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Samenvatting
In de loop van de afgelopen anderhalf jaar zijn de rentes op de staatsschulden van GriekencXe[, Ierland, Portugal
en Spanje zover opgelopen, dat de financiering van die schulden problematisch is geworden. Nederland
wordt daar rechtstreeks door geraakt omdat het via een aantal verschillende kanalen steun aan Griekenland
en Ierland heeft verstrekt.
Zijn de probleemlanden in staat hun schuld volledig terug te betalen? Beleidsinstanties denken van wel,
maar de verzekeringspremies die voor staatsschuld van deze landen worden betaald laten zien dat financiële
markten hieraan twijfelen. Zeker voor Griekenland bestaat de kans dat het land zijn schuld niet volledig kan
afbetalen. Als de schuld inderdaad te groot is om te worden afbetaald, dan is het blijven eisen van volledige
terugbetaling nadelig voor Nederland omdat het de groeiperspectieven van een probleemland te veel
schaadt. Daardoor neemt de uiteindelijke aflossing op de schuld af. Een verlaging van de schuld voorkomt
dit en kan daarom in ieders voordeel zijn.
Wie draait op voor de kosten van die verlaging? De oorspronkelijke schuldeisers of de overheden van de
overige eurolanden? Zodra duidelijk is dat een probleemland niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, moet
daarover een besluit genomen worden. Hoe langer die beslissing wordt uitgesteld, des te groter is het deel
van de schuld dat inmiddels geherfinancierd is door het steunfonds. Des te kleiner is dan het deel dat betaald
wordt door de schuldeisers en des te groter het deel van de rekening dat uiteindelijk bij de overheden van de
overige eurolanden komt te liggen. Het is echter lastig de rekening bij de schuldeisers te leggen. Veel
schuldeisers zijn banken, verzekeraars, en pensioenfondsen. Het is niet duidelijk of alle Europese banken dat
verlies kunnen dragen. Ook bestaat de vrees dat een herstructurering tot een Europese bankencrisis leidt. De
Europese bankensector moet daarom snel gezond gemaakt worden en er moet een mechanisme komen dat
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een herstructurering van staatsschuld mogelijk maakt.
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Belastingbetaler loopt risico

De financiële crisis van 2007-2009 is in Europa overgegaan in een overheidsschuldencrisis. Eind 2009 sloeg
op de kapitaalmarkt de twijfel over de kredietwaardigheid van Griekenland toe. Vervolgens kwamen ook
Ierland, Portugal en Spanje onder vuur. De vrees dat de Europese schuldencrisis zich zou verspreiden
waardoor de Europese bankensector in de problemen zou komen, was een belangrijke reden voor
steunverlening aan Ierland en Griekenland. Zeker voor Griekenland bestaat de kans dat het land zijn schuld
niet volledig kan afbetalen. De vraag is nu wie de rekening moet betalen. Eén mogelijkheid is dat de
oorspronkelijke schuldeisers van deze landen dat doen. Onder die schuldeisers zitten veel banken,
verzekeraars en pensioenfondsen uit de rest van Europa. Sommige van die banken kunnen daardoor in
problemen komen, zodat de betreffende overheden moeten bijspringen. Een andere mogelijkheid is daarom
dat die schulden worden overgenomen door het nieuw opgerichte Europese steunfonds European Financial
Stability Fund (EFSF). De schuldeisers komen dan met de schrik vrij, maar wel op kosten van de
belastingbetaler. Een beslissing wordt vooruit geschoven, deels in de hoop dat het probleem zich vanzelf
oplost en deels vanuit de gedachte dat uitstel leidt tot meer informatie en dus een beter besluit. De vraag is
echter: is uitstel kosteloos?
Hoewel de onderliggende oorzaken van de crisis van land tot land verschillen - zie het kader problemen
verschillen per land - kregen Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje alle vier te maken met sterk stijgende
rente voor hun staatsschuld. Voor Griekenland en Ierland waren steunmaatregelen nodig om hen op de
been te houden. Griekenland kreeg een bilaterale lening. Nederland staat mede garant voor de leningen die
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zijn verstrekt door het EFSF , de Europese Commissie en in het kader van het steunprogramma van het IMF.
5
Daarnaast staat de overheid bloot aan eventuele verliezen die de ECB maakt op opgekochte staatsobligaties.
Tabel 1 laat zien dat Nederland nu al voor ruim 13 miljard euro garant staat en heeft toegezegd die garanties
in geval van nood op te voeren tot 69 miljard euro. Door deze maatregelen staat de Nederlandse overheid en daarmee de Nederlandse belastingbetaler - volop bloot aan de kredietrisico‟s van Griekenland en Ierland.
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Het EFSF is een uitvoeringsorgaan van de regeringen van het eurogebied. Het EFSF trekt geld aan op de kapitaalmarkt en leent dat
uit aan landen met een schuldenprobleem. Garanties van de lidstaten zijn onderpand voor de leningen van het EFSF. Nederland
heeft een garantie aan het EFSF verstrekt ter grootte van haar relatieve ECB aandeel en een achtervang garantie ter grootte van
haar relatieve aandeel in de groep met eurolanden met een AAA kredietwaardering. Deze AAA-achtervanggaranties worden pas
aangesproken als andere (niet-AAA) landen hun garanties niet nakomen.
3
Het European Financial Stability Mechanism (EFSM) is een programma van de Europese Commissie waarmee leningen verstrekt
worden aan landen met probleemschulden. Onderpand is hier de lopende rekening van de Europese Commissie. De lopende
rekening bestaat uit de financiering van de Commissie door de lidstaten.
4
Het IMF is een internationale financiële instelling die landen met schuldenproblemen helpt. Nederland leent via een quotasysteem
geld aan het IMF. Aflossingen op leningen van het IMF hebben voorrang boven andere aflossingen, dus de kans dat het IMF niet
terugbetaald wordt is erg klein.
5
De ECB heeft in open markt operaties staatsobligaties opgekocht en houdt als onderpand voor leningen aan commerciële banken
staatsobligaties aan. Via DNB, die aandeelhouder van de ECB is, is Nederland hierbij betrokken. Eventuele verliezen die de ECB
maakt op opgekochte staatsobligaties vertalen zich via de ECB-verdeelsleutel tot lagere dividenden van DNB aan de Nederlandse
staat. De ECB koopt de obligaties in tegen de dan geldende marktwaarde. Die marktwaarde houdt rekening met onvolledige
aflossing door Griekenland. De ECB leidt verlies als de uiteindelijke aflossing lager uitvalt dan waar de markt nu rekening mee
houdt.
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Tabel 1

