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COMMENTAAR 

     SOEPELE TERUGKEER NAAR EVENWICHT? 

     door Jean-Philippe Cotis, senior econoom 

 
Tot voor kort maakte de OESO-zone een langdurige periode van groei zonder inflatie 

door, ondanks de oplopende prijzen van olie en grondstoffen. Als basis voor deze 
gunstige trends zorgden aanhoudende loonmatigingen voor zowel stabiele prijzen als 
sterk stijgende winsten, alsmede een stevige toename van de werkgelegenheid in de 
belangrijkste OESO-regio's. 

In deze soepele ontwikkelingen is onlangs echter een kentering gekomen. De 
Verenigde Staten vertoont sinds kort tekenen van inflatiedruk en gespannen verhoudingen 
op de arbeidsmarkt, terwijl investeringen in de woningmarkt sterk zijn gedaald na een 
lange periode van groei in de woningbouw. In de OESO-zone als geheel zijn er echter 
nog steeds weinig tekenen die op een algehele oververhitting wijzen. De totale vraag en 
aanbod houden elkaar in grote lijnen in evenwicht, in tegenstelling tot de vorige cyclische 
piek rond de eeuwwisseling, toen de druk aan de vraagzijde veel groter was. Hoewel de 
totale vraag in de Verenigde Staten en Japan iets boven de trend ligt, blijft deze in de 
eurozone flink achter. 

Wat de wereldeconomie op dit moment waarschijnlijk doormaakt is niet zozeer een 
grootschalige afremming, maar een terugkeer van het evenwicht in de groei over de hele 
OESO-zone. Recente ontwikkelingen duiden namelijk op een vermindering van cyclische 
verschillen, waarbij de activiteit in de Verenigde Staten en Japan afneemt en in Europa 
toeneemt. Vooruitkijkend, en gezien de kennelijk beperkte mate van initieel overschot 
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aan de vraagzijde in de Verenigde Staten en Japan, zou de teruggang in deze landen 
ruimschoots binnen de perken moeten blijven. In de eurozone wijzen recente harde 
gegevens en het vertrouwen van producenten en consumenten erop dat weldra sprake zal 
zijn van een sterke opleving. Daarnaast houdt naar verwachting de onstuimige groei in 
China, India, Rusland en andere opkomende economieën aan. Over het geheel genomen 
zal de groei in Japan en de eurozone de komende twee jaar enigszins boven de trend 
liggen, terwijl de groei in de VS in de loop van 2007 in toenemende mate terugkeert naar 
het potentieel, na de recente scherpe daling van de bedrijvigheid. 

In de eerste fase zal deze terugkeer van het evenwicht in de groei echter niet sterk 
genoeg zijn om een beperkte en kortstondige afzwakking in de OESO-zone in 2007 te 
voorkomen. Een verscheidenheid aan factoren, waaronder de noodzakelijke fiscale 
consolidering in Duitsland en Italië, zal namelijk in dat jaar een drukkend effect hebben 
op de bedrijvigheid in de eurozone voordat deze weer gaat toenemen.  

Als de voorspelde “zachte landing” in de Verenigde Staten zich inderdaad voordoet, 
houdt dit in dat de geschiedenis zich niet herhaalt. In 2000 was de totale vraag veel groter 
dan het potentiële aanbod, hetgeen noopte tot een sterke neerwaartse bijstelling in de 
bedrijvigheid. Op dit moment is de omvang van de oververhitting nog bescheiden, 
ondanks enige spanningen op de Amerikaanse arbeidsmarkt, die in toenemende mate 
zouden moeten afnemen. De toename van de kerninflatie waarvan de afgelopen zomer 
sprake was, kan namelijk grotendeels worden toegeschreven aan recente prijsverhogingen 
voor olie en benzine, die inmiddels deels weer zijn tenietgedaan. Vanwege de hoge 
energiebehoefte heeft de Amerikaanse economie meer te lijden van een sterke externe 
inflatieschok dan het OESO-gemiddelde. Dit heeft dan ook zijn weerslag gevonden in 
zowel de feitelijke als de kerninflatie. Ervan uitgaande dat de olieprijs zich zal 
stabiliseren rond het huidige niveau, kan een lichte economische afzwakking genoeg zijn 
om in toenemende mate de prijsstabiliteit in de Verenigde Staten te herstellen. 

