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ANTICYCLISCH BEGROTINGSBELEID IN DE EUROZONE?
1

Inleiding
Sommige vooraanstaande in Amerika werkzame economen – onder wie Blanchard
(Internationaal Monetair Fonds) en de Nobelprijswinnaars Krugman en Stiglitz – hebben zich
in niet mis te verstane bewoordingen uitgelaten over de schepping van de eurozone en het in
hun ogen te restrictieve begrotingsbeleid in de lidstaten van de Europese Unie die deze
gemeenschappelijke munt hebben ingevoerd. Het zou een historische fout van de eerste orde
zijn geweest om de Zuid-Europese landen tot de muntunie toe te laten, gegeven hun relatief
hoge stijging van de arbeidskosten per eenheid product. De Verdragsbepalingen die
beperkingen opleggen aan tekort en schuld van nationale overheden zouden verhinderen dat
beleidsmakers na 2008 in de gewenste mate konden reageren op het grote tekort aan
effectieve vraag. Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank zou onvoldoende
ruimhartig zijn. Deze economen hameren op de noodzaak de economie krachtiger te
stimuleren, aangezien de vraagkant van de economie het laat afweten. Drie vragen dringen
zich hier op:
1. Heeft Europa (op dit moment) behoefte aan een stimulans voor de economie?
2. Is stimuleren moeilijker, nadat landen samen een gemeenschappelijke munt hebben
ingevoerd?
3. Heeft Europa een begrotingsunie van node?
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Heeft Europa behoefte aan een stimulans voor de economie?
Nee. Volgens Hans Timmer moeten beleidsmakers in plaats daarvan de focus richten
op noodzakelijke structurele aanpassingen. Het via de overheidsbegroting stabiliseren van de
conjunctuurgolf kan het best door het toepassen van de automatische stabilisatoren, maar dat
kan alleen wanneer de overheidsfinanciën structureel gezond zijn. Het heeft bovendien geen
zin om zes jaar na het uitbreken van de crisis de vraag aan te zwengelen. Hoe lang wil je
daarmee doorgaan? Een eventuele vraagimpuls moet snel worden gegeven en kort duren. Na
zes jaar crisis zitten de problemen veeleer aan de aanbodkant van de economie. Stimuleren
jaagt de overheidsschuld en de rentelasten verder omhoog. Die kant moet het niet op. Extra
bezuinigen lijkt volgens Hans Timmer anderzijds evenmin noodzakelijk.
Het lukt gewoon niet om de groei blijvend te stimuleren door het overheidstekort op te
voeren. Op de vraag gericht beleid loopt vast. Dat leren bijvoorbeeld de ervaringen die in de
jaren negentig zijn opgedaan in Japan. Nadat de maakindustrie met groot succes een
inhaalslag had gemaakt, liep het groeitempo terug. De hoge nationale besparingen zochten
onder andere een vluchtheuvel in het onroerend goed, waarvan de prijzen sterk opliepen.
Politici durfden het niet aan om het nieuwe groeipotentieel in de dienstsector aan te boren,
waar de productiviteit laag is. Zij durfden die sector niet open te gooien. De rente staat daar al
jaren vrijwel op nul; de schuld van de overheid bedraagt bijna 240 procent van het bruto
binnenlands product. Maar de economie blijft traag groeien. De daarginds verder
voortgeschreden vergrijzing van de bevolking speelt hierbij overigens ook een rol. De
ervaringen die in de jaren tachtig in Europa zijn opgedaan, wijzen in dezelfde richting. De
sterke prijsstijging van ruwe aardolie vormde een aanbodschok waarop niet adequaat is
gereageerd. Europa met zijn verstarde arbeidsmarkt zag zijn concurrentiepositie aanzienlijk
verslechteren. Ook toen lag de oplossing in het zoeken naar structurele aanpassingen.
Momenteel is dit in het zuiden van de eurozone een factor van betekenis.
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Is stimuleren moeilijker in een muntunie?
Nee, in principe zou het stimuleren van de economie in een muntunie juist
eenvoudiger moeten zijn, ook al beschikken nationale overheden niet langer over eigen
monetaire instrumenten. Neem om de gedachten te bepalen een kleine open economie.
Stimulerend beleid is daar slechts in beperkte mate effectief, doordat vraagimpulsen voor een
belangrijk deel weglekken naar het buitenland. Monetaire financiering, gevolgd door een
dalende wisselkoers, is uitsluitend effectief wanneer het buitenland niet reageert. In de
praktijk zullen andere landen vaak volgen, waardoor een wisselkoersoorlog dreigt. Wanneer
landen deel uitmaken van een muntunie, zijn de weglekeffecten van stimulerend beleid
– vanuit de muntunie gezien – aanzienlijk geringer. De muntunie is immers te beschouwen als
een omvangrijke, relatief gesloten economie. In dit geval is wel vereist dat de lidstaten de
vereiste begrotingsdiscipline betrachten. Anders teren zij op de zak van andere deelnemers
aan de muntunie. Precies om deze reden dicteert het Verdrag van Maastricht plafondwaarden
voor het begrotingstekort en de (bruto)schuld van nationale overheden en is het nagenoeg alle
vijftig staten in de VS niet toegestaan een tekort op hun begroting te hebben.
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Heeft Europa een begrotingsunie nodig?
Mogelijk is een ‘federale’ aanpak onder omstandigheden te prefereren. De Verenigde
Staten hebben het in vergelijking met de eurozone sinds het uitbreken van de crisis relatief
echter niet zoveel beter gedaan. Het beleid in China – ook te beschouwen als een soort
federatie – was in 2009 en 2010 wel heel effectief. De stimulans is daar evenwel vooral
decentraal gegeven, via ruime kredietverlening door de banken. In het algemeen gesproken
verdient monetaire verruiming de voorkeur boven discretionair begrotingsbeleid.
Conjuncturele en structurele ontwikkelingen zijn in de praktijk vaak moeilijk te ontwarren. De
automatische stabilisatoren kunnen zeker een belangrijke rol spelen, mits de
overheidsbegroting van een lidstaat structureel gezond is (gemaakt). Wanneer de begroting
kan meeademen met de conjunctuurbeweging, is te vermijden dat tijdens een recessie het
treffen van procyclische tekortverbeterende maatregelen onvermijdelijk wordt. Los hiervan
pleit veel voor een grotere rol van Europa op specifieke beleidsterreinen, zoals bij het
aanpakken van grensoverschrijdende milieuvervuiling en in de vorm van sterkere coördinatie
bij de belastingheffing.
Flip de Kam
* Eindredacteur van dit tijdschrift. Deze bijdrage vat de inleiding samen die Hans Timmer
(Wereldbank) verzorgde op het Dreesseminar over beleidscoördinatie in Europa dat
plaatsvond op 6 mei 2014.
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