Nederlandse staat loopt financiële risico’s door staatsschuldencrisis
Potentieel

Gecommitteerd

Gezamenlijk
(mld euro)

Nederland
(%)

Nederland
(mld euro)

Gezamenlijk
(mld euro)

Nederland
(%)

Nederland
(mld euro)

80

5,9% a

4,7

80

5,9% a

4,7

b

6,9
30

2,7%b

0,8

22,5

2,7%b

0,6

17,5

6,0%c

1,0

Bilaterale lening Griekenland
IMF

250

2,7%

waarvan voor Griekenland
waarvan voor Ierland
EFSF
waarvan voor Ierland
EFSF AAA-achtervanggarantie
EFSM

440

6,0%c

4,7%d

60

26
24
2,8
22,5

4,7%d

1,1

6,0%

4,6

e

77,5

6,0%c

4,6

6,0%c

pm

pm

6,0%c

pm

69,0

249,5

waarvan voor Ierland
e

ECB: directe aankopen

77,5

ECB: repos met onderpand probleemlanden

pm

Maximale blootstelling

907

c

13,4

(a) Verdeeld via ECB-sleutel zonder Griekenland.
(b) Verdeeld via IMF-quota Nederland * % useable resources (useable resources zijn quota van landen die het IMF kan gebruiken om leningen te verstrekken).
(c) Verdeeld via ECB-sleutel zonder Griekenland en Ierland. Het Nederlandse aandeel neemt toe wanneer andere eurolanden een beroep op het EFSF-fonds
doen.
(d) Verdeeld naar draagkracht, via NL bbp 2010 / EU bbp 2010.
(e) Dit is een openeinderegeling. Bron: ECB ad-hoc communications on open market operations.

Daarnaast heeft eventuele wanbetaling door Griekenland of Ierland ook indirecte gevolgen. Nederlandse
banken kunnen in de problemen komen doordat ze schuldpapier uit die landen bezitten en daarop moeten
afschrijven, maar ook doordat banken in andere Europese landen geraakt worden en het vertrouwen in de
Europese bancaire sector ondermijnd wordt. In dat geval moet de overheid wellicht bijspringen om te
voorkomen dat het financiële systeem ontwricht raakt. Ook dan draait de Nederlandse belastingbetaler
uiteindelijk voor een deel van de rekening op.
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Problemen verschillen per land
Na de invoering van de euro daalden de rentes in Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje fors. Geld
lenen werd goedkoper, de noodzaak voor begrotings- en financiële discipline nam af en de
binnenlandse vraag nam toe. Hierdoor zijn de arbeidskosten per eenheid product in deze landen
binnen het eurogebied uit de pas gaan lopen en ontstonden er tekorten op hun handelsbalansen. Dit
maakte hen kwetsbaar voor een schuldencrisis. Banken, levensverzekeraars en pensioenfondsen in
andere Europese landen, zoals Nederland en Duitsland, financierden deze schuld en werden zo ook
gevoelig voor een schuldencrisis in Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje. De tabel laat zien
hoezeer de economische ontwikkeling tussen deze landen afwijkt van die in Nederland en Duitsland
De directe aanleiding voor de schuldencrisis is echter in ieder land anders. Zo gaf de Griekse overheid
jarenlang teveel geld uit en stelde zij haar financiële situatie te rooskleurig voor. In Ierland en Spanje
knapte een huizenbubbel. De banken die de huizen financierden, kwamen daardoor in de problemen
en de overheid moest bijspringen. Daarbij past de arbeidsmarkt in Portugal en Spanje zich na een
recessie moeizaam aan. De werkloosheid loopt dan op doordat tijdelijke arbeidscontracten worden
beëindigd, terwijl de lonen voor vaste contracten nauwelijks dalen, zodat er weinig nieuwe banen
ontstaan.
Economische ontwikkeling in Europa loopt sterk uiteen
Handelsbalans
(% bbp)
Ierland
Griekenland
Spanje
Portugal
Duitsland
Nederland

Arbeidskosten p.e.p.
(basisjaar 2000)

Werkloosheid
(% beroepsbevolking)

Huizenprijzen
(basisjaar 2000)

Staatssteun banken
(% 2008 bbp)

2006

2010

2006a

2010a

2006

2010

2006 b

2010 b

Steund

Garantiesd

-3,6
-11,3
-9,0
-10,7
6,4

-0,3
-10,5
-5,5
-10,3
5,1

123
121
120
118
99

128
134
131
127
106

4,3
9,8
9,2
7,7
10,5

13,6
12,2
19,8
10,7
6,9

181
178
220
113
93

118
177
205
121
94c

5
2
2
0
0

198
1
4
2
5

9,3

5,3

113

123

4,7

4,1

139

141

6

34

Bron waar niet anders aangegeven: OESO statistics
(a) Arbeidskosten per eenheid product. voor de hele economie. Schatting voor 2010Q4,bron: ECB statistics.
(b) Bron: BIS Property Prices: http://www.bis.org/statistics/pp.htm.
(c) Betreft 2009.
(d) Steun betreft herkapitalisaties en asset swaps, garanties dekken verliezen op activa. OESO berekeningen tem 2010Q1 op basis van IMF (2010d) ,
bron: Schich en Levy 2010.
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Te streng werkt averechts

De Nederlandse belastingbetaler heeft er alle belang bij dat de probleemlanden hun schulden zoveel
mogelijk terugbetalen. Deze landen moeten daarvoor diep ingrijpen in hun overheidsfinanciën en pijnlijke
hervormingen doorvoeren. Het voordeel van de noodzaak tot pijnlijke ingrepen is dat dit dergelijke landen
een prikkel geeft om schuldenproblemen in de toekomst te voorkomen. Bovendien hebben deze landen
baat bij institutionele en economische hervormingen van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Maar het vermogen
van de probleemlanden om hun schulden terug te betalen is niet onbeperkt. Als de schuldeisers van een
probleemland de druk om terug te betalen te hoog opvoeren, kan dat juist averechts werken. De groei van
dat land valt dan ver terug, zodat er uiteindelijk minder belasting opgehaald wordt om de buitenlandse
schuld af te lossen. Landen die steun ontvangen moeten wel de kans krijgen om economisch te groeien. Hoe
zit dat?

