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WAAR IS EEN ECONOMISCHE
EN MONETAIRE UNIE GOED VOOR?
Een gemeenschappelijk beleid voor een
gemeenschappelijke munt

Intussen is het aantal deelnemende EU-landen gegroeid
tot 17. De eurozone maakt de „interne markt” compleet:
een gebied zonder binnengrenzen, waar goederen,
mensen, diensten en kapitaal ongehinderd kunnen
circuleren. Met 500 miljoen consumenten verspreid over
27 landen is de EU een van de grootste economieën ter
wereld. Zij neemt meer dan een derde van de wereld
handel voor haar rekening, en een vijfde van de wereld
productie.
Een goed werkende Economische en Monetaire Unie vormt
de basis voor een stabiel en groeivriendelijk economisch
klimaat in de eurozone en de interne markt. Een sterke en
stabiele euro is onmisbaar voor de economische groei, de
werkgelegenheid en het succes van het bedrijfsleven in de
EU. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van inves
teringskapitaal, de duurzaamheid van de overheids
financiën en pensioenen, en de betaalbaarheid van de
sociale voorzieningen in Europa.
De economische en financiële crisis waar we sinds
2008 in verkeren, heeft duidelijk gemaakt dat de
sturing van de economie in de EU en de eurozone moet
verbeteren. Door onvoldoende toezicht hebben sommige
landen de greep op de staatsschuld en het overheids
tekort verloren. Daardoor kampen ze nu met een
schuldencrisis die hen tot strenge bezuinigingen dwingt.
De EU heeft laten zien dat zij, door samen een blok te
vormen in de turbulente wereld van vandaag, de storm
kan weerstaan en hulp kan bieden aan afzonderlijke
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De euro is niet meer weg te denken uit het leven van
meer dan 332 miljoen EU-burgers, die er hun dagelijkse
aankopen mee betalen, er geld mee opzijleggen voor
morgen, of ermee investeren in de toekomst. In 2020 zal
er een nieuwe generatie jonge volwassenen zijn, die als
nationale munt alleen de euro heeft gekend. Het verhaal
van de euro begon toen de EU-leiders bij de
ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992
afspraken om een Economische en Monetaire Unie (EMU)
te vormen met één gemeenschappelijke munt. Na jaren
van voorbereiding, waarin onder meer de interne markt
werd voltooid en de Europese Centrale Bank werd
opgericht, namen twaalf EU-landen tussen 1999 en 2002
hun nationale valuta’s, zoals de gulden, de frank en de
peseta, uit roulatie. Samen stapten zij in de eurozone,
met één gemeenschappelijke munt: de euro.

Meer dan 332 miljoen EU-burgers
gebruiken de euro elke dag.

EU-landen, die zonder die hulp nog kwetsbaarder
zouden zijn.

Een gemeenschappelijke
munt voor Europa
De euro biedt allerlei voordelen voor de burger, het
bedrijfsleven, de handel, de economische groei en de rol
van Europa in de wereld. In de jaren zeventig en tachtig
was de inflatie in veel Europese landen opgelopen tot
meer dan 20 %. De inflatie daalde pas weer toen
Europa zich opmaakte voor de invoering van de euro,
en sindsdien ligt zij in de eurozone op ongeveer 2 %.
Stabiele prijzen voorkomen dat de burger aan koop
kracht inboet of dat zijn spaargeld minder waard wordt.
De euro heeft ook een einde gemaakt aan de kosten
van het wisselen van geld aan de grens. Daarnaast is
het makkelijker geworden om in het buitenland, al dan
niet online, inkopen te doen en om prijzen te vergelijken
met die in andere eurolanden. Dat stimuleert de
concurrentie en houdt de prijzen laag voor de
consument.
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Naast concrete voordelen voor de burger zijn er nog
andere strategische redenen voor een
gemeenschappelijke munt. Een ervan is het bevorderen
van economische convergentie. Dat betekent dat de
economieën van de eurozone geleidelijk steeds meer
met elkaar verweven raken. Dat brengt meer welvaart,
omdat het vrij verkeer van goederen en diensten (voor
de handel), van kapitaal (voor investeringen) en van
mensen (voor vakantie en werk) gestimuleerd wordt.

Praktische en politieke redenen
De euro levert niet alleen maar materiële
voordelen op, maar is ook een krachtig
symbool van Europese eenheid en
identiteit. De euro is niet alleen om
economische redenen ingevoerd, het was
ook een politieke keuze voor meer
Europese integratie. Het Verdrag van
Maastricht van 1992 verwoordde deze
politieke overwegingen door de invoering
van de Economische en Monetaire Unie
(EMU) en de oprichting van de Europese
Unie om „voort te gaan met het proces van
totstandbrenging van een steeds hechter
verbond tussen de volkeren van Europa”.
De EMU vergde een sterkere integratie op
beleids- en daardoor ook op politiek niveau.

Maar er zijn ook tal van voordelen voor het bedrijfs
leven: bij stabiele rentetarieven zijn bedrijven eerder
geneigd te investeren, en dat schept welvaart en banen.
En zonder wisselkosten is er meer geld beschikbaar
voor investeringen in de productiesfeer. Stabiliteit geeft
bedrijven de nodige zekerheid voor plannen en inves
teringen op langere termijn die het concurrentiever
mogen verbeteren. En dat is erg belangrijk gezien de
globalisering van de markten.
De euro biedt ook voordelen voor Europa als geheel. Het
is een stabiele munt, geschikt voor de wereldhandel en
gesteund door een groot economisch blok, de eurozone,
die in staat is schokken in de wereldeconomie op te
vangen. Een munt die zo breed gedragen wordt en zo
sterk en stabiel is, verschaft Europa een belangrijke
positie in de wereldeconomie. De euro is net als de
Amerikaanse dollar in de hele wereld een geliefde valuta
voor internationale transacties en trekt directe buiten
landse investeringen uit de rest van de wereld aan.

