder verlagen (ECB, Bank of England) of voorlopig laag zullen houden
(VS, Japan), zullen de obligatierendementen naar verwachting laag blijven of zelfs
nog iets verder dalen. Dat geldt in het bijzonder voor het papier met looptijden van
één tot vijf jaar. Voor de swaprentes voorzien we een zelfde ontwikkeling, maar in
een wat scherpere vorm. Tegen het eind van 2009 zien wij een kentering, als de rust
op de markten wat terugkeert en de effecten van de monetaire en fiscale
beleidsmaatregelen een opwaarts effect op economieën en daarmee de
marktrentes gaan krijgen.
Een belangrijke vraag die zich aandient is wat de gevolgen zullen zijn van de
oplopende begrotingstekorten en schulden van overheden. In de VS heeft de
overheid forse bedragen toegezegd voor het (oorspronkelijk) opkopen van illiquide
activa van banken. Van het bedrag van $700 miljard voor het plan van minister
Paulson is echter steeds meer aangewend voor directe steun en Paulson heeft
recentelijk laten weten dat hij het hele opkoopplan wil laten varen. Zo wordt $250
miljard rechtstreeks aangewend voor kapitaalinjecties. Daarnaast zijn er reeds
honderden miljarden dollars gestoken in de ondersteuning van Fannie Mae en
Freddie Mac, verzekeraar AIG en in de versterking van de balans van de Federal
Reserve. Naar verwachting zal ook de Federal Deposit and Insurance Corporation,

Figuur 25: Rendement op kortlopend staatspapier

Figuur 26: Overheidsschuld
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door een toenemend aantal faillissementen onder regionale banken, in de komende
jaren een toenemend beroep op de overheid moeten doen om haar werk te
kunnen blijven uitvoeren. Na de budgettaire impuls van bijna $170 miljard in 2008
zal de nieuwe regering onder leiding van Barack Obama naar verwachting ook in de
komende periode met aanvullende maatregelen komen om de economie en de
huizenmarkt een steuntje in de rug te geven. Hoewel de totale impact van alle
maatregelen op de overheidsfinanciën moeilijk is in te schatten (zeker voor wat
betreft de steun voor de financiële sector), zou het begrotingstekort in de VS wel
eens kunnen verdubbelen. Financiering van alle plannen zal naar verwachting
grotendeels plaatsvinden door de uitgifte van overheidspapier. In Europa zorgen de
ingebouwde stabilisatoren voor een automatische toename van de begrotingstekorten. EU-leiders zijn al overeengekomen dat de huidige situatie exceptioneel is,
wat een flexibele interpretatie van de begrotingsregels mogelijk maakt. En ook in
Europa hebben overheden inmiddels ruime steun toegezegd aan de financiële
sector, terwijl steeds meer landen economische steunmaatregelen hebben
aangekondigd. Een toename van de staatsschuld kunnen de meeste landen wel
dragen. Maar omdat grote bedragen in korte tijd in de markt opgehaald moeten
worden, kan dat voor een opwaartse druk op de obligatierendementen zorgen. Wij
verwachten in ieder geval dat deze ontwikkeling het verschil tussen de swaprente
en obligatierendementen in het komende jaar zal doen afnemen. Maar ook in
absolute termen kan dit voor opwaartse druk in de rente zorgen. In historisch
perspectief zijn de kapitaalmarktrentes wereldwijd niet hoog te noemen. Zelfs in de
beginjaren van de Grote Depressie (waarbij sprake was van deflatie) kwam het
rendement op10-jaars Amerikaans staatspapier niet onder de 3%. Op moment van
schrijven noteren we 2,8% in de VS en 3,0% voor 10-jaars Duits overheidspapier.

Kredietmarkten: waarderingen uit het lood geslagen
Sinds de zomer van 2007 is een stijgende trend ingezet voor wat betreft het niveau
van kredietopslagen in de markten. Inmiddels bevinden kredietopslagen zich zelfs
op extreme hoogtes. In juni 2007 stond de gemiddelde opslag voor kredietwaardige
(‘investment grade’) bedrijven op 9 basispunten, terwijl er eind november 2008
maar liefst 166 basispunten op de schermen was af te lezen. Voor niet-kredietwaardige (‘speculative grade’) bedrijven zijn de kredietopslagen gestegen van 128
naar 760 basispunten over dezelfde periode. Dit zijn niveaus die een zeer hoog
percentage faillissementen impliceren voor de komende jaren. Deze niveaus
betekenen dat de markt er rekening mee houdt dat ongeveer 13% van alle
kredietwaardige bedrijven failliet zal gaan in de komende vijf jaar. Voor de nietkredietwaardige bedrijven bedraagt dat percentage zelfs 45%. Gedurende de
Grote Depressie hebben over de gehele periode 1929 tot 1940 ‘slechts’ 7,1%
(van het totaal) kredietwaardige bedrijven en 46% niet-kredietwaardige bedrijven
faillissement aangevraagd. Het grote verschil met toentertijd is dat overheden en
centrale banken nu het belang inzien van tijdig en adequaat ingrijpen om zo een
eventuele langdurige recessie te voorkomen. Wij denken dan ook dat kredietopslagen gedurende 2009 uiteindelijk weer zullen dalen. Op korte termijn blijft er
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verkoopdruk vanuit financiële instellingen die hun ‘investment books’ proberen te
liquideren. Een grote onbekende factor in dit verband is de invloed van hedgefondsen. De stijging in beheerd vermogen, het speculeren met geleend geld en
het feit dat deze partijen veel actiever zijn qua handel hebben ertoe geleid dat
hedgefondsen een steeds grotere rol zijn gaan spelen in de afgelopen jaren. Maar
gedurende de laatste kwartalen hebben hedgefondsen over het algemeen geen
goede resultaten geboekt. Als gevolg hiervan hebben zij in het laatste kwartaal van
2008 een grote afname gezien van het beheerd vermogen. Naar schatting is het
totale vermogen dat zij beheren afgenomen van 3.300 miljard aan het begin van
2008 tot 2.740 miljard US dollar in het derde kwartaal van 2008. Voor de komende
kwartalen wordt verdere uitstroom verwacht, wat zich vertaalt in opwaartse druk op
de kredietopslagen. Bovendien geldt dat hedgefondsen in veel gevallen handelen
met geleend geld en dat dit in de afgelopen jaren medeverantwoordelijk was voor
een grote vraag naar kredietgerelateerde producten en voor lagere kredietopslagen.
Nu zij verliezen boeken, werkt het mechanisme de andere kant op: de verkoopdruk
en de druk op hogere kredietopslagen is toegenomen. Wij verwachten dat dit
vooral in het begin van 2009 een rol zou kunnen spelen.