5

Er zijn drie manieren waarop een schuldeiser zichzelf kan benadelen door te strenge eisen te stellen aan het
probleemland. Ten eerste zijn hogere belastingen een bijna onvermijdelijk onderdeel van een succesvol
aflossingsplan. Een te hoge belastingdruk leidt er echter toe dat het niet meer loont om te gaan werken in de
formele sector van de economie. Mensen gaan minder werken of gaan in de informele sector werken.
Voorbij een bepaald punt leidt een hogere belastingdruk niet tot meer, maar tot minder
belastinginkomsten. Ten tweede ondermijnt een hoge schuldquote het investeringsklimaat. Private
investeerders zijn weinig geneigd om te investeren in een land met een hoge staatsschuld, omdat zij
bevreesd zijn dat het rendement dat met die investeringen wordt gecreëerd, door de overheid wordt
afgeroomd via belastingen. Het gaat er hier niet om dat de belastingtarieven nu al hoog zijn, maar dat zij in
de toekomst verhoogd moeten worden om de staatsschuld te kunnen aflossen. Ten derde leidt een te hoge
druk op aflossing van de schuld ertoe dat de overheid zelf niet meer voldoende investeert in projecten die
noodzakelijk zijn voor de groei, zoals infrastructuur. Dit gaat ten koste van de groeivooruitzichten en
daarmee van de mogelijkheden om in de toekomst de huidige schuldenlast te kunnen betalen. Het politieke
proces in een land kan dit versterken. Te strenge eisen kunnen zorgen voor sociale onrust en de roep om de
schuld niet meer terug te betalen. Voor politici in het probleemland maakt dat de politieke kosten van
volledige aflossing van schulden vaak erg hoog.
In een dergelijke situatie kan kwijtschelding of versoepeling van voorwaarden van terugbetaling de
uiteindelijke opbrengst vergroten, waardoor zowel schuldeisers als de burgers van het probleemland beter af
zijn. Figuur 1 geeft dit verband grafisch weer. In eerste instantie neemt met een hogere schuld de totale
aflossing evenredig toe. Op een geven moment ontstaan er twijfels aan de terugbetaalcapaciteit van een
land. Vanaf dat moment verergert meer schuld het probleem. Tijdelijke steun tegen hoge boeterentes werkt
dan contraproductief, omdat de schuld daardoor alleen maar verder oploopt. Dit vermindert de verwachte
6
terugbetaling. In dat licht is het besluit van de Europese regeringsleiders van vrijdag 11 maart om de rente
die Griekenland voor haar steun betaalt met 1%-punt te verlagen en de looptijd met 3 jaar te verlengen een
verstandige beslissing.
Figuur 1 Verwachte terugbetaling lager bij te hoge schuld

Verwachte terugbetaling

Volledig solvabel

Twijfels over
solvabiliteit

Geen prikkel om te werken

Totale uitstaande schuld

Tabel 2 maakt duidelijk dat de overheden in de probleemlanden al forse maatregelen hebben genomen om
hun overheidsfinanciën op orde te brengen. Voor de burgers van de probleemlanden is de schuldencrisis nu
al een zeer ingrijpende gebeurtenis, die het vertrouwen in de overheid en in het Europese project mogelijk
niet ten goede komt. Het is in het Nederlandse belang om streng te zijn tegen landen die steun ontvangen,
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Geïntroduceerd door Krugman (1988) als de ‘Debt Relief Laffer Curve’.

maar niet te streng. Te streng beleid leidt in de toekomst tot een lagere terugbetaling door deze landen.
Hiermee benadeelt Nederland zichzelf.
Tabel 2

Probleemlanden nemen ingrijpende maatregelen

Doelstelling
tekortreductie
Btw
Ambtenaren
aantal
Ambtenarensalaris
Arbeid

Pensioenleeftijd
PensioenKorting
Overig

Griekenland

Ierland

Portugal

Spanje

Duitsland

Nederland

11% bbp

10% bbp

7% bbp

8% bbp

1% bbp

3% bbp

19% naar 23%

21% naar 23%

21% naar 23%

-

-

-20.000
in 2010

-24.750
in 2010

-15.000
in 2010

-17.200 per jaar
tem 2013

geen 13de en
14de maand
meer
beperking
verbindend
verklaring cao’s
vrouwen van 60
naar 65 in 2010
nominale
bevriezing

nieuwe
ambtenaren
-10%
min. loon -12%,
lengte schijven IB
-17%
65 naar 68 in 2028

vacaturestop,
-5.000 leraren
in 2010
hoge schalen
-5%, geen
promoties
-

16% naar
18%
9 op 10
vacatures
geschrapt
2010 -5%,
2011 0%

bevriezing in 2010

bevriezing in
2010 en 2011

Toptarief IB
+2%

-

-

65 naar 67 in
2029
-

belasting
kernenergie en
hogere
milieuheffing

65 naar 66 in
2020
geen of
beperkte
prijsindexatie
-

verkoop havens,
spoorwegen,
post, gasbedrijf

-

toetreders -10%,
pensioen gem. 4/-7% (hoge -12%)

nominale
bevriezing

65 naar 67 in
2027
nominale
bevriezing

7 mld
pensioengeld naar
steunfonds
banken

minder
gemeentes, 2,6
mld pensioengeld
naar staat

verkoop
aandeel
loterij,
vliegveld

Bron: CPB-onderzoek gebaseerd op beleidsvoornemens nationale regeringen en evaluatie IMF.