Açores (PT)

EU-landen die in 2012 de euro gebruikten
AT:
BE:
CY:
DE:
EE:
EL:

Oostenrijk
België
Cyprus
Duitsland
Estland
Griekenland

ES:
FI:
FR:
IE:
IT:
LU:

Spanje
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg

MT:
NL:
PT:
SL:
SK:

Madeira (PT)

Canarias (ES)

Malta
Nederland
Portugal
Slovenië
Slowakije

Guadeloupe (FR)

Guyane
(FR)

LV

EU-landen die de euro niet gebruiken
Bulgarije
Tsjechië
Denemarken
Hongarije

LT:
LV:
PL:
RO:

Litouwen
Letland
Polen
Roemenië

EE

SE
DK

IE

BG:
CZ:
DK:
HU:

Martinique (FR)

FI

LT
UK

SE: Zweden
UK: Verenigd
Koninkrijk

NL

PL
DE

BE
LU

CZ
SK

FR
AT
IT

HU

SI

RO

PT

BG

ES

EL

MT

CY

Réunion (FR)
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EMU: beheer van de
gemeenschappelijke munt
Het besluit om een economische en monetaire unie op
te richten viel in december 1991 op de vergadering van
de Europese Raad in Maastricht en werd vastgelegd in
het Verdrag betreffende de Europese Unie (het Verdrag
van Maastricht). Met de Economische en Monetaire Unie
staat de EU weer een stap dichter bij economische
eenwording, waartoe in de jaren vijftig de eerste aanzet
is gegeven.
In principe behoren alle EU-landen tot de EMU, maar ze
gebruiken niet allemaal de euro. Er zijn eigenlijk maar
twee redenen waarom een land de euro niet gebruikt.
Of het heeft er zelf bij de ondertekening van het
Verdrag van Maastricht voor gekozen om niet deel te
nemen aan de derde fase van de EMU, d.w.z. de
invoering van de euro (Denemarken en het Verenigd
Koninkrijk), of het voldoet nog niet aan de convergen
tiecriteria voor de invoering van de euro. Voordat een
EU-land lid van de eurozone kan worden, moet zijn
economie aan bepaalde voorwaarden voldoen, wat
betreft prijs- en wisselkoersstabiliteit en gezonde
overheidsfinanciën. De convergentiecriteria garanderen
dat de economie van een lidstaat klaar is voor de
invoering van de euro.

De eurozone
Sinds de invoering van de euro is het
aantal landen in de eurozone gegroeid
van 12 tot 17. Niet alle EU-landen zijn
dus lid van de eurozone, maar ze horen
wel allemaal bij de Economische en
Monetaire Unie.

De EMU moet zorgen voor een evenwichtige en duur
zame groei in de EU. De economie van de EU en die van
de EU-landen profiteren van de voordelen van de
economische integratie: een grotere omvang, meer
interne efficiëntie en meer robuustheid. Dit is goed voor
de economische stabiliteit, de groei en de werkgelegen
heid, en dat zijn resultaten die alle Europese burgers
rechtstreeks ten goede komen. In de Economische en
Monetaire Unie zijn er verschillende instrumenten die
voor economische stabiliteit moeten zorgen.
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DE INFLATIE WORDT IN DE EUROZONE OP ONGEVEER 2 %
GEHOUDEN.
5

5

Invoering van de euro
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Jaarlijkse procentuele verandering van het geharmoniseerd indexcijfer
van de consumptieprijzen
Gemiddelde inflatie sinds 1999

Bron: Eurostat. Gegevens van voor 1996 zijn ramingen op basis
van niet-geharmoniseerde nationale indexcijfers
van de consumptieprijzen.

Het monetair beleid in de eurozone, dat zich met de
prijsstabiliteit en rentevoet bezighoudt, wordt geheel
zelfstandig bepaald door de Europese Centrale Bank
(ECB). Het moet zorgen voor een stabiele, lage inflatie
van de consumentenprijzen. De ECB bereikt dat door de
rente op ECB-leningen te sturen. De hoofddoelstelling
van het monetair beleid van de ECB is de prijzen stabiel
te houden en de koers van de euro op peil te houden.
Daarom probeert zij de inflatie op middellange termijn
net onder de 2 % te houden. Volgens de ECB kan de
economie bij dit inflatieniveau optimaal profiteren van
de prijsstabiliteit. Ook neemt de ECB wat de inflatie
betreft een zekere veiligheidsmarge in acht om het
gevaar van deflatie te voorkomen.
Het fiscaal beleid — beslissingen over belastingen,
uitgaven en staatsleningen — valt onder de
verantwoordelijkheid van de regeringen van de
27 EU-landen. Maar beslissingen van de EU-landen
kunnen gevolgen hebben voor de hele eurozone en de
hele EU. Daarom moeten er op EU-niveau regels zijn om
de overheidsschuld en het begrotingstekort te beperken.
Ook voor andere economische besluiten, bijvoorbeeld
over de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel, zijn alleen
de regeringen van de EU-landen verantwoordelijk.
Ze worden wel in EU-verband gecoördineerd in het
jaarlijkse „Europese semester” (zie het hoofdstuk
„Wat doet de EU?”).
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Alle EU-landen behoren tot de EMU, maar ze gebruiken
dus niet allemaal de euro. De EMU wordt beheerd door
verschillende EU- en nationale instellingen, elk met haar
eigen rol. De rolverdeling in dit beheersproces, ook wel
„economische governance” genoemd, is als volgt:

© Getty Images/Thinkstock Images

Wie doet wat?
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Het EUROPEES PARLEMENT stelt samen met de Raad
de wetgeving vast en vormt het democratisch toezicht
op het proces van economische governance.
De EUROPESE RAAD — de staatshoofden en regerings
leiders van alle EU-landen — beslist over de belangrijkste
beleidsoriëntaties.
De RAAD — de ministers van Financiën van alle
EU-landen — coördineert het beleid, beslist over de
voorstellen van de Commissie en neemt eventueel
beslissingen die bindend zijn voor afzonderlijke
EU-landen.
De EUROGROEP — de ministers van Financiën van de
eurolanden — beslist over kwesties in verband met de
euro.
De EUROPESE COMMISSIE doet voorstellen voor het
economisch en fiscaal beleid aan de Raad, ziet toe op
de prestaties en zorgt ervoor dat de EU-landen zich
houden aan de besluiten en aanbevelingen van de Raad.
De EU-LANDEN stellen hun nationale begroting op met
inachtneming van de afgesproken grenzen voor begro
tingstekort en overheidsschuld, stippelen hun eigen
structuurbeleid uit voor de arbeidsmarkt, het pensioen
stelsel en de kapitaalmarkten, en voeren de beslissingen
van de Raad uit.
De EUROPESE CENTRALE BANK bepaalt geheel
onafhankelijk het monetair beleid in de eurozone met
stabiele prijzen als belangrijkste doel.

