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VERDER HERSTEL VAN HET EVENWICHT? 

      door Jean-Philippe Cotis, senior econoom 

 

In de Economische vooruitzichten van het afgelopen najaar was de OESO van mening 
dat de afnemende groei in de VS geen periode van wereldwijde economische zwakte 
inluidde, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in 2001. Wat verwacht kon worden was een 
“gelijkmatig” herstel van het evenwicht, waarbij Europa het stokje overnam van de 
Verenigde Staten als drijvende kracht achter de groei in het OESO-gebied. 

Recente ontwikkelingen bevestigen deze prognose in grote lijnen. De huidige 
economische situatie is beter dan we in jaren hebben meegemaakt. Tegen deze 
achtergrond houdt de OESO vast aan het evenwichtherstelscenario. Onze algemene 
verwachtingen blijven tamelijk gunstig: een zachte landing in de Verenigde Staten, een 
stevig en duurzaam herstel in Europa, een solide ontwikkeling in Japan en levendige 
groei in China en India. Overeenkomstig de recente trends wordt de duurzame groei in de 
OESO-economieën ondersteund door een stevige banengroei en dalende werkloosheid. 

Recente “harde cijfers”, almede het vertrouwen van consumenten en bedrijven, 
duiden erop dat in het eurogebied het krachtige, door Duitsland geleide herstel doorzet, 
ondanks de aanzienlijke BTW-verhoging daar aan het begin van het jaar. Het is 
interessant om te zien dat de tot nu toe achterblijvende Italiaanse economie meeprofiteert 
van de opleving, ondanks de veranderlijkheid van de kwartaalcijfers. Alles bij elkaar 
genomen lijkt het herstel in Duitsland en Italië in 2006-07 veel sterker te zijn dan 
aanvankelijk werd verwacht. 

In de Verenigde Staten duiden de cijfers erop dat na een zwak eerste kwartaal de 
economische activiteit geleidelijk aantrekt. Duurzame groei van het aantal banen en 
inkomsten uit arbeid moeten de basis vormen voor een gestage terugkeer naar een 
normale economische toestand, terwijl het overaanbod van huizen geleidelijk wordt 
weggewerkt. 



    OECD ECONOMIC OUTLOOK: NO. 81 - JUNE 2007ISBN-92-64-034501 © OECD 2007  – 2 

In China doet de overheid veel moeite om de zakelijke investeringen in te dammen en 
zo de economische expansie te beteugelen. Deze bedroeg recentelijk meer dan 11% en 
dat is waarschijnlijk te uitbundig. Dergelijke onstuimigheid zou een stevige steun moeten 
zijn voor zowel de aanhoudende, door de Japanse export geleide, expansie als andere 
handelspartners. 

Het herstel van de balans is echter niet zonder risico. De sterkere groei in de tot nu 
toe zwakkere OESO-economieën is zeker welkom. Maar naarmate de ontwikkelingen 
doorzette, kunnen andere oorzaken voor het gebrek aan evenwicht nog steeds in de weg 
staan van duurzame en gestadige groei. Op het monetaire front bestaat het risico dat op 
veel plaatsen de balans tussen de totale vraag en het aanbod al de kant van oververhitting 
opgaat, op een moment waarop de bereidheid tot meer fiscale discipline mogelijk aan het 
afnemen is. Verder vooruitkijkend zijn er ook weinig tekenen dat, na correctie voor 
conjunctuurinvloeden, de onbalans op de lopende rekening in de Verenigde Staten is 
afgenomen, terwijl deze juist groter wordt in landen zoals China en Japan, waar steeds 
weer de vraag van huishoudens lijkt achter te blijven. 

