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HOOFDARTIKEL 
 

VERLIES VAN BALANS EN MOMENTUM?  

Door Jean-Philippe Cotis, hoofdeconoom 

 

Het soepele scenario waarin het herstel zich naar verwachting meer gelijkmatig zou 
verspreiden over de OESO is geen werkelijkheid geworden. Hoewel sommige elementen 
van dit scenario, zoals een relatief geslaagde "zacht landing" in de Verenigde Staten en 
opleving van de activiteiten in Japan, zich op de juiste plaats afspelen, ontbreekt het aan 
een aanhoudend momentum. Sterker nog, naarmate de tijd verstrijkt wordt steeds 
duidelijker dat indirecte argumenten (de oorlog in Irak, de prijsschokken voor olie en 
grondstoffen, schommelingen in de wisselkoersen...) niet voldoende zijn om te verklaren 
waarom het economisch herstel in Europa zo vaak is afgebroken. Als gevolg daarvan -en 
met een blik op de toekomst- lijken de groeivooruitzichten vrijwel zeker aanzienlijk te 
verschillen binnen de OESO en de wereldeconomie, variërend van stevig in Azië, tot 
weer op gang komend in de Verenigde Staten en zwak en onzeker in Europa. Zulke 
contrasterende economische verhoudingen zullen niet bijdragen aan reductie  van de 
huidige betalingsbalansonevenwichtigheden en kunnen mogelijk resulteren in een 
afnemende totale wereldvraag. Maar deze groeicijfers zijn niet in steen gebeiteld: zoals 
altijd, zijn zij afhankelijk van de effectiviteit van macro-economisch en structureel beleid 
en de mogelijkheden die dat biedt voor aanpassingen aan een meer mondiale omgeving. 
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Door zich te richten op regionale ontwikkelingen is de achterstand door de trage groei 
in de Verenigde Staten weggewerkt en de economie zal waarschijnlijk volgens de 
verwachtingen blijven groeien. Een aantal jaren na het herstel drijft de economie nog 
steeds voornamelijk op de binnenlandse vraag en is er nog weinig steun te verwachten 
van netto exportoverschotten. Ondanks een enigszins onvoorziene daling van de import in 
het eerste kwartaal van het jaar is de bijdrage van de netto exportoverschotten aan de 
groei in feite nogal klein, in weerwil van een substantiële daling van de reële effectieve 
wisselkoers van de dollar. 

Op het vaste land van Europa nam de groei, na een bemoedigende opleving in de 
eerste helft van 2004, in de tweede helft van vorig jaar af, parallel met het dalende 
consumenten- en bedrijfsvertrouwen. Hoewel op het eerste gezicht begin 2005 de 
geregistreerde groei ietwat aantrok, neemt deze nu opnieuw af en er is geen duidelijke 
verbetering op handen tot laat dit jaar. Deze plotselinge verslechtering is voor een groot 
deel het gevolg van een sterkere euro en de hogere olieprijzen. Maar de daling is ook 
aanzienlijk versterkt in landen als Italië en Duitsland, als gevolg van een duidelijk en 
terugkerend gebrek aan veerkracht ten aanzien van schokken van buiten, in tegenstelling 
tot kleinere economieën zoals Spanje en de Scandinavische landen, die goed 
standhouden. Door de gevoeligheid voor schokken in het eurogebied is vooruitzien op de 
korte termijn een bijzonder onzekere exercitie: voordat een geleidelijk herstel zich laat 
zien, zoals verwacht in deze Vooruitzichten, is er toch een periode van enige externe 
stabiliteit nodig. 

De politiek moet dit chronische patroon van geringe veerkracht en uiteenlopende 
activiteit binnen de eurozone zo grondig en zo snel mogelijk aanpakken. Het is natuurlijk 
een zaak van centraal belang voor de groeivooruitzichten van de betrokken landen, maar 
ook -tot op zekere hoogte- voor de geloofwaardigheid van de Economische en Monetaire 
Unie zelf. In Duitsland is het probleem een aanhoudende daling van de binnenlandse 
vraag, ondanks een zeer sterke stimulans van de exportzijde. In Italië verliest de 
handelssector -die ondermijnd is door jaren van buitensporige kosteninflatie- 
marktaandeel in een verontrustend tempo en daardoor kon de huidige recessie ontstaan. 

Sinds haar ontstaan heeft de Europese Monetaire Unie haar lidstaten onschatbare 
voordelen gebracht, waaronder interne financiële stabiliteit en historisch lage 
rentetarieven en bovendien een klimaat van prijsstabiliteit, dat de test van de stijgende 
olieprijzen heeft doorstaan. Op de lange termijn evenwel zijn voor een succesvolle 
Monetaire Unie, die werkt aan verbeteringen voor alle leden, goed functionerende 
financiële, product- en arbeidsmarkten noodzakelijk, evenals een aanzienlijke mate van 
homogeniteit in de economische structuur van de lidstaten. In een dergelijke context blijft 
-ongeacht de politieke moeilijkheden- de noodzaak voor verdergaande Europese 
economische integratie en structurele hervormingen dringen. 