Alleen de Europese Centrale Bank mag eurobiljetten uitgeven.
Ze worden gezamenlijk door de nationale centrale banken
gemaakt. Euromunten worden door de EU-landen geslagen in
hoeveelheden die door de ECB worden vastgesteld.
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HOE GAAT DE EU TE WERK?
Een beleid voor stabiliteit en groei
Om de stabiliteit te bewaren en te voorkomen dat
beslissingen van het ene land ongunstig uitpakken
voor andere landen, wordt het economisch beleid deels
in EU-verband geregeld. Het belangrijkste EU-instrument
voor de coördinatie en sturing van de economische
besluitvorming in de lidstaten is het stabiliteits- en
groeipact (SGP). De belangrijkste twee regels hiervan
luiden:
• De staatsschuld (het geld dat de overheid heeft
geleend) mag niet hoger zijn dan 60 % van het bbp
(de totale waarde van wat een land in een jaar
produceert). Lenen is goed om in de toekomst te
investeren, maar als de schuld te hoog oploopt, kan
het de economische ontwikkeling belemmeren.
• Het begrotingstekort (het bedrag waarmee de
uitgaven van de overheid over het begrotingsjaar de
inkomsten overtreffen) mag niet groter zijn dan 3 %
van het bbp. Wanneer de overheid van een land meer
geld uitgeeft dan zij binnenkrijgt, moet zij geld lenen
om het tekort op te vangen en daardoor neemt de
overheidsschuld toe.
De economische beleidsvorming via het SGP heeft zich
geleidelijk aangepast aan de eisen van de tijd. En dat
proces gaat nog door. Vooral de recente economische
en financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat de
economische governance in de EU en de eurozone beter
moet worden.
De EU beschikt over een monetaire unie, met in de
eurozone ook een gemeenschappelijke munt, en over
een Europese Centrale Bank, maar de economische unie
is duidelijk minder ver gevorderd. In de loop der tijd zijn
er tussen de EU-landen verschillen ontstaan wat betreft
groei, inflatie en concurrentievermogen. De mogelijke
negatieve gevolgen van deze verschillen moeten worden
voorkomen of aangepakt door de economieën beter op
elkaar af te stemmen. In de huidige crisis staat een
aantal EU-landen, vooral in de eurozone, voor grote
economische uitdagingen. Onlangs zijn er concrete
stappen gezet om het economisch beleid van de
EU-landen onderling beter te coördineren, om een
uitweg uit de crisis te vinden en weer het pad op te gaan
van stabiliteit, werkgelegenheid en duurzame groei.

Strenger toezicht op nationale
begrotingen
Het stabiliteits- en groeipact werd in december
2011 met de inwerkingtreding van een nieuw
EU-wetgevingspakket verscherpt. Het staat ook wel
bekend als het „sixpack”, omdat het uit zes wetteksten
bestaat die de economische governance in de EU
moeten verbeteren.
Dit versterkt SGP heeft meer transparantie en een
strenger toezicht van de Commissie op de nationale
begrotingen van de lidstaten gebracht.
• De regels voor uit de hand lopende begrotingstekorten
zijn nu heel wat minder soepel. Zo moet een land met
een begrotingstekort van meer dan 3 % aantonen dat
het bezuinigingen doorvoert om het tekort op middel
lange termijn weer te verminderen.
• Wanneer de overheidsschuld van een EU-land de
SGP-grens van 60 % overschrijdt, moet dat land
duidelijkheid geven over maatregelen om de schuld
binnen een afgesproken termijn weer onder die grens
te krijgen.
• Eurolanden die niet genoeg doen om weer greep te
krijgen op hun uit de hand gelopen begrotingstekort
of staatsschuld, kunnen zwaardere financiële sancties
worden opgelegd. Ze moeten bijvoorbeeld een
waarborg storten en kunnen uiteindelijk ook een
boete krijgen.
De Europese Commissie houdt voor elk EU-land een
aantal economische indicatoren bij om te kijken of het
zich aan de regels van het stabiliteits- en groeipact
houdt. Zij volgt, evalueert en rapporteert over de
economische situatie in de EU-landen en doet
regelmatig aanbevelingen aan de Raad van ministers
van Financiën en van Economische Zaken van alle
EU-landen (Ecofin) en aan de Eurogroep. De Eurogroep
bestaat uit de ministers van Financiën van de
eurolanden. Zij neemt beslissingen over zaken die de
euro en de eurozone betreffen.
Wanneer een EU-land zich niet aan de afgesproken
regels houdt, kan de Europese Commissie procedures
starten om de situatie recht te zetten. De Commissie
doet dan aanbevelingen aan de Raad. Heeft de Raad die
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eenmaal vastgesteld, dan is het betrokken land ook
verplicht het nodige te doen om zich eraan te houden
en eventuele afwijkingen te corrigeren.

Wist u dat…

Om iets te doen aan de tekortkomingen van de
economische governance uit het verleden, zijn de
stemregels in de Raad veranderd zodat de aanbeve
lingen van de Commissie nu een grotere rol spelen.
Alleen een meerderheid van de EU-landen kan het
voorstel voor zo’n aanbeveling nu tegenhouden. Terwijl
het toezicht van het versterkte SGP voor alle EU-landen
geldt, geldt de mogelijkheid van financiële sancties
alleen voor eurolanden.

