Mondiale economische
uitdagingen voorbij 2011:
Een historisch
perspectief
De recente wereldwijde recessie heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat de
aangeslagen westerse consumenten, vooral de Amerikaanse en de Britse, niet langer
in staat zijn de wereldeconomie vooruit te helpen. Ze zijn immers druk bezig hun
zaken financieel op orde te brengen. Na een heroïsche reddingsoperatie verlaten
ook overheden het toneel te midden van explosief stijgende staatsschulden en
toenemende zorgen in de financiële markten of overheden wel aan hun
betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Als enige overgebleven zijn de centrale
bankiers, die alle beschikbare middelen in de strijd werpen om de economie weer
op gang te krijgen. Maar ook zij raken in snel tempo door hun munitie heen. Daarom
moeten nieuwe spelers opstaan die als motor van mondiale groei kunnen fungeren.
Vorig jaar stelden we reeds dat de enige oplossing voor de kwakkelende
wereldeconomie is dat netto besteders minder gaan consumeren en landen die
netto sparen meer gaan consumeren (zie Rabobanks Visie op 2010: Globalisering op
een kruispunt). Door deze mondiale herbalancering zouden de werkloosheid en de
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staatsschuld in de ontwikkelde economieën kunnen dalen tot aanvaardbare niveaus
terwijl tegelijkertijd het deflatierisico afneemt. Ook profiteren de landen die nu per
saldo nog sparen dan van een beter houdbare groei die bovendien minder gevoelig
is voor schokken van buitenaf. Tot onze teleurstelling –maar niet echt tot onze
verrassing– bleek ons pleidooi aan dovemansoren gericht. Politici blijven na elke
G20-top ronkende communiqués publiceren zonder herstelmaatregelen te nemen.
Van de afgelopen financiële crises weten we dat uitstellen in de hoop terug te keren
naar business as usual uiteindelijk zelden haalbaar blijkt. Politici in de schulden
landen die te maken hebben met oplopende schulden en boze, werkloze kiezers
zouden vervolgens hun toevlucht kunnen nemen tot handelsbeperkende
maatregelen. En als we iets van de jaren dertig van de vorige eeuw hebben geleerd,
is het dat handelsbeperking een pril herstel juist alleen maar verzwakt. Daarom is
het moment aangebroken voor krachtige maatregelen. Wij hopen dat politici, vooral
die in de overschotlanden, doen wat echt nodig is.
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De wereldeconomie wankelt…
Nog niet zo lang geleden buitelden economen over elkaar heen om hun prognoses
voor de wereldeconomie naar boven bij te stellen. Zodra de ‘green shoots’ ter sprake
kwamen, begonnen marktpartijen te geloven in de theorie van Zarnowitz – hoe dieper
de recessie, hoe sterker het herstel (zie Sichel (1994), Wynne en Balke (1992) en IMF
(2010b) voor bewijzen van deze ‘terugveer’-hypothese). Beleidsmakers lieten zich
ook meeslepen in deze euforie. De OESO ging in haar economische vooruitblik van
mei 2010 zelfs zo ver een verkrapping van het monetaire beleid van de Federal
Reserve aan te bevelen.

Maar toen de aanwijzingen voor een afzwakkende wereldeconomie duidelijker
werden (zie figuur 39), realiseerden beleidsmakers en optimistische analisten zich
dat ze iets te overhaast waren geweest met het geven van het sein ‘brand meester’.
Halverwege 2010 werden de verwachtingen neerwaarts bijgesteld. Internationale
organisaties gaven geen zonnige prognoses meer voor de wereldeconomie. De secretaris-generaal van de OESO gaf enkelen maanden later (in september) trouwens toe
dat het herstel sterk aan momentum had verloren – veel sterker dan wat de organisatie een aantal maanden geleden voor mogelijk had gehouden. De OESO adviseerde
landen hun bezuinigingsmaatregelen uit te stellen als de groei verder zou afzwakken,
een complete ommezwaai.

Maar waarom werd men zo verrast door deze terugval? Naar onze mening was deze
niet meer dan normaal gelet op hoe economieën in het verleden hebben gepresteerd
na een ernstige financiële crisis. Helaas zijn deze geschiedenislessen in de jubelstemming over binnenkomende macro-economische gegevens te weinig op waarde
geschat.