Ook op de financiële markt en de huizenmarkt is mogelijk sprake van een 
onevenwichtige situatie. Algemeen kan worden gesteld dat de marges op riskante 
obligaties in de buurt liggen van historische dieptepunten en voor een reeks financiële 
middelen wijzen de analyses van de OESO erop dat het risico mogelijk 
ondergewaardeerd is. De aandelenkoersen zijn bijvoorbeeld mogelijk iets aan de hoge 
kant, hoewel de huidige potentiële overwaardering op de aandelenmarkten in geen 
verhouding staat tot de excessen die zich voordeden aan het eind van de jaren negentig. 
En last but not least, staan de investeringen in de woningbouw in veel OESO-landen op 
het hoogste peil in tien jaar. Het nauwkeurig vaststellen van de omvang van de resterende 
onbalans is tamelijk belangrijk om de onzekerheid te kunnen bepalen die hangt rond ons 
scenario voor een soepel evenwichtsherstel. 

In het geval van de VS is de diagnose lastig. Aan de ene kant kan het zijn dat de 
overtrokken huizenmarkt slechts een correctie behoeft. Maar een dergelijk optimistisch 
oordeel moet mogelijk op ten minste twee manieren worden genuanceerd. Ten eerste 
duiden recente ontwikkelingen op de huizenmarkt mogelijk op het risico van een 
langzamer algeheel herstel. Vergeleken met voorgaande OESO-voorspellingen is de 
huizensector wat meer afgekoeld dan was verwacht, met als gevolg een zorgwekkende 
toename van het arsenaal onverkochte huizen. Ten tweede zou de afgenomen groei van 
de Amerikaanse economie van meer algemene aard kunnen blijken te zijn. Deze zou 
gepaard kunnen gaan met een milde vorm van stagflatie en met een lagere productiviteit 
en productiegroei dan tot nu toe werd aangenomen, met als gevolg meer oververhitting. 
De zwakkere vooruitzichten voor groei op de lange termijn zouden bijvoorbeeld ook 
deels een verklaring kunnen zijn voor het feit dat de inflatie hardnekkiger is gebleken dan 
verwacht en voor het feit dat de investeringen van bedrijven recentelijk zijn 
achtergebleven, ondanks ruime winsten en de nog steeds gunstige voorwaarden op de 
financiële markten. 

De omvang van de resterende economische stagnatie is ook onzeker in enkele van de 
andere grote OESO-gebieden, met name op het vasteland van Europa en het Verenigd 
Koninkrijk. Dit vormt een uitdaging voor de centrale banken, die aan beide zijden van de 
Atlantische Oceaan mogelijk eerder te ver zouden moeten gaan met het aanhalen van de 
teugels. 
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In de Verenigde Staten, waar de kerninflatie nog steeds hoger is dan gewenst en de 
werkloosheid onder de schatting van een duurzaam niveau liggen, bestaat er een goede 
reden voor een enigszins restrictieve monetaire houding en het niet verlagen van de 
beleidsrente in 2007. Er zouden zelfs argumenten kunnen worden aangedragen voor extra 
aanscherping in het Verenigd Koninkrijk, mocht de inflatiedruk aanhouden, en 
duidelijker dan in het eurogebied, waar de kerninflatie in feite het niveau van 2% heeft 
bereikt, terwijl de activiteiten zich waarschijnlijk krachtig zullen blijven uitbreiden. 

In Japan daarentegen, waar de deflatie nog niet is uitgeroeid en de economische 
stagnatie mogelijk omvangrijker is dan verwacht, moet de beleidsrente enige tijd pas op 
de plaats maken. 

Fiscaal beleid moet ook een rol spelen bij het afzwakken van de huidige economische 
opleving, bij het verbeteren van de duurzaamheid van de overheidsfinanciën op de lange 
termijn in de meeste OESO-landen, en bij het bieden van voldoende ruimte voor 
automatische stabilisatoren die in actie moeten komen bij de volgende daling. 
Beleidsmakers staan echter op het punt gevaarlijk terrein te betreden. Aan de positieve 
kant nemen de overheidstekorten de afgelopen twee à drie jaar eindelijk af in de meeste 
OESO-landen. De consolidatie vertrouwt echter te veel op conjuncturele inkomsten en 
niet op blijvende beteugeling van de uitgaven. Vooruitkijkend lijkt een resolute verlaging 
van de structurele tekorten zowel uiterst wenselijk als nogal onwaarschijnlijk. Maar als 
we kijken hoeveel er op het spel staat, is het op zijn minst noodzakelijk om de komende 
paar jaar de afgelopen begrotingsconsolidatie te ontrafelen. 

