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Abstract 
 

 

 
De vele aanpassingen die het economisch bestuur van de Eurozone heeft gekend sinds 2010, 

brengen een hernieuwde vrees voor afbraak van Europese sociale stelsels naar voor. Deze 

Masterproef gaat na of deze vrees terecht is, aangezien een gelijksoortige situatie eind jaren 

’90 niet de resultaten voortbracht die werden verwacht. Via een cijfermatige studie van de 

nationale stabiliteitsprogramma’s voor de periode 2013-2018 wordt de toekomstige 

budgetcompositie van de 12 originele Eurolidstaten onderzocht en gelinkt aan theorieën van 

de new politics of the welfare state. De resultaten tonen aan dat de vernieuwde economic 

governance geloofwaardiger en strenger is dan de oude regels van het Stabiliteits- en 

Groeipact en, eerder dan een pure crisisreactie, de trigger is geweest om nationale 

hervormingen door te duwen. De besparingsoefening de volgende vijf jaar wordt praktisch 

eenzijdig gefinancierd door een uitgavenbeperking, onder impuls van de aanbevelingen van 

de Europese Commissie. 82% van dit snijden in uitgaven, vindt men in sociale categorieën: 

42% bij bezoldigingen van overheidswerknemers, 40% bij sociale transfers. Dit is een 

significante breuk met het verleden, waar sociale uitgaven quasi-altijd buiten schot bleven, 

zeker in de SGP-periode, waar budgettaire regels te zwak bleken om blijvende consolidatie-

inspanningen en/of hervormingen af te dwingen. Deze evolutie zet tevens vraagtekens bij de 

capabiliteit van nationale regeringen om over de volledige controle van hun budgettair beleid 

te beschikken.   
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I – INLEIDING 
 

          

Democracies can’t handle austerity measures very well. – Nassim Nicholas Taleb 

 

De algemene vaststelling die sinds de late jaren ’80 onze huiskamers is binnengedrongen, 

is dat de Europese welvaartstaat onder druk staat. Deze druk bereikt ons uit verschillende 

hoek: een hyper competitieve omgeving, demografische ontwikkelingen, maatschappelijke 

individualiseringsprocessen, groeiende staatsschulden en een weinig spectaculaire 

economische groei (Heise & Lierse, 2011). Ook de Europese Unie wordt niet ontzien als 

medeplichtige in de graduele afbraak van onze sociale stelsels. Hoe langer hoe meer komen 

Europees en nationaal beleid in elkaars vaarwater terecht, wat – zeker, maar niet alleen –  op 

sociaal vlak tot een multi-tiered polity heeft geleid (Leibfried, 2010). De EU mag dan over 

weinig beslissingsmacht in dit domein beschikken, ze is vaak een interveniërende variabele in 

de totstandkoming en vorming van dit sociaal beleid (Pochet, 2011). Vier transformaties 

kunnen de Europees-nationale interactie vandaag beschrijven. 

Ten eerste is er de positieve integratie op Europees niveau, wat al sinds het Verdrag van 

Rome staat neergeschreven, maar beperkt is gebleven. De onderliggende gedachte dat sociale 

convergentie mogelijk zou worden door de voordelen die een verdere liberalisering van de 

Europese markten met zich mee zou brengen, bleef impliciet de Europese consensus (Scharpf, 

2002). Een actieve Europese Commissie ten spijt (die ten volle gebruik maakte van elke 

verdragsgrond), bleef de economische logica primair t.o.v. sociaal beleid, getuige de nog 

steeds hoge besluitvormingsdrempels (vaak unanimiteit) in sociale thema’s (Vos, 2008).  

De tweede transformatie verloopt via de zgn. Open Coördinatie Methode (OCM). 

Langzaam beseffende dat de heterogeniteit van de lidstaten (Esping-Andersen, 1990), in 

combinatie met die hoge besluitvormingsdrempels1, nauwelijks tot vooruitgang zou leiden, 

trachtte men via een systeem van softe besluitvorming tot sociale convergentie te komen 

(Goetschy, 2003). Gezamenlijke doelstellingen worden overeengekomen, en lidstaten kiezen 

zelf welk pad ze volgen om deze richtsnoeren te bereiken. Indien ze falen, worden ze hiervoor 

niet gesanctioneerd. Hoewel de methode initieel op meeval kon rekenen, wordt ze meer en 

                                                 
1 De fameuze ‘joint decision trap’ van Fritz Scharpf (1988). 
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meer bekritiseerd, omwille van de nadruk op zgn. supply-side maatregelen (Mosher & Trubek, 

2003): regels die primair de arbeidsmarkt vlot moeten laten werken, en niet specifiek focussen 

op rechtvaardigheid of gelijkheid. Dit zou de inherente onderschikking van de sociale dimensie 

verder versterken (Hyman, 2011). 

De laatste vier decennia worden, ten derde, gekenmerkt door een graduele toename van 

Europese wetgeving en arresten van het Hof van Justitie, die de soevereiniteit van de 

nationale welvaartstaat heeft geërodeerd en overkoepeld met een regime dat mobiliteit en 

competitie voorop stelt (Leibfried, 2010). Een hele reeks maatregelen die in traditionele 

welvaartstaten konden worden geïmplementeerd, werden verboden of, op zijn minst, 

kostelijker gemaakt. Dit is het proces van negatieve integratie: marktintegratie bevorderen 

door handelsbelemmeringen en regels die competitie kunnen verstoren, weg te werken 

(Scharpf, 1998). Het wordt voor een lidstaat zo steeds moeilijker om de eigen markt af te 

schermen, aangezien sommige componenten van de welvaartstaat (bv. wie in aanmerking 

komt voor sociale uitkeringen; nationale terugbetaling van genoten diensten in het 

buitenland) in de sfeer van ‘economische activiteiten’ terechtkomen, en dus onderwerp 

worden van het vrij verkeer van diensten en vestiging (Leibfried, 2010). De commotie die is 

ontstaan rond het voorstel tot algemene liberalisering van de diensten (de zgn. Bolkestein-

richtlijn) en de cases Viking (C-438/05) en Laval (C-341/05) (waarbij het Hof opnieuw 

economische vrijheden voornam op nationale arbeidsregelingen) toont aan dat deze 

dynamiek absoluut niet vrij is van controverse. 

Ten slotte hebben lidstaten sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht 

geen controle meer over hun munt en wisselkoers – voordien een belangrijke 

aanpassingsvariabele om de groei een extra push te geven. De strenge fiscale criteria waar 

lidstaten verplicht werden aan te voldoen om tot deze felbegeerde Europese Monetaire Unie 

(EMU) te horen, deden bij veel academici, politici en belangenorganisaties de vraag rijzen wat 

de potentiële (sociale) gevolgen hiervan waren. Zeker toen in 1999 het Stabiliteits- en 

Groeipact officieel in werking trad, waardoor elke regering ook na de aftrap van EMU in een 

budgettair keurslijf zou worden geduwd. Niet minder dan de financiering van onze sociale 

zekerheidsstelsels stond op het spel. 

Deze uitgebreide bescherming van werknemers is, hoewel in verschillende gedaantes en 

hoeveelheden, verspreid over heel Europa en omvat heden ten dage voorzieningen omtrent 

o.a. pensioenen, werkloosheid, ziekteverzekering en familiaal gerelateerde voordelen. De 

financiering hiervan verschilt eveneens van land tot land, maar een significant deel hiervan 
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blijkt nog altijd te worden voorzien door de staat. Wanneer deze echter onder blijvende druk 

staat door bovenvermelde evoluties – en specifiek door (het economisch bestuur van) de 

monetaire unie – wordt terecht de vraag gesteld of deze financiering (via overheidsuitgaven) 

haalbaar blijft in de toekomst. Zo niet, dan kalft een belangrijke pijler van het zgn. ‘Europees 

sociaal model’ (of – modellen, zo men wil) onherroepelijk af (Hemeryck & Rhodes, 2001).  

Toch zien we dat het aandeel publieke sociale uitgaven amper is afgenomen – en soms 

zelfs gestegen – doorheen de jaren 2000. De rampscenario’s doen zich blijkbaar (nog) niet 

voor in realiteit. De theorie van de ‘new politics of the welfare state’ (Pierson, 2001) toont aan 

dat er verschillende oorzaken zijn die deze robuustheid kunnen verklaren. In ditzelfde kader 

werden echter ook een aantal hypothesen geformuleerd die poneerden onder welke 

omstandigheden de ‘afbraak’ wel zou kunnen plaatshebben. Dit werd gezien als een belangrijk 

aanknopingspunt voor deze Masterproef.  

De omstandigheden zijn sinds 2008 immers drastisch gewijzigd. Een Amerikaanse 

bankencrisis kwam over de Atlantische oceaan gewaaid en duwde honderden Europese 

banken in het faillissement, die op hun beurt door staatsinterventie gered moesten worden. 