Figuur 39: Tekenen verzwakking mondiale groei

Figuur 40: Onderbenutting nam sterk toe
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…na een krachtige eerste herstelfase?
De korte periode van herstel die we hebben doorgemaakt, was heel voorspelbaar. Zij
het dat het herstel sterker was dan verwacht. Forse inkrimping van de productie (zie
figuur 40) leidt immers vrijwel altijd tot een snelle opleving door een versnelde
voorraadopbouw. Zodra managers door krijgen dat de wereld niet ten einde loopt,
stoppen ze met het drastisch afbouwen van voorraden en worden deze juist weer
aangevuld. Een veel belangrijkere reden was echter dat beleidsmakers alle registers
opentrokken om langdurige economische malaise te voorkomen.

Beleidsmakers realiseerden zich tijdig dat niets doen zou worden afgestraft, zoals
we hebben geleerd van de VS tijdens de jaren dertig en van Japan in de jaren negentig.
Gelet op het negatieve verband tussen economische activiteit en oplopende besparingen/afbouw van schuld in de private sector (zie figuur 41), moesten overheden
ingrijpen om een depressiescenario af te wenden (zie figuur 42). Het laten oplopen
van de overheidsschulden en –tekorten was des te noodzakelijker omdat opkomende
landen de enorme vraaguitval van de ontwikkelde economieën onmogelijk in zo’n
kort tijdsbestek konden compenseren. Zo werden private problemen uiteindelijk
publieke lasten (Persaud, 2010).

Figuur 41: Private sector lost schulden af…
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De monetaire autoriteiten beseften dat verruiming van het begrotingsbeleid op
zichzelf niet volstaat om de totale vraag overeind te houden. De centrale banken
schoten daarom met een gecoördineerd optreden te hulp om het verruimde begrotingsbeleid aan te vullen. De slagvaardigheid en snelheid van de centrale banken in
antwoord op de crisis verdient alle lof omdat zij veel sneller reageerden dan de Bank
of Japan (BoJ) dat begin jaren negentig deed (zie figuur 43). Centrale bankiers zagen
ook in dat de ontwikkelde economieën eigenlijk een nog veel lagere beleidsrente
nodig hadden dan zij konden bieden (het monetair beleid werd beperkt omdat de
rente niet negatief kan worden). Tegen deze achtergrond besloten zij onconventionele maatregelen te nemen. Figuur 44 laat zien dat de schulden op de balans van de
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Fed, de Bank of England (BoE) en de ECB in enkele maanden explosief stegen, terwijl
de BoJ bijna een decennium nodig had om met maatregelen te komen voor kwantitatieve verruiming (QE).

Waarom de terugval?
De belangrijkste reden dat we desondanks nog niet terug zijn bij normaal is –kort
samengevat- dat de schuldafbouw in de private sector nog niet is voltooid. Wanneer
huishoudens en bedrijven diep in de schulden zitten en zij hun aandelen- en huizenbezit na het uiteenspatten van de zeepbellen zien dalen, moeten ze gaan sparen om
hun balansen te herstellen. Doordat de totale bestedingen als gevolg hiervan
afnemen, stijgt de werkloosheid en dalen de reële lonen. Dit werkt de schuldafbouw
tegen, waardoor het economisch herstel een langdurig proces wordt.

Bovendien moeten ook financiële instellingen bovenop de ook door hen geleden
vermogensverliezen verdere verliezen nemen door de economische neergang.1 De
kredietkraan zal dan ook pas weer open worden gedraaid als ook zij de eigen
balansen weer op orde hebben. Daar komt nog de onzekerheid bij over uiteenlopende nieuwe wetgeving, heffingen en regelgeving (zoals strengere kapitaaleisen
voor banken volgens Bazel III of het schrappen van eigen trading desks door de
Dodd-Frank Act in de VS) waardoor hun speelruimte nog verder wordt beperkt. Het
feit dat de financieringskosten van banken oplopen terwijl zij voor een ‘muur’ van
aflopende schulden staan (circa 4 biljoen dollar de komende 24 maanden) maakt de
pijn nog erger. Ten slotte kunnen banken niet langer rekenen op off-balance constructies om de kapitaalratio’s te versterken.
De ervaring van landen die in het verleden in een crisis verkeerden, leert dat recessies na een financiële crisis niet alleen dieper en langduriger zijn, maar ook dat het
herstel veel moeizamer verloopt. Uit 83 recessies in 21 landen (1970-2004) waarbij
13 verband hielden met een financiële crisis, concludeert Kannan (2010) dat het in

