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Nu de inzinking van de bedrijfsinvesteringen achter de rug is, maakt de 
wereldeconomie een periode van krachtig, duurzaam herstel door. Azië blijft het goed 
doen, waarbij China afstevent op oververhitting en het herstel in Japan veel sterker en 
breder is dan verwacht. In de Verenigde Staten groeit de economie al aanzienlijk boven 
het potentieel en andere Engelstalige landen, die slechts marginaal meedeelden in de 
recente teruggang, maken een krachtige vooruitgang door. 

Het herstel gaat echter grotendeels voorbij aan de landen op het vasteland van 
Europa, waar de binnenlandse vraag en de uitgaven van huishoudens verrassend laag 
blijven. Grote landen op het vasteland van Europa worstelen nog steeds met het herstel  
van hun economie, waarbij Duitsland en Italië zich voor de grootste uitdaging gesteld 
zien. 

Wanneer we verder vooruit kijken, zijn er goede redenen om een gelijkmatiger 
gemeenschappelijk herstel te verwachten. Het herstel op wereldschaal heeft voldoende 
kracht ontwikkeld om de Europese economieën uit hun binnenlandse slop te trekken, 
vooropgesteld dat er de komende maanden een zekere mate van stabiliteit van de 
wisselkoersen blijft heersen. Daarentegen moet de groei in de Verenigde Staten en China 
enigszins worden getemperd door een steeds sterkere afname van de monetaire prikkels 
van de centrale banken. De gedeeltelijke verkleining van de groeiverschillen tussen de 
OESO-regio's zal echter onvoldoende zijn om de bestaande onevenwichten op de lopende 
rekening terug te dringen. 

Ondanks aanhoudende zorgen, lijkt het waarschijnlijk dat de werkenden in de 
Verenigde Staten ook in het herstel zullen delen. Nu de winstgevendheid van bedrijven 



OECD ECONOMIC OUTLOOK: MAY NO. 75 - VOLUME 2004 ISSUE 1– ISBN-92-64-0161555 © OECD 2004 – 2 

goed is hersteld en de werkgelegenheid eindelijk weer toeneemt, zouden de reële lonen en 
inkomsten uit arbeid aanzienlijk moeten gaan groeien, waardoor het herstel een stevigere 
basis krijgt. Nu het schrikbeeld van een aanhoudend herstel zonder groei van de 
werkgelegenheid wegebt, zouden ook de discussies over de negatieve rol van het 
overbrengen van banen naar lageloonlanden moeten verstommen en op een minder 
emotionele toon moeten gevoerd worden. Hoewel dit wegvloeien van banen gepaard gaat 
met pijn en soms met maatschappelijke ontwrichting in bepaalde delen van de economie, 
blijft het een kleinschalig fenomeen vergeleken met de algemene verandering in banen 
van de Amerikaanse economie en met de juiste overheidsmaatregelen kan veel worden 
gedaan om de pijn te verzachten voor diegenen die hun baan verliezen als gevolg van de 
snelle economische veranderingen. De terugkeer naar een krachtiger herstel van de 
werkgelegenheid in de Verenigde Staten en de OESO als geheel zou weerstand moeten 
kunnen bieden aan de vraag om protectionistische maatregelen, zodat er een gunstiger 
achtergrond wordt gecreëerd voor de bevordering van de Doha-ronde. 

Terwijl het herstel een steeds bredere basis krijgt, zou het ook moeten profiteren van 
aanhoudende prijsstabiliteit. Ondanks de recente prijsstijgingen van olie en grondstoffen, 
zou de inflatiedruk de komende kwartalen relatief gematigd moeten blijven, gezien de 
achtergrond van een aanzienlijke economische onderbenuttiging in veel OESO-regio's. 
Waar het herstel reeds meer gevorderd is, zou een tijdige monetaire verstrakking de lichte 
inflatiedruk moeten helpen beteugelen. 

Hoewel dit Economisch overzicht een relatief probleemloos scenario schetst, zijn er 
een aantal risico's aan verbonden. Het grootste risico is dat het herstel op wereldschaal 
nog meer gepolariseerd blijft dan verwacht. Sommige OESO-landen zouden makkelijk 
een te snelle groei kunnen doormaken doordat een afdoende afname van beleidsmatige 
prikkels uitblijft, terwijl andere landen in de valstrik zouden kunnen lopen van “weinig 
activiteit - weinig vertrouwen”. Dergelijke cumulatieve verschillen zouden op hun beurt 
de huidige onevenwichten op de lopende rekeningen en financiële onzekerheden kunnen 
verslechteren. 

In de Verenigde Staten is er zeker een risico dat het macro-economische beleid – 
vooral aan fiscale zijde - te lang expansief blijft tijdens het herstel, hetgeen kan leiden tot 
een abrupte verhoging van langetermijnrentes, met negatieve gevolgen voor investeringen 
over de hele wereld. Financiële onrust kan ook worden gevoed door normalisering van de 
op dit moment onhoudbaar lage risicopremies. 

