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Besparingen hebben zelfs een -
weliswaar zeer beperkt - positief
effectopdeeconomischegroei, zegt
Peersman. De resultaten van zijn
onderzoek ontkrachten de stelling
van ondermeer de PS-kopstukken.
Die pleiten ervoor de begrotings-
teugels tevieren,omdatextrabespa-
ren omhet begrotingstekort te be-
perken tot 2,15procent vanhetbru-
to binnenlands product de groei in
ons land zou fnuiken. Ook Paul De
Grauwe (London School of Econo-
mics) verdedigt dat standpunt.

Volgens Peersman, die onder-
zoek doet naar de effecten van het
begrotings- en monetair beleid in
de eurolanden tijdens deze finan-
ciële crisis, blijkt uit de feiten niet
dat het verminderen van de over-
heidsuitgaven in België opde groei
weegt.

Degroei inons landreageertwel
zeer sterk op de Europese conjunc-
tuurontwikkelingen, steldehij vast.
Alsdegroei indeEuropeseUniemet
1 procentpunt daalt, knijpt dat
0,8 procentpunt af van de groei in
België. Het kandus, zegt Peersman,
datbesparingen inandereeurolan-
den een effect hebbenoponze eco-
nomie.Maarnietonzeeigenbespa-
ringen.

Eenandere factordieeenbelang-
rijke impact heeft op de economi-
schegroei inons land, isdeonzeker-
heid op de financiëlemarkten, ge-

meten aan de hand van de volatili-
teit van de geldmarkten, de obliga-
tiemarktenendeaandelenkoersen.
Als die volatiliteit toeneemt, zet dat
een remopde groei in België.

Een sterk positief effect op de
groei inons landgaatuitvanheton-
conventionelemonetair beleid van
de Europese Centrale Bank (ECB).
Niet-conventioneel beleid ismone-
tair beleid dat niet via de richting-
gevende rentetarieven van de ECB
gevoerdwordt,maarwel viahetop-
kopenvanobligatiesvanprobleem-
landen, liquiditeitsverschaffingaan
de banken, en zomeer.

De interventies die de ECBde af-
gelopenjarenopdatvlakdeed,heb-
benderenteopBelgischeoverheids-
obligatiesdoenzakkenenderente-
kloof met Duitsland doen vermin-
deren. Ze hebben ook een gunstig
effectgehadopdeaandelenkoersen
in ons land en op de kredietverle-
ning door de banken aan gezinnen
enbedrijven.

‘Snoeien inuitgavenweegt
nietopeconomischegroei’
Het verminderen van de over-
heidsuitgaven heeft in België
geen negatieve invloed op de
economische groei. Dat blijkt
uit onderzoek van Gert Peers-
man, hoogleraar economie
aan de Universiteit Gent.

Het kan dat
besparingen in
andere eurolanden
een effect hebben
op onze economie.
Maar niet onze
eigen besparingen.
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Gert Peersman ontkracht de stelling van de PS-kopstukken. © SVH
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