Financiële crises werken zelfbevestigend
Een schuldencrisis wijst altijd op een fundamenteel onderliggend probleem. Op de een of andere
manier hebben financiële markten niet langer het vertrouwen dat een land met het bestaande
macro-economisch beleid in staat is om de bestaande schulden af te lossen.
Een schuldencrisis kan echter zelfbevestigend zijn. De twijfel van de financiële markten of een land
zijn schuldenlast wel volledig zal betalen, maakt het voor marktpartijen niet aantrekkelijk om dit land
nieuw geld te lenen. De rente stijgt, waardoor het nog moeilijker wordt de schuldenlast af te betalen.
De twijfel van de markten bevestigt daarmee zichzelf. Met andere woorden, als iedereen gelooft dat
het land zijn schulden niet kan betalen, dan is dat ook zo, ook al is het onderliggende probleem op
zichzelf met een goed en doortastend beleid - bezuinigingen, institutionele hervormingen oplosbaar.
In de beginfase van een crisis is de vraag dan ook of een dergelijk doortastend beleid voldoende
soelaas biedt om de kredietwaardigheid van een land te herstellen. Dat is direct na het ontstaan van
een crisis vaak moeilijk vast te stellen. Daarom is het op korte termijn in ieders belang om met steun
tijd te winnen, zodat een land het roer om kan gooien. Kort daarna moet echter duidelijk worden of
het voldoende is om tijd te kopen zodat het land door economische hervormingen het vertrouwen
kan terugwinnen.
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Volledige terugbetaling onzeker

Zijn Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje in staat om hun staatsschuld volledig af te lossen? Die vraag
laat zich niet met zekerheid beantwoorden. Beleidsinstanties zoals het IMF en de Europese Commissie gaan
er vooralsnog van uit dat alle vier de probleemlanden hun schuld volledig zullen afbetalen. Maar economen
als Willem Buiter, Barry Eichengreen en Kenneth Rogoff hebben met name de staatsschuld van Griekenland
onhoudbaar genoemd. De Brusselse denktank Bruegel en het Duitse economische onderzoeksinstituut
7
CESifo komen in hun analyse tot dezelfde conclusie. Analyses van houdbaarheid van schuld zijn erg gevoelig
voor de gemaakte aannames. In het vervolg presenteren wij een voorzichtige inschatting van de
aflossingcapaciteit van de probleemlanden. Bovendien laten wij zien hoe de financiële markten aankijken
tegen het risico dat de schuld niet volledig wordt afbetaald.
Hoe de schuldenlast van deze landen zich verder ontwikkelt is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de
huidige schuld, de verwachte economische groei en de verwachte inkomsten en uitgaven van de overheid.
Figuur 2 brengt deze ontwikkelingen in beeld. Voor Griekenland en Ierland is de prognose van
schuldontwikkeling gebaseerd op de ingrijpende beleidsvoornemens zoals weergegeven in tabel 2, voor
8
Spanje en Portugal zijn die voornemens niet meegenomen.
Figuur 2

Griekse staatsschuld blijft hoog ondanks forse bezuinigingen

Staatsschuld

Overheidssaldo

bbp-ratio

160%

9

4%

bbp-ratio

2%

140%

-

120%

-2%

100%

-6%

-4%
-8%

80%

-10%

60%

-12%
-14%

40%

-16%

20%

2006

2007

2008

Griekenland
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Ierland
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2012
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2014

2015

-18%
2007

Portugal

2008
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Griekenland
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Ierland
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Portugal

Volumeverandering bbp
110

2007=100

105
100

95
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80
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Griekenland
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Spanje
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Portugal

Bronnen: IMF (2010a), Irish department of finance (2010), IMF (2010b), IMF (2010c).
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Zie IMF (2010a), Europese Commissie (2010a), Buiter (2011), Spiegel online (3-3-2011), Bloomberg (2-3-2011), Darvas (2011) en CESifo
(2011).
Voor Spanje en Portugal zijn deze voornemens niet voldoende gedetailleerd beschikbaar.
9
De prognose voor de ontwikkeling van de staatsschuld van de Ierse regering ligt 10 procentpunt van het bbp lager dan die van het
IMF. Het verschil zijn de reserves van de Ierse overheid voor tegenvallers bij de banken. De overheid trekt de buffers van de schuld
af, het IMF niet. De hier opgenomen projecties volgen de lijn van het IMF. In het Ierse overheidssaldo voor 2009 en 2010 is steun
aan de bankensector niet meegenomen. De steun bedraagt 2,6% van het bbp in 2009 en 19,4% van het bbp in 2010.
8
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Figuur 2 laat zien dat de Spaanse en Portugese schuld zelfs zonder ingrijpende bezuinigingsplannen slechts
langzaam toeneemt. Als wel met dergelijke plannen rekening wordt gehouden, dan neemt hun schuldratio
zelfs af. Hetzelfde geldt voor Ierland, al stabiliseert de schuld zich met 124 procent op een hoog niveau. Om
de schuldratio in 2035 tot 60 procent van het bbp terug te brengen moet Ierland jaarlijks ongeveer 8,5
procent van zijn bbp aan rente en netto schuldaflossing betalen. De belastingdruk in Ierland is echter één
van de laagste van de EU. Met extra belastingverhoging zou dit daarom haalbaar moeten zijn, ook bij
additionele tegenvallers.
Uit de verzekeringspremies voor het afdekken van het faillissementsrisico kan worden berekend dat de
financiële markten de kans dat Portugal en Ierland binnen vijf jaar hun schulden niet meer kunnen betalen
op ongeveer 40 procent en voor Spanje op 25 procent prijzen.10 Voor die landen lijkt de houdbaarheid van
schuldpositie dus positiever dan markten inschatten.
Voor Griekenland ligt dit anders. Zelfs als rekening wordt gehouden met nog niet ingevulde additionele
11
bezuinigingen stabiliseert de Griekse schuld volgens het IMF in 2013 op een niveau van 158 procent van het
bbp. Om de schuld in 2035 naar 60 procent terug te brengen moet jaarlijks 13,7 procent van het bbp aan
rente en netto schuldaflossing worden besteed. Ruimte om tegenvallers, zoals een hogere rente, op te
vangen is er dan nauwelijks. In deze berekening gaan we uit van een rente van 5,5 procent. Op de financiële
markten zijn verzekeringspremies in lijn met de hiervoor geschetste verwachte ontwikkeling van de
schuldenlast. De financiële markten achten het onwaarschijnlijk dat Griekenland zijn schulden volledig zal
aflossen. Ze schatten de kans dat Griekenland binnen vijf jaar zijn schuld niet meer kan betalen op 70
12
procent.
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Kiezen wie betaalt