Een budgettaire-, schuldencrisis raasde door de Europese vlakte, wat tot fundamentele 

vragen over het bestaan van de Europese Unie leidde. Het Europese antwoord bleef initieel 

op zich wachten, maar resulteerde uiteindelijk in een reeks aanpassingen die de hele 

‘economic governance’ van de eurozone dooreen haalden. Een crisis leidde tot een nieuwe 

manier van werken. The times they are a-changin’.  

Wat op dit moment in de academische, maar ook politieke wereld wordt ervaren, is een 

parallelle situatie als op het eind van de jaren ’90. Een nieuwe reeks regels en procedures 

omtrent budgettaire vereisten en -controle (kortweg: economic governance) werd op 

Europees niveau geïnstalleerd, wat de vrees voedde dat lidstaten verder beperkt zouden 

worden in hun fiscale manoeuvreerruimte om eigen beleid uit te stippelen. Het resultaat zou 

een eenzijdige focus op budgetevenwicht zijn, waarbij uitgaven aan banden worden gelegd. 

Sociale uitgaven, als steeds groter deel van de totale uitgaven, zouden op die manier in het 

vizier komen als variabele om dit budgetevenwicht te bereiken. De Internationale 

Arbeidsorganisatie (ILO) waarschuwde voor een dreigende afbraak van sociale stelsels in 

Europa (De Morgen, 6 maart 2014).  

Wat in deze Masterproef dan ook wordt beoogd, is nagaan of deze vrees terecht is. Zal de 

focus de komende jaren inderdaad op het snoeien in uitgaven liggen, of blijft de welvaartstaat 
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in stand, net zoals we vanaf de jaren 2000 konden waarnemen? De theoretische 

verwachtingen in 1999 en 2012 zijn gelijklopend, maar zal dit ook opnieuw doorgezet worden 

in de praktijk? Via een analyse van de nationale stabiliteitsprogramma’s, gaan we de 

budgetcompositie van de originele 12 eurolanden voor de periode 2013-2018 na, en linken 

eventueel afwijkende evoluties met de veranderingen in economic governance sinds 2010. 

De maatschappelijke relevantie van deze Masterproef gaat verder dan de eurocrisis en 

het Europees besparingsbeleid. Het gaat immers vooral over de ruimte die nationale 

regeringen in de toekomst nog krijgen om een eigen koers te kunnen varen, sociale accenten 

inbegrepen. Sociaal beleid komt immers niet alleen voort uit conflicten en compromissen op 

nationaal niveau, maar ook steeds meer via Europa als mediator. We schrijden voort naar een 

situatie waarin Europa ons een kleurboek met prentjes aanreikt, waarbij de lidstaten deze 

verder mogen inkleuren (Knack, 2014). Hoewel dit kleur nog altijd van vitaal belang kan zijn, 

is het de Europese Unie die de contouren aangeeft. Deze Masterproef gaat na welke deze 

contouren zijn, en hoe fel men buiten de lijntjes kan kleuren. 

In het licht van het democratisch deficit dat met de EU wordt geassocieerd, is deze 

invalshoek tevens van belang. Door bovenvermelde transformaties leeft bij vele auteurs het 

vermoeden dat nationale lidstaten meer controle verloren hebben over hun welvaartstaat, 

dan dat ze hebben teruggewonnen op Europees niveau (Scharpf, 1999; Leibfried, 2010; 

Ferrera, 2005). Er wordt dan ook vaak geijverd een sociale dimensie toe te voegen aan EMU, 

die een tegengewicht kan zijn voor de negatieve gevolgen (Fernandes & Maslauskaite, 2013). 

In de discussie na dit onderzoek, analyseren we de implicaties van de bevindingen uit deze 

Masterproef voor dit debat.  

 Ook academisch kan dit werk een toegevoegde waarde betekenen. De toonaangevende 

analyse van Pierson (2001) omtrent de ‘new politics of the welfare state’, stelde een aantal 

situaties voor waarin de welvaartstaat toch zou kunnen worden ontmanteld. Wij testen de 

hypothese dat legale beperkingen, duidelijke regels en geloofwaardige boetes (m.a.w. een 

degelijke economic governance) een mediator kan zijn die deze ontbinding kracht bij kan 

zetten.  

Het vervolg van deze Masterproef ziet er als volgt uit. Deel II omvat een literatuurstudie, 

die de bovenstaande “parallelle” situatie wil voorstellen. Het focust o.m. op de empirische 

fiscale situatie van 1993-2007. Deze gegevens zijn grotendeels zelf gegenereerd en de 

bijhorende analyse en linken met de andere delen van de literatuurstudie zijn mijn eigen 
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toedoen. Het is op basis van deze initiële analyse dat ik het uiteindelijke Masterproefconcept 

heb gedestilleerd. De huidige situatie (2010-2012) wordt aan deze analyse gespiegeld. Deel III 

doet het onderzoeksdesign uit de doeken, gevolgd door het onderzoek van de 

stabiliteitsprogramma’s in deel IV. In deel V volgt een discussie die terugkoppelt naar enkele 

algemene concepten en ideeën die we in deze inleiding kort aanraakten (o.a. de 

voorspellingskracht van deze studie en het democratisch deficit). Deel VI, ten slotte, 

concludeert de belangrijkste bevindingen en geeft een aanzet tot aansluitend onderzoek.  
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II – LITERATUURSTUDIE 

In deze literatuurstudie tracht ik de parallelle situatie waarin we ons vandaag de dag 

bevinden te schetsen in drie stappen. Er wordt gestart bij het Verdrag van Maastricht (1993) 

en de oprichting van het Stabiliteits- en Groeipact (1999). Hoe men de (sociale) gevolgen 

hiervan inschatte wordt theoretisch uitgelegd. Daarna volgt een analyse van de fiscale 

prestaties van de eurolanden sinds Maastricht tot 2007. De atypische evoluties die hier 

worden opgemerkt, worden in het derde luik verklaard aan de hand van de ‘new politics of 

the welfare state’. De cyclus start daarna ogenschijnlijk opnieuw, met een beschrijving van de 

wijzigingen die sinds 2010 aan deze economic governance zijn doorgevoerd. Het toont ook 

aan dat de vrees sterk gelijklopend is aan deze van 10 jaar eerder.   

Vooraleer dit verhaal aan te vangen, wordt echter nog een kleine introductie gegeven 

in het concept en de historie van de Europese economic governance, teneinde de huidige 

evolutie op een langere tijdslijn te kunnen kaderen.  

 

2.1 Economisch bestuur in Europa 
 

2.1.1 Vernieuwde interesse 
 

 De kritiek op de constructiefouten die verankerd zaten in de oorspronkelijke EMU 

werden voor 2010 ofwel terloops opgemerkt, ofwel bewust vermeden. Sinds het uitbarsten 

van de crisis in 2009/10 gaan de woorden ‘economic governance’ echter weer frequent over 

de lippen. De term, die vrij vertaald kan worden naar ’economisch bestuur’, omvat de totaliteit 

van regels, procedures en instituties die een determinerende impact hebben op het 

economisch en financieel beleid in de EU (Attard & Demarco, 2013). Begg (2008) omschrijft 

het lyrischer, als “(…) the combination of the philosophy and architecture of economic policy-

making with the institutions, machinery and practices that shape the evolution of the 

economy.“ 

Nieuw is dit concept echter niet, aangezien in Europa al sinds de jaren ’60 –  toen de 

eerste gesprekken over “diepere integratie” startten –  debatten woedden over wat toen 

‘economische integratie’ werd genoemd: een supranationaal beslissingscentrum die 

budgettair en fiscaal beleid zou coördineren, gecombineerd met een grotere rol voor 

supranationale besluitvorming in structureel en regionaal beleid (Verdun, 2013). Dit stond 

tegenover de methode van ‘monetaire integratie’, waarin pas na de oprichting van een 

monetaire unie diepere economische integratie, op natuurlijke wijze, werd verwacht. 
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Verschillende initiatieven staken die periode de kop op, waarvan het MacDougall 

rapport in 1977 waarschijnlijk het bekendste was. Hierin werd de creatie van Europese 

belastingen en een groter budget voorzien om mogelijke asymmetrische schokken in de 

Gemeenschap op te vangen.  Zo’n rapporten konden op sympathie rekenen, maar door een 

mix van ongelukkige omstandigheden kwamen deze op het achterplan terecht (ibid., p. 25). 

Pogingen om een monetaire unie op te richten schoten daarentegen wel raak. In de jaren ’80 

werd, naast het interne marktproject en de Europese Eenheidsakte, van start gegaan met een 

Europees Monetair Stelsel (EMS). De deelnemers hiervan besloten hun wisselkoersen binnen 

een vaste bandbreedte t.o.v. een spilkoers te laten fluctueren. 