Verdere dip in aandelenmarkt nog niet uit te sluiten ondanks
lage waarderingen
Wat geldt voor de markt voor bedrijfsobligaties lijkt inmiddels ook van toepassing
op de aandelenmarkten. In de eerste fase van de kredietcrisis (tot eind 2007) leken
aandelenbeleggers nog van mening dat de crisis en haar effecten grotendeels aan
niet-financiële ondernemingen voorbij zou gaan, maar met de toenemende zwakte
in de Amerikaanse economie, en helemaal met de financiële schokgolf van
afgelopen zomer, is het vertrouwen volledig weggeslagen. Aandelenindices hebben
zwaar moeten inleveren. Eind november stond de brede Eurostoxx index 47% lager
ten opzichte van haar beginstand in 2008, voor de Amerikaanse S&P500 index was
dit 40%. De Nederlandse AEX-index raakte medio november het niveau van 227 aan,

Figuur 27: 10-jaars swaprentes

Figuur 28: Kredietopslagen Europees bedrijfspapier
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een niveau dat we eerder zagen begin 1996. Analisten hebben hun vooruitzichten
voor de winstgroei voor 2009 flink naar beneden bijgesteld en forse winstdalingen
in bepaalde sectoren liggen in het verschiet – zeker nu de recessie in zowel de VS
als de eurozone een feit is. Maar tegelijkertijd stellen we vast dat aandelenmarkten
hier wel al op vooruit zijn gelopen. Feitelijk zijn waarderingen veel meer in lijn
gekomen met hun lange-termijn historische gemiddelden. Dit geldt zowel voor
relatieve waarderingen – zoals dividend rendementen in vergelijking met
obligatierendementen – als voor absolute maatstaven, zoals de koers-winstverhoudingen en de verhouding tussen aandelenkoersen en de boekwaarde van ondernemingen. De uitbundige jaren negentig lijken nu meer een uitzonderlijke periode
dan een verschuiving naar een nieuw regime. Onder de huidige marktomstandigheden is het afgeven van koersdoelen een hachelijke zaak en wij onthouden ons
hier dan ook van. De marktvolatiliteit en risicoaversie onder beleggers is nog
dermate hoog dat een nieuwe forse dip in de aandelenmarkten in de komende
kwartalen niet valt uit te sluiten. De wereldeconomie, en de financiële sector in het
bijzonder, bevinden zich immers in een periode van uiterst grote onzekerheid, zelfs
onbekend terrein. Vooralsnog is het scenario van een wereldwijde depressie niet
geheel uit te sluiten, ondanks de vele maatregelen van overheidswege.
Voorzichtigheid blijft op korte termijn dan ook geboden. Wellicht, echter, dat de
aandelenmarkten een voorzichtig herstel kunnen laten zien in de tweede helft van
2009. De aandelenmarkt is immers de markt waar bij uitstek het eerst geprofiteerd
kan worden van een nakend economisch herstel.
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Nederland

TIM LEGIERSE
NIELS VISSER

KENNIS & ECONOMISCH ONDERZOEK

Na de hoogconjunctuur
De Nederlandse economie liet in 2007 de top van de huidige economische
cyclus achter zich. De normale conjuncturele neergang van de economische
groei wordt in 2008 en 2009 fors versterkt door oplopende inflatie, de onrust
op de financiële markten en de gelijktijdige groeivertraging van de belangrijkste handelspartners. Dit jaar komt het reële bruto binnenlands product
(bbp) nog 2% hoger uit dan in 2007. Voor 2009 verwachten wij geen economische groei. Het niveau van de productie blijft per saldo steken op dat van
het eerste kwartaal van 2008.

