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DenieuweSpaanse regering staat
voordeuitdagingdebegrotingop
orde tekrijgen.Zonderomvang-
rijkebezuinigingengaatditniet
lukken, verwachteneconomen.

Na tienmaandenheeft Spanje
weer een regering.De conser-
vatievepremierMarianoRajoy
magopherhaling. Zijnnieuwe
kabinet, dat nauwelijksnieuwe
gezichtenkent enopde soci-
aal-economische sleutelposten
ongewijzigd is gebleven, staat
voorde formidabeleuitdagingde
begrotingoporde te krijgen.

Daarbij kanRajoy rekenenop
de steun vande rechtsliberalen
vanCiudadanos.Maardat is niet
genoeg voor eenmeerderheid in
hetCongres vanAfgevaardigden
inMadrid.Omzijnmaatregelen
doorhet parlement te loodsen,
zal de Spaansepremier dus iets
moetendoenwat in zijn eerste
ambtstermijn—dankzij een
absolutemeerderheid van zijn
rechtsePartidoPopular—nooit
nodigwas: onderhandelenmet
deoppositie.

Dedringendste kwestie die
Rajoy opeconomischgebied
moet aanpakken, is debegroting
voor 2017. Volgenshoogleraar
economie SantiagoNiñoBe-
cerra is het zelfs het enige echte
probleem.Alle andere kwesties,
zoals de aanpak vandewerk-
loosheid, dehervorming vanhet
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onderwijsstelsel ende zwakke
financiering vande regio’s, zijn
daaraanondergeschikt.

Sindshet uitbreken vande
crisis heeft Spanje in geenenkel
jaar demetBrussel afgesproken
begrotingsdoelstelling gehaald.
Omhet tekort terug tedringen
eist Brussel een structurele aan-
passing van€5,5mrd, dus los van
de economische groei. Komend
jaarmoet Spanjehet tekort terug-
brengen tot 3,1% vanhet bruto
binnenlandsproduct (bbp).

Minister Luis deGuindos van
economie is optimistisch.Hij
zegt dat Spanjededoelstelling
vandit jaar (4,6%) ‘ruimschoots’
zal halen, vooral doordemeeval-
lendegroei vande economie—
3,3%volgensMadrid.Daardoor
zouden volgend jaar geenextra
bezuinigingennodig zijn.Maar
volgensBrussel neemtdeSpaan-
se groei in 2017af tot 2,3%en
moethet landmeerdan€7mrd
bezuinigen.

In tegenstelling totminister
DeGuindos, denkthoogleraar
JoséGarcíaMontalvodat dit nog
eenhele klus zalworden.Het in
zijn ogenoverdrevenoptimisme
vanDeGuindoshelpt daarbij
nietmee. ‘Deopbrengst van
de vennootschapsbelasting is
bijvoorbeeld gedaaldondanks
de economische groei’, zegt de
econoomvandeBarceloneseuni-
versiteitUPF.

Degunstige cijfersdieDeGuin-
dosvoordit jaarpresenteert geven
volgensGarcíaMontalvoeenver-

tekendbeeld. ‘De regeringheeft
een trucbedachtdoorde voorin-
houdingvandevennootschaps-
belasting te vervroegen’, zegthij.
Die truc levertdit jaar€9mrd
op.Maarhet isniets andersdan
deproblemenvooruitschuiven,
meentGarcíaMontalvo.

Rajoy zal dekomendeweken
voorhet eerst eenbegroting
moetenopstellen zonderdat
hij over eenmeerderheid inhet
parlementbeschikt.Datmaakt
hetmoeilijk omdebelastingen
te verhogen, zegt hoogleraar Juan
PedroAznar vanbusinessschool
Esade.De enigemanier diebij
eenkrimpendegroei dannog
overblijft omhetbegrotingsdoel
tehalen, is bezuinigen.Maar ook
dat valt volgensAznarnietmee
met eenminderheidsregering.
Het zal volgenshemuitdraaien
op forsebezuinigingenopde
openbarewerken.

Toch zal dat niet genoeg zijn,
verzekertNiñoBecerra. Behalve
een ineenstorting vandepublie-
kewerken voorziet hij verdere
bezuinigingenophet onderwijs
endegezondheidszorg. Verder
zullen verhogingen vandebtwen
deonroerendgoedbelastingno-
dig zijn omhetbegrotingstekort
in 2020helemaalweg tewerken,
zoals deBrusselse afspraak ver-
eist. ‘Voor Spanje komtdatneer
opeenaanpassing van€46mrd.
Spanje gaat dat halen,maar vraag
niet tegenwelkeprijs’, zegtNiño
Becerra. Als gevolg vandepijn-
lijkemaatregelen verwachthij

dat het nieuwekabinet geen lang
levenbeschoren zal zijn.

Nadebegroting voor 2017 zijn
depensioenendemeest dringen-
dekwestie opde economische
agenda vanpremierRajoy.De
premier zal zich terdegebewust
zijn vanhet probleem.Alwashet
maaruit politiek eigenbelang,
want geenpartij in Spanje telt zo
veel bejaardenonderhaar kiezers
als zijn conservatieveVolkspartij.

Het Spaansepensioensysteem
is een verdeelstelsel; depensi-
oenen vannuwordenbetaald
doordegenendienuwerkenen
premie afdragen.Dat systeem
staat onder druk. Steedsminder
werkendenmoeten steedsmeer
gepensioneerdenonderhouden.
In Spanje geldt dat nog sterker
danelders inEuropa.

Spanje combineert eenhoge
levensverwachting (alleen Japan-
nerswordennogouder)met een
vande laagste geboortecijfers.
EnnaGriekenlandheeft het land
met ruim19%dehoogstewerk-
loosheid vanEuropa.

De conclusie is onvermijdelijk:
depensioenenmoetenomlaag,
depensioenleeftijdmoet om-
hoog, of ermoet aanvullende
financieringkomenviadebe-
lastingen.Denieuwe regering in
Madrid zal deoplossing in alter-
natieven zoeken, denktAznar.
Maar opde langere termijn zijn
volgensNiñoBecerra kortingen
opdepensioenenonvermijdelijk.
Datmoment zalRajoy ongetwij-
feld zo langmogelijk uitstellen.

Minderheid
Rajoymoet iets
doenwatnooit
nodigwas:
onderhandelen
metdeoppositie
Bezuiningen
Een ‘truc’metde
vennootschaps-
belasting levert
€9mrdop
Verwachting
Doordepijnlijke
maatregelen
zal hetkabinet
geen lang leven
beschorenzijn

pagina 7, 15-11-2016 © Het Financieele Dagblad