Figuur 43: Beleidsrente snel omlaag gebracht…
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Figuur 44: …aangevuld met QE
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recessies na een financiële crisis gemiddeld veel langer duurt voordat de productie
weer terugkeert naar het niveau van het vorige hoogtepunt. Figuur 45 laat zien dat
het Amerikaanse en Britse hersteltempo hoger ligt dan gemiddeld na financiële
crises. Niettemin verloopt het langzamer dan na ‘normale’ recessies. De groei in de
eurozone blijft echter wat achter bij het gemiddelde hersteltempo na een financiële
crisis. Op basis van vijf ernstige financiële crises sinds 1977 stellen Reinhart en
Reinhart (2010), hierna R&R, dat de gemiddelde groei na een financiële crisis in
ontwikkelde economieën met circa 1% afneemt vergeleken met het decennium vóór
de crisis.

Trage groei leidt vanzelfsprekend tot een forse stijging van de werkloosheid. R&R
laten zien dat de werkloosheid gemiddeld met 7%-punt stijgt van dal tot piek na
financiële crises en dat de werkloosheid vanaf die top gedurende vier jaar niet daalt
(figuur 46). Verder stellen de auteurs vast dat in tien van de vijftien door hen onderzochte gevallen de werkloosheid na een crisis nooit naar het niveau van vóór de
crisis terugkeerde - niet in het daaropvolgende decennium noch tot eind 2009. Dit
zou betekenen dat de dertig miljoen onfortuinlijken die sinds de crisis wereldwijd
hun baan kwijtraakten -van wie 18 miljoen in ontwikkelde economieën- de komende
jaren veel moeite zullen hebben om werk te vinden (zie figuur 47). De ILO verwacht
dat de werkgelegenheid in ontwikkelde economieën pas in 2015 weer op het niveau
van vóór de crisis zal liggen. Dat is dus acht jaar na het begin van de crisis.

Om een idee te krijgen van de omvang en de duur van het huidige proces van schuldafbouw, moeten we kijken hoe de krediet-BBP-ratio zich voor en na financiële crises
ontwikkelt. Tang en Upper (2010) tonen dat de totale (binnen- en buitenlandse)
krediet-BBP-ratio van de private sector gemiddeld 44 procentpunten stijgt vóór een
crisis en vervolgens met vrijwel dezelfde omvang (38 procentpunten) daalt na een
crisis (zie ook figuur 48). Figuur 49 laat zien dat de gemiddelde groei van de kredietBBP-ratio in de periode 1997-2007 voor de ontwikkelde economieën (59 procent-

Figuur 45: Het herstel is allesbehalve ‘normaal’
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punten) die van de afgelopen crises ruimschoots overtrof. Dus met de geschiedenis
als leidraad mogen we in de toekomst een vergelijkbare afname van de krediet-BBPratio verwachten. Tot nu toe vertonen echter alleen IJsland en de VS tekenen van
schuldafbouw. Hiervoor zijn drie verklaringen. Ten eerste kan de sterke afname van
het BBP in sommige landen (de noemer) de krediet-BBP-ratio hebben opgestuwd,
ook al nam het kredietvolume af. In het VK zien we bijvoorbeeld dat het aflossen van
schulden ook is begonnen omdat de schuldenlast van huishoudens ten opzichte van
het inkomen is afgenomen van 174% (eerste kwartaal 2008) tot 157% (eerste
kwartaal 2010). Ten tweede hebben beleidsmakers snel maatregelen getroffen om
giftige beleggingen af te schermen en het bankstelsel te herkapitaliseren, met name
in de eurozone en het VK (zie figuur 50). Dit had een positief effect op de kredietgroei.
Ten derde wordt het afbetalen van schulden vaak uitgesteld –tot meestal twee jaar
na de crisis (Mckinsey Global Institute, 2010)– en is dit al met al een langdurig proces
dat ongeveer zeven jaar in beslag neemt.

Toegegeven, een vraaggedreven daling van de krediet-BBP-ratio hoeft groei niet
per se te belemmeren. Helaas laat Kannan zien dat bedrijfstakken die zwaarder op
externe financiering leunen, over minder activa als onderpand voor een lening
beschikken, of waarin vooral kleinere bedrijven actief zijn, relatief trager groeien
tijdens het herstel na deze perioden. De conclusie luidt derhalve: kredietvoorwaarden spelen een belangrijke rol bij het beperken van het hersteltempo na een
recessie die verband houdt met een financiële crisis.