Stel dat Griekenland inderdaad zijn schuld niet volledig zal terugbetalen, wat moet er dan vanuit het
Nederlandse perspectief gebeuren? Figuur 3 geeft aan hoe een schuldencrisis kan verlopen. Het bovenste
deel geeft de huidige stand van zaken weer. In eerste instantie is aan Griekenland en Ierland steun geboden,
in de vorm van de maatregelen die zijn opgesomd in Tabel 1. Steun geeft een land de tijd om door middel
van economische hervormingen het vertrouwen van de financiële markt terug te winnen. Als dat lukt, is de
steunoperatie geslaagd en kunnen de schuld en de steun door de schuldenaar worden afgebouwd. Als de
hervormingen onvoldoende blijken, kan een deel van de schuld niet worden terugbetaald. Er zijn dan
uiteindelijk twee partijen waar het verlies terecht kan komen: de steunverstrekkende overheden of de
obligatiehouders.
De eerste mogelijkheid is dat de steunverlenende overheden betalen. Dit betekent impliciet of expliciet een
transfer van geld van de steunverlenende Europese landen naar de probleemlanden. Dus meer leningen,
waarschijnlijk met een langere looptijd en lagere rente, waarvan uiteindelijk een deel kwijtgescholden zal
13
moeten worden. Dit geeft verkeerde signalen aan de markt af en vergroot de moral hazard voor zowel
probleemlanden als obligatiehouders. Zodra obligatiehouders verwachten dat andere Europese overheden
inspringen als één van hen haar verplichtingen niet na kan komen, letten ze er bij het kopen van obligaties
niet meer op of het land wel kan en zal betalen. Immers, als puntje bij paaltje komt worden de schulden toch
overgenomen door de overige eurolanden. Dit stelt probleemlanden op hun beurt weer in staat om hoge
schulden te maken, waarmee de kiem van een nieuwe crisis is gezaaid.
10

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er een korting van 30 procent op de schuld komt en het land dus nog 70 procent zal betalen,
bron: Blundell-Wignall en Slovik (2011) en CPB-berekeningen. Door de huidige lage liquiditeit op de markt voor deze
verzekeringen, kan hier een liquiditeitspremie inzitten. De absolute risico’s zullen dan iets lager zijn, de relatieve risico’s blijven
gelijk.
11
Een structurele besparing van 5,5 procent van bbp is tot en met 2014 nog niet ingevuld.
12
Recent verlaagde kredietbeoordelaar Moody’s de rating van Griekenland onder verwijzing naar moeizame belastinginning, de
benodigde bezuinigingen en onzekerheid over voorwaarden voor steun na 2013.
13
Moral hazard is een term die gebruikt wordt om een gedragsverandering van economische actoren met negatieve gevolgen voor
anderen aan te geven waarbij ze zelf geen risico lopen.
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De tweede mogelijkheid is dat de houders van obligaties van de probleemlanden een deel van hun vordering
laten vallen. Die obligatiehouders zijn behalve de ingezetenen van de probleemlanden zelf, vooral banken,
levensverzekeraars en pensioenfondsen in andere eurolanden. Een deel van de verliezen komt dus bij de
burger terecht, doordat hun pensioen minder waard wordt door de beleggingsverliezen van hun
pensioenfondsen. De kans bestaat bovendien dat een aantal banken in die andere eurolanden dat verlies zelf
niet kan dragen en dus op hun beurt in financiële problemen komt. Die blootstelling van de bankensector
vindt zowel direct als indirect plaats.

Figuur 3 Schematische weergaven van de uitkomsten van een schuldencrisis
Schuldencrisis
onzekerheid of schuld afgelost wordt
Liquiditeitssteun
zorgt voor lagere rente en koopt tijd
Economische hervormingen
moeten vertrouwen herstellen

Hervormingen voldoende, land heeft
weer toegang tot de kapitaalmarkt

Hervormingen onvoldoende,
onzekerheid blijvend

Land betaalt schuld zelf

Schulden verlagen enige optie
Hoe?
Schuldverlaging via herstructurering
obligatiehouders krijgen minder

Schuldverlaging via transfers
kwijtschelding, overdracht, via ECB

Is de financiële sector gezond?

Overheden betalen

Ja:
Obligatiehouders nemen verlies

Nee:
Overheden betalen

De directe blootstelling werkt als volgt. Sommige banken hebben aanzienlijke posities in schuldpapier van
deze landen en kunnen in de problemen komen als duidelijk wordt dat die schuld niet volledig wordt
terugbetaald. Als dit verlies maar groot genoeg is, moeten systeemrelevante banken bij de overheid
14
aankloppen voor steun. Uit de openbare gegevens van de Europese stresstesten blijkt dat de Nederlandse
banken samen voor 7,8 miljard euro staatsobligaties van probleemlanden in hun boeken hebben staan, zie
15
ook Tabel 3. Dat was 9 procent van hun kernkapitaal op dat moment. Dat is een relatief beperkte
16
blootstelling. Op basis van gegevens voor alle 91 deelnemende Europese banken heeft de OESO de directe
effecten van een herstructurering van Griekse, Ierse, Portugese en Spaanse staatsschulden berekend. Ook de
OESO concludeert dat de directe impact voor Nederland gering is.