Stilstand groei op hoog productieniveau
De Nederlandse economie heeft een aantal mooie jaren achter de rug. De groei van
het reële bruto binnenlands product was hoog en de werkloosheid nam af. Sinds
het begin van 2008 is de economische groei echter snel afgekoeld. In het tweede
en derde kwartaal bleef het bruto binnenlands product steken op het niveau dat in
het eerste kwartaal werd bereikt. Wij verwachten dat deze stagnatie van de groei tot
eind 2009 zal aanhouden. Daarbij is het zeer waarschijnlijk dat Nederland door een
recessie zal gaan, waarbij de economie gedurende twee kwartalen zal krimpen ten
opzichte van het kwartaal ervoor. Dat klinkt niet goed, maar is ook niet heel
bijzonder ernstig.
Voor we verder gaan met het schetsen van de matige vooruitzichten voor volgend
jaar is het verstandig om stil te staan bij het gunstige uitgangspunt van waaruit de
Nederlandse economie de toekomst betreedt. Wij verwachten dat het productievolume in 2009 even groot zal zijn als in 2008. Dat houdt in dat er in Nederland
volgend jaar evenveel goederen en diensten geproduceerd zullen worden als dit
jaar. Begin 2008 was deze productie op een niveau beland dat fors boven een
houdbaar niveau ligt (figuur 29). Deze houdbare productie is het niveau van het bbp
waarbij een zo groot mogelijk deel van de beroepsbevolking aan het werk is. De
belangrijkste begrenzer op de economische groei is de werkloosheid. Een te lage
werkloosheid zorgt ervoor dat lonen en prijzen flink stijgen waardoor de
concurrentiepositie verslechtert. Dit leidt tot een lagere exportgroei en daarmee tot
een afzwakking van de economische groei. De Nederlandse economie was eind
2007 hard op weg naar zo’n situatie van oververhitting. De werkloosheid kwam in
2008 weer in de buurt van het vorige laagtepunt in 2001, het aantal vacatures is nog
steeds historisch hoog en de loongroei is toegenomen. Een afname van de
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economische groei was dus te voorzien. Dat de afkoeling nu veel sneller gaat dan
we eerder dachten, neemt niet weg dat de Nederlandse economie tot halverwege
2009 een zeer hoog niveau van productie vol zal houden en dat de werkloosheid
zowel in historisch als in internationaal perspectief relatief laag zal zijn.
In 2008 valt de economische groei terug naar 2% van 3,5% vorig jaar (figuur 30).
De groei van het exportvolume valt flink terug en ook de toename in de overheidsbestedingen komt een stuk lager uit dan een jaar geleden. De consumptieve
bestedingen laten een beperkte afname van de groei zien. De verrassing komt in 2008
nog van de investeringen, die harder groeien dan in 2007. Dit is met name te verklaren
door een sterke groei in investeringen die maar beperkt gevoelig zijn voor de
conjuncturele ontwikkeling zoals groot vervoermaterieel en energiecentrales.
Voor 2009 verwachten we per saldo geen economische groei. Alleen de overheidsbestedingen zullen hoger uitkomen dan dit jaar. Private consumptie, investeringen,
en de uitvoer zullen alle in meer of mindere mate krimpen. Door de lagere binnenlandse bestedingen zal ook de import flink afnemen. Omdat de krimp van de import
sterker is dan die van de export levert de buitenlandse handel volgend jaar per
saldo toch een positieve bijdrage aan de economische groei.

Werkloosheid bereikt laagtepunt
Door de hoge economische groei van de afgelopen jaren is de werkloosheid in het
derde kwartaal van 2008 met 3,8% op een bijzonder laag punt aangekomen.
Hoewel dit nog hoger is dan het vorige laagtepunt van 3,2% in 2001 is wel duidelijk
sprake van een krappe arbeidsmarkt. Het huidige lage niveau van werkloosheid ligt
onder de geschatte evenwichtswerkloosheid. Van de mensen die nog werkloos zijn,
zit een deel tussen twee banen in. Een ander deel van de werklozen heeft arbeids-

Figuur 29: Conjunctuurcyclus

Figuur 30: Bijdragen aan de economische groei
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kwalificaties die onvoldoende aansluiten op de wensen van werkgevers. Dit is
duidelijk zichtbaar in het aantal vacatures. Vanaf 2007 is het aantal vacatures al weer
net zo hoog als tijdens de vorige periode van krapte (figuur 31).
We verwachten dat het laagste punt van de werkloosheid in het vierde kwartaal van
2008 heeft gelegen. Daarna kan de werkloosheid, in navolging op de tot stilstand
gekomen economische groei, weer gaan oplopen. De eerste signalen van het
omslagpunt zien we in de ontwikkeling van het aantal nieuw ontstane banen. Het
tempo van de werkgelegenheidsgroei is al sinds de zomer van 2007 aan het
afnemen (figuur 32). We verwachten voor 2008 een gemiddelde toename van de
werkgelegenheid van 11⁄2%. Voor 2009 voorzien wij een lichte krimp. Zodra de
werkgelegenheid minder hard groeit dan de aanwas van de beroepsbevolking,
stijgt de werkloosheid. We verwachten dan ook dat de werkloosheid vanaf nu weer
gaat stijgen. Eind 2009 zal ruim 5% van de beroepsbevolking op zoek zijn naar werk.

Inflatie blijft nog even hoog
Terwijl de inflatie volgend jaar wereldwijd snel afneemt als gevolg van sterk
gedaalde grondstoffenprijzen en de laagconjunctuur zal de geldontwaarding in
Nederland eerst nog een stapje omhoog maken. Voor deze afwijkende ontwikkeling
zijn twee verklaringen. De eerste is de specifieke doorwerking van de olieprijs in de
Nederlandse consumentenprijzen (box 5). Dit zorgt er voor dat de Nederlandse
inflatie in januari een flinke sprong omhoog zal maken maar in juli 2009 ook weer
fors naar beneden zal komen. Daarnaast zorgt de krappe arbeidsmarkt er voor dat
de loongroei volgend jaar nog tamelijk hoog zal blijven terwijl de economie niet
meer groeit. Door de stilstand van de productie en de vertraagde reactie van de
werkgelegenheid zal de productiviteit van werknemers afnemen waardoor de
loonkosten per eenheid product stijgen. De hoge loonstijgingen van dit en volgend
jaar vertalen zich volgend jaar nog in een hogere kerninflatie. Per saldo verwachten
wij voor dit jaar een gemiddelde inflatie van 21⁄2%, gevolgd door 23⁄4% in 2009.