Groeimotoren: budgettaire consolidatie?
In april 2009 riepen de G20 op economische steun door overheden “te handhaven
tot het herstel stevig wordt gedragen door de private sector en sterker is verankerd”.
De problemen in Dubai en landen in de periferie van de eurozone brachten echter
een plotselinge stemmingsomslag teweeg. Binnen een paar maanden dankten de
geïndustrialiseerde landen hun budgettaire stimuleringsrecepten af en omarmden

Figuur 47: …dus slecht nieuws voor werkzoekenden
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zij een voorzichtig begrotingsbeleid, met de VS als enige uitzondering. Niet alleen
budgettaire stimulering werd in de ban gedaan, ook werden talloze bezuinigingsmaatregelen ingevoerd of aangekondigd in de hoop de overheidsfinanciën weer op
orde te krijgen. Het wonderlijke is evenwel dat veel landen dit plan van aanpak
hebben doorgevoerd tegen de achtergrond van een zwakke economie en een lage
rente.2 Uiteraard zal de tijd leren of de ambitieus geplande bezuinigingen en belastingverhogingen ook doorgang blijven vinden als het electoraat gedurende de trage
herstelfase bezuinigings- en hervormingsmoe wordt.

Beleidsmakers handelen niet alleen uit vrees voor de tucht van de financiële markten,
maar gokken er ook op dat de zwaar gefinancierde private sector op wonderbaarlijke wijze te hulp gaat schieten en de groei niet terugvalt. Twee argumenten ondersteunen deze gok. Ten eerste nemen de bestedingen van de private sector toe,
vooruitlopend op lagere belastingen in de toekomst. Dit gaat vanzelfsprekend alleen
op als huishoudens en bedrijven altijd naar de toekomst kijken, volkomen rationeel
handelen en onbeperkt toegang tot krediet hebben. Het tweede argument is dat
budgettaire consolidatie de verwachtingen van marktpartijen vastlegt en daardoor
leidt tot een daling van de risicopremie die de overheid over haar schuld moet
betalen. Dit zal op zijn beurt de rente voor de private sector drukken en daardoor
een positief effect hebben op de algehele economische activiteit. Dit middel werkt
wellicht alleen in een aantal zwaar getroffen landen in de periferie van de eurozone.
Zelfs dan kunnen de rentevoeten hardnekkig hoog blijven als zware bezuinigingsmaatregelen de economie zodanig verzwakken dat de gehele budgettaire consolidatie-exercitie haar doel voorbij schiet. In het merendeel van de ontwikkelde economieën zijn de rentevoeten al zeer laag.

Figuur 49: …en schuldafbouw nu?
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malaise terugdringen, dit resulteert in lagere groei. Figuur 51 geeft aan dat de pijn
van budgettaire consolidatie in feite verdubbelt op de korte termijn (1% productieverlies binnen twee jaar in plaats van 0,5%) wanneer de rentevoeten worden beperkt
door de nulgrens, zoals momenteel het geval is. In de simulaties waar de ondergrens
van 0% rente van toepassing is en de rest van de wereld budgettaire consolidatie
doorvoert (de externe vraag zwakt sterk af), verdubbelen de productiekosten
nogmaals (2% productieverlies binnen twee jaar). Dit is wellicht de reden waarom
grootschalige reducties van de staatsschuld in de EU-15 in de periode 1985-2009
vooral plaatsvonden in tijden van sterke economische groei en dalende rentelasten
(Nickel, Rother en Zimmermann, 2010).

Het pleit tussen de degenen die stellen dat overheden onmiddellijk moeten beginnen
met bezuinigingsmaatregelen en degenen die beweren dat consolidatie kan worden
uitgesteld, zal niet op korte termijn worden beslecht (voor meer gedetailleerde
informatie zie onze Rabobank Special 2010 – The Return of Sovereign Risk in the
Industrialised World). Kijkend naar de historische patronen kunnen we echter niet
verwachten dat de overgefinancierde private sector het geld laat rollen gezien het
vooruitzicht van budgettaire verkrapping. Dat is gewoon te veel gevraagd.