14

Een systeemrelevante bank is een bank waarvan het omvallen tot onacceptabele risico’s voor de stabiliteit van het financiële
systeem leidt. Overheden hebben in de financiële crisis steun verleend aan systeemrelevante banken om de stabiliteit van het
systeem te waarborgen.
15
Met kernkapitaal wordt hier het Tier-1 eigen vermogen onder Basel II bedoeld.
16
Zie Blundell-Wignall en Slovik (2011).
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Tabel 3

Blootstelling van Nederlandse banken lijkt gering
Ierland
(mld euro)

Griekenland
(mld euro)

Portugal
(mld euro)

Spanje
(mld euro)

Totaal
(mld euro)

Omvang
(% van Tier 1)

ABN Amro

0,2

-

0,1

0,5

0,9

6%

ING

-0,1

2,4

1,8

1,4

5,5

16%

Rabobank

0,1

0,5

0,1

0,2

0,9

3%

SNS

0,2

0,1

-

0,2

0,5

17%

Totaal

0,5

3,0

2,0

2,2

7,8

9%

Bron: Stresstesten Europese banken. Persberichten ABN Amro, ING, Rabobank, SNS 23 juli 2010. Bedragen betreffen
blootstellingen in zowel het bank- als het handelsboek. Zie voetnoot 22 voor een uitleg van deze termen.

Daarnaast is er ook nog een indirect effect. Een herstructurering zorgt ervoor dat ook andere bezittingen van
banken dan overheidsobligaties in waarde dalen, zoals leningen aan bedrijven in de probleemlanden, of aan
bedrijven en banken die daar zaken doen. De gevolgen van een dergelijke schok voor banken zijn daarom
onzeker. Deze onzekerheid vergroot de impact op het Europese financiële systeem van een herstructurering
van staatsschuld. Als banken niet van elkaar weten hoe zij er financieel aan toe zijn na een schok, worden zij
terughoudender in het lenen van geld aan elkaar op de interbancaire leenmarkt. Banken met een zwakke
liquiditeitspositie kunnen dan in een liquiditeitscrisis terecht komen, waarna zij bij de ECB moeten
aankloppen voor liquiditeitssteun of bij de nationale overheid voor herkapitalisatie. Door de verwevenheid
van het Europese financiële systeem kunnen sneeuwbaleffecten er voor zorgen dat een dergelijke schok
17
uitgroeit tot een nieuwe financiële crisis, die alle Europese landen raakt.
Figuur 4 Blootstelling Nederlandse banken aan probleemlanden
afgenomen
140 miljard euro
+17%
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Griekenland

Portugal

kernkapitaal
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Bron: De Nederlandsche Bank statistieken k3/10, tabellen 5.6 en 5.9.
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Banken in probleemlanden hebben vaak een substantiële positie in staatsschuld van hun eigen land. De directe blootstelling is dus
groot. Als deze banken bij een herstructurering in de problemen komen, is er geen overheid om ze te redden. Een faillissement van
deze banken is dan waarschijnlijk en kan grote consequenties hebben in het land zelf en voor onze bankensector. Het is daarom
verstandig een herstructurering vooraf te laten gaan met de oprichting van een steunfonds voor banken in de probleemlanden.
Ierland en Griekenland hebben een fonds opgezet dat die rol kan vervullen.

11

Over de indirecte blootstelling is weinig publieke informatie beschikbaar. De internationale blootstelling
van alle Nederlandse banken samen is in de afgelopen 3 jaar met 36 procent afgenomen, terwijl hun
kernkapitaal is toegenomen met 17 procent. Ook de blootstelling aan de probleemlanden is fors afgenomen,
zoals blijkt uit Figuur 4.18 In deze figuur zijn de gezamenlijke blootstellingen van alle Nederlandse banken
aan alle tegenpartijen (overheden, banken, bedrijven en particulieren) in de probleemlanden weergegeven
per eind september 2007 en 2010.
Een herstructurering van de staatsschuld brengt dus risico‟s met zich mee voor het financiële systeem. Een
raamwerk dat de toezichthouder in staat stelt om in te grijpen voordat een bank failliet gaat, ontbreekt in de
meeste Europese landen, waaronder ook Nederland, twee jaar na de kredietcrisis nog steeds. Hier wordt wel
zowel op nationaal als Europees niveau aan gewerkt. Hierdoor zijn de risico‟s die een herstructurering met
zich meebrengt groter dan nodig. De rekening kan dus ook in dat geval uiteindelijk bij de belastingbetaler
terecht komen. Het is bij te hoge schuld van een euroland dus kiezen tussen een rekening doordat steun
wordt verleend aan het probleemland of een mogelijke rekening doordat steun wordt verleend aan de eigen
banken.

Opkopen door ECB nodig, maar niet ideaal
Steun loopt via twee kanalen: Griekenland en Ierland krijgen leningen aangeboden en de ECB koopt
staatspapier van de probleemlanden op de markt op om zo de liquiditeit van die markt te
garanderen. Neveneffect is dat deze inkopen additionele vraag naar obligaties van de
probleemlanden creëert. Dit legt een bodem onder de prijs van dit papier en dus een bovengrens aan
de rente die de probleemlanden betalen. Inmiddels is de totale waarde van de door de ECB
opgekochte staatsobligaties van probleemlanden 77,5 miljard euro. Dat de ECB deze operaties
uitvoert is onvermijdelijk, zij is momenteel de enige die de vrijheid heeft om dit te doen en dat ook
operationeel aan kan. Zolang de politiek verantwoordelijken geen eensgezind besluit kunnen nemen
is de ECB de enige partij die hiervoor is toegerust.
Het opkopen van staatsobligaties kan echter een conflict opleveren met de taak van de ECB om
onafhankelijk monetair beleid te voeren. Dit om twee redenen:
1. De ECB moet zich nu bij iedere beslissing afvragen wat het effect is op de waarde van de
opgekochte obligaties. Als de ECB bijvoorbeeld zou besluiten om de rente te verhogen, dan dalen
deze obligaties in waarde.
2. De ECB heeft deze obligaties tegen de marktprijs gekocht. Mocht de uiteindelijke aflossing lager
zijn dan de marktprijs op moment van aankoop, dan lijdt de ECB een verlies. Dit verlies zal over de
lidstaten worden verdeeld naar rato van hun aandeel in de ECB. Dat bedreigt de onafhankelijkheid
van de ECB, omdat ze deze verliezen moet verantwoorden aan de overheden van de eurolanden. Als
het verlies te groot is, moet zij wellicht om een kapitaalinjectie verzoeken. Die onafhankelijkheid is
echter cruciaal voor haar rol in het monetair beleid.
Zelf heeft de ECB herhaaldelijk aangegeven niet gelukkig te zijn met de huidige situatie. Als de ECB
verliezen lijdt op deze obligaties is het aankoopbeleid een steunoperatie geworden waarover geen
politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Een oplossing van de schuldencrisis vereist
afwikkeling van deze positie van de ECB en een mandaat van de politiek aan een andere partij om
deze operaties uit te voeren. Een permanent noodfonds zou daarvoor wel het vereiste politieke
mandaat kunnen hebben.

