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Zomertijd
De laatste weken van de wintertijd verstrijken, terwijl op veel plaatsen de tijd juist stil heeft
gestaan. Zo was het aan het Haagse Binnenhof wekenlang vijf voor twaalf. Tot vrijdagnacht
19 februari om vijf voor vier ’s nachts het besef doordrong dat het allang twaalf uur was
geweest en het vierde kabinet Balkenende viel.
Maar het kan nog spannender. In het Londense House of Parliament is het al sinds vorig
voorjaar vijf voor twaalf. Toen namelijk stelde kredietbeoordelaar Standard & Poor’s dat het
Verenigd Koninkrijk de hoogst mogelijke kredietwaardigheid (de AAA rating) zou kunnen
verliezen als er niet stevige en geloofwaardige bezuinigingsplannen op tafel kwamen. Het
zal spannend blijven tot aan de algemene verkiezingen die de Britse regering uiterlijk begin
juni moet gaan uitschrijven.
En in Griekenland is het volgens topeconoom Willem Buiter al sinds begin december vorig
jaar twee voor twaalf. Toen verlaagde kredietbeoordelaar Fitch de Griekse rating naar
BBB+, slechts twee kleine stapjes boven de ‘junkstatus’. Voor de Grieken blijft het
spannend totdat hun regering in navolging van alle mooie woorden in de loop van dit en
volgend jaar ook voldoende (bezuinigings)daden toont.
Ook elders in Europa wordt het tijd voor gezonde overheidsfinanciën. De Europese
afspraken over de begrotingssaldi (een maximaal tekort van 3%-BBP) en de staatsschuld
(maximaal 60%-BBP) zijn de afgelopen anderhalf jaar volledig uit het zicht geraakt. Het
begrotingstekort in het eurogebied nadert in 2010 7%-BBP en de staatsschuld loopt naar
verwachting op tot meer dan 80%-BBP. Heel Europa zou dus mee mogen kijken op het
Britse of liefst nog het Griekse polshorloge; het is de hoogste tijd voor geloofwaardige
Europese bezuinigingsplannen. Reikhalzend kijken wij daarom uit naar de
begrotingsplannen die in de loop van het voorjaar worden gepresenteerd. Het wordt een
spannende en misschien zelfs hete lente en we bekijken de situatie per maand. Maart is
meteen extra spannend, omdat men zondag de 28e ineens kan inzien dat het om even voor
twaalf eigenlijk al bijna één uur is.
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