In Azië blijven de groeivooruitzichten gunstig. Conjuncturele gegevens wijzen op een 
herstel in Japan, na de "val" rond het midden van 2004.  In China zijn de activiteiten 
terecht gekomen in een versnelling, die een afspiegeling vormt van de groeiende export, 
maar ook van enige oververhitting op de binnenlandse markt, die de autoriteiten onder 
controle proberen te houden. In de afgelopen jaren hebben de Oost-Aziatische 
economieën een sterke impuls gegeven aan de wereldhandel. Deze stabiliserende invloed 
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moet niet over het hoofd worden gezien in een tijd waarin op andere terreinen, zoals de 
wisselkoerspolitiek, hun bijdrage aan de stabiliteit van de wereldeconomie minder 
overtuigend lijkt te zijn. 

Deze aanhoudende verschillen in binnenlandse vraag tussen Europa en sommige 
Aziatische landen aan de ene kant en de Verenigde Staten aan de andere kant, kunnen niet 
worden afgedaan met welwillend negeren. Gezien de onhoudbare betalingsbalanspositie 
van de VS, zal de druk van binnenuit om de bestaande onevenwichtigheden te corrigeren 
steeds groter worden. Op een bepaald moment kan die druk een plotselinge verzwakking 
van de dollar veroorzaken, met nadelige gevolgen voor de OESO als geheel, volgens de 
modelsimulaties van het Secretariaat. Meer concreet: een dalende dollarkoers zou niet 
alleen de netto export beperken, maar ook de binnenlandse vraag in Japan en Europa, 
waar de veerkracht gering is en de fiscale bewegingsruimte beperkt. Hoewel het op dit 
moment niet het meest voor de hand ligt, wordt een dergelijk onaangenaam scenario 
geleidelijk aan een grotere dreiging. 

Wanneer de tekorten op de handelsbalansen op de juiste wijze worden teruggebracht, 
zouden de groeipatronen van economieën met een spaaroverschot in Azië (China, Japan 
en andere) en het vasteland van Europa  omslaan ten gunste van de binnenlandse vraag en 
zo wereldwijd de  economische aanpassingskosten reduceren, terwijl in de Verenigde 
Staten macroeconomische maatregelen, fiscaal of monetair, sterk gericht zijn op het 
verhogen van de onhoudbaar lage nationale spaartegoeden. 

In sommige groeiende Aziatische economieën zou een gezamenlijke correctie moeten 
bestaan uit een stijging van de wisselkoers en een herwaardering van de rol van monetair 
beleid, dat gericht zou moeten zijn op binnenlandse doelen, zoals prijsstabiliteit en het 
afvlakken van productiefluctuaties. 

In Europa is de eerste uitdaging het herstellen van een aanhoudend momentum voor 
de binnenlandse vraag, na een reeks van herhaalde mislukkingen. Een wat forsere 
binnenlandse vraag zou niet alleen kunnen bijdragen aan economische stabiliteit en het 
weer in evenwicht brengen van de betalingsbalansen, maar zou ook kunnen helpen een 
uitstel van economische hervormingen te voorkomen, in een context waarin de mogelijk 
deflatoire invloed van zulke maatregelen in veel segmenten van de publieke opinie 
bezorgdheid wekt. Succesvolle economische hervormingen en grotere potentiële groei 
zouden op hun beurt de Europese landen helpen om meer veerkracht te krijgen en beter 
opgewassen te zijn tegen de kosten van toekomstige wijzigingen in de wisselkoersen. 

Een betere regulering van de vraagzijde van de economie zal daarom in de toekomst 
een kernprioriteit blijven. Allereerst kan voor monetair beleid mogelijk een directe rol 
zijn weggelegd, door de officiële rentevoet aanzienlijk te verlagen. In de huidige context 
van lage onderliggende inflatie1 en een zwakke wereldvraag lijkt de noodzaak voor een 
soepeler monetaire koers in het eurogebied nogal dwingend. Zoals in eerdere uitgaven 
van de Vooruitzichten al is benadrukt, zouden hervormingen die zijn gericht op meer 
flexibele en consumentvriendelijke financiële consumentendiensten ook kunnen bijdragen 
aan grotere gerichtheid op vraag in de totale hervormingsstrategie, terwijl ze ook meer 
effectieve monetaire beleidstransmissiekanalen in perioden van economische 
achteruitgang in de economieën in de eurogebieden kunnen brengen. 
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Ten slotte: terwijl in vorige uitgaven van Vooruitzichten uitgebreid is gesproken over 
de noodzaak voor fiscale correctheid, vordert consolidatie van de overheidsfinanciën in 
de meeste grote OESO-landen in het beste geval langzaam. In Europa moet de onlangs 
overeengekomen, meer flexibele versie van het Stabiliteits- en groeipact worden 
geassocieerd met een groter gevoel van nationaal eigendom en worden geïmplementeerd 
om de huidige budgettaire onevenwichtigheden serieus te verkleinen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
1 .Zie het speciale hoofdstuk over "kerninflatie-"indicatoren en hun voorspellende kracht voor toekomstige 
inflatieontwikkelingen in deze Vooruitzichten.  
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