In een dergelijke uitdagende context moeten beleidsmakers de huidige 
belastingmeevallers opsparen, zodat het fiscale beleid niet op de korte termijn de huidige 
economische opleving verslechtert, terwijl op de lange termijn een herhaling van die 
deprimerende “post-boom” begrotingscrises uit het verleden wordt voorkomen. Maar de 
uitgavendruk zal uitermate sterk zijn, gegeven de grote omvang van het onvoorziene 
kapitaal en de ontvangen vennootschapsbelastingen. Vasthouden aan strakke 
uitgaveplannen en lang genoeg wachten voordat nieuwe belastingverlagingen worden 
overwogen zou de “onvoorwaardelijke verplichting” moeten zijn voor vooruitziende 
beleidsmakers. 

Tegen deze zorgwekkende achtergrond wordt in deze Economische vooruitzichten 
een speciaal hoofdstuk gewijd aan de politieke economie van begrotingsconsolidatie, in 
een poging om uit de ervaringen van het verleden het beleid en de institutionele factoren 
af te leiden die de basis vormen voor successen en mislukkingen. Dit levert uitdagende 
conclusies op. Het geeft bijvoorbeeld aan dat succesvolle en blijvende consolidaties vaak 
voortkomen uit fiscale crises en beter werken wanneer deze worden geleid vanuit de 
uitgavenkant. Het onderstreept ook de nuttige rol die fiscale maatregelen kunnen spelen, 
met name die welke mede bestaan uit aandacht voor controle op de uitgaven naast regels 
voor een begrotingsevenwicht. Niettemin zijn er waarschijnlijk geen mechanische 
middelen om begrotingsconsolidatie op te sluiten. Wat in de huidige omstandigheden, 
gekenmerkt door levendige activiteit en grote inkomstengroei, uiteindelijk nodig is, is 
politieke wil en sterk leiderschap. 

De politieke wil en collectieve wijsheid zullen ook nodig zijn om te komen tot een 
succesvolle afronding van de WTO-onderhandelingen. De potentiële kosten van een 
haperende intergratie van de handel, mogelijk gevolgd door verschillende vormen van 
terugkrabbelen, zouden van een onvoorziene grootte kunnen zijn. Nu er in het publieke 
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debat zoveel nadruk wordt gelegd op de nadelen van de globalisering, kan men makkelijk 
de vele voordelen uit het oog verliezen die voortkomen uit een meer geïntegreerde 
wereld. Dit is de centrale boodschap van ons tweede speciale hoofdstuk, met de titel 
“Making the most of globalisation” (Optimaal profiteren van de globalisering). Hierin 
wordt vanuit een langetermijnperspectief gekeken naar de potentiële voordelen en de 
economische en maatschappelijk uitdagingen die voortkomen uit de globalisering. Ook 
wordt het belang onderstreept van overheidsbeleid voor het doelmatig omzetten van het 
grote potentieel van de globalisering in gedeeld welzijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© OECD 2007 
 
Deze samenvatting is geen officiële OESO-vertaling. 
 
Reproductie van deze samenvatting is toegestaan, mits het OESO-copyright en de titel van de 
oorspronkelijke publicatie worden vermeld. 
 
Meertalige samenvattingen zijn vertaalde uittreksels van OESO-publicaties die 
oorspronkelijk in het Engels en Frans zijn gepubliceerd. 
 
Deze zijn gratis te verkrijgen via de Online Bookshop van de OESO 
www.oecd.org/bookshop/ 
 
Neem voor meer informatie contact op met de eenheid OECD Rights and Translation, Public 
Affairs and Communications Directorate op: rights@oecd.org of per fax: +33 (0)1 45 24 99 30 
 
OECD Rights and Translation unit (PAC) 
2 rue André-Pascal, 75116 
Parijs, Frankrijk 
 
Bezoek onze website www.oecd.org/rights/ 

 