Groeimotoren: QE2?
Vanwege het gebrek aan politieke bereidheid om verdere budgettaire stimuleringsmaatregelen te treffen, hebben marktpartijen hun hoop gevestigd op extra quantitative easing (QE) om tot het gewenste resultaat te komen. Figuur 52 maakt duidelijk
dat er hernieuwde belangstelling bestaat voor het begrip ‘quantitative easing’ in de
zoekmachine Google. Maar kan een tweede ronde van kwantitatieve verruiming –
ook wel ‘QE2’ genoemd– de wereldeconomie de broodnodige stimulans geven? In
theorie kan dit langs vier kanalen tot stand komen. Ten eerste verlaagt QE het lange
segment van de rentecurve (rentekanaal). Ten tweede dwingt een omgeving met
Figuur 52: QE is in

Figuur 51: Budgettaire verkrapping doet pijn
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extreem lage rente beleggers om rendement te zoeken in andere beleggingen dan
obligaties (en de prijzen daarvan op te bieden), wat positief uitwerkt op de netto
vermogenspositie van de private sector (beleggingsportefeuillekanaal). Ten derde
verbetert het de concurrentiepositie voor de export door de concurrerende devaluatie van de munt (wisselkoerskanaal). Ten vierde doet het bankreserves toenemen
waardoor banken meer leningen kunnen verstrekken (bancair kredietverleningskanaal). De meeste academische studies richten zich op het eerste kanaal. Federal
Reserve-economen (D’Amico en King, 2010) hebben vastgesteld dat het eerste
Amerikaanse QE-programma heeft geleid tot een blijvende neerwaartse verschuiving van de yieldcurve van maar liefst 50 basispunten. Voor het VK concludeerden
economen van de Bank of England (Joyce e.a., 2010) dat rendementen op Britse
staatsleningen circa 100 basispunten lager liggen dan het geval zou zijn geweest
zonder QE.

Aangezien deze econometrische schattingen allesbehalve precies zijn, kiezen wij
voor een niet-technische aanpak om de effecten van QE-programma’s in de VS en het
VK te meten.3 Als we kijken naar figuur 53, zien we dat sinds de dag waarop de Fed
haar eerste QE-programma4 bekendmaakte het rendement op de referentiestaatslening (looptijd tien jaar) en de dollar (op handelsgewogen basis) fors zijn gedaald.
Maar binnen enkele maanden gingen zowel benchmarkrente als wisselkoers weer
omhoog.

Het vreemde is dat zodra het programma om staatsobligaties aan te kopen eindigde,
zowel de benchmarkrente als de wisselkoers weer daalde. Het QE-programma van
de BoE5 kende nog geringere effecten op rente en wisselkoers (zie figuur 54). Ook
hier zien we dat de benchmarkrente pas begint te dalen na beëindiging van het
aankoopprogramma van overheidspapier. In beide gevallen lagen hier uiteraard de
verwachtingen van obligatiebeleggers van een volgende ronde van kwantitatieve
verruiming (QE2) aan ten grondslag.

Figuur 53: Het Amerikaanse QE-programma
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Met betrekking tot het bancaire kredietverleningskanaal weten we niet zeker
hoeveel de kredietgroei zou zijn afgenomen in afwezigheid van QE. Figuur 55 geeft
echter aan dat de QE-maatregelen niet het effect hebben gesorteerd waarop centrale
banken hadden gehoopt. Het enige kanaal dat succesvol lijkt te hebben gewerkt, was
het beleggingsportefeuillekanaal, gegeven het feit dat met name aandelenprijzen
zijn gestegen sinds de Fed en de BoE met kwantitatieve verruiming begonnen. En
zelfs in dat geval kunnen we de effecten niet zonder meer toeschrijven aan QE aangezien aandelenmarkten in landen die geen onconventioneel beleid voerden ook zeer
goed hebben gepresteerd.

De beperkte impact van het eerste QE-programma heeft de Fed in elk geval al
aangezet tot de aankondiging van QE2. Deze nieuwe ronde van monetaire vrijgevigheid kan naar onze mening de groei licht ondersteunen, maar we verwachten er
allerminst wonderen van. De rente staat al op een dieptepunt en banken zijn bezig de
kapitaalbuffers te verstevigen. Het slechtste scenario is dat QE2 enkel leidt tot een
nog grotere netto uitstroom van krediet naar de opkomende markten.