Gezonde overheidsfinanciën
Het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur
in de Economische en Monetaire Unie (VSCB), ook wel
„begrotingspact” genoemd, is een Verdrag dat door 25
EU-landen in maart 2012 is ondertekend. Het bewijst
dat die EU-landen bereid zijn om de cultuur van
financiële stabiliteit te verankeren in hun wetgeving en
zich er wettelijk toe willen verbinden om voor een
begrotingsevenwicht of -overschot te zorgen. Zij moeten
dit in hun wetgeving opnemen, net als de verplichting
om actie te ondernemen als het tekort de afgesproken
grenzen overschrijdt. Het begrotingspact versterkt de
regels van het stabiliteits- en groeipact omdat de
corrigerende maatregelen er een automatisch karakter
door krijgen. Het begrotingspact geldt voor alle
ondertekenende landen, maar voor eurolanden gelden
nog strengere afspraken. Het treedt in werking op
1 januari 2013, nadat het door minstens 12 eurolanden
is bekrachtigd.

De EU-leiders reageren enthousiast op de ondertekening
van het begrotingspact in maart 2012 door 25 EU-landen.
José Manuel Barroso (links), voorzitter van de Europese
Commissie, en Herman Van Rompuy (rechts), voorzitter van de
Europese Raad.

—— in 2011 de eurolanden een lager
begrotingstekort hadden (4,1 % van
het bbp) dan de Verenigde Staten
(9,6 % van het bbp) en Japan
(8,2 % van het bbp);
—— in 2011 de overheidsschuld van de
eurolanden (87 % van het bbp) lager
was dan in de Verenigde Staten
(102,9 % van het bbp) en Japan
(229,8 % van het bbp)?

Alarmbel voor een ontsporende
economie
De diepe crisis waarin sommige EU-landen verkeren,
heeft duidelijk gemaakt dat er verder vooruit moet
worden gekeken om te voorkomen dat de EU-econo
mieën sterk van elkaar gaan verschillen, vooral wat
betreft concurrentievermogen, d.w.z. het vermogen van
een land om met succes zijn producten en diensten
thuis en in het buitenland te slijten.
Daarom is in december 2011 een nieuw mechanisme
ingevoerd, de procedure bij macro-economische
onevenwichtigheden (PMO), waardoor een EU-land
veel eerder kan ontdekken dat het met zijn economie de
verkeerde kant opgaat. De nationale economieën
worden grondig in het oog gehouden en de EU-instel
lingen worden tijdig gewezen op mogelijke problemen.

© European Union

De PMO gebruikt een scorebord dat de veranderingen
registreert van tien economische indicatoren, waaronder
exportmarktaandeel, loonkosten, schulden in de
particuliere sector en huizenprijzen. Dit waarschuwings
systeem wijst de Commissie op voortekens van macroeconomische problemen die een grondige analyse
noodzakelijk maken. Zo’n analyse heeft drie mogelijke
uitkomsten:
1) Er zijn geen problemen. > De procedure stopt.
2) De situatie is niet in evenwicht. > De Commissie
doet in het Europees semester aanbevelingen.
3) Het economisch evenwicht is ernstig verstoord. > De
Commissie adviseert de Raad te verklaren dat het
economisch evenwicht ernstig verstoord is en doet
aanbevelingen aan het bewuste EU-land om de
economie weer in evenwicht te brengen op basis van
duidelijke mijlpalen.
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Voorbeelden van zulke evenwichtsverstoringen zijn
loonsverhogingen die geen gelijke tred houden met de
productiviteitsstijging of snel stijgende huizenprijzen.
Uiteindelijk kunnen een euroland, als het niets aan de
ontdekte evenwichtsverstoringen doet, soortgelijke
financiële sancties worden opgelegd als bij het
versterkte SGP.

D E

Structurele hervormingen voor meer
concurrentievermogen
In 2011 zijn de eurolanden het eens geworden over het
pact voor de euro. Zij hebben daarmee laten zien hoe
nauw hun economieën met elkaar verweven zijn en dat
zij bereid zijn hun economisch beleid onderling beter te
coördineren. Het pact is ook ondertekend door zes
niet-eurolanden, namelijk Bulgarije, Denemarken,
Letland, Litouwen, Polen en Roemenië.
Het pact moet in de eerste plaats zorgen voor een
hoger concurrentievermogen, meer groei en een
sterkere economische convergentie van de deel
nemende EU-landen. De nadruk ligt op beleidsgebieden
waarvoor de EU-landen zelf verantwoording dragen,
zoals concurrentievermogen, werkgelegenheid en
overheidsfinanciën. De deelnemende EU-landen zijn
vastbesloten om in de komende twaalf maanden een
reeks concrete maatregelen te nemen op basis van de
uitgangspunten en indicatoren van het pact.

Het pact voor de euro (euro+-pact)
Het euro+-pact is een belangrijk instrument
voor het koppelen van het economisch en
fiscaal beleid aan andere beleidsterreinen
die dichter bij de dagelijkse economische
activiteit staan, zoals industrie, onderwijs,
onderzoek en ontwikkeling.

Garantie voor financiële stabiliteit
Eind 2009 en begin 2010 bleken bepaalde eurolanden
moeite te hebben met de financiering van hun schulden.
Door de onzekerheid op de markt werd lenen voor de
overheid in eerste instantie duurder en later gewoon
onmogelijk. De EU-landen hebben toen snel gereageerd
met maatregelen om het vertrouwen te herstellen. Die
moesten ademruimte geven aan landen die het tijdelijk
moeilijk hadden om hun schulden te financieren door
geld op de financiële markten te lenen.

De EU neemt maatregelen om de financiële sector te
hervormen en verscherpt het toezicht.

