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We zijn Griekenland een beetje vergeten: er is geen wekelijks Europees topoverleg, geen
dreiging van een acuut faillissement, geen gevaar op een spontane Grexit. Toch is de
economische situatie in Griekenland nog altijd beroerd. Dat blijkt wederom uit een deze
week verschenen rapport van het IMF.

De vijf belangrijkste dieptepunten uit het rapport:

1. De Griekse crisis is ongeëvenaard diep. Indonesië tijdens de Aziëcrisis, Amerika
tijdens de Grote Depressie, de eurozone tijdens de afgelopen jaren - Griekenland laat ze
allemaal ver achter zich. Het bruto binnenlands product daalde met maar liefst 25 procent
en herstelt in een slakkentempo.

2. Er is geen land dat ooit lukte wat Griekenland moet doen. In tweehonderd
jaar geschiedenis zijn er slechts vijftien landen geweest die een recessie doormaakten die
langer duurde dan vijf jaar. Geen enkele van deze landen slaagde erin een primair
begrotingsoverschot van de omvang die nu van Griekenland wordt gevraagd te behouden
na zo’n periode van krimp.

3. Bezuinigingen van Griekse omvang vergroten de staatsschuld. Tweehonderd
jaar fiscale geschiedenis leert volgens het IMF dat bezuinigingen van meer dan vijf procent
van het bbp vaak een negatieve impact hebben op de staatsschuld. In Griekenland was de
aanpassing niet vijf procent, maar 17,3 procent. ‘Het lijkt erop dat de fiscale aanpassing in
Griekenland de ‘snelheidslimiet’ heeft overschreden, waardoor het vertrouwen van
investeerders en de sociale cohesie zijn geschaad.’

4. Het IMF schreeuwt nu van de daken: stop met bezuinigingen. Het rapport
waarschuwt dat de huidige bezuinigingsplannen het herstel zullen afknijpen. ‘Tegen onze
adviezen in besloot de Griekse regering te bezuinigen om ervoor te zorgen dat de
begrotingsdoelstellingen gehaald worden.’

5. De Griekse staatsschuld is compleet onhoudbaar. Het IMF verwacht dat zonder
aanpassing de staatsschuld van 183 procent van het bbp nu, zal stijgen naar zo’n 300
procent in 2060. ‘Griekenland heeft schuldkwijtschelding nodig van zijn Europese
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partners om weer een houdbare schuld te krijgen.’

Dijsselbloem vond het rapport wel ‘heel somber’ en ‘door de werkelijkheid ingehaald.’
‘Griekenland heeft een behoorlijk goed herstel op dit moment, de werkgelegenheid neemt
toe en bij de begroting zijn grote stappen gezet.’ Om toe te voegen: ‘De leningen moeten
gewoon worden terugbetaald.’
Het IMF-rapport over Griekenland kun je hier lezen Hier kun je mijn eerdere artikel over wat
er nu van Griekenland gevraagd wordt lezen
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