Groeimotoren: exportstimulans?
Als de groei van de binnenlandse vraag ondanks alle maatregelen achterblijft,
kunnen beleidsmakers ervoor kiezen via export uit de problemen te komen. In feite
is dit de reden waarom de Amerikaanse regering streeft naar verdubbeling van de
export in vijf jaar. Ook de Britse regering heeft exportbevordering tot speerpunt van
haar buitenlandse beleid gemaakt. Helaas richten netto exporteurs, met name Japan,
China en Duitsland, zich op hetzelfde doel. De recente valuta-ingreep van Japan –de
eerste in zes jaar- om de hoge koers van de yen af te remmen, heeft de discussie over
de ‘internationale valutaoorlog’ aangewakkerd. Evenzeer heeft China sinds 2008 de
koers van de renminbi gekoppeld aan de dollar, terwijl Duitsland afzag van verlaging
van de inkomstenbelasting en deregulering van de dienstensector. Dit had de binnenFiguur 55: Bancaire kredietverlening
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landse koopkracht op peil kunnen brengen en daardoor de binnenlandse vraag
kunnen versterken.

Intussen zijn vrijwel onopgemerkt andere beleidsmaatregelen getroffen om de
export te ondersteunen. Sinds de G20-landen tijdens hun bijeenkomst in november
2008 plechtig beloofden zich te onthouden van handelsbelemmerende maatregelen,
hebben overheden gezamenlijk wereldwijd 692 van dergelijke maatregelen getroffen
(dat is bijna één per dag sinds de ‘belofte’). Daarvan is meer dan 50% (431) doorgevoerd door de G20-landen zelf (Global Trade Alert 8). Erger nog, wanneer rekening
wordt gehouden met rapportageachterstanden, wijkt het tempo waarmee in 2010
handelsbelemmeringen zijn opgeworpen niet af van dat in 2009, toen de vrees voor
protectionisme een hoogtepunt bereikte. De reden waarom u wellicht niets van deze
protectionistische maatregelen hebt gehoord, is dat de meest in het oog springende
invoertarieven slechts 15% van alle handelsbelemmerende maatregelen vormen.
Reddingsplannen, exportsubsidies en staatshulp komen het meest voor als bron van
discriminatie ten aanzien van de handelsbelangen van andere landen.
Uiteindelijk kunnen protectionisme en wisselkoersbeleid de uitvoer mondiaal niet
stimuleren. Het probleem is simpelweg dat niet alle landen tegelijk netto exporteur
kunnen worden. Dat is alleen mogelijk als we op wonderbaarlijke wijze leven op
Mars aantreffen, vervolgens en masse naar marsmannetjes gaan exporteren en deze
buitenaardse wezens ons in converteerbare valuta kunnen betalen (de aarde kan
dan een overschot op de lopende rekening realiseren).6

Een collectief onwenselijke uitkomst is daarentegen wel goed denkbaar. Landen die
bijvoorbeeld niet beschikken over de middelen om hun munt op hetzelfde moment
en in hetzelfde tempo te devalueren, verliezen exportmarktaandeel en kunnen
mogelijk represailles nemen. De landen van de eurozone, bijvoorbeeld, zouden
tarieven kunnen opleggen om de effecten teniet te doen van een waardestijging van
de euro als gevolg van het feit dat de ECB niet actief wenst in te grijpen in de valutamarkten. Dat is precies wat er gebeurde in de jaren dertig van de vorige eeuw. De
landen die het minst in staat waren hun wisselkoers te beheersen –in casu de landen
die vasthielden aan de gouden standaard7 – waren ook de landen die hun tarieven
het sterkst verhoogden en hun quota het meest beperkten. Als landen dit gevaarlijke
spel nu weer gaan spelen, is de uitkomst duidelijk: een proces van de-globalisering
wordt in gang gezet, net als in de jaren dertig na de Smoot-Hawley Act in de VS. De
geschiedenis leert dat geen enkel land daar beter mee af is.

Gezocht: kooplustigen in het Oosten
Hoe kunnen we weer gaan groeien als de gebruikelijke groeimotoren haperen? Als
de G20-landen (I) de werkloosheid naar een acceptabeler niveau terug willen
dringen, (II) deflatie8 willen vermijden, (III) terug wensen te keren naar een draaglijke schuldenlast en (IV) een regelrechte handels- en valutaoorlog willen voorkomen,
moeten zij zich in onze optiek richten op herbalancering van de wereldeconomie.
Elke automonteur weet dat je de motor moet vervangen als deze defect raakt, tot de
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oude weer is gerepareerd. Hiermee bedoelen we dat als de eerdere motoren van
mondiale groei (zoals consumenten in de VS, het VK en Spanje) niet langer functioneren, de consumenten in de overschotlanden te hulp zouden moeten schieten om
de gaten op te vullen.

