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S&P heeft de rating van Nederlandse staatsschuld verlaagd van AAA naar AA+, met een zogenaamde stable outlook. De
voornaamste oorzaak is de magere economische groei. De financiële markten reageerden nauwelijks. Dat duidt erop dat de
verlaging al was ingeprijsd. Er is een kans dat andere kredietbeoordelaars volgen. Waarschijnlijk is dat echter niet, gegeven
de indicatoren waar zij naar kijken en de recente verbetering van de vooruitzichten voor de Nederlandse economie. De
afgelopen jaren vonden aanpassingen van onevenwichtigheden bij de overheid en de private sector plaats. De komende twee
jaar gaan deze aanpassingen door. We denken echter, net als S&P, dat de Nederlandse economie structureel gezien heel
veerkrachtig is. Dat zal boven komen drijven zodra de aanpassingen hebben plaatsgevonden. Bovendien lijkt een periode van
licht conjunctureel herstel te zijn aangebroken.
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Lees meer van het Economisch Bureau op: https://insights.abnamro.nl/category/economie/
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