In Japan blijkt de terugkeer van prijsstabiliteit langer te duren en minder zeker te zijn 
dan verwacht. Als we kijken naar de bbp-deflatoren en de inflatie van de 
consumentenprijzen zonder voeding en energie, is de periode van deflatie nog niet ten 
einde. Enigszins zorgwekkend is het dat de stijging van de nominale lonen mogelijk 
gevaar loopt om af te zwakken, na slechts achttien maanden van redelijk positieve 
ontwikkelingen. Hoewel goede winsten en exportmarkten de pijlers zullen blijven onder 
de groei in Japan, is deze ook afhankelijk van ten minste een matige steun van de 
bestedingen van huishoudens.  

In de eurozone is de bedrijvigheid eindelijk losgekomen, na een reeks vroegtijdig 
afgebroken pogingen tot herstel. De recente daling van de olieprijzen heeft de feitelijke 
inflatie teruggedrongen tot onder de grens van 2% en levert een welkome bijdrage aan de 
groei. Ondanks de jongste BTW-verhoging in Duitsland, die aan het begin van 2007 een 
milde stagflatieschok teweeg zal brengen in de eurozone, is het basisscenario voor de 
komende twee jaar er een van stabiele groei, enigszins boven het potentieel, en milde 
inflatie, binnen een context waarin het tekort van de totale vraag gestaag wordt 
weggewerkt. 

Maar de duurzame groei in de OESO-landen draait niet alleen om het evenwicht 
tussen totale vraag en aanbod. De groei kan ook worden beïnvloed door onbalans op de 
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begroting, of anders gezegd, door gebrek aan evenwicht in de distributie van de totale 
vraag tussen de binnenlandse en buitenlandse component. 

Het is duidelijk dat voor het realiseren van prijs- en productiestabiliteit het macro-
economisch beleid eerst een evenwicht moet bewerkstelligen tussen de totale vraag en het 
aanbod. Maar dergelijk beleid loopt tegen grenzen op wanneer het leidt tot niet-duurzame 
onbalans op de begroting. Eerder dit decennium moest het Amerikaanse beleid voor het 
in evenwicht brengen van de totale vraag en het aanbod, met een sterkere binnenlandse 
vraag tegenwicht bieden voor de afnemende buitenlandse vraag, die deels het gevolg was 
van een zwakke binnenlandse vraag in Europa en Japan. Naast een expansiegerichte 
houding op fiscaal gebied droeg het monetaire beleid bij aan een grotere binnenlandse 
vraag, niet in de laatste plaats via hogere vastgoedprijzen en vermogenseffecten, een 
uiterst probaat middel, dat werkt via de huizenmarkt. De huizenmarkt leverde een sterke 
bijdrage aan de stabilisatie van de productiviteit in de nasleep van de recessie in 2001, 
maar ook aan de verslechtering van het Amerikaanse begrotingstekort. Aan de andere 
kant speelt deze nu een belangrijke rol bij het evenwichtsherstel, zowel in het binnenland 
als daarbuiten. Een dalende huizenmarkt hoeft derhalve nog geen reden voor bezorgdheid 
te zijn.  

Hoewel huizenmarkten in de afgelopen jaren een belangrijke rol hebben gespeeld bij 
de ondersteuning van de economische activiteiten, hebben de prijzen inmiddels in 
sommige landen (met name de Verenigde Staten, Denemarken, Frankrijk en Spanje) een 
niveau bereikt dat mogelijk niet te handhaven is, tenminste volgens schattingen van het 
OESO-secretariaat. Wanneer prijscorrecties zich beginnen te manifesteren, kunnen de 
huizenmarkten de snelheid waarmee de economische expansie zich voltrekt afzwakken, 
ook al is de economie als geheel niet onderhevig aan een sterke oververhitting en is het 
macro-economisch beleid slechts in beperkte mate restrictief. 