18
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De totale internationale blootstelling van alle Europese banken is volgens cijfers van de Bank of International Settlements (BIS) in
dezelfde periode afgenomen met 16 procent, terwijl de blootstelling van Europese banken aan tegenpartijen in de 4
probleemlanden is afgenomen met 21 procent.

5

De kosten en baten van uitstel

De keuze wie uiteindelijk gaat betalen als de schuldenlast van een land te hoog blijkt te zijn, maken de
Europese regeringsleiders nu niet. De ECB moet daardoor tegen wil en dank optreden om de liquiditeit van
de markt te garanderen. Het is voor politici moeilijk uit te leggen dat hun kiezers moeten opdraaien voor
andermans schulden, ook als dat uiteindelijk in het belang van diezelfde kiezers is. Het faillissement van een
buurland of medelid van een monetaire unie heeft voor die kiezers onvermijdelijk negatieve gevolgen. Dit
probleem is geen specifiek Europees verschijnsel. Ten tijde van de Mexico-crisis in 1995 kreeg de
Amerikaanse regering geen toestemming van het Amerikaanse Congres voor een reddingspakket van 40
miljard dollar. Toen Mexico toch snel geld nodig had om een faillissement te voorkomen, stelde de
19
Amerikaanse regering 20 miljard dollar ter beschikking uit een fonds van het ministerie van financiën,
20
waarover het Congres geen zeggenschap had.
In Tabel 4 staan de voor- en nadelen van uitstel van de keuze wie de kosten moet dragen bij een te hoge
schuldenlast.
Tabel 4

Voor- en nadelen van uitstel van herstructurering

Voordelen

Nadelen

Meer informatie over houdbaarheid schuld

Hogere kosten steunverlener

Tijd om bankregulering aan te passen

Bevoordeelt houders kortlopende schuld

Tijd om bankensector gezond te maken

Herkapitalisatie door ophalen extern kapitaal niet mogelijk

Tijd om herstructurering te organiseren

Kans op risicovol gedrag (gambling for resurrection)
Lagere economische groei probleemland

Eerste voordeel is dat met steun tijd gekocht wordt waarmee het land door stevige economische
hervormingen het vertrouwen van de markt terug kan winnen, omdat zij de schuld stevig zal gaan
verminderen in de toekomst. Zodra echter duidelijk wordt dat een land zijn schuld niet volledig kan betalen,
zorgt het langdurig blijven aanbieden van steun alleen maar voor uitstel van het onvermijdelijke, tegen
steeds toenemende kosten voor de steunverlener.
Tweede voordeel van uitstel is dat het de EU en de nationale overheden tijd biedt om de regulering van
banken te verbeteren en in het bijzonder om een juridisch raamwerk in te voeren dat het mogelijk maakt om
banken te ontmantelen voordat zij failliet gaan. Dit naar voorbeeld van het „special resolution regime‟ dat
21
Groot-Brittannië in 2009 invoerde. Daarin is geregeld hoe banken ontmanteld kunnen worden met
minimale schade voor de samenleving. Aan de invoering van een dergelijk raamwerk wordt nu op nationaal
22
en Europees niveau gewerkt.

19

Dit was het Exchange Stabilization Fund, een fonds bedoeld voor stabilisatie van wisselkoersen.
Daarnaast bevatte het reddingspakket 18 miljard dollar van het IMF en 13 miljard dollar van de Bank for International Settlements
en andere, commerciële banken. De peso stabiliseerde en de Mexicaanse regering voerde economische hervormingen door. In
1997 betaalde Mexico de Verenigde Staten alle leningen terug.
21
Dergelijke wetgeving ligt mogelijk juridisch gecompliceerd. Hüpkes (2003) wijst op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie
in 1996 in de Panagis Pafitis zaak die de mogelijkheden van een effectieve afwikkeling van banken zou beperken. Dit omdat
onteigening voordat een faillissement plaatsgevonden heeft in strijd kan zijn met de Europese Verklaring van de Rechten van de
Mens (EVRM).
22
Zie Europese Commissie (2010b), Europese Commissie (2010c) en Ministerie van Financiën (4-3-2011).
20
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Herstructureringsprocedure
Welke problemen moet een herstructureringsprocedure oplossen?
•

•

Het free rider probleem
Onderhandelen over schuldreductie kost schuldeisers tijd en geld. Een
herstructureringsprocedure moet dus in een mogelijkheid voorzien om een representatieve
groep schuldeisers aan te wijzen die namens de rest onderhandelt. Het
onderhandelingsresultaat moet, als een ruime meerderheid akkoord is, bindend zijn voor alle
schuldeisers. Als dit niet zo is, is het voor iedere individuele schuldeiser voordeliger niet mee te
werken en te wachten totdat de vorderingen van de andere schuldeisers gereduceerd zijn. Dan is
de totale vordering lager en stijgt de waarde van zijn vordering.
Het hold-up probleem
Bij een voldoende groot belang in een obligatie-uitgifte van probleemschuld, kan een
schuldeiser proberen de onderhandelingen te frustreren, totdat de schuldeisers van alle andere
obligatie-uitgiftes een akkoord hebben gesloten. Omdat een land pas weer toegang tot de
kapitaalmarkt heeft als de hele schuldherstructurering achter de rug is, heeft deze schuldeiser
een sterke onderhandelingspositie. Vaak zal ze dan een hoger bedrag of betere voorwaarden
dan andere schuldeisers weten te bedingen. In de schuldencrises in Latijns-Amerika zijn er
diverse voorbeelden bekend van zogenaamde ‘vulture funds’ die juist voor dit doel schuld
opkochten tijdens het herstructureringsproces.