Dit alles is des te belangrijker omdat financiële crises langdurig effect kunnen hebben
op de invoer van crisislanden. Uit onderzoek van het IMF (2010d) blijkt dat de invoer
niet alleen op korte termijn fors daalt –tot onder het niveau dat men met het oog op
de productieafname zou verwachten9 – maar ook jarenlang onder druk blijft staan
(zie figuur 56). De gevolgen op korte termijn zijn nog ingrijpender wanneer de
krediet-BBP-ratio afneemt of de wereldeconomie vertraagt. Het IMF wijst erop dat
het herstel van de importvraag in landen die voorheen een tekort kenden mogelijk
nog trager verloopt dan hun relatief zwakke verwachte productieherstel doet
vermoeden. Anders gezegd: de vermindering van de grote tekorten in sommige
crisislanden (vooral de VS) die in 2009 plaatsvond, kan vrij duurzaam blijken te zijn
(zie figuur 57). Daar komt nog bij dat Abbas e.a. (2010) hebben vastgesteld dat een
verbetering van het begrotingssaldo met 1 procentpunt van het BBP in ontwikkelde
economieën gemiddeld genomen samenhangt met een verbetering van de lopende
rekening met 0,24 procentpunt van het BBP. Aangezien bezuinigingsmaatregelen in
debiteurenlanden strenger zullen zijn, mogen we verwachten dat tekorten op de
lopende rekening de komende jaren nog verder zullen afnemen.

Als gevolg hiervan moeten crediteurenlanden de benodigde maatregelen nemen om
de binnenlandse vraag te stimuleren. Deze maatregelen kunnen per land verschillen.10
Gelukkig leert de ervaring met landen die in het verleden overschotten op de lopende
rekening hebben zien omslaan in tekorten, dat deze herbalancering in economisch
opzicht niet pijnlijk hoeft te zijn.11 Het IMF (2010a) vond geen aanwijzingen dat de
overgang vanuit een situatie met een groot betalingsbalansoverschot samenhangt

Figuur 56: Geen herstel import op korte termijn
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Figuur 57: Mondiale onevenwichtigheden
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met geringere groei. Wat bleek? De gemiddelde verandering in BBP-groei en werkgelegenheid in de drie jaar na het begin van de omslag was vergeleken met de drie
voorafgaande jaren een toename van respectievelijk 0,4 procentpunt en 0,5 procentpunt. Toegegeven, dit kan alleen gebeuren als de omslag plaatsvindt in combinatie
met macro-economische stimuleringsmaatregelen die de binnenlandse vraag bevorderen.

Niets doen en het beste ervan hopen, zou naar onze mening economisch rampzalig
zijn voor de wereld. Dit zou ontwikkelde economieën met een tekort dwingen tot
een pijnlijk intern devaluatieproces (dalende lonen/prijzen) waardoor de werkloosheid hoog blijft of nog verder oploopt en sommige landen zelfs in een neerwaartse
schuld-deflatiespiraal terechtkomen. Dit alles zal tevens de trendmatige groeicapaciteit aantasten nu de meeste bevolkingen ook al vergrijzen. Protectionisme en valutaoorlogen of erger liggen dan op de loer.

Tot besluit
We zijn een jaar verder en treffen de globalisering wederom op een kruispunt aan.
Ontwikkelde economieën die in de jaren dat het niet opkon boven hun stand leefden,
moeten hun balansen op orde brengen. De veelgeplaagde westerse consumenten
raken hierdoor geruime tijd buiten beeld. Omdat financiële beleidsmakers ook
kiezen voor een exitstrategie, gedwongen door marktkrachten of uit eigen vrije wil,
rust op centrale bankiers de zware taak de economie vooruit te helpen. Zij gaan daar
waarschijnlijk niet in slagen. Daarom rest de wereldleiders nog slechts één haalbare
oplossing: herbalancering van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van
Financiën, Tim Geithner, is een van de beleidsmakers die druk uitoefent om dit doel
te bereiken. In een brief aan de G20-top in Korea (oktober 2010) schreef hij:
“[De] G20-landen die kampen met hardnekkige tekorten moeten nationale bezuinigingen stimuleren door geloofwaardige begrotingsdoelen met een draaglijk
schuldniveau voor de middellange termijn vast te stellen en door daarnaast de
export te versterken. Omgekeerd moeten G20-landen met hardnekkige overschotten
structurele, financieel-economische en wisselkoersmaatregelen nemen om binnenlandse bronnen van groei te stimuleren en de mondiale vraag te ondersteunen.
Omdat onze saldi op de lopende rekening niet alleen afhangen van onze eigen
beleidskeuzes maar ook van het beleid dat door de andere G20-landen wordt
gevoerd, vereisen deze afspraken een gezamenlijke inspanning.”