Figuur 31: Vacatures

Figuur 32: Nederlandse arbeidsmarktdynamiek
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BOX 5: Over de wonderlijke relatie tussen de olieprijs en de Nederlandse inflatie
De afgelopen anderhalf jaar werd gekenmerkt door grote
bewegingen in de prijzen van olie en voedsel. In de tweede
helft van 2007 en de eerste helft van 2008 stegen de prijzen
van deze grondstoffen zeer fors, om in de tweede helft van
2008 weer even spectaculair te dalen. Deze ontwikkelingen
hebben wereldwijd tot fors hogere inflatie geleid. In vergelijking met de gemiddelde inflatie in de eurozone is de
stijging van de inflatie in Nederland tot nu toe relatief beperkt
geweest en kwam zij bovendien laat op gang (figuur 33).
De verklaring voor dit afwijkende patroon van de inflatie ligt
in het effect van de olieprijs op de Nederlandse prijzen voor
autobrandstoffen en energie (elektra en gas).
Brandstofprijzen volgen de olieprijs met een geringe
vertraging, maar de procentuele verandering is slechts een
kwart van de verandering in de olieprijs. Halverwege 2008 was
een vat olie in euro’s ruim 60% duurder dan een jaar eerder.
Autobrandstoffen werden in dezelfde periode 15% duurder.
Dit aanzienlijke verschil wordt veroorzaakt door het grote
aandeel accijns in de brandstofprijzen. Accijns is een heffing
van een vast bedrag. Terwijl het belastingvrije deel van de
prijs met de olieprijs meebeweegt blijft dit belastingdeel
constant waardoor de totale prijs minder heftig fluctueert.
De energierekening (gas en elektriciteit) van huishoudens
reageert met een flinke vertraging op ontwikkelingen in de
prijs van olie. Dit komt door de gewoonte van energie-

De hierboven beschreven relatie tussen de olieprijs en de
prijzen van autobrandstoffen en energie heeft een sterke
invloed op de Nederlandse inflatie. Figuur 34 geeft de
Nederlandse inflatie weer met daarin de bijdragen van
voedsel, brandstoffen en energie. Van september 2007 tot
oktober 2008 heeft de brandstofprijs positief bijgedragen aan
de inflatie. Nu de olieprijs zo hard gedaald is en wij slechts
een beperkte stijging verwachten tot het einde van volgend
jaar, zullen autobrandstoffen tot ver in 2009 een neerwaarts
effect hebben op de inflatie. De energieprijs heeft pas sinds
de verhoging van de energienota’s van afgelopen juli een
positieve bijdrage aan de inflatie geleverd. Door de verdere
verhoging van de prijs voor gas en elektra zal dit in de eerste
helft van volgend jaar zo blijven. Pas in de tweede helft van
volgend jaar zal ook de energierekening de inflatie naar
beneden brengen.

Figuur 33: Europese en Nederlandse inflatie

Figuur 34: Bijdragen aan Nederlandse inflatie
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bedrijven om de prijzen slechts twee keer per jaar, in januari
en juli, aan te passen. Een hogere olieprijs in een gegeven half
jaar leidt daardoor pas in de zes maanden erna tot een hogere
energierekening. Dat dit geen wet van Meden en Perzen is,
bleek in januari 2008. Hoewel de olieprijs in de tweede helft
van 2007 fors gestegen was, bleef een verhoging van de
energierekening uit. In juli kwam deze alsnog. En hoewel de
olieprijs sindsdien fors is gedaald, hebben de energiebedrijven al aangegeven dat er in januari 2009 nog een
verdere inhaalslag gemaakt zal worden.
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Consument is al somber voordat het echt moeilijk wordt
Als we naar de harde cijfers kijken van de factoren die de consumptie beïnvloeden,
krijgen we een gemengd beeld. De consument krijgt een steuntje in de rug door
plannen van het kabinet om in 2009 met lastenverlichting voor een kleine
verbetering van de koopkracht te zorgen. Wel zal een deel van deze lastenverlichting teniet worden gedaan door herstelplannen van pensioenfondsen (zie box 6).
De nog altijd krappe arbeidsmarkt zorgt in 2009 nog voor een flinke loonstijging.
Daarnaast komt de inflatie wat lager uit dan eerder verwacht, waardoor er van de
nominale loonstijging meer overblijft voor consumptie of besparingen. Maar door
het grillige verloop van de inflatie is dit gunstige effect op de koopkracht pas in de
tweede helft van 2009 goed te merken. De dalende werkgelegenheid maakt echter
dat een aantal mensen niet zal kunnen profiteren van hogere lonen. Hogere
werkloosheid zal de consumptiegroei afremmen. Per saldo bieden de arbeidsmarkt
en de loonvorming geen al te ongunstig plaatje voor de consumptieve
bestedingen.
De consument is gedurende het afgelopen jaar steeds negatiever geworden. Het
consumentenvertrouwen begon in september 2007 voor het eerst sterk te dalen.
De voortdurende daling wekte aanvankelijk vooral verbazing omdat de economie in
de tweede helft van 2007 en de eerste maanden van 2008 nog zeer hard groeide en
de werkloosheid gestaag daalde. Het consumentenvertrouwen heeft normaal
gesproken een vrij sterke correlatie met de werkloosheid (figuur 35). Op dit moment
is dat verband er echter niet. De daling van het vertrouwen is het afgelopen jaar dus
niet door slechte economisch prestaties veroorzaakt. We moeten daarom concluderen
dat al het negatieve nieuws over de kredietcrisis hiertoe heeft geleid. De daling die
normaal gesproken het gevolg is van lagere economische groei en oplopende
werkloosheid, hebben we dus nog voor de boeg. Dit geeft aanleiding om te
verwachten dat het consumentenvertrouwen in 2009 wel eens tot zeer lage niveaus
kan zakken. Het lage vertrouwen zal de consument behoedzamer maken. De
consument zal daardoor een groter deel van zijn inkomen sparen, waardoor de