Het Europees financieel stabilisatiemechanisme geeft
de Europese Commissie de mogelijkheid om namens de
EU maximaal 60 miljard EUR op de financiële markten
te lenen om dit weer uit te lenen aan een EU-land in
moeilijkheden. Als een land zo’n lening krijgt, moet het
een financieel-economisch aanpassingsprogramma
indienen om het vertrouwen van de financiële markten
in hun schuldaflossings- en concurrentievermogen op
lange termijn te herstellen.
De Europese faciliteit voor financiële stabiliteit is een
noodfonds van 440 miljard EUR voor leningen aan
eurolanden die in moeilijkheden verkeren. Het trekt geld
aan op de financiële markten met garanties van de
eurolanden. Deze hulp wordt alleen onder strenge
voorwaarden gegeven op basis van een economisch
aanpassingsprogramma voor het land dat de lening
krijgt. Een groep deskundigen, de „trojka”, bestaande uit
medewerkers van de Europese Commissie, de Europese
Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds
(IMF), bekijkt regelmatig of de afgesproken hervormin
gen ook echt plaatsvinden.
Omdat beide financiële vangnetten een tijdelijk karakter
hebben, hebben de eurolanden in het najaar van 2012
besloten om een nieuwe, permanente financiële
noodregeling in te voeren, het Europees stabiliteits
mechanisme (ESM). Dit vormt nu de hoeksteen van de
aanpak van de EU om de financiële stabiliteit in de
eurozone te bewaren. Het ESM heeft momenteel een
capaciteit van 500 miljard EUR voor voorwaardelijke
financiële hulp aan landen die het begrotingspact hebben
geratificeerd. Eventuele financiële hulp van het ESM aan
eurolanden in moeilijkheden impliceert dus ook een
scherper toezicht op die landen.
Deze fondsen hebben niet alleen een oplossing gebracht
voor de dringende problemen van sommige landen, maar
ook de financiële markten meer vertrouwen gegeven en
bijgedragen aan de financiële stabiliteit van de eurozone
als geheel.
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WAT DOET DE EU?
Hoe de EU de economische besluitvorming coördineert
Wat we van de financiële crisis hebben geleerd, is dat
het economisch beleid van de EU-landen beter moet
worden gecoördineerd. De regeringen van de EU-landen
realiseren zich dat ze de economische en politieke
verantwoordelijkheid samen dragen omdat hun
economieën, en vooral die van de eurolanden, zo sterk
met elkaar verweven zijn. Als ze samenwerken, zijn
langetermijnoplossingen mogelijk in plaats van
noodmaatregelen die door kortetermijndoelstellingen
worden ingegeven.
Daarom is in 2010 gekozen voor een nieuwe aanpak van
toezicht en coördinatie, het Europees semester. Het gaat
om een strikt jaarlijks tijdschema voor het verzamelen,
analyseren en evalueren van allerlei economische
indicatoren. Het Europees semester is een proces waaraan
alle Europese instellingen die een rol spelen bij de
ontwikkeling van het economisch beleid, en de regeringen
en parlementen van de EU-landen deelnemen. Het zorgt
ervoor dat de EU-landen het concurrentievermogen en de
werkgelegenheid op lange termijn stimuleren. Het
Europees semester verloopt als volgt:

EIND VAN HET VOORGAANDE JAAR EN JANUARI —
De Europese Commissie start het semester met de
publicatie van de jaarlijkse groeianalyse (Annual Growth
Analysis). Daarin doet zij voorstellen voor de EU-priori
teiten voor het komende jaar, bijvoorbeeld voor het
economisch en fiscaal beleid en voor hervormingen
gericht op stabiliteit en groei.
MAART — Het Europees Parlement en de nationale
ministers, die bijeenkomen als de Raad van de Europese
Unie, bespreken de voorstellen van de jaarlijkse
groeianalyse. Op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese
Raad stellen de leiders van de EU-landen op basis hiervan
de richtsnoeren voor het nationaal beleid vast.
APRIL — De EU-landen stellen hun nationale
hervormings- en convergentieprogramma's vast, die
respectievelijk voor groei en werkgelegenheid en voor
gezonde overheidsfinanciën moeten zorgen.

HET EUROPEES SEMESTER — TIJDBALK
Beleidsaanbevelingen voor de EU en de eurozone

Eind van het
voorgaande jaar
Europese
Commissie

Februari

Maart

Mei

Juni

Juli

Beleidsaanbevelingen, waaronder
landenspecifieke aanbevelingen

Debat en
hoofdlijnen

Europees
Parlement

Debat en
hoofdlijnen

EU-landen

April

Jaarlijkse
groeianalyse

Raad van de
Europese Unie

Europese
Raad

Landenspecifiek toezicht

Afronding en
vaststelling
beleidsaanbevelingen

Europese
Voorjaarsraad

Goedkeuring
beleidsaanbevelingen
Vaststelling nationale
hervormings- en
convergentieprogramma’s

Het Europees semester moet de economische governance verbeteren
door een betere coördinatie van het nationaal economisch beleid in de EU.

Najaar:
nationale
beslissingen
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JUNI — Na een evaluatie van deze programma’s in
mei doet de Commissie voor elk EU-land apart
aanbevelingen. Die worden vervolgens besproken op de
Europese Raad van juni.
JULI — De landenspecifieke aanbevelingen worden
formeel vastgesteld door de nationale ministers in de
Raad van de Europese Unie. Op basis van deze
aanbevelingen stelt elk land vervolgens zijn eigen
nationale begroting op en legt die daarna aan het eigen
parlement voor.

Stabiliteit
Eurolanden dienen een stabiliteitsprogramma in, waarin
zij hun eigen begroting aan de regels van het
stabiliteits- en groeipact toetsen, en waarin zij
aangeven hoe hun begrotingssituatie zich in de
komende drie jaar zal ontwikkelen. Zij moeten daarin
ook vermelden van welk economisch scenario zij daarbij
zijn uitgegaan om te kunnen nagaan hoe gevoelig het
programma is voor externe gebeurtenissen. EU-landen
buiten de eurozone dienen een convergentieprogramma
in dat dezelfde informatie bevat, maar daarnaast ook
een overzicht waaruit blijkt hoe hun economie met die
van de eurozone convergeert. De stabiliteits- en
convergentieprogramma’s zijn belangrijk voor het
toezicht in het kader van de economische governance
van de EU, omdat zij de andere EU-landen inzicht in de
situatie geven en als uitgangspunt kunnen dienen voor
aanbevelingen.