Wanneer in 1989 gesprekken startten voor een echte monetaire unie, werd de piste 

van een economische unie amper vermeld. Er zou geen ‘economische regering’ komen, noch 

zou enige vorm van macro-economisch bestuur (zoals loononderhandelingen of andere 

sociaal-economische variabelen) Europees gemaakt worden. Uit organisatorisch oogpunt zou 

dit de zaken faciliteren, maar dergelijke overdracht blijft politiek zeer moeilijk, zelfs praktisch 

onhaalbaar (Attard & Demarco, 2013). Zonder grote consensus omtrent de wijze waarop dit 

economisch bestuur zou opereren, werd een rules-based systeem geïnstalleerd, met 

bindende criteria omtrent deficits en schulden waar lidstaten aan moeten voldoen, willen ze 

toetreden tot EMU2. Waarom werd voor deze aanpak gekozen?  

 

2.1.2 Het nut van fiscale regels  
 

De rationale voor de invoering van zo’n reeks fiscale regels berust op een aantal 

argumenten. Lidstaten zouden de neiging tot spenderen en deficits opstapelen altijd inherent 

in zich dragen (een zgn. deficit of spending bias) en zo de voordelen die de monetaire unie 

biedt, teniet doen. Een aantal (psychologische of economische) mechanismen liggen hiervoor 

aan de basis. De theorie van fiscal illusion, bijvoorbeeld, poneert dat sommige 

overheidsinkomsten weinig transparant zijn voor het publiek, waardoor deze de kost van de 

genoten voordelen (door overheidsuitgaven) lager inschat. Op die manier wordt de vraag naar 

overheidsuitgaven gestimuleerd, wat politici een incentive geeft om meer uitgaven te doen 

(Puviani, 1973). Een ander mechanisme is het common pool problem (Buchanan et al., 1986). 

Uitgaven die een bepaalde groep ten goede komen (al dan niet onder druk van lobbyen), 

worden door de samenleving in zijn geheel gedragen via belastingen, wat de kost per inwoner 

minimaliseert. Politici zijn dus vatbaar om op korte termijn nieuwe uitgaven te doen, die hun 

                                                 
2 De uitwerking hiervan komt in paragraaf 2.2 aan bod. 
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populariteit bij één specifieke groep vergroot, aangezien de kosten uitvlakken over een grote 

groep.  

Een andere vorm van ‘slecht beleid’ dat met regels kan worden tegengehouden is de 

volatiliteit in belasten en uitgeven (Fatas & Mihov, 2003). Dit zou politici tot procyclisch gedrag 

aanzetten en zo de economische conjunctuur in zijn extremen versterken, terwijl het net de 

opdracht zou moeten zijn deze af te vlakken.  

 In de periode 1977-1991, bijvoorbeeld, had elk huidig lid van de Eurozone jaarlijks 

een deficit gerapporteerd, wat tot een gemiddelde van 4% van het BBP leidde (Morris et al., 

2006). Dit is op termijn nefast voor de economische groei en de geloofwaardigheid van de 

publieke financiën. Zoals we verder zullen herhalen kan dit inflatoire druk veroorzaken, wat 

de rente voor de hele Eurozone zou kunnen doen stijgen en dus het primaire doel van 

prijsstabiliteit in het gedrang kan brengen (ibid., p. 6). 

Bovenstaande redenen zijn des te meer van belang in een monetaire unie, aangezien 

de mate van integratie door de gemeenschappelijke munt ongewoon groot is. De kans op 

spillovers is zeer aannemelijk: onverstandig budgettair beleid in één land kan grote problemen 

veroorzaken bij de andere, door de impact van die eerste op het gecentraliseerd monetair 

beleid (Fatas & Mihov, 2003). Ook zou dit aanzetten tot een moral hazard probleem: landen 

streven niet naar een begroting in balans, aangezien verliezen of eventuele bailouts toch 

opgevangen worden door de rest (ibid., p. 4). 

 

Het aannemen van fiscale regels op zich is echter geen garantie op succes. De manier 

waarop deze van belang kunnen zijn, berust op verschillende factoren, waaronder het design, 

de steun van verschillende partijen en de geloofwaardigheid ervan. In dit kader wordt steevast 

verwezen naar de criteria van Kopits en Symansky (1998), die 8 optimale criteria opstelden 

voor goeie fiscale regels: duidelijk beschreven (well-defined), transparant, adequaat, simpel,  

flexibel, consistent, afdwingbaar en efficiënt. Geen enkele regel kan volgens de auteurs echter 

aan alle criteria voldoen; er zijn altijd trade-offs waar men rekening mee moet houden. Een 

regel die de impact van de economische cyclus in rekening neemt, bijvoorbeeld, zal beter 

scoren op vlak van consistentie en flexibiliteit, maar zal mogelijk minder transparant zijn en 

vooral de afdwingbaarheid ervan in vraag stellen. In het kader van EMU moeten regels verder 

ook rekening houden met subsidiariteit: het zijn nationale overheden die controle over het 

budget vrijwaren. Vandaar dat de huidige regels deficit en schuld gerelateerd zijn, i.p.v. een 

focus te hebben op uitgaven (Morris et al., 2006).  
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De belangrijke piste van afdwingbaarheid werd uitgewerkt door Inman (1996). Hij 

stelt eveneens een aantal voorwaarden op waaraan moet worden voldaan om te slagen voor 

dit criterium. Het niet behalen van de doelstelling zou volgens de auteur niet zo makkelijk 

mogen worden neergelegd. Het afdwingen zou door een onafhankelijke instantie moeten 

gebeuren en iedereen moet zich op de hoogte kunnen stellen van de al dan niet naleving. 

Overtredingen moeten door geloofwaardige en hoge boetes worden gesanctioneerd en het 

mag voor politici niet simpel zijn om de regels aan te passen (Buti et al., 2003). Ook Morris et 

al. (2006) deelt deze overtuiging: de effectiviteit van een fiscale regel hangt primordiaal af van 

wat er gebeurt indien ze niet wordt nageleefd.  

 

2.2 De impact van EMU en het SGP 
 

In 1999 ging de derde en laatste fase van EMU in, met de inwerkingtreding van het 

Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en het vastzetten van de uiteindelijke wisselkoers waarmee de 

nationale munten zouden worden vervangen. Met deze laatste stap werd het monetair beleid 

definitief overgedragen naar het Europese niveau, een mate van integratie die in de Europese 

historie en andere instellingen nooit werd waargenomen (Martin & Ross, 2004). 

Wetenschappers uit zeer uiteenlopende hoek kwamen tot de consensus dat EMU de 

institutionalisering was van het neoliberalisme, algemeen, en het monetarisme op Europees 

economisch vlak (zie o.a. Hay et al., 1999; Jenson & Pochet, 2005, Teague, 1998; McNamara, 

1998; Verdun, 2000; Cafruny & Ryner, 2007). Het hele EMU-concept is immers gestoeld op de 

monetaire theorie, die de nadruk legt op de reputatie van instituties en de geloofwaardigheid 

van anti-inflatoire inspanningen. De belangrijkste doelstelling is prijsstabiliteit, waarover moet 

worden gewaakt door een onafhankelijke Europese Centrale Bank (ECB). Door een 

eengemaakt monetair beleid op Europees vlak, doen lidstaten afstand van de eigen munt en 

zijn hierdoor verplicht in de toekomst eventuele schokken op te vangen via interne devaluatie3 

of arbeidsmobiliteit (Degryse, 2012). Daarenboven staat in het Verdrag een ‘no bail out’ 

clausule ingeschreven, die stelt dat landen in moeilijkheden financieel niet kunnen geholpen 

worden door de EU of de Eurozone. Dit zou hen moeten aanmoedigen tot zelfdiscipline en 

zou het moral hazard probleem moeten aanpakken (ibid. p. 8) 

Getuige de monetaristische invalshoek van EMU, werd – zoals hierboven reeds 

vermeld – nooit echt werk gemaakt van de ‘E’ in EMU (Fernandes & Maslauskaite, 2013). Een 

economische unie die loon-, investerings- of budgettaire politiek zou coördineren werd niet 

                                                 
3 Met interne devaluatie wordt getracht de competitiviteit van een land te verbeteren, voornamelijk 
door de arbeidskosten te verlagen.   
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opgericht. Hoewel nog steeds een nationale soevereiniteit, moeten landen sinds de 

inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht wel voldoen aan vijf convergentiecriteria om 

tot EMU te kunnen toetreden: (i-ii) rente en inflatie moeten dicht bij het gemiddelde van de 

drie best presterende landen liggen, (iii) de wisselkoers moet twee jaar deel uit maken van 

het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel (EMS) en (iv-v) het jaarlijkse 

deficit en publieke schuld mogen de kaap van 3% en 60% van het BBP resp. niet overschrijden4. 

Los van deze convergentiecriteria had de EU weinig regels betreffende de coördinatie 

van fiscaal beleid in de lidstaten, terwijl dit toch van vitaal belang was/is voor de 

duurzaamheid van de monetaire unie5. Er was wel voorzien, in het Verdrag, in een Excessive 

Deficit Procedure (EDP), maar die was vaag geformuleerd en onvoldoende streng (Ngai, 2012). 