Figuur 35: Werkloosheid en consumentenvertrouwen

Figuur 36: Consumentenvertrouwen en beurskoers
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consumptie afneemt. Deze spaarreflex, hoewel op het niveau van het individu
begrijpelijk en verstandig, pakt zeer slecht uit voor de economie als geheel.
Het consumentenvertrouwen heeft het afgelopen jaar wél gelijke pas gehouden
met de ontwikkelingen van de aandelenbeurzen. Vanaf 1 januari 2008 tot half
november is de AEX-index met zo’n 50% gedaald. Ten opzichte van de koerspiek in
oktober 2007 is de index zelfs meer dan gehalveerd. Consumenten die aandelen
bezitten, hebben hun vermogen hierdoor behoorlijk zien slinken. Deze vermogensverliezen zullen een negatief effect hebben op de consumptiegroei.
Veel vermogen in ons land is opgespaard via pensioenfondsen. Net als particulieren
hebben ook de pensioenfondsen hun belegde vermogens sterk zien slinken (box 6).
Dit zal de koopkracht van de consument via twee kanalen raken. Omdat de indexatie
van de pensioenuitkeringen laag of zelfs nul zal zijn, dreigen ouderen er in koopkracht op achteruit te gaan. Werknemers zullen hogere pensioenpremies moeten
gaan betalen waardoor ook hun vrij besteedbaar inkomen lager uit zal vallen.
Per saldo verwachten wij dat het consumptievolume in 2009 met 1⁄2% procent zal
krimpen.

Exportvolume daalt na kwart eeuw onafgebroken groei
De groei van de wereldeconomie valt volgend jaar fors terug. Een groot aantal van
onze belangrijkste handelspartners (box 7) zal zelfs te maken krijgen met een krimp

BOX 6: Over de pensioenfondsen en onze koopkracht
Nederland mag met recht trots zijn op zijn pensioenstelsel.
Dankzij onze verplichte deelname aan kapitaalgedekte
pensioenregelingen is een groot deel van onze pensioenen
gedekt door spaargelden en beleggingen. Wie veel heeft, kan
echter ook veel verliezen. Door de daling van beurzen en
grondstofprijzen hebben pensioenfondsen de waarde van hun
beleggingen fors zien verminderen. Nout Wellink, president
van De Nederlandsche Bank (DNB), gaf in november aan dat de
gemiddelde dekkingsgraad gedaald is tot 109.
Een waarde lager dan 100 geeft aan dat er meer aan
pensioenen is toegezegd dan dat er in kas is. Om dit te
voorkomen moeten pensioenfondsen van DNB streven naar
een dekkingsgraad van 130. Bij een dekkingsgraad lager dan
105 moet een herstelplan ingediend worden. De fondsen die
dit aangaat, hebben van DNB tot 1 april 2009 de tijd gekregen
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om dit plan te schrijven en in te dienen. Lagere of zelfs geen
inflatie-indexatie van de uitkeringen en de pensioenaanspraken
en verhoging van de premies voor werkgevers en werknemers
zullen vaste onderdelen van deze plannen zijn. Ook de fondsen
die nog niet onder de 105 zijn gezakt, zullen deze instrumenten
gebruiken om de dekkingsgraad te verbeteren.
Dit merkt iedere werknemer en gepensioneerde in zijn
portemonnee. Gepensioneerden omdat hun pensioen niet
meegroeit met de inflatie, waardoor ze er in reële koopkracht
op achteruitgaan. Werknemers in eerste instantie vooral
doordat zij een groter deel van het inkomen aan pensioenpremie moeten betalen. Dit is geen goed nieuws voor de
consumptie. Maar op ons pensioenstelsel, met nog steeds
zo’n 600 miljard euro aan opgebouwd vermogen, mogen we
nog altijd trots zijn.
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van de economie. Deze landen zullen daardoor minder importeren waardoor onze
exportmarkt (de som van alle importen van onze handelspartners) zal krimpen
(figuur 38). We verwachten dat het uitvoervolume volgend jaar voor het eerst sinds
1982 zal dalen. De huidige wereldwijde gelijktijdige terugval in de economische
groei zorgt ervoor dat zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer
het zwaar te verduren krijgen.
Behalve de omvang van de exportmarkt spelen de relatieve kosten van onze
producten een belangrijke rol. Nederland gaat 2009 in met een nog altijd krappe
arbeidsmarkt. En hoewel de vakbonden beloofd hebben de looneisen te zullen
matigen, zal de loongroei in Nederland waarschijnlijk hoger uitkomen dan in de ons
omringende landen, die al te kampen hebben met een oplopende werkloosheid en
een zwaardere terugval in de economische groei. Dit zal de Nederlandse

BOX 7: Over goede buren (en verre vrienden)
Voor een kleine open economie als Nederland wordt de
conjuncturele ontwikkeling sterk beïnvloed door de
economische ontwikkeling in andere landen. Ongeveer een
derde van onze productie gaat naar het buitenland. De groei
van de uitvoer is daardoor een belangrijke factor voor de
Nederlandse economische groei. Het overgrote deel van de
export bestaat uit goederen (tabel 3). Deze goederen
verkopen we voor het overgrote deel in Europa. Bij de export
van diensten is Europa iets minder dominant, maar maakt het
nog altijd meer dan de helft van de export uit. Na jaren van
globalisering zijn de directe buren nog altijd onze grootste
klanten. Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk zijn
samen goed voor 40% van onze exportmarkt.