Groei
De nationale hervormingsprogramma’s zijn beleids
nota’s met een jaarlijks bijgewerkte driejarenstrategie
waarin maatregelen ter bevordering van groei en
werkgelegenheid worden opgenomen. Het gaat om
nationale maatregelen op het gebied van onderwijs,
werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, en
maatschappelijk welzijn. Elk nationaal hervormings
programma bevat duidelijke doelstellingen, zoals het
werkloosheidspercentage, het kwalificatieniveau van
werknemers, de O&O-investeringen als percentage van
het bbp en het aantal voortijdige schoolverlaters,
evenals de maatregelen die worden genomen om die
doelstellingen te bereiken. Alleen zo kan worden
gezorgd dat de nationale economieën concurrerender
en stabieler worden, en dat daarbij niemand langs de
zijlijn blijft staan.

E N

D E

E U R O

11

En wat als een land zich niet aan de
regels houdt?
Het versterkte stabiliteits- en groeipact (SGP) voorziet in
krachtiger preventief optreden om te voorkomen dat
het overheidstekort van een EU-land te ver oploopt en
het beleid totaal ontspoort. Dit preventief element van
het SGP eist van de lidstaten dat zij een flinke stap in
de goede richting zetten wat betreft de begrotings
doelstellingen op middellange termijn.
Mocht het begrotingstekort of de staatsschuld van een
EU-land toch de grenzen overschrijden die in het
stabiliteits- en groeipact zijn vastgelegd, dan wordt de
procedure bij buitensporige tekorten (BTP) gestart. Als
de Commissie bij de beoordeling van de stabiliteits- en
convergentieprogramma’s tijdens het Europees
semester ontdekt dat die grenzen worden overschreden
en het niet om een tijdelijke of uitzonderlijke situatie
gaat, stelt zij de Raad voor de procedure bij
buitensporige tekorten tegen het betrokken land te
beginnen. De Raad doet dan op basis van een strikt
tijdschema aanbevelingen aan het land, om binnen een
bepaalde termijn het begrotingstekort of de staats
schuld weer onder de SGP-grens te brengen.
Dit moet duidelijk maken dat de economische besluit
vorming, zeker in de eurozone, een zaak is die voor
iedereen van groot belang is. Elk EU-land moet erop
kunnen vertrouwen dat een verstandig beleid de regel
is, dat er mechanismen zijn om afwijkingen van de
samen afgesproken regels op te sporen, en dat een
goed economisch beleid in eigen huis niet in gevaar
wordt gebracht door spilzucht elders. Als een euroland
de aanbevelingen niet opvolgt, zijn financiële sancties
niet uitgesloten.
Bovendien kan tegen een EU-land met een ontsporende
macro-economie een procedure bij buitensporige
onevenwichtigheden worden gestart. Het betrokken
land moet dan een plan presenteren met duidelijke
maatregelen en termijnen om orde op zaken te stellen.
Uiteindelijk kunnen eurolanden ook financiële sancties
worden opgelegd, als ze verzuimen maatregelen door te
voeren.
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De EU-economie: meer controle, meer groei en een uitweg
uit de crisis
Het Europees semester is op dit moment het instrument
bij uitstek om te zorgen dat het economisch beleid in de
Unie beter wordt afgestemd op de behoeften van de
burger en de gemeenschappelijke munt, de euro. Het
garandeert dat beslissingen over het economisch beleid,
zowel op EU-niveau als in de lidstaten, beter aansluiten
op de gemeenschappelijke visie op het EU-beleid voor
groei en werkgelegenheid, zoals vastgelegd in de
Europa 2020-strategie. De uitdaging waarvoor de
EU- en nationale beleidsmakers staan, blijkt uit
onderstaand diagram, waarin de groei van het bbp in de
EU in de laatste jaren is uitgezet.

JAARLIJKSE GROEI VAN HET BBP IN DE 27 EU-LANDEN
105

Index (2007 = 100)

Een video van de Europese Commissie waarin de economische
en financiële crisis wordt uitgelegd en waarin wordt ingegaan
op de aanpak van de crisis door de EU. Welke oplossingen
heeft de EU gevonden om uit de financiële crisis te komen, de
Economische en Monetaire Unie te versterken en de weg te
effenen voor een sterkere politieke unie?
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Bron: Europese Commissie.

Sinds de invoering van de euro hield de gestage
economische groei gelijke tred met de stijgende
werkgelegenheid en levensstandaard voor de EU-burgers.
De economische crisis die in 2008 uitbrak, veroorzaakte
een scherpe daling van groei en werkgelegenheid. Zo
ging een groot deel van de miljoenen banen in de EU die
in de periode voor 2008 waren geschapen, helaas weer
verloren door de aanhoudende crisis. Het doel van het
nieuwe raamwerk voor economische governance via het
Europees semester is ervoor te zorgen dat de
economische groei een positieve lijn volgt, dat de
werkgelegenheid groeit en dat de EU-economie minder
vatbaar wordt voor crisissen.