Op het Europees vasteland blijft het consumentenvertrouwen zwak, waardoor de 
spaartegoeden toenemen en de vraag laag blijft. Dit gebrek aan vertrouwen drijft een wig 
tussen de inkomens en de effectieve vraag, die de stimulans voor herstel op wereldschaal 
kan afzwakken. Zo zou het herstel in Europa nog schameler kunnen zijn dan verwacht. 
Vanwege deze aanhoudende onzekerheid over de kracht van het herstel en in het licht van 
de gematigde inflatiedruk, lijkt een verdere versoepeling van het monetair beleid 
gerechtvaardigd te zijn. Door de economische activiteit te steunen op een cruciaal punt, 
kunnen gunstigere monetaire voorwaarden ook bijdragen aan de noodzakelijke 
consolidatie van de overheidsfinanciën in Europa. 

Aanhoudende verschillen in groeipercentages en verslechterende onevenwichten  van 
de lopende rekening zou kunnen leiden tot verdere schoksgewijze aanpassingen van de 
wisselkoersen. In een speciaal hoofdstuk dat bij dit overzicht is gevoegd wordt gesteld dat 
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Japan en Europa hiervoor mogelijk een hoge prijs zouden moeten betalen op een moment 
dat er in het macro-economisch beleid weinig speelruimte is om de negatieve gevolgen 
van een verdere waardevermindering van de dollar te compenseren. Hopelijk zullen 
krachtigere belastingmaatregelen in de Verenigde Staten en een sterker herstel van de 
binnenlandse vraag in Europa en Japan zorgen voor een minder ingrijpende terugkeer 
naar een evenwicht op de lopende rekeningen dan wanneer dit uitsluitend geschiedt onder 
invloed van de wisselkoersen. 

Zoals al enkele keren eerder vermeld in vorige Economische overzichten, bestaat er 
een dringende behoefte aan meer inzicht bij de grote landen op het Europese vasteland in 
de redenen waarom hun prestaties zijn achtergebleven in vergelijking met andere OESO-
landen, zodat zij de noodzakelijke stappen zullen zetten om deze tekortkoming te 
verhelpen. 

Enkele van de tekortkomingen zijn overbekend. De belastingautoriteiten hebben 
bijvoorbeeld tijdens de laatste opleving de controle verloren. De wens om de oplopende 
belastingdruk in de hand te houden, gekoppeld aan problemen om de 
overheidsbestedingen overeenkomstig terug te dringen, hebben geleid tot een onbedoelde 
verslechtering van de structurele tekorten. Fiscale consolidatie zou wellicht in de 
toekomst kunnen worden gerealiseerd door middel van een betere opzet en een meer 
preventieve implementatie van het Stabiliteits- en groeipact. Veel zal echter ook afhangen 
van de mogelijkheden die nationale begrotingsinstanties zien om de overheidsbestedingen 
beter te beheren en in de hand te houden; de slechte begrotingsresultaten van de 
afgelopen jaren in de grote Europese landen zijn ontegenzeggelijk meer het gevolg van 
het verlies van controle op nationaal niveau dan van een vermeend tekortschieten van het 
Stabiliteitspact. Er zullen bovendien krachtigere middelen nodig zijn om de ontwikkeling 
van cyclisch aangepaste tekorten beter te kunnen meten in realtime. Een speciaal 
hoofdstuk dat bij dit overzicht is gevoegd geeft aan hoe hoog de prijs is die de 
belastinginstanties hebben moeten betalen doordat ze niet hebben onderkend dat naast de 
gebruikelijke invloed van de conjunctuurcyclus, de sterk toenemende vastgoedprijzen ook 
hebben gezorgd voor een kortstondige sterke toename van de belastinginkomsten, met 
pijnlijke gevolgen voor de verdere tekorten. 

Vergeleken met het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en enkele andere landen 
buiten de eurozone, hebben de grote landen op het Europese vasteland meer moeite gehad 
met het ondersteunen van de vraag tijdens de slechtere tijden. Naast enkele duidelijke 
verschillen in de houding van het macro-economisch beleid, komt deze zwakte mogelijk 
voort uit structurele factoren zoals de kwetsbaarheid van de Duitse arbeidsmarkt, maar 
ook uit een gebrek aan flexibiliteit van de hypotheekmarkt. Afgezien van de desastreuze 
gevolgen voor het economisch welzijn op lange termijn, hebben falende 
hypotheekmarkten het effect van het monetair beleid verzwakt, zoals wordt gesuggereerd 
in een speciaal hoofdstuk van dit overzicht. Dit gebrek aan reactievermogen van de 
hypotheek- en huizenmarkten staat in schril contrast met de ervaringen in andere, 
veerkrachtigere OECD-landen, waar de huizenmarkt zich herstelde op een moment 
waarop de rest van de economie over het algemeen terugzakte. 

Over het geheel genomen lijkt het herstel op wereldschaal momenteel op de goede 
weg, maar er zal een beter structureel en macro-economisch beleid nodig zijn opdat dit 
over de hele wereld het geval zal zijn en opnieuw een klimaat van gedegen vertrouwen 
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zal ontstaan bij de huishoudens in de OESO-landen. Zoals reeds in eerdere redactionele 
commentaren vermeld, is er in veel OESO-landen, waaronder de grootsten, nog steeds 
een grote behoefte aan een beleid gericht op het herstellen van de duurzaamheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn, om dit vertrouwen te herstellen. 
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