Hier was het de Commissie die de deficits gaat monitoren en dan rapporteert aan de Raad van 

Ministers van Financiën (hierna: ECOFIN). De vrees zat er in dat wanneer de wortel van 

toetreding tot monetaire unie was verdwenen, deze vage regels niet meer voldoende zouden 

zijn om de begrotingen gezond te houden. Voornamelijk ingegeven door deze vrees, 

onderhandelden de lidstaten midden jaren ’90 een Stabiliteits- en Groeipact. 

 

2.2.1 Stabiliteits- en Groeipact6 
 

Om de doelstelling van een gezonde, degelijke begroting (“sound finances”) ook na de 

introductie van de euro te garanderen, besloten lidstaten tot de ondertekening van een Pact 

voor Stabiliteit en Groei (SGP) in 19977. Formeel bestond dit SGP uit een politieke resolutie 

van de Europese Raad in Amsterdam en uit twee verordeningen die de preventieve (1466/97) 

en correctieve (1467/97) arm van het Pact uitmaakten. Deze regels golden voor elke lidstaat 

van de EU en werden, als supplement aan de Maastricht criteria, gezien als de bescherming 

en handhaving van lage deficits en gezonde begrotingen (Heipertz & Verdun, 2004).  Tot de 

huidige crisis was dit SGP (en diens hervorming in 2005) de voornaamste procedure aanwezig 

om economisch beleid te coördineren (Degryse, 2012, p. 9). 

                                                 
4 Wat de schuldgraad betreft, was het genoeg dat deze de goeie richting opging, in plaats van de 60%-
regel hard te gaan toepassen. 
5 Er bestaan wel Broad Economic Policy Guidelines, maar de significantie hiervan wordt niet hoog 
ingeschat (Degryse, 2012). 
6 Technische analyse en uitleg van procedures in deze Masterproef zijn gebaseerd op informatie van de 
website ‘Europa.eu – Samenvattingen van de Europese wetgeving’ en de interpretatie uit secondaire 
literatuur. 
7 Inwerkingtreding van de preventieve arm op 1 januari 1998; de correctieve arm op 1 januari 1999. Zie 
ook verder. 
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Ten eerste is er de preventieve arm, waardoor lidstaten jaarlijks een 

stabiliteitsprogramma8 doorgeven aan de Commissie en ECOFIN (in april), op basis van de 

richtlijnen die de Commissie aan het begin van het jaar maakte. Hierin geven ze aan hoe ze de 

gemeenschappelijke doelstelling van “een budgettaire positie dichtbij evenwicht of in surplus 

op de middellange termijn” (vaak afgekort als Medium Term Objective, MTO) zouden 

bereiken. Dit werd geïnterpreteerd als een deficit niet groter dan een half procent van het 

BBP over de volledige economische cyclus (Annett, 2006). De rationale hierachter was dat dit 

gezonde begrotingen op lange termijn zou opleveren, terwijl er genoeg ruimte zou zijn om 

outputfluctuaties op te vangen via de 3% regel (Morris et al., 2006). Op aanbevelen van de 

Commissie en na raadpleging van het Economisch en Financieel Comité, is het ECOFIN die 

binnen de drie maanden haar advies geeft over het stabiliteitsprogramma, en of dit moet 

aangepast worden.9 Dit alles kadert in het zgn. Europees Semester, van januari tot juli.  

Daarnaast voorziet het Pact ook in een correctie-onderdeel. De inwerkingtreding van 

een buitensporige tekortenprocedure gebeurt niet automatisch wanneer een van de twee 

bovenvermelde referentiewaarden wordt overschreden. De overschrijding kan immers 

uitzonderlijk (indien veroorzaakt door onverwachtse gebeurtenissen of een economische 

crisis) of tijdelijk (wanneer de Commissie verwacht dat het tekort lager zal uitvallen wanneer 

de gebeurtenis gepasseerd is) zijn. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan, maakt de 

Commissie een eerste verslag op, waarbij ze rekening houdt met alle relevante factoren die 

een impact kunnen hebben op het tekort. Na advies van het Economisch en Financieel Comité, 

stelt de Commissie haar rapport als advies en aanbeveling voor aan de lidstaat, en licht 

hierover ook ECOFIN in.  

Het is echter ECOFIN die op basis van deze aanbeveling met gekwalificeerde 

meerderheid (!) beslist of er een buitensporig tekort bestaat. Is dit het geval, dan geeft ze zelf 

eerst aanbevelingen, waar binnen de 6 maand gehoor moet aan gegeven worden. Binnen het 

jaar na constatatie, moet het buitensporig tekort zijn weggewerkt. Indien deze aanbevelingen 

niet zijn geïncorporeerd, beslist ECOFIN binnen de 2 maand tot een aanmaning om de 

tekorten te verminderen. Bij nalatigheid kunnen er uiterlijk na 4 maanden sancties worden 

opgelegd. Dit begint met een renteloos deposito bij de EU van 0,2% van het BBP, aangevuld 

met een variabel deel10. Dit depositobedrag blijft stijgen, zolang niet aan het tekort wordt 

gewerkt. Als echter na twee jaar buitensporig tekort niets is gebeurd, wordt dit deposito 

                                                 
8 Landen die de euro niet invoerden, dienen een convergentieprogramma in.  
9http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/stability_and_growth_pa
ct/l25019_en.htm  
10 Dit wordt aan de lidstaat in kwestie terugbetaald als het buitensporig tekort wordt weggewerkt.  
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omgezet in een boete. Ngai (2012) merkt op dat het in deze situatie ECOFIN is die aan belang 

heeft gewonnen t.o.v. de Commissie, gezien zij ultiem de beslissende stem heeft in het starten 

van de procedure.  

 

2.2.2 Mogelijke effecten 
 

Velen vreesden dat lidstaten, nu ze geen monetair beleid in handen hadden en in een 

keurslijf werden gestopt wat betreft fiscaal beleid, quasi gedwongen zouden worden om, in 

het geval asymmetrische schokken zich voordeden, aanpassingen door te voeren in het hart 

van de Europese sociale modellen (Hemerijck & Ferrera, 2004). Overheidsuitgaven, vooral in 

de sociale sfeer, zouden dan als (enig overgebleven) nationale instrumenten dienen om de 

competitiviteit aan te scherpen (Vanhercke, 1999), wat finaal kon leiden tot een vorm van 

“competitive solidarity” (Streeck, 2000). Uit onderstaande figuur blijkt trouwens dat het 

aandeel publieke sociale uitgaven het gros van de totale uitgaven uitmaakt, en jaarlijks blijft 

stijgen (o.a. natuurlijk onder impact van vergrijzingskosten), wat uitgaven in de sociale sfeer 

een bijna onmisbaar doelwit maakt wanneer er moet gesnoeid worden.  

 

Figuur 1. Publieke sociale uitgaven als % totale uitgaven in de EU-12, 1991-2009. Bron: AMECO. 

 

Ondanks de aanwezigheid van optimisten, die positieve gevolgen van EMU voorzagen, 

bleken eurofielen en eurosceptici het eens over één ding: EMU zou zorgen voor de 

terugtrekking van de welvaartstaat door een algemeen, macro-economisch, besparingsbeleid 

en specifiek door budgetrestrictie (Bolukbasi, 2009). Sindsdien werd dit voorgesteld als 

oorzaak nummer één om hervormingen in nationaal beleid te gaan verklaren. In principe moet 
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empirisch onderzoek aantonen wat de verklarende kracht van EMU tegenover andere externe 

factoren (zoals bv. globalisering) is; auteurs van die tijd waren het er echter over eens dat 

EMU “represents a far more immediate and pressing constraint on expansive and inclusive 

welfare provision than any other external constraint” (Hay et al., 1999). Dyson (2002) stelt dat 

we een onderscheid moeten maken tussen twee mechanismen: EMU als structurele 

beperking en als een discursief instrument.  

De structurele beperking is niet eenduidig en kan via verschillende kanalen een 

impact hebben. Ten eerste zouden lidstaten elkaar beconcurreren met lagere belastingen om 

zo investeringen aan te trekken in een eengemaakte markt. Hoewel dit volgens Kittel (2002) 

niet noodzakelijk leidt tot een race to the bottom, wordt het in dit scenario wel moeilijker om 

stijgende uitgaven te blijven financieren door belastingen te verhogen. Anderzijds zou 

concurrentie voor investeringen ertoe kunnen leiden dat er wordt verschoven van 

vermogensbelasting naar belasting op arbeid, met een verslechtering van de 

werkgelegenheidssituatie tot gevolg (Cardani, 1998). Ten tweede zou dezelfde dynamiek van 

toepassing zijn op sociale zekerheidsuitgaven: deze zouden verlaagd worden om werkgevers 

niet te veel niet-loon kosten (non wage costs) te laten dragen en zo competitiever te zijn 

(Enderlein & Verdun, 2009). Het resultaat van beide is de afbouw of zelfs terugtrekking van 

de welvaartstaat, ofte: welfare state retrenchment (Leander & Guzzini, 1997; Rhodes, 1997).  