De oorzaken van de crisis ontstonden niet van de ene
op de andere dag. De directe aanleiding voor de
economische en financiële crisis was de hypotheekcrisis
in de VS, die in september 2008 uiteindelijk tot het
faillissement van de investeringsbank Lehman Brothers
had geleid. Maar al voor die crisis was er in sommige
eurolanden, door de oplopende overheidsschulden en
begrotingstekorten en de macro-economische instabi
liteit gekoppeld aan grote verschillen in concurrentie
vermogen, een instabiele situatie ontstaan waardoor
het erg moeilijk werd om de financiële crisis en de daar
nog eens bovenop komende schuldencrisis het hoofd te
bieden. Daardoor raakten tal van Europese banken in
ernstige moeilijkheden. Er ontstond een vicieuze cirkel
waarin de banken elkaar geen geld meer wilden lenen,
waardoor de kredietmarkt opdroogde, wat op zijn beurt
tot een vertrouwenscrisis leidde waardoor de banken
elkaar nog minder geld gingen lenen.
Veel Europese overheden zagen zich gedwongen om
op nooit eerder vertoonde schaal met veel geld grote
banken voor het faillissement te behoeden. Tussen
eind 2009 en begin 2010 kregen sommige eurolanden
moeite om hun schulden te financieren, zodat zij
investeerders een steeds hogere rente moesten bieden
(de staatsschuldencrisis).
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Tussen 2008 en 2012 hebben de Europese
overheden de banken veel financiële steun
gegeven, vooral in de vorm van garanties
en kapitaalinjecties, om de ineenstorting
van de banksector te voorkomen. De steun,
die op een bepaald moment was opgelopen
tot 1 540 miljard EUR, is nu gedaald tot
1 050 miljard EUR.
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DE KOSTEN VAN LENEN VOOR DE OVERHEDEN
VAN VIJF EU-LANDEN
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Geconfronteerd met de ergste crisis in een generatie,
werken de Europese regeringen en instellingen samen
bij de aanpak van de directe gevolgen van de staats
schuldencrisis (bijvoorbeeld het feit dat Ierland,
Griekenland en Portugal geen obligaties meer kunnen
uitgeven). Ze hebben maatregelen genomen om nieuwe
crisissen te voorkomen. Het is duidelijk dat er zonder
stabiele banksector en met een ontspoorde staats
schuld weinig hoop is dat de economie weer gaat
groeien. Zonder stabiliteit is er ook geen vertrouwen. En
zonder vertrouwen zal het ook slecht gaan met de groei,
de werkgelegenheid en de welvaart.
Om de financiële sector in de EU sterker te maken, zijn
er nieuwe instanties in het leven geroepen die in de hele
EU strenger toezicht moeten gaan houden op de
financiële instellingen. Om te voorkomen dat gezonde
banken de dupe worden van staatssteun voor
noodlijdende banken, houdt de Europese Commissie op
grond van de EU-regels voor staatssteun toezicht op
dat soort operaties. Onder leiding van de Europese
Bankautoriteit worden er jaarlijks „stress-tests”
uitgevoerd. Daarbij wordt voor 90 grote banken uit
21 landen systematisch nagegaan of zij bestand zijn
tegen storingen in de werking van het financiële
systeem.

Alarmmeldingen
Om crisissen in de toekomst te kunnen voorkomen,
moeten de economieën van de EU-landen beter
geïntegreerd worden. Het feit dat sommige EU-landen
zich niet aan het stabiliteitspact hadden gehouden,
maakte de crisis ernstiger. Maar eveneens werd
hierdoor duidelijk dat er meer convergentie nodig was
tussen de economieën van die landen. Uit onderstaand
diagram blijkt dat de kosten van geld lenen voor de
regeringen van eurolanden vanaf de invoering van de
euro tot het uitbreken van de crisis relatief laag en
vrijwel stabiel bleven. Maar in sommige EU-landen was
het evenwicht toen eigenlijk al zoek, en de verschillen in
leenkosten tussen de eurolanden bleven groeien.

’08
Duitsland

’09
Frankrijk

’10
Ierland

’11
Portugal

’12
Griekenland

Opbrengst obligaties op 10 jaar
Bron: Europese Commissie.

Toen de crisis zich in 2009 en 2010 doorzette, namen
de verschillen snel toe omdat de financiële markten
twijfels kregen over de draagkracht en het concurren
tievermogen van bepaalde EU-landen. Voor sommige
daarvan liep de obligatierente zo hoog op dat zij niet
meer in staat waren geld te lenen op de
kapitaalmarkten. Op het eerste gezicht leek het er
dus op dat de EU-landen vóór de crisis naar elkaar
toegegroeid waren, maar dit bleek gezichtsbedrog.
De crisis maakte duidelijk dat er behoorlijk grote
verschillen waren tussen de economieën van de
eurolanden, waarop sommige onder hen geen goed
antwoord wisten te vinden. Die verschillen golden
bijvoorbeeld de productiviteit en het algeheel
concurrentievermogen van de economie. Juist dat
maakt de procedure bij macro-economische oneven
wichtigheden en de afspraken van het pact voor de euro
zo belangrijk. Zij verruimen het toezicht van de EU naar
precies die sectoren van de nationale economieën en
waarschuwen wanneer daar problemen ontstaan.
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Betere bescherming van burger
en consument

REËLE GROEI VAN HET BBP IN DE EU,
VERGELEKEN MET ELDERS
%

De huizenprijzenindicator kan dienen als voorbeeld van
de manier waarop de procedure bij macro-economische
onevenwichtigheden (MOP) voor meer stabiliteit zorgt.
In het decennium waarin de EU zich opmaakte voor
de invoering van de euro, was de hypotheekrente in
de EU-landen gedaald, zodat een huis kopen minder
duur uitviel.

8

Maar omdat er geen toezicht was, begonnen de
huizenprijzen in sommige EU-landen snel te stijgen, in
sommige gevallen met meer dan 30 % per jaar,
waardoor er een boom in de bouw ontstond. Toen de
financiële crisis toesloeg hadden vele huishoudens,
maar ook bouwbedrijven, zich diep in de schulden
gestoken, waardoor de prijzen weer kelderden,
bouwbedrijven over de kop gingen en veel mensen hun
baan verloren. Bij de procedure bij macro-economische
onevenwichtigheden wordt gekeken naar de stijging van
de huizenprijzen ten opzichte van de totale uitgaven
van de huishoudens. Als het verschil daartussen in een
gegeven EU-land meer dan 6 % is, wordt er aan de
alarmbel getrokken. Deze indicator is namelijk een maat
voor de schuldenlast van de particuliere sector, die een
economie kwetsbaar kan maken voor economische
schokken. Een land kan zijn economie, en daarmee die
van de hele EU, beter beschermen tegen zulke schok
ken, als het onder die grens blijft.