Vanaf 2013 willen de eurolanden collective action clauses (CAC’s) in obligatiecontracten opnemen. Dit is
een stap in de goede richting omdat het het free rider probleem oplost. Dit geldt echter alleen voor
nieuwe schuld en is dus geen oplossing voor de huidige problemen. Een oplossing voor de huidige
schuldenproblematiek zou een Europese verdragswijziging zijn waarin een Sovereign Debt
Restructioning Mechanism (SDRM), ofwel herstrucureringsmechanisme voor staatsschuld, wordt
ingevoerd, zoals bepleit door Gianviti (2010). Als dat een brug te ver is, is specifieke wetgeving die de
bovenstaande problemen aanpakt, een optie.

Derde voordeel is dat uitstel de tijd biedt om de bankensector gezond te maken. Dit betekent nieuwe,
geloofwaardige stresstesten die de hele balans van banken onder de loep nemen, ongeacht of bezittingen in
23
het bankboek of het handelsboek staan. Niet solvabele banken moeten gedwongen worden om nieuw
privaat aandelenkapitaal aan te trekken. Als dat niet lukt, moet de toezichthouder banken dwingen om te
herstructureren of de overheid banken herkapitaliseren, met als uiterste consequentie onteigening van de
bestaande aandeelhouders. Uitstel zorg ook voor een gezondere bankensector doordat kapitaalniveaus van
banken de tijd krijgen zich te herstellen van de kredietcrisis. Een hoger kapitaal biedt banken een grotere
buffer om verliezen op hun vorderingen op de probleemlanden te dragen. Op die manier wordt voorkomen
24
dat de overheid moet bijspringen en de belastingbetaler alsnog voor de kosten moet opdraaien. Op dit
moment maken banken veel winst, mede als gevolg van de lage rente die de ECB hen rekent. Die winst moet
dan wel omgezet worden in meer eigen vermogen. Het verbieden van uitkeren van dividenden totdat de
vereiste kapitaalniveaus bereikt zijn draagt bij aan een snelle opbouw van het eigen vermogen. Een snelle

23

Obligaties die in het bankboek staan, worden in principe aangehouden tot het einde van de looptijd en hoeven daarom niet tegen
de actuele marktprijs te worden gewaardeerd. Een groot deel van de vorderingen op de probleemlanden is daarom nog steeds
tegen nominale waarde gewaardeerd, terwijl de marktwaarde inmiddels veel lager ligt. Stresstesten die het bankboek slechts
deels herwaarderen, geven een onvolledig beeld van de problemen. Alleen een test waarin ook overheidsobligaties in het
bankboek worden meegenomen, biedt de sector de mogelijkheid het vertrouwen van de financiële markten te herwinnen.
24
Basel III eist hogere kapitaalbuffers van banken en vergroot daarmee de capaciteit van banken om zelf schokken op te vangen. De
hogere kapitaaleisen van Basel III zijn echter pas in 2019 volledig effectief. Tot die tijd is de kans op een crisis dus groter dan
volgens de nieuwe standaard wenselijk is.
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opbouw is ook belangrijk omdat onvoldoende gekapitaliseerde banken een prikkel hebben om teveel risico
te nemen.25
Vierde voordeel van uitstel is dat het tijd schept om wet- en regelgeving aan te passen zodat er een juridische
basis ontstaat voor een herstructureringsprocedure voor staatsschuld. Dit betekent dat er een aantal stappen
moet worden ondernomen, die weergegeven zijn in het kader herstructureringsprocedure.
Tegenover bovengenoemde voordelen van uitstel staan ook nadelen. Steun wordt gebruikt om de aflopende
schulden van een land te herfinancieren en het begrotingstekort te financieren. Zolang steun aanhoudt, zal
de schuld die het land bij het fonds heeft toenemen en die bij gewone obligatiehouders afnemen over de tijd
door reguliere aflossingen.
Een ander nadeel is dat kortlopende schulden anders behandeld worden dan langlopende schulden.
Houders van kortlopende schuld gaan er vanuit dat zij 100 procent van hun vordering terugkrijgen, omdat
het steunfonds aflopende schulden herfinanciert. Houders van kortlopende schuld hebben dus een sterke
motivatie om voor voortzetting van de steun te lobbyen. Onduidelijkheid over de gevolgen van een
herstructurering is in hun belang.
Een derde nadeel is dat de onzekerheid over mogelijke herstructurering boven de markt blijft hangen.
Ondergekapitaliseerde banken zijn daardoor niet in staat extern kapitaal aan te trekken. Niemand gaat
kapitaal in een bank steken, als men vermoedt dat dit een herstructurering van de schuld van de
probleemlanden ten laste van die bank vergemakkelijkt. Banken kunnen hun eigen vermogen in dat geval
alleen maar verhogen door operationele winsten van de bank toe te voegen aan het eigen vermogen en niet
uit te keren als dividend. Dat is een proces dat afhankelijk van de uitgangspositie van de bank jaren kan
duren. Als genoeg banken hiermee worstelen, kan het leiden tot een Japans scenario met langdurige lage
groei.
Deze onzekerheid over mogelijke herstructurering raakt ook het land met de te hoge schulden zelf. Een
vierde nadeel is dan ook dat als het land te hoge schulden heeft, uitstel inhoudt dat vast wordt gehouden aan
de eis tot volledige terugbetaling. Dit werkt contraproductief, omdat het de prikkel om te werken en te
investeren in het land lager wordt. Dit remt de economische groei en daardoor de mogelijkheid om in de
toekomst schuld terug te betalen.
Uitstel van de beslissing over het al of niet herstructureren van de schuld van probleemlanden en, zo ja, over
de vraag wie dan de rekening betaalt is dus niet kosteloos. Uitstel voorkomt dat voortijdig verkeerde
beslissingen worden genomen. Uitstel maximaliseert de kans dat alle relevante informatie wordt
meegenomen. De uiteindelijke beslissing is dus bijna per definitie beter. Er zijn echter ook substantiële
kosten aan verbonden. Sluipenderwijs komt een steeds groter deel van de kosten bij overheden van de
overige eurolanden terecht (en dus bij hun belastingbetalers). In de tussentijd hebben allerlei partijen geen
of onjuiste prikkels. Uitstel heeft dus ook een prijs.

25

In de literatuur wordt dit gambling for resurrection genoemd.
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