Meer algemeen zouden de strakke convergentiecriteria ervoor zorgen dat sociale 

uitgaven, die een groot deel van de totale uitgaven betekenen, op de schop zouden gaan in 

een algemeen besparingsklimaat (Wyplosz, 1997; Teague, 1998; Scharpf, 2000). Zeker in een 

situatie waar deficits en schulden zeer hoog zijn (zoals begin jaren ’90) zou fiscale 

terugschroeving noodzakelijk blijken. Nog anderen wezen op het karakter van het macro-

economisch beleidsregime, dat inherent naar recessies zou neigen, wat druk zet op 

werkgelegenheid en groei, en dus ook op inkomsten voor de staat (Leibfried, 2000). Welke de 

juiste causale reactie aangeeft is niet af te zonderen, maar het moge duidelijk zijn dat de 

impact van EMU op zich negatief werd ingeschat, en dat dit stevig werd versterkt door het 

SGP.  

Samenvattend besluit Bolukbasi (2009) dat de assumpties waar iedereen toentertijd 

vanuit ging als volgt waren: (i) de fiscale consolidatie strategie die gevolgd moest worden, zou 

geleid worden door een eenzijdige focus op het terugdringen van uitgaven; (ii) aangezien 

sociale uitgaven het grootste deel daarvan uitmaken, zou daar het meest in gesneden worden 

(hoewel geen regel was voorzien dat dit moest); (iii) EMU is een omnipotent mechanisme dat 
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erin slaagt om zowel fiscale doelstellingen als radicale hervormingen te bereiken via een 

versterking van de uitvoerende macht.  

Met het discursief effect, daarentegen, wordt bedoeld dat EMU als zondebok of de 

externe beperking bij uitstek (vincolo esterno) wordt gezien, die onpopulaire maatregelen 

(zoals overheidsuitgaven beperken, belastingen verhogen) kon legitimeren (Verdun, 2000; 

Pierson, 2001). De slagzin “het moet van Europa, of anders…” kon zo in heel wat lidstaten 

gebruikt worden en was ook in België niet vreemd. Eerste minister Dehaene sprak 

gelijksoortige woorden bij zijn eerste beleidsverklaring in 1993, tevens het jaar van de 

ondertekening van Maastricht: 

“De Europese welvaartstaat davert op zijn grondvesten. We moeten de moed hebben 

om de nodige hervormingen door te voeren opdat de bevolking niet met angst maar met hoop 

naar de 21ste eeuw kan uitkijken.” (De Standaard, 15 oktober 2008)   

Verdun (2013) ging via een reeks interviews met prominente actoren (monetaire 

experten in vakbonden, werkgeversorganisaties, ministeries van Financiën…) na hoe de 

creatie van EMU (en het SGP) bij hen werd gepercipieerd in het licht van de welvaartstaat. 

Hieruit bleek dat de eenzijdige focus op monetaire aangelegenheden (en de consequenties 

hiervan) een zeer bewuste keuze is geweest. De onderontwikkeling van de economische unie 

was opzettelijk. Experten waren voorstander van deze architectuur, net omdat dit een proces 

van harmonisatie zou teweeg brengen via marktkrachten en zo de welvaartstaten nodig zou 

hervormen (Bolukbasi, 2009). EMU zou een legitimatie zijn om de (te) dure welvaartstaat te 

herstructureren. De ‘asymmetrische’ EMU was een consensusresultaat onder beleidsmakers, 

waarin men erkende dat verdere integratie enkel mogelijk was onder het mom van monetaire 

integratie (Verdun, 1996). 

In de loop der jaren werd zo nog weinig aandacht geschonken aan eventuele positieve 

effecten die EMU kon betekenen voor de sociale welvaart (wat een expliciete tweede piste 

was in het baanbrekend en origineel werk van Begg (1994).11). Of het nu selectieve blindheid 

was of gestoeld op wetenschappelijk onderbouwde studies, toch werd van deze evolutie 

gedacht dat “(…) it would spell the death-knell of the European Social Model” (Martin & Ross, 

1999:171).  

 

 

                                                 
11 EMU zou kunnen leiden tot een stabiele economische omgeving, nodig voor groei en 
werkgelegenheid en aldus meer inkomsten voor het financiering van sociale politiek (Calon et al., 1992; 
Begg, 1994). 
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2.2.3 Hervorming 2005 
 

Het pact stond in 2005 al een tijdje onder hevige kritiek, om verschillende redenen. 

Het zou, bijvoorbeeld, niet flexibel genoeg zijn, aangezien de periode die men onder de loep 

neemt telkens een jaar omvat en geen volledige economische cyclus (De Grauwe, 2014). Op 

die manier kan het lidstaten dwingen te besparen in tijden van economische terugval (het 

Pact is m.a.w. procyclisch). Ook toenmalig ECB-voorzitter Prodi noemde het Pact ‘stupid, 

because rigid’ (The Guardian, 18 Okt 2002).  Anderen bekritiseerden de handhaving ervan, 

gezien de sancties niet automatisch zijn en de procedure zeer lang loopt voor landen écht een 

boete riskeren (Eichengreen & Wyplosz, 2006). Deze kritiek kwam tot een hoogtepunt toen 

de Commissie in 2002-03 Frankrijk en Duitsland schuldig stelde aan verzuim om buitensporige 

tekorten weg te werken. ECOFIN besliste hierop echter de sanctieprocedure (zie supra) niet 

op te starten12. Na toenemende druk werd het Pact en de buitensporige tekortenprocedure 

de facto geschorst in december 2004.  

In maart 2005 werd uiteindelijk een hervormd Pact goedgekeurd. De 

referentiewaarden bleven hierin dezelfde, aangezien deze onderdeel waren van het Verdrag. 

De vele aanpassingen konden praktisch allemaal onder de noemer ‘flexibiliteit’ worden 

gecategoriseerd. Zo konden MTO’s voortaan worden aangepast aan nationale 

omstandigheden en werden de termen ‘uitzonderlijk’,  ‘tijdelijk’ en ‘alle relevante factoren’ 

beter gedefinieerd. De manieren waarop een land in de procedure terecht kwam en er weer 

uit kon raken werden resp. strikter en wat losser gemaakt; de deadlines om beslissingen te 

nemen uitgerekt (Coeuré & Pisani-Ferry, 2005; Ngai, 2012). Sommigen noemden het Pact na 

deze hervorming losweg ‘dood’ (Calmfors, 2005). Flexibiliteit kan nuttig zijn, maar zet de deur 

open voor politieke manipulatie (Fatas & Mihov, 2003). Heipertz & Verdun (2004) stelden 

scherp: hoe geloofwaardig zijn fiscale regels als bij de eerste de beste overtreding de regels 

worden aangepast? 

Ook uit officiële bron predikte men waakzaamheid: de preventieve arm werd zodanig 

aangepast dat ze nu ‘economisch zinvol’ is, door structurele aanpassingen mee in rekening te 

nemen. Dit houdt echter ook het risico in dat lidstaten makkelijker tot excuses zouden kunnen 

komen om consolidatie uit te stellen (ECB, 13 Okt. 2005). Voor de correctieve arm was het 

geluid gelijkaardig: zinvolle aanpassingen, maar met het risico dat er nu lakser wordt 

omgegaan met de referentiewaarden. Sterke implementatie en handhaving  bleef dus de 

hoofdopdracht.  

                                                 
12 Een beslissing die later trouwens ‘ontoelaatbaar’ werd genoemd door het Europees Hof van Justitie, 
aangezien de Commissie niet op de hoogte werd gesteld van de plannen van ECOFIN. (Ngai, 2012). 
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Het is met dit hervormde Pact dat de EU de globale crisis van 2007 inzette. Hoewel de 

eerste jaren de term ‘uitzonderlijk’ quasi overal van toepassing was, begon men sinds 2009 

steeds meer vragen te stellen over de mate waarin Maastricht en het SGP in staat waren 

dergelijke crisissen te voorkomen en beheersen (Ngai, 2012). 

 

2.3 Fiscale prestaties 1993-2007 
 

In bovenstaand hoofdstuk werden de procedures en regels uit de doeken gedaan die 

sinds het Verdrag van Maastricht (en tot de huidige crisis) in werking waren. De consensus 

onder het gros van de auteurs was dat niet minder dan onze welvaartstaat op het spel stond 

in deze situatie waarin het monetair beleid is afgenomen en budgettaire regels ons in een 

keurslijf stoppen. In dit hoofdstuk gaan we de empirie na: was deze vrees en bijhorende kritiek 

terecht? En merken we verschillen tussen de verschillende sub-periodes? 