1

Beter concurreren
Een andere indicator waarmee de procedure bij macroeconomische onevenwichtigheden de economische
prestaties in het oog houdt, is die van het aandeel in de
wereldhandel. De Europese Unie is een van de grootste
handelspartners op de wereldmarkten. Die leiderschaps
positie berust voor een groot deel op de gemeenschap
pelijke munt en de interne markt. De handel is van
levensbelang voor onze economische groei, voor het
succes van het EU-bedrijfsleven, en voor een hoge
werkgelegenheid en beter werk voor de inwoners van de
EU. Ook om politieke redenen is die handel met de rest
van de wereld belangrijk: als grote handelspartner heeft
de EU in de rest van de wereld veel invloed, vooral
binnen de Wereldhandelsorganisatie, maar ook in
andere internationale fora en in landen buiten de EU.

Prognose
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Ontwikkelde landen buiten
de EU, waaronder de VS,
Canada en Japan

2013

Opkomende en zich ontwikkelende
landen, zoals Brazilië, Rusland,
China en India

Bron: Europese Commissie. De groeiverwachting
voor de EU in 2012 is nul.

In het kader van de procedure volgt de Europese
Commissie voor elk EU-land de ontwikkeling van het
exportaandeel naar landen buiten de EU. De indicator
kijkt naar de verandering van de gemiddelde totale
waarde van de uitgevoerde goederen en diensten over
de laatste vijf jaar. Natuurlijk exporteren sommige
landen meer dan andere, maar snelle veranderingen in
het wereldhandelsaandeel wijzen op een daling van het
concurrentievermogen van het betrokken land op de
wereldmarkten. De alarmbel gaat rinkelen bij een daling
van 6 % of meer.
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VOORUITBLIK
Een toekomstgericht beleid voor
duurzame stabiliteit en groei
Aanhoudende verstoringen van het economisch
evenwicht die geleidelijk steeds belangrijker waren
geworden, stonden aan de wieg van de economische
crisis. Maar ze waren niet alleen verantwoordelijk voor
de moeilijkheden waar de getroffen EU-landen mee te
kampen hadden, want al gauw bleek dat ze ook grote
gevolgen hadden voor de economische stabiliteit van
de hele eurozone en de rest van de EU. Dit maakte
duidelijk hoe nauw de eurozone en de EU-economieën
met elkaar verweven zijn.
Het versterkte stabiliteits- en groeipact en de procedure
bij macro-economische onevenwichtigheden, beide
ingepast in het Europees semester, moeten ervoor
zorgen dat naderende problemen worden ontdekt en
aangepakt voordat zij gevolgen kunnen hebben. Ze
bewijzen dat er in Europa een verdieping en verbreding
van de economische governance plaatsvindt:

Samenwerken om de huidige economische problemen
van Europa op te lossen is de beste manier om te zorgen
voor duurzame groei en werkgelegenheid in de hele EU.

• EEN VERDIEPING, want het versterkte stabiliteitsen groeipact brengt, samen met het begrotingspact,
veel meer rigiditeit in de opsporing en preventie van
begrotingstekorten en ontsporende staatsschulden in
de EU-landen;
• EEN VERBREDING, want de procedure bij macroeconomische onevenwichtigheden verruimt het toezicht
op de economieën van de EU-landen in die zin dat er nu
ook gekeken wordt naar indicatoren die beleidsmakers
al in een pril stadium attent maken op naderende
dreigingen waarop alert moet worden gereageerd.
En ook de coördinatie van de o ntwikkeling van het
economisch beleid in de EU heeft een dieper en breder
karakter gekregen: de EU-landen moeten nu meer druk
op elkaar uitoefenen om ervoor te zorgen dat
verontrustende ontwikkelingen in afzonderlijke
economieën als een zorg voor allen worden beschouwd.
Samenwerken om de huidige economische problemen
van Europa op te lossen, is de beste manier om
duurzame werkgelegenheid te scheppen en de
toekomstige welvaart van alle EU-landen te garanderen.

© Reuters/DPA
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Het hier beschreven raamwerk voor economische
governance wordt gerealiseerd tegen de achtergrond
van Europa 2020, de groeistrategie van de Europese
Unie voor het huidige decennium. Het economisch
beleid is van cruciaal belang voor een slimme,
duurzame en inclusieve groei ten behoeve van de
burgers van Europa. Economische governance moet
zorgen voor de randvoorwaarden voor stabiele groei in
de toekomst:

Bovendien zal de eurozone in de komende jaren nog
verder integreren. Daarvoor is nodig:

• stimulering van het concurrentievermogen van het
EU-bedrijfsleven zodat dit beter op de wereldmarkt
kan concurreren, kan groeien en nieuwe banen kan
creëren;

• een diepere economische unie met gerichte
investeringen in groei en concurrentievermogen.

• verbetering van de werkgelegenheid met
ondersteuningsmaatregelen;
• verduurzaming van de overheidsfinanciën om de
pensioenen en sociale voorzieningen veilig te stellen, en

• een belastingunie die de overheidsfinanciën in heel
Europa gezond kan houden en solidariteit in crisis
situaties mogelijk maakt;
• een bankenunie die het toezicht op de financiële
markten verscherpt, en

Als er meer beslissingen over het financieel, fiscaal en
economisch beleid op Europees niveau worden
genomen, ontstaat er ook behoefte aan een krachtiger
instrument om deze gemeenschappelijke beslissingen
legitimiteit te verschaffen en te zorgen voor de nodige
democratische controle en politieke participatie; kortom,
aan een echte politieke unie.

• vergroting van de financiële stabiliteit om economie,
werkgelegenheid en welvaart te beschermen tegen
externe schokken.

Lees verder
XX Een overzicht van de economische en financiële problematiek in de EU:
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_nl.htm
XX Meer informatie over de Europese Centrale Bank: http://www.ecb.int/
XX Video „Sterker uit de crisis”:
http://www.youtu.be/0B3zNcFYqj0
XX Vragen over de Europese Unie?
Europe Direct kan u helpen: 00 800 6 7 8 9 10 11
http://europedirect.europa.eu
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