
MACRO-ECONOMIE

De economische gevolgen vanhet coronavirus
zullen het Europese stabiliteitspact beproeven
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W
elke verrassingen
heeft het corona-
virusdekomende
weken voor ons in
petto?Zelf neem
ik alle onrust het

liefstmet eenkorrel zout.Maar als
wede reactie vandebeurzen serieus
nemen (endat ismeestal verstandig),
danwachthet groei- en stabiliteitspact
vande eurozonekomendemaanden
een serieuze vuurproef.

DeVIX-index, de thermometer voor
onzekerheidopdebeurs, is de afgelo-
pen tweewekengestegen van zijnnor-
maleniveau van15%naar 40%.
Zoveel onzekerheidopdebeursheb-
benweniet gekend sindsde euro-
crisis. Vroegerwasde economische
wijsheid: alsDuitslandniest,wordt
Nederland verkouden.Diemedische
metafoor is actueler danooit, alleende
besmettingsbron isnuChina.

Langzamerhandbeginnenwe te

begrijpenhoebelangrijkhandels-
partnerChina is; vanniet geleverde
medicijnen tot onverkochtebloemen
en lege vliegtuigstoelen.

Na eendramatischebeursweek
waarindekoersenmet 10%daalden,
is debeursdinsdag enigszinshersteld.
De reden: centrale banken zeggen
klaar te staanomin te grijpen.De
AmerikaanseFEDheeft de rente al
met 0,5procentpunt verlaagd.Wat
kandeEuropeseCentraleBanknog
doen, nude rente al eenaantal jaren
rond0%staat?

ONMOGELIJK
Een tijd langwashet inNederlandgoe-
de gewoonte omvoormaligECB-pre-
sidentMarioDraghi te beschuldigen.
Hadhij de rente eerder verhoogd,
danhaddeECBdeeconomienumet
renteverlaging een steuntje inde rug
kunnengeven, zobewerenNederland-
se analisten veelvuldig.Het is alsof ie-
mandbepleit de vangrailweg tehalen
zodat je bij eenongeluk effectieve te-
genmaatregelenkannemen: de vang-
rail terugplaatsen.

Inmiddels isDraghi opgevolgddoor
ChristineLagarde. Vol verwachting
werduitgekekennaardebeleidsveran-
deringendie zij zoudoorvoeren. Inder-
daad, Lagardepakt zakenanders aan.
Ze isminder autoritair,meer gericht
ophet bereiken vanovereenstemming.
Quabeleid is alles echter bij het oude
gebleven.

Sterkernog,waar veelNederlandse
analistendroomdenover eenafge-
zwakte inflatiedoelstelling, heeft zij die
juist aangescherpt. Langzaambegint
inNederlandhet besef door te dringen
dat verzet tegenhetECB-beleid een
chauvinistischdwaalspoorwas. Lagar-
de’s standvastigheidover de inflatie-

doelstelling is een zege.
De reële rentedie voor evenwicht

tussen vraag enaanbodopdekapi-
taalmarkt zorgt, is nuongeveer drie
procent inhet rood.De reële rente is
denominale rentemin inflatie.De
beleidsrente vandeECBmoet zo goed
mogelijk bij denominale rente aan-
sluiten.Met tweeprocent inflatie hoeft
debeleidsrentemaar éénprocentne-
gatief te zijn. Veel lager kanniet, want
danbrengenmensenhungeldniet
langernaar debank.

Stel dat de inflatienul procentwas,
dan zoudebeleidsrentenaarmindrie
procentmoetendalenomdekapi-
taalmarkt inbalans tehouden. Een
beleidsrente vanmindrie procent is
onmogelijk.Hetzelfde geldt als het
coronavirus voor een serieuze recessie
zorgt, zoals deOrganisatie voorEcono-
mischeSamenwerking enOntwikke-
ling voorspelt.Dan zakt de reële rente
nog eensdrie procent verder inhet
rood.Dan zoudeECBdebeleidsrente
metdrie procent verdermoeten verla-
gen.Opnieuw: onmogelijk.

Daaromheeft Lagardemeteenbij
haar aantredenduidelijk gemaakt dat
deECBzo ver is gesprongenals zijn
polsstok lang is.Nu ishet debeurt aan
anderen.

BINNENSKAMERS
Daar zit deuitdaging vande
coronacrisis: die anderen, dat zijnde
nationale overhedenendeEuropese
Commissie. Als de renteverlagingniet
meer kan zorgen voor evenwicht, dan
moetenoverhedenhet spaaroverschot
uitgeven.MinisterWopkeHoekstra’s
investeringsfondskomtdusophet
juistemoment. Echter,Hoekstra’s
koers blinkt niet uit door consistentie.
Waarhij binnenslandsdenoodzaak

vanextrabestedingen inziet, daar
speelt hij inEuropadehalsstarrige
dwarsligger.

Tijdensde eurocrisis stond
Nederlandpal voorhet stabiliteitspact,
dat lidstatenbondaan strikte regels
voordeoverheidsfinanciën: een
structureel tekort vanhoogstens 0,5%,
een staatsschuld vanminderdan60%.

RELIGIEUZE LEERSTELLIGHEID
Vande vijf grotemonetaire blokken
indewereld (naast onze euro’s de
Amerikaansedollar, de Japanse yen,
deChinese yuanendeBritsepond)
heeft de eurozonede laagste staats-
schuld, de laagstefinancierings-
tekorten enna Japanhethoogste
betalingsbalansoverschot.

In tijden vaneconomische voor-
spoed zijndie regels al te strikt en
dwingen zij deECBzijnbeleidsrente
tot deondergrens te verlagen. In tijden
van tegenspoed loopthet beleiddoor
deze regels volledig vast, zoals tijdens
de eurocrisis is gebleken. Eennieuwe
recessie, dat iswel het laatstewaarEu-
ropaop zitwachten.Het vertrouwen in
depolitiek zouwordenweggevaagd.De
regels vanhet stabiliteitspact zijn ge-
baseerdop religieuzedogma’s, niet op
economische analyse.

Wemoeten eraanwennen: hoe goed
het ookgaatmet onze economie,wat
betreft het begrotingsbeleid zijnNe-
derlandenDuitsland inEuropaniet de
oplossingmaarhet probleem.Nuwij
ons eindelijkhebbenneergelegdbij
het ECB-beleid volgt eennieuwe schop
tegenhet zerebeen: debroodnodige
herziening vanhet stabiliteitspact.

Er is ookgoednieuws.Hierover
wordt ophetministerie vanFinanciën
enbijDeNederlandscheBankbin-
nenskamersdruknagedacht.

De ECB is zo ver
gesprongen als zijn
polsstok lang is.
Nu is de het beurt
aan anderen
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