Als de overige G20-landen deze boodschap niet serieus nemen, zal de wereldwijde
vraaguitval de werkloosheid in een groot aantal ontwikkelde economieën onaangenaam hoog houden. De mogelijk hieruit voortvloeiende volkswoede kan westerse
politici dwingen tot het nemen van protectionistische en/of inflatoire maatregelen,
die uiteindelijk leiden tot onnodige en ongewenste handels- en valutaconflicten.

Als economen kunnen wij de weg wijzen die volgens ons moet worden bewandeld.
We zijn ons er echter terdege van bewust dat politici zelden zullen toegeven dat ze
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behoefte hebben aan advies en dat zij waarschijnlijk de platgetreden paden blijven
bewandelen.

Daarom besluiten we met een citaat van de CEO van PIMCO, Mohamed El-Erian, die
ooit opmerkte: “De wereld is op reis naar een onzekere bestemming, door onbekend
terrein, over een oneffen weg – een hachelijke situatie aangezien de reservebanden ook
nog eens zijn opgebruikt.” We kunnen alleen hopen dat we deze lastige reis tenminste
met de beste bestuurders zullen afleggen. Dat wil zeggen: de meest bekwame en
moedigste politici.

1. Het IMF (2010b) gaat ervan uit dat banken wereldwijd nog circa 550 miljard dollar aan financiële
waarden moeten afschrijven. Tot nu toe hebben ze 1.600 miljard dollar afgeschreven.

2. De impulsieve verandering van gedachten doet denken aan de mop van twee mannen die na een
vliegtuigongeluk door een leeuw worden ingesloten in de jungle. Wanneer de ene zijn sportschoenen aantrekt om weg te hollen, vraagt de ander: “Waarom denk je dat je sneller kunt rennen
dan een leeuw?”, waarop de man antwoordt: “Ik hoef niet sneller dan de leeuw te zijn, alleen sneller
dan jij.” De vergelijking met de leeuw is zeker van toepassing op de huidige overheden in de
westerse wereld. Omdat iedereen op hetzelfde moment van gedachten verandert, kan geen enkele
overheid, ook niet die met voldoende begrotingsruimte, het zich permitteren achter te blijven, uit
angst uit de gratie te geraken bij de obligatiebeleggers. In termen van de speltheorie is het Nashevenwicht voor alle overheden een situatie waarin ze kiezen voor de exitstrategie ook al is de ‘no
exit’-uitkomst wenselijker voor iedereen.

3. Het aankoopprogramma van de ECB ter waarde van 60 miljard euro is te gering om van belang te
zijn.

4. In totaal heeft de Fed 1.250 miljard dollar aan agency mortgage-backed securities, 175 miljard
dollar aan agency debt en 300 miljard dollar aan staatsschuld opgekocht in QE1.

5. In totaal heeft de BoE 200 miljard aan staatschuld opgekocht, oftewel een kwart van de totale
uitstaande overheidsschuld.

6. De mondiale onevenwichtigheden (die ons zorgen baren) worden dan slechts vervangen door
interplanetaire onevenwichtigheden.

7. In 1931, nadat Groot-Brittannië en twintig andere landen het inwisselen voor goud hadden
opgeschort en hun munt lieten devalueren, kwamen landen die vasthielden aan de gouden
standaard in een deflatoire spiraal terecht. In een wanhopige poging in ieder geval iets te doen om
hun economie te verdedigen, namen ze hun toevlucht tot protectionisme en legden ze importtarieven en -quota op om het verlies aan concurrentievermogen te compenseren dat veroorzaakt was
door hun eigen overgewaardeerde valuta’s.

8. Voor meer informatie hierover zie de Rabobank Themabericht 2010/32, “Op weg naar deflatie?”.

9. Twee belangrijke redenen waarom de import afneemt, rekening houdend met de daling van het
productievolume, zijn een gebrek aan kredietverlening en toenemend protectionisme.

10. Voor meer gedetailleerde informatie, zie Rabobanks Visie op 2010: “Globalisering op een kruispunt”.

11. Of zelfs een “ramp voor de wereld”, zoals de Chinese premier Wen onlangs opmerkte, zie Wen
warns against renminbi pressure, Financial Times, 6 oktober 2010.
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