Tabel 3: Nederlandse export naar bestemming (2006)

In de ontwikkeling van de goederenexport valt met name de
sterke groei van de uitvoer naar Oost-Europa op. In de eerste
jaren van deze eeuw had deze regio een aandeel in onze
uitvoer van minder dan 4%. Inmiddels is dit opgelopen tot
meer dan 7,5%. In figuur 37 is te zien dat de uitvoergroei naar
Oost-Europa in de afgelopen jaren dan ook flink heeft
bijgedragen aan de totale uitvoergroei van goederen. Het
grote belang van onze buren en de rest van Europa voor de
groei van onze exporten is hier eveneens evident. In de eerste
helft van 2008 hebben de buren een al te sterke krimp van de
uitvoer voorkomen. Maar door de slechtere economische
vooruitzichten voor deze belangrijke handelspartners zullen
de Nederlandse exporteurs het voorlopig niet alleen zonder
verre vriend, maar ook zonder goede buur moeten doen.

Figuur 37: Bijdragen regio’s aan NL exportgroei goederen
% groei uitvoer goederen t.o.v voorgaande halfjaar en bijdragen in %-punt
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concurrentiepositie geen goed doen. De recente waardedaling van de euro ten
opzichte van de dollar biedt hier maar weinig compensatie. De Verenigde Staten
maken slechts een beperkt deel van onze exportmarkt uit (box 7). De effectieve
wisselkoers (gewogen naar het belang van de handelspartners) is in de periode dat
de euro ten opzichte van de dollar in waarde toenam slechts beperkt geapprecieerd.
De sterke euro van 2007 en begin 2008 heeft daardoor een beperkt negatief effect
gehad op de Nederlandse exportgroei. Dit betekent echter ook dat van de recente
waardedaling van de euro ten opzichte van de dollar geen wonderen verwacht
mogen worden.

Investeringen krimpen fors
In de eerste helft van 2008 waren ondernemers in de verwerkende industrie uitermate optimistisch. Het producentenvertrouwen bereikte een historisch hoog
niveau. Terwijl consumenten zich van slag lieten brengen door de problemen aan
de andere kant van de Atlantische Oceaan, hadden producenten nog alle
vertrouwen in de toekomstige productie. Het hoge vertrouwen kwam tot uiting in
hoge investeringsgroei. De groei van het investeringsvolume was vooral in het
tweede kwartaal zeer robuust. Maar in het derde kwartaal kwam de omslag, toen de
investeringen vrij abrupt krompen. Inmiddels is het producentenvertrouwen sinds
de piek van januari 2008 ook fors gedaald. Vooral de maanden september en
oktober lieten een ongekende verslechtering zien. Bedrijven zijn niet alleen minder
optimistisch geworden over de verwachte toekomstige productie. Ook het tot juli
2008 nog positieve oordeel over de orderontvangsten is in augustus en september
zeer sterk gedaald. Bovendien zagen ondernemers in de industrie de voorraden
toenemen. Gezien de slechte vooruitzichten hebben bedrijven alle reden om
minder te investeren. Door lagere groei bij onze handelspartners loopt de exportgroei sterk terug om, zoals eerder beschreven, volgend jaar te krimpen. De
consument zal volgend jaar ook minder willen uitgeven dan dit jaar. De totale vraag
zal dus afnemen en de bezettingsgraad zal, alhoewel nu nog steeds redelijk hoog
(figuur 39), vrij sterk gaan dalen.

Figuur 38: Groei exportmarkt en export

Figuur 39: Bezettingsgraad en investeringen
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Voor volgend jaar voorzien wij een zeer forse daling van de investeringen. Dit heeft
een aantal redenen. De normale conjuncturele afkoeling wordt nu namelijk versterkt
door hoge inflatie, de forse terugval in de groei van de wereldeconomie, en de
onrust op de financiële markten. De kredietcrisis maakt de financiering van nieuwe
investeringen via hogere risico-opslagen duurder. Deze risico-opslagen worden
berekend bovenop de risico-vrije rente op staatsleningen. Voor 2009 voorzien wij,
met name voor leningen met een korte looptijd, een wat lagere risico-vrije rente.
Daardoor kunnen de kosten van financiering iets dalen. Voor financiële instellingen
is het nog altijd lastig om financiering voor een wat langere termijn aan te trekken.
Banken hebben de kredieteisen de afgelopen tijd verder aangescherpt en zullen
volgend jaar extra alert zijn bij het verstrekken van kredieten.
Daar komt nog bij dat het hoge niveau van de investeringen in 2008 in de jaar-opjaargroei voor een negatieve echo zorgt. De hoge investeringsgroei in 2008 is mede
het gevolg van investeringen in grote niet-conjunctuurgevoelige projecten zoals
groot vervoermaterieel. Door het wegvallen hiervan in 2009 zal de terugval in de
conjunctuurgevoelige investeringen extra hard aankomen. Tot slot zorgt het lage
aantal transacties op de woningmarkt en een lager aantal op te leveren nieuwbouwwoningen voor een daling van de investeringen in woningen.

