
 
 
 

 

Stijgende staatsschulden                                                juli 2014  
   
Het grote probleem van de ontwikkelde economieën is dat de groei van de consumptie per hoofd van de 
bevolking stagneert. Dit heeft deels te maken met het feit dat een steeds groter deel van de private vermogens 
in eigendom is van ouderen die niet bekend staan als ‘big spenders’. Tegelijkertijd heeft een aanzienlijk deel 
van de middengroep het uitgavenpatroon neerwaarts bijgesteld. Waar mogelijk worden schulden afgelost en 
wordt er veelal bezuinigd. De jongere huishoudens daarentegen hebben het nadeel dat men vaak genoegen 
moet nemen met bescheiden salarissen. Immers, vanwege het ruime aanbod op de arbeidsmarkt hoeven de 
meeste werkgevers niet erg diep in de buidel te tasten. Bovendien ligt de tijd van ‘gratis’ lease auto’s en leuke  
bonussen achter ons. Het belangrijkste verschil met voorgaande decennia is echter dat krediet nu op rantsoen 
is waardoor een persoonlijke lening of de overwaarde van een woonhuis kan worden ingezet voor extra 
consumptie. Het is een combinatie van factoren die ertoe leidt dat de economische groei voorlopig laag blijft.      

 
Lenen aan de overheid                   
Dat de EU economieën niet zijn 
geïmplodeerd is te danken aan de vele 
miljarden euro’s die de laatste jaren zijn 
’geïnvesteerd’ in noodlijdende overheden 
en banken. Gevolg is evenwel dat de EU  
staatsschulden zijn geëxplodeerd tot 
inmiddels 95% van het GDP en inmiddels 
ruim € 9.000,-- miljard groot zijn. Dat is 
een toename van 50% sinds het uitbreken 
van de kredietcrisis. Daar waar 
consumenten en bedrijven hun schulden 

nu afbouwen doen overheden juist het tegenovergestelde. Je zou dus kunnen stellen dat de overheden veel geld 
van ons hebben geleend om de ontstane problemen op te lossen. De keerzijde is wel dat dat al die extra schuld 
niet heeft geleid tot economische impulsen. Het feit dat de staatsschulden nog steeds betaalbaar zijn heeft vooral 
te maken met het gebrek aan groei. Want zolang er geen groei is blijven de lonen en prijzen laag hetgeen zich 
vertaalt naar een lage inflatie en dus ook een lage rente. En juist dat laatste speelt de overheid in de kaart. Want 
zolang de rente daalt, kunnen de overheden in de eurozone de schulden laten oplopen (jaarlijks ruim € 300 
miljard) bij gelijke rentelasten. Maar helaas wordt zelden onderkend dat we als gevolg van nieuwe regelgeving 
steeds vaker (en veelal ongemerkt) worden ‘gedwongen’ om staatsobligaties te kopen en feitelijk ons geld 
verplicht en vooral goedkoop geld uitlenen aan de overheid. Het lijkt erop dat politici proberen om de overheid 
nog meer macht te geven in een poging de economie ‘beter’ te reguleren. Waar dit toe kan leiden hebben we 
bijvoorbeeld gezien in Japan waar de staatsschuld de laatste decennia is geëxplodeerd tot 230% van het BNP 
zonder dat er sprake was economische groei. De situatie anno 2014 is dat de prijzen van het OG in Japan nog 
altijd lager zijn dan 20 jaar geleden, de Nikkei ruim 60% onder haar ’all-time high’ staat en spaarders al blij mogen 
zijn met 0,10% rente per jaar. Of het in de eurozone ook zover zal komen hangt nu af van de beleidsmakers.                                                                        

 
4,375% Petrobras per 2023 a 96%, effectief rendement 4,9% per jaar in US$   
Petrobras is de Zuid-Amerikaanse tegenhanger Royal Dutch Shell en voor 64% in handen van 
de Braziliaanse staat. Petrobras realiseert een jaaromzet van zo’n US$ 150 miljard.   
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