 

2.3.1 Consolidatie inspanningen van Maastricht tot crisis 
 

Door de situatie in de aanloop naar EMU (de Maastrichtperiode, 1991-1999) te 

vergelijken met de SGP-periode (1999-2005) en na de hervorming (2005-2007), kunnen 

eventueel afwijkende evoluties worden vastgesteld. Onderstaande grafieken en tabellen zijn 

eigenhandig gegenereerd uit de database AMECO, of overgenomen uit secondaire literatuur 

(waar nodig wordt dit vermeld). 

Om geen dubbelzinnigheden te creëren, worden de verschillende termen die bij 

fiscaal beleid worden gebruikt, eerst van elkaar onderscheiden: 

Op het hoogste niveau is er de budgetbalans (general government budget balance of 

net lending balance), die simpelweg “ontvangsten min uitgaven” berekent, in percentage van 

het BBP. Deze balans bestaat uit twee delen: een cyclische en een structurele component. Dit 

laatste geeft de stand van de balans weer zonder rekening te houden waar de economie zich 

bevindt in de conjunctuur. Een aantal termen zijn hiervan afgeleid, die in de verdere analyse 

meermaals zullen terugkomen. 

Budgetbalans = Totale ontvangsten (R) – totale uitgaven (E) 

Primaire balans = budgetbalans – intrestbetalingen (I) 

Cyclisch gecorrigeerde balans = budgetbalans – cyclische component (C)  

Cyclisch gecorrigeerde primaire balans = budgetbalans – I – C 

Structurele balans = Cyclisch gecorrigeerde balans – eenmalige operaties 

 Tabel 1. Budgettaire definities 
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Hoewel de buitensporige tekortenprocedure al was ingeschreven in het Verdrag, was 

deze vaag en niet automatisch. Toch was er een natuurlijke zelfdiscipline om de 

convergentiecriteria te halen, aangezien geen enkele lidstaat buiten de monetaire unie wou 

vallen (Briotti, 2004; Morris et al., 2006). Heel wat regeringen deden er alles aan om de cijfers 

op orde te krijgen. België, bijvoorbeeld, kende een periode van besparingswoede: het tekort 

(budgetbalans) slonk van 6% in 1991 tot 2% in 1997. Italië kon 7%-punt van het deficit 

wegwerken, net als Finland, dat na een grote recessie opnieuw een surplus liet optekenen in 

2000 (Buti et al., 2006) Tabel 2 toont de consolidatie-inspanningen voor de 12 originele 

eurolanden. Figuur 2 geeft de evolutie voor de eurozone zelf, grafisch weer.  

 

 

Tabel 2. Fiscale consolidatie budgetbalans individuele lidstaten, 1991-1997. Bron: Morris et al. (2006) 
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Figuur 2. Fiscale consolidatie Eurozone, 1991-2015. 

Noot: gegevens over Spanje pas beschikbaar vanaf 1995; vandaar de lichte knik bij dat jaartal. 

 

De belangrijkste constatering is dat de budgettaire situatie sinds 1993, het jaar van de 

inwerkingtreding van Maastricht, jaarlijks sterk is verbeterd (in de jaren 91-93 werden de 

landen van het Europees Monetair Stelsel (EMS) nog geteisterd door een crisis). De 

inspanningen die over de hele eurozone werden geleverd waren trouwens niet louter toe te 

schrijven aan een verbeterende economische situatie: de cyclisch gecorrigeerde balans 

verbeterde van -5.4% naar -2% in 1997. 

Het zijn vooral de landen die het decennium met grote deficits inzetten (bv. België, 

Griekenland, Italië) die enorme inspanningen leverden. Een bespreking van elk land 

individueel zou ons te ver leiden, maar om toch wat meer detail te verschaffen, delen we de 

originele 12 eurolanden op in vier welvaartsregimes (à la Esping-Andersen, 1990; en Sarasa & 

Moreno, 1995). De Angelsaksische groep bestaat in onze data enkel uit Ierland, de 

Scandinavische uit Finland en Nederland (Sapir, 2006). De continentale groep is de grootste: 

België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Oostenrijk. De Mediterrane groep ten slotte 

bestaat uit Italië, Spanje, Griekenland en Portugal. De cijfers zijn een rekenkundig gemiddelde 

van de landen in kwestie.  
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Figuur 3. Cyclisch gecorrigeerde budgetbalans naar welvaartsregime, 1991-99. 

 

Uit figuur 3 blijkt dat elke groep aanpassingen deed om in 1999 aan de criteria te 

voldoen, maar aan een ongelijk ritme. De sterkste consolidatie zien we in de Mediterrane 

groep, die op het begin van het decennium nog tekorten boven de 10% liet optekenen en dit 

verminderde tot gemiddeld 3%. De continentale groep ging meer stapsgewijs van -4% tot -1% 

in dezelfde periode. Dit maskeert echter grote besparingen van België enerzijds, en een 

jaarlijks surplus van Luxemburg anderzijds. In de Scandinavische groep schoot men blijkbaar 

pas na 1995 wakker door in 4 jaar tijd een tekort van 6.5% weg te werken.   

Concluderend kunnen we stellen dat de Maastrichtperiode gekenmerkt werd door 

sterke consolidatie-inspanningen, vooral van landen die voorheen slechte fiscale prestaties 

lieten optekenen.  

 

Deze structurele aanpassingen ten spijt, waren een pak lidstaten nog ver verwijderd 

van het MTO (in surplus of dicht bij evenwicht) toen het SGP in werking trad. Verdere 

consolidatie was dus nodig om de automatische stabilisatoren te laten spelen (Buti et al., 

1998). Dit gebeurde ook tot in 2000, hoewel deze verbetering bijna uitsluitend was toe te 

schrijven aan verminderde intrestkosten (Briotti, 2004). In dezelfde periode, echter, werd de 

gunstige evolutie van voorheen plots stopgezet, wat trouwens niet enkel aan een 

verslechterde economische conjunctuur te wijten was (cfr. de dotcom bubbel), gezien de 
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achteruitgang van de cyclisch gecorrigeerde balans. Deze evolutie wordt algemeen 

toegeschreven aan een besparingsmoeheid (austerity fatigue) (von Hagen, 2005). Landen die 

veilig onder de 3%-norm uitkwamen, stonden niet meer zo onder druk om de middellange 

doelstelling te bereiken (Fatas & Mihov, 2003).  Dit komt terug op de kritiek die stelt dat het 

SGP procyclisch zou zijn: in slechte tijden moet er bespaard worden, maar eens het weer beter 

gaat, zit er geen mechanisme in die landen dwingt een buffer aan te leggen (Annett, 2006).  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

België -1,0033 -0,0651 -0,2173 0,3004 -0,5053 -2,8239 

Duitsland 0,4135 -3,8856 -3,8828 -3,2594 -2,8108 -2,0817 

Ierland 3,5222 -0,1717 -1,0141 0,4983 1,6771 1,068 

Griekenland -4,2106 -4,9023 -4,4907 -5,7097 -7,7118 -5,2256 

Spanje -1,9493 -1,8623 -1,2986 -1,1265 -0,9031 0,3031 

Frankrijk -2,7124 -3,1314 -4,3582 -4,7354 -4,6642 -4,0289 

Italië -1,8292 -4,5359 -3,9852 -3,8727 -4,0631 -5,0712 

Luxemburg 3,8605 4,6164 0,8838 0,6248 -0,9267 -0,2112 

Nederland 0,9166 -0,9986 -1,5561 -1,6821 -0,5951 0,6392 

Oostenrijk -2,5147 -0,251 -0,6839 -0,889 -3,9883 -1,2548 

Portugal -4,6557 -6,2955 -4,2686 -3,4412 -3,8719 -6,2342 

Finland 5,994 4,6622 4,4331 3,4271 2,6167 2,8919 

EU-12 -0,34737 -1,40173 -1,70322 -1,65545 -2,14554 -1,83578 

Tabel 3. Budgetbalans als % BBP. Periode 2000-2005. 

 

Toch is besparingsmoeheid misschien niet de enige verklaring. We zien immers een 

patroon naar voor komen waarbij landen als Frankrijk, Duitsland en Italië (de grote landen), 

het een pak slechter doen t.o.v. een groep kleinere lidstaten. Onderstaande figuur toont een 

gewogen gemiddelde van deze drie grote landen, tegenover de kleintjes (Annett, 2006). Deze 

grafiek toont de structurele balans, dus opnieuw gezuiverd van elke cyclische impact (en van 

eenmalige maatregelen). Hoewel het resultaat voor de kleine landen ook gemiddeld negatief 

uitvalt, doen de traditionele bastions van fiscale stabiliteit (Duitsland en Frankrijk) het een pak 

slechter (ibid.). Mede hierdoor kwamen beide in 2002-2003 in het oog van de Commissie via 

de buitensporige tekortenprocedure. 
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Figuur 4. Gewogen gemiddelde budgetbalans kleine/grote landen in SGP-periode. Bron: Annett (2006). 

Maar ook deze opdeling lijkt niet alles te verklaren. Spanje deed het bijvoorbeeld, ook 

als groot land, heel goed, terwijl kleinere landen als Griekenland en Portugal hun (nog steeds 

groot) deficit nauwelijks verbeterden t.o.v. 2000. Annett (2006) vatte de redenen uit de 

literatuur samen en kwam tot een bredere opdeling dan enkel klein en groot. Landen die goed 

aan de referentiewaarden voldeden waren: (i) kleine landen, die bovendien makkelijk een 

externe beperking accepteren; (ii) potentieel macro-economisch volatiele landen, die een 

extern anker goed kunnen gebruiken; en (iii) landen die gebruik maken van de commitment 

methode in fiscal governance (t.o.v. de delegatiemethode).  

Het SGP, en zeker de preventieve arm, werkte dus eigenlijk naar behoren voor een 

bepaalde groep landen: hoewel het Pact hen niet aanzette buffers aan te leggen voor slechter 

tijden, balanceerden deze toch rond een budgettair evenwicht. De algemene achteruitgang 

sinds 2000 is vooral toe te schrijven aan enkele grote (Frankrijk en Duitsland) en Mediterrane 

landen (Italië, Griekenland, Portugal). Welke de precieze reden ook moge zijn, het zijn deze 

landen die de regels overtraden. Hier kwam de grootste tekortkoming in de praktijk naar voor: 

handhaving en afdwingbaarheid.  

Annett (2006) wees er immers toen al op dat het noodzaak was om de 

afdwingbaarheid voor de grote landen te vergroten om de geloofwaardigheid van het SGP 

tout court in stand te houden. Hij merkt echter, terecht, op dat afdwingbaarheid voor 

sommige landen enkel opgaat als deze legitiem ervaren wordt, wat voor velen zoveel als 

flexibiliteit betekent. Er werd al gesteld dat er een zekere trade-off tussen de ideale regels 
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mogelijk is (Kopits & Symansky, 1998). Meer flexibiliteit is dus mogelijk (en werd met de 

hervorming ook doorgevoerd), maar was in deze situatie precair. Enerzijds zou dit het externe 

anker voor de goed presterende landen kunnen aantasten, anderzijds – en dit is primordiaal 

– zou dit een negatief demonstratie-effect kunnen hebben op deze landen, die nu minder 

moeite zullen doen om de doelstellingen te halen (Annett, 2006). Regels die worden 

aangepast (door de grote landen) bij de eerste de beste keer dat (grote) lidstaten ze 

overtreden, verliezen elke vorm van geloofwaardigheid (Heipertz & Verdun, 2004). 

We vatten hier samen dat we in de SGP-periode algemeen een achteruitgang van de 

budgettaire situatie waarnemen in de eurozone. Deze is echter vooral toe te schrijven aan 

slechte prestaties van enkelen, die hier bovendien niet voor werden bestraft. 

 

Na de hervormingen in 2005 werd flexibiliteit het sleutelwoord in de beoordeling voor 

de buitensporige tekortenprocedure (zie supra). De budgettaire situatie van de eurozone leek 

weer wat te verbeteren (zie figuur 2), hoewel dit vooral het gevolg was van een gunstig 

economisch klimaat. Structureel was de verbetering tussen 2005 en 2007 eerder klein. In de 

landelijke prestaties is moeilijk een lijn te vinden (zie tabel 4), maar algemeen gingen alle 

landen er bescheiden op vooruit. Opvallend is de prestatie van Duitsland: door een structureel 

tekort van 2.8% in 2004 naar amper 0.7% in 2007 weg te werken, presteerde het sterk onder 

dit hervormde Pact. De flexibilisering valt ook af te lezen uit de timing van de buitensporige 

tekortenprocedures: in de periode 2007-2008 werden alle procedures die voorheen werden 

opgestart weer afgerond13.   

 2005 2006 2007 

België -2,8239 -0,456 -1,4974 

Duitsland -2,0817 -1,6615 -0,8432 

Ierland 1,068 1,5671 -2,1172 

Griekenland -5,2256 -6,9623 -8,0116 

Spanje 0,3031 1,0026 0,6366 

Frankrijk -4,0289 -3,8648 -4,5978 

Italië -5,0712 -4,8345 -3,476 

Luxemburg -0,2112 0,5773 1,5369 

Nederland 0,6392 0,5492 -1,0077 

Oostenrijk -1,2548 -1,7818 -1,9124 

Portugal -6,2342 -4,4984 -3,65 

Finland 2,8919 3,1729 2,7031 

EU-12 -1,83578 -1,43252 -1,85306 
Tabel 4. Cyclisch gecorrigeerde budgetbalans 2005-2007, % BBP.  

                                                 
13 http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm 
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Toch is het moeilijk dit hervormde Pact te analyseren via cijfermateriaal. De bruikbare 

data lopen immers maar tot 2007, het jaar waarin sommige lidstaten (Ierland, Griekenland, 

Nederland bv.) al een sterk negatieve impact ondervonden van de financiële crisis. Uitspraken 

over een eventueel negatief demonstratie-effect of een lakse implementatie zijn in deze 

context moeilijk hard te maken.  

 

2.3.2 Componenten van consolidatie 
 

De consolideringsopdracht kan worden voldaan door het snijden in uitgaven, maar 

ook door de inkomsten – via belastingverhoging – op te drijven. Deze opdeling is van belang, 

zo blijkt uit de economische literatuur (Alessina & Perotti, 1995; Heylen & Everaert, 2000; 

Heylen, Hoebeeck & Buyse, 2013). Deze studies trachten na te gaan welke factoren bijdragen 

aan een succesvolle deficit- en schuldvermindering. Algemeen wordt zo geconcludeerd dat - 

op lange termijn - zowel permanente uitgavenvermindering, als belastingverhoging bijdraagt 

tot succesvolle consolidatie, maar het effect van die eerste is een pak sterker. Ook de 

Europese Commissie is deze visie genegen (2010). Het is daarbij vooral de precieze compositie 

van de uitgaven die van belang is, veel meer dan de compositie van belastingen. Deze 

compositie komt later in ons onderzoek ook nog terug, dus geven we de resultaten van 

dergelijk onderzoek mee. 

De meest effectieve uitgavenbeperking focust op het terugschroeven van subsidies 

en het loonbeslag van de overheid (Heylen, Hoebeeck & Buyse, 2013). Deze laatste is echter 

vooral van belang bij landen met een zwakke overheidsefficiëntie (public sector effiency, PSE). 

Waar efficiëntie hoog is, zal de reductie weinig effect hebben om op termijn de schuldratio te 

verminderen en zo succesvol te consolideren. Dit heeft voornamelijk met geloofwaardigheid 

en de perceptie van een overheid te maken (ibid. p. 18). Snijden in sociale voordelen of 

transfers heeft weinig tot geen effect tijdens de consolidatieperiode zelf, maar dragen op 

langere termijn wel bij aan de groei en schuldreductie. Publieke investeringen terugschroeven 

is sterk contraproductief om schuldratio’s naar beneden te halen.  

 Mogelijk wijzigende evoluties in de verschillende subperiodes, kunnen opnieuw een 

belangrijk verschil in impact naar boven brengen. Dit is tevens van belang voor het eigen 

onderzoek verder, aangezien we ook daar deze compositie nagaan voor de periode 2013-

2018. 
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Onderstaande figuur toont (voor de Eurozone) aan linkerzijde het surplus/deficit en 

aan rechterzijde wat de componenten hiervan waren14. Dit leert ons twee belangrijke zaken.  

 

Figuur 5. Budgetcompositie eurozone, 1991-2005. Bron: Buti et al. (2003) 

Ten eerste werd de fiscale consolidatie in de convergentieperiode voornamelijk 

bekomen via het verhogen van de belastingen. De ratio belastingen tot BBP steeg van 44% tot 

bijna 47%. Sinds de inwerkingtreding van het SGP is deze ratio weer gedaald tot 45%. Ten 

tweede is quasi het omgekeerde te merken voor de uitgaven: deze daalden tot 1999 en gingen 

dan weer stapsgewijs omhoog. Dit lijkt de these van Alesina en Perotti (1996) te staven, dat 

consolidatie op basis van inkomstenverhoging niet duurzaam is op middellange termijn 

(Morris et al., 2006). 

Ook hier is het interessant de opdeling naar welvaartsregime te maken. Voor de 

primaire uitgaven zien we dat de neerwaartse beweging tijdens de Maastrichtperiode 

volledig is toe te schrijven aan Ierland en de Scandinavische landen (Finland begon zijn 

besparingen pas serieus rond 1996). De Continentale groep hield de primaire uitgaven 

constant en de Zuidelijke landen dreven deze zelfs gradueel op. Deze tendens hield aan na 

2000, een periode waarin praktisch alle landen hun uitgaven weer opdreven.   

                                                 
14 Gegevens over belastinginkomsten verschillen vaak van bron tot bron, waardoor hier gebruik werd 
gemaakt van secundaire literatuur. 
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Figuur 6. Totale primaire uitgaven naar welvaartsregime 1991-2007, % van BBP.  