Kabinet goed voor nu, minder voor later
De Nederlandse overheid heeft tijdig en effectief ingegrepen om een systeemcrisis
in het financiële bestel te voorkomen. Het is zeer goed mogelijk dat de ingrepen
uiteindelijk geen grote kostenpost voor de belastingbetaler op zullen leveren.
Garanties op spaartegoeden tot 100.000 euro zullen samen met een grote pot geld
die klaarstaat voor herkapitalisatie van banken voldoende zijn om een beroep op
deze garanties te voorkomen. De herkapitalisatie van banken wordt gefinancierd
door staatsleningen. Hierdoor loopt de staatsschuld op. Door de vormgeving van de
kapitaalinjecties moeten deze investeringen uiteindelijk voldoende geld op kunnen
brengen om de rente te betalen en de aflossingen te doen die de staatsschuld weer
omlaag zullen brengen.
Na Prinsjesdag van 2008 hebben wij, net als in 2007, onze twijfels geuit over de
soliditeit van de gepresenteerde begroting. Daarbij zagen wij vooral risico’s voor het
behalen van het destijds berekende begrotingsoverschot. Tegenvallende gasbaten
als het gevolg van de sterk gedaalde olieprijs en tegenvallende belastinginkomsten
als gevolg van de conjuncturele tegenwind zorgen ervoor dat het voor 2009
geplande begrotingsoverschot inderdaad niet behaald zal worden. Door de
aangekondigde extra stimuleringsmaatregelen zal zelfs sprake zijn van een
aanzienlijk tekort.
Gezien de matige en vooral onzekere economische vooruitzichten hebben wij alle
begrip voor het voornemen van het kabinet om de geplande begroting onverkort
uit te voeren. De overheidsbestedingen dragen dan positief bij aan de economische
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groei en de reeds aangekondigde lastenverlichting houdt de koopkracht op peil.
Ook de extra stimuleringsmaatregelen zijn zeer welkom. Het is daarbij erg
bemoedigend dat stimuleringsmaatregelen door de landen van de EU tegelijkertijd
worden genomen. De prikkel voor individuele landen om niet mee te doen aan de
stimuleringsmaatregelen maar wel te profiteren van de acties van andere
overheden wordt weggenomen door de afspraken op EU-niveau. Het effect van de
maatregelen zal daardoor groter zijn.
Het omslaan van een gepland begrotingsoverschot van 1,2% naar een groot tekort
is voor de korte termijn begrijpelijk maar voor de langere termijn onwenselijk. Het
kabinet zal ervoor moeten waken dat de huidige noodzakelijke tekorten in betere
tijden meteen weer omgezet worden in forse overschotten op de begroting, om
alsnog het goede rentmeesterschap te betonen dat zij aan het begin van de
regeringsperiode aangekondigd heeft. Voor een deel zal dit vanzelf tot stand
komen. Bij betere economische tijden horen hogere belastinginkomsten. Bovendien
is een belangrijk onderdeel van de huidige economische stimulus de mogelijkheid
om vervroegd afschrijvingen te boeken en daardoor nu minder belasting te betalen.
Afschrijven kan echter maar één keer waardoor er in latere jaren juist hogere
belastinginkomsten van bedrijven zullen zijn. Voor het overige betekent het echter
dat het kabinet behoorlijk hard aan het werk zal moeten om de gewenste reductie
van de staatsschuld weer op de rit krijgen. Daarbij is bovendien veel politieke moed
nodig, want de weg naar herstel zal zeker bezuinigingen en lastenverzwaringen
omvatten. Impopulaire maatregelen dus die bovendien de economische opgang
zullen beperken. Dit is echter de toekomstige prijs die we moeten willen betalen
om nu de mogelijkheid van een diepe en langdurige recessie uit te sluiten.

Tabel 4: Kerngegevens Nederland
Volumemutaties in %

2007

2008

2009

Bruto binnenlands product

3,5

2

0

Particuliere consumptie

2,1

13⁄4

-1⁄2

Overheidsconsumptie

3,0

1

2

Private investeringen

4,9

6

-9

Uitvoer van goederen en diensten

6,5

41⁄4

-11⁄2

Invoer van goederen en diensten

5,7

51⁄4

-31⁄4

Inflatie

1,6

21⁄2

23⁄4

Werkloosheid (% beroepsbevolking)

4,5

4

43⁄4

Begrotingssaldo overheid (%BBP)

0,3

1

-2

Overheidsschuld (% BBP)

44,7

57

60

Saldo handelsbalans (%BBP)

8,5

73⁄4

81⁄2

Niveaus
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Verwachtingentabel
Kerngegevens

Reële BBP-groei (%)

Inflatie (%)

Werkloosheid (%)