 Binnen bepaalde grenzen hoeven dergelijke correcties geen aanleiding te zijn voor 
bezorgdheid. De geschiedenis wijst echter uit dat scherpe correcties op de huizenmarkt 
moeilijk in de hand te houden zijn. Dit is met name het geval wanneer, om te beginnen, 
de economie in onbalans is, met zowel overbelaste financiële markten als duidelijk 
oververhitte productmarkten. Dat is op dit moment echter niet het geval, hetgeen erop kan 
wijzen dat de aanpassing van de Amerikaanse economie wel eens soepel zou kunnen 
verlopen. Recente ontwikkelingen in Australië en het Verenigd Koninkrijk – die 
weliswaar worden geholpen door gunstigere omstandigheden – lijken inderdaad aan te 
geven dat de landing zacht kan zijn voor veerkrachtige economieën. 

Wat dat betreft is het geruststellend om te zien dat in veel landen de huishoudens 
goed voorbereid lijken te zijn om het hoofd te bieden aan de gevolgen van een daling op 
de huizenmarkt, zoals blijkt uit het speciale hoofdstuk dat is toegevoegd aan deze 
Outlook. Het huishoudboekje staat er over het algemeen gezond voor en de lasten van 
rentebetalingen zijn nog matig, hoewel bepaalde huishoudens met lage inkomens het 
lastig kunnen hebben. 

Nu de tegenwind op de huizenmarkt zich al manifesteert in de Amerikaanse economie 
en zich elders ook dreigt te gaan voordoen, zou het goed uitkomen voor de 
wereldeconomie als de binnenlandse en huishoudelijke bestedingen zich volledig zouden 
herstellen op die gebieden waar deze hebben gestagneerd. De Duitse en Japanse 
economie kunnen hieraan in toenemende mate voldoen, maar de vooruitzichten voor de 
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bestedingen van huishoudens blijft enigszins fragiel en de begrotingsoverschotten in deze 
landen zouden blijven oplopen, tot boven 5% BBP in 2008. De voorspelling houdt ook in 
dat de toename van het Chinese overschot afneemt. Als tegenwicht voor deze trends, en 
een nieuw kenmerk in deze Outlook, zou de verslechtering van de onbalans op de 
Amerikaanse begroting een halt worden toegeroepen, zij het deels dankzij de recente 
daling van de energieprijzen. 

Tegen deze achtergrond staan de centrale banken voor moeilijke uitdagingen. In de 
Verenigde Staten kan de noodzaak om de inflatie terug te dringen tot rond 2% het 
noodzakelijk maken dat het huidige restrictieve beleid nog enige tijd wordt gehandhaafd. 
In de eurozone, waar het herstel naar verwachting blijvend zal zijn, kan de invoering van 
een zekere mate van monetaire beperking worden gerechtvaardigd als garantie tegen het 
risico van inflatiedruk over de hele linie. In Japan moeten verdere monetaire beperkingen 
wachten totdat de deflatie eindelijk volledig is verdwenen. 

Op het gebied van fiscale en structurele hervormingen wordt niet genoeg gedaan in de 
grote OESO-landen. Hoewel overheden tegenwoordig veel minder dan in het verleden 
geneigd schijnen te zijn om belastingvoordelen meteen uit te geven, maken ze over het 
algemeen geen gebruik van de gunstige economische vooruitzichten om de 
achterliggende tekorten weg te werken, met opmerkelijke uitzondering van Duitsland. 
Daarnaast lijken sociale voorzieningen, de gezondheidszorg en hervormingen op de 
arbeidsmarkt niet hoog op de politieke agenda's te staan, en lijkt de protectionistische 
druk toe te nemen. 

Het zou het beste zijn als EOSO-landen zich richtten op groeigerichte 
beleidsmaatregelen, waarbij solide fiscale consolidatie en structurele hervormingen op 
hun beurt gunstigere monetaire voorwaarden scheppen en een stimulans vormen voor 
meer investeringen. Helaas lijkt deze praktijk echter nog ver weg.   
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