 

Wat inkomsten15 betreft zien we opnieuw deze tweedeling. De continentale en 

Mediterrane groep verhoogden de belastingen elk met ongeveer 3%-punt. Ierland en 

Nederland verlaagden de belastingen drastisch; Finland besloot pas in 1997 de belastingen 

met ca. 2% te verlagen. In de periode van het SGP zien we een stilstand bij de Mediterrane 

landen: Italië en Spanje blijven constant, Griekenland verlaagt opnieuw en Portugal verhoogt 

de belastingen. Bij de continentale groep bleef vrijwel elk land constant, met uitzondering van 

Duitsland, dat de belastingen verlaagde van 46.6 naar 43.5%. Bij de Scandinavische landen 

ging de verlaging door, vooral onder impuls van de verderzetting van het Nederlandse beleid. 

In Ierland kenterde het beleid in 2002, waar na een lange periode van belastingverlaging nu 

weer een verhoging werd doorgevoerd.  

                                                 
15 Gezuiverd voor de cyclische component, aangezien nagenoeg elke belastingsgrond onderhevig is 
aan de conjunctuur.  
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Figuur 7. Totale inkomsten naar welvaartsgroep 1991-2007,  % BBP (cyclisch aangepast) 

 

Samengevat merken we een duidelijke breuk na de invoering van het SGP. De 

consolidatiepoging viel hierna wat stil, terwijl deficits en schuldratio’s nog niet op een 

aanvaardbaar peil waren gekomen. De uitgavenreductie werd stopgezet en uniform zien we 

zelfs een stijging van sociale uitgaven bij elke welvaartsgroep. De grootste fluctuaties zijn 

vooral ingegeven door Ierland, Finland en Nederland. De Continentale en Mediterrane groep 

zijn (ook natuurlijk omdat ze meer landen bevatten) stabieler over tijd.  

 

2.3.3 Uitgaven voor sociale politiek 
 

 
Uitgaven voor sociale politiek (werkloosheid, gezondheidszorg, pensioenen…) moeten 

als laatste nog in detail worden getoond. We brengen in herinnering dat enkel in de 

Maastrichtperiode de primaire uitgaven werden verminderd (en dit zelfs voornamelijk bij de 

Scandinavische en Angelsaksische groep). Vanaf 2000 zijn deze weer systematisch 

aangegroeid, met uitzondering van een standstill rond 2005-2007.  

Gelijkaardig aan het patroon voor de primaire uitgaven, zien we in figuur 8 een 

achteruitgang van de publieke sociale uitgaven in de Maastrichtperiode, opnieuw toe te 

schrijven aan de Scandinavische groep en Ierland. In de negen andere eurolanden is over de 

hele periode 1991-2005 geen enkele achteruitgang op te merken. Sinds de invoering van het 
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SGP is nergens nog achteruitgang op te merken, integendeel, de sociale uitgaven stegen 

sindsdien overal.   

 

Figuur 8. Publieke sociale uitgaven naar welvaartsregime 1991-2007, in % BBP.  

 

We confronteren deze bevinding met het aandeel dat deze publieke sociale uitgaven 

uitmaken in het percentage totale uitgaven. Dit is jaar na jaar gestegen, zoals we weten uit 

figuur 1. Dit geeft aan dat in die landen waar toch een (klein) deel werd bespaard op uitgaven, 

deze vooral te vinden waren bij niet-sociale uitgaven (de uitgavenbeperking in Ierland en de 

Scandinavische groep is echter volledig bij de sociale uitgaven gebeurd). Dit geeft ook aan dat, 

als er in de toekomst besloten wordt om toch de uitgaven te beperken, de kans groter is dat 

dit zal gebeuren in de sociale politiek.  

Snijden in sociale uitgaven, hoewel misschien op het programma, kon amper worden 

doorgedrukt in realiteit. In de periode van het SGP stegen de uitgaven, met vooral de sociale 

uitgaven, zelfs opnieuw. Lidstaten hebben getracht de referentiewaarden te halen door zich 

op andere zaken te concentreren: verhogen van belastingen en snijden in niet-sociale 

uitgaven. Bolukbasi (2009) stelt dat zelfs de grootste schuldenlanden in de eurozone hun doel 

konden halen door grote belastingverhogingen door te voeren en door een groot aanbod aan 

publieke goederen en bedrijven te privatiseren. Het snijden in niet-sociale uitgaven situeerde 

zich vooral bij defensie, subsidies en algemene publieke diensten (ibid. p. 15).  Ook Annett 

(2006) poneert dat eenmalige one-off operaties, creatief boekhouden en veel te optimistische 

assumpties ex ante een significante rol speelden bij het wegwerken van de tekorten.  
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2.3.4 Conclusie 
 

Samenvattend kunnen we stellen dat de periode 1991-1999 gekenmerkt werd door 

sterke consolidatie en discipline. Het Verdrag van Maastricht zette lidstaten ertoe aan de 

verdragsrechtelijk geregelde referentiewaarden te behalen, vooral uit vrees om buiten de 

monetaire unie te vallen. Uitgaven voor de sociale welvaartstaat bleven hier buiten schot 

(behalve bij Ierland en de Scandinavische groep): de consolidatie werd voornamelijk gehaald 

door een combinatie van hogere belastingen en het snijden in niet-sociale uitgaven; 

gecombineerd met de praktijk van creatief boekhouden.  

Toen het SGP in werking trad was er volgens velen een algemene besparingsmoeheid. 

De belastingen werden verlaagd en de uitgaven gingen algemeen weer de hoogte in. Opnieuw 

bleven sociale uitgaven stabiel, en stegen zelfs in sommige landen. Algemeen zagen we een 

verslechtering van de tekorten opnieuw optreden. Dit was echter vooral het gevolg van een 

bepaalde groep grote en/of Mediterrane landen die rond of onder de 3% bleven hangen. Het 

falen van het SGP om deze landen te beboeten en opnieuw naar een evenwicht te brengen, 

tastte de geloofwaardigheid van het Pact aan, althans in theorie. In de cijfers is nieuwe fiscale 

losbandigheid niet op te merken, mede door het feit dat slechts 2 jaar na de hervorming de 

financiële crisis uitbrak, en we hierover dus moeilijk uitspraken kunnen doen. Met de 

hervorming werd meer flexibiliteit ingevoerd, waardoor vrijwel alle lidstaten uit de EDP 

konden treden voor 2007/2008. 

 

2.4 De new politics of the welfare state 
 

Hoe we bovenstaande evoluties ook zouden categoriseren, het laatste wat men 

hierover kan zeggen is dat er hard de knip werd gezet in publieke sociale uitgaven. We kunnen 

hier zelfs spreken over stabiliteit in de uitgaven, waar we regelrechte vermindering 

verwachtten (Bolukbasi, 2009). Ook Scharpf heeft later toegegeven dat zijn voorspelling, een 

race-to-the-bottom, niet is uitgekomen (Orbie, 2009) 

Hoewel uit de partijprogramma’s en beloften van politici in de jaren ’90 de 

vastbeslotenheid bleek om deze maatregelen door te voeren, zijn ze blijkbaar meermaals op 

belangencoalities gebotst, die zich hiertegen verzetten. Martin & Ross (2004) beschrijven het 

treffend: “ (…) the European Social Model has proved more resilient in the face of these 

challenges than many actors and analysts had anticipated” (2004:17). Zij zien de oorzaak in 

hechte constellaties die zich verzetten tegen de afbouw van dergelijke voorzieningen: 

vakbonden, belangengroepen, oppositiepartijen, regerende partijen… Deze hebben belang bij 
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het in stand houden van de welvaartstaat, zodat het politiek moeilijk lag om de hervormingen 

klakkeloos door te voeren. Kittel (2002) meent ook dat, aangezien een terugkeer naar het 

neoliberalisme à la Thatcher in de huidige EU-lidstaten publiek niet acceptabel bleek (Pierson, 

1994), er geen terugtrekking is van de welvaartstaat, maar eerder een hervorming of herijking 

met meer aandacht voor zgn. flexicurity.  

Ook case studies die meer kwalitatief te werk gaan (Tsarouhas et al., 2007) komen tot 

de conclusie dat er geen neerwaartse convergentie naar het residuele welvaartsmodel – zoals 

werd verwacht – is waar te nemen. Algemeen komen Jenson & Pochet (2005) tot de conclusie 

dat “(…) the European Social Model has largely ‘stood up’ to EMU pressures”.   

 

2.4.1 Verklaring van de discrepantie 
 

De literatuur over de ‘new politics’ van de welvaartstaat tracht bovenstaand dilemma 

– welvaartstaten zijn niet afgebouwd, hoewel vrijwel iedereen dit verwachtte – theoretisch te 

verklaren (Pierson, 1996; 2001). In een periode van constante besparingsdruk16, focust deze 