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Wereld

4,9

3,9

2,3

3,9

6,1

2,7

-

-

-

VS

2,0

1,3

-0,9

2,6

4,4

1,6

4,6

5,7

7,3

Eurozone

2,6

1,0

-0,2

2,1

3,3

1,7

7,4

7,5

8,1

Japan

2,0

0,3

-0,1

-0,6

1,0

0,7

3,8

3,9

4,6

China

11,4

9,8

7,5

3,1

6,0

2,0

-

-

-

Verenigd Koninkrijk

3,0

0,8

-1,5

2,3

3,9

1,5

5,4

5,6

8,5

Nederland

3,5

2,0

0,0

1,6

21⁄2

23⁄4

4,5

4,0

43⁄4

Rentes

03/12/08

Q4-08

Q1-09

Q2-09

Q3-09

Q4-09

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00

3-maands interbancair

2,21

2,05

1,90

1,66

1,48

1,25

2-jaars swap

2,01

2,01

2,01

2,00

2,24

2,29

10-jaars swap

2,95

2,93

2,91

2,87

3,21

3,26

3,25

2,75

2,50

2,25

2,00

2,00

3-maands interbancair

3,79

3,57

3,07

2,49

2,51

2,55

2-jaars swap

3,02

3,00

2,90

2,97

2,95

3,20

10-jaars swap

3,52

3,56

3,61

3,87

3,84

4,00

Overnight

0,30

0,30

0,15

0,15

0,15

0,15

3-maands interbancair

0,95

0,28

0,25

0,25

0,25

0,25

2-jaars swap

0,91

0,80

0,65

0,70

0,75

0,75

10-jaars swap

1,39

1,50

1,30

1,40

1,50

1,55

Base rate

3,00

2,50

2,00

2,00

2,00

2,00

3-maands interbancair

3,84

4,20

3,00

2,50

2,25

2,35

2-jaars swap

2,87

3,50

2,85

2,70

2,63

2,70

10-jaars swap

3,68

4,35

4,10

4,03

4,28

4,50

03/12/08

Q4-08

Q1-09

Q2-09

Q3-09

Q4-09

Verenigde Staten
Fed funds

Eurozone
ECB refi

Japan

Verenigd Koninkrijk

Wisselkoersen
EUR / USD

1,26

1,28

1,25

1,23

1,22

1,20

EUR / JPY

117,4

125,4

126,3

126,7

126,0

125,2

EUR / GBP

0,86

0,83

0,82

0,81

0,80

0,79

USD / CNY

6,88

6,81

6,78

6,75

6,68

6,61

Bron: Rabobank
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www.rabobankvisie.com
Op www.rabobankvisie.com vindt u samenvattingen en conclusies van de ‘Visie op
2009’. Bovendien kunt u via deze site de integrale teksten van de Visie in PDF-vorm
downloaden.
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Actuele informatie en rapporten, niet alleen voor de Nederlandse economie als
geheel, maar ook voor de woningmarkt, specifieke regio’s, het MKB en de financiële
dienstverlening zijn op deze site te vinden. Daarnaast publiceren de onderzoekers
van Kennis en Economisch Onderzoek over thema’s van internationaal belang en
produceren zij diverse landenstudies.

www.rabotreasuryweb.nl
Deze site levert alle instrumenten om ontwikkelingen op de rente- en valutamarkt
te volgen. Real-time koersen en het laatste nieuws worden samengebracht met
actueel commentaar van onze analisten. De economen, marktanalisten en strategen
van de Rabobank presenteren hier hun analyses en verwachtingen voor de
internationale economie en mondiale financiële markten.

www.rabobank.com
De website voor onze grootzakelijke relaties, met informatie over onze organisatie
en onze producten en diensten.

www.rabobank.nl
De website voor consumenten en het midden- en kleinbedrijf. Informatie over onze
producten en diensten voor particulieren en bedrijven, met overzichten van de
lokale vestigingen. Met voor de sport- en kunstliefhebber bovendien veel aandacht
voor de Rabobank sponsorprojecten.
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Joost van den Akker
Allard Bruinshoofd
Elwin de Groot
Shahin Kamalodin
Jan Lambregts
Tim Legierse
Philip Marey
Jeremy Stretch
Niels Visser
Chien Wang

Click Communicatie, Utrecht

Drukwerk
De Hoog Grafische Diensten B.V., Oosterhout

Papier
Deze brochure is gedrukt met olievrije inkten op
PhoeniXmotion Xantur, een milieuvriendelijk
geproduceerde papiersoort.

Contactadres
Redactie
Wim Boonstra
Annelies Hogenbirk
Enrico Versteegh

Rabobank Nederland
Directoraat Kennis en Economisch Onderzoek
Telefoon: + 31 30 216 37 68
Fax: + 31 30 216 19 30
E-mail: L.R.Zadelhoff@rn.rabobank.nl

Afwerking figuren
Lennart de Waard

Projectmanagement
Anke Struijs

www.rabobankvisie.com

Disclaimer
De tekst van de Visie op 2009 is op 3 december 2008 afgesloten. Bij de totstandkoming is gebruik gemaakt van door ons betrouwbaar
geachte bronnen, zoals Reuters EcoWin, Bloomberg en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze gegevens zijn op zorgvuldige wijze in
onze analyses verwerkt. De economische groeivoorspellingen zijn gegenereerd met behulp van het werelddekkende econometrische
structuurmodel NiGEM. Rabobank Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geval, dat de in deze publicatie neergelegde
gegevens of prognoses onjuistheden bevatten. Gehele of gedeeltelijke overname is uitsluitend toegestaan met bronvermelding.
De informatie die Rabobank* in de Visie-documentatie of op of via haar websites verstrekt, is geen aanbod, beleggingsadvies of enige andere
vorm van financiële dienst. Deze door Rabobank verstrekte informatie is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen, maar voor de juistheid
of volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Het betreft algemene informatie die aan veranderingen onderhevig is.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Rabobank en alle andere aanbieders van informatie uit deze brochure en op hierin vermelde websites aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor de inhoud hiervan of voor informatie die op of via de sites wordt verstrekt. Rabobank aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de inhoud van de brochure of van sites die zij niet zelf onderhoudt en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar
de sites van Rabobank
De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en elk gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de
afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, vermenigvuldigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is
verplicht aanwijzingen van de Rabobank omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.
© December 2008 - *Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Nederland

42

|

Rabobank Visie op 2009 | De prijs van risico en schaarste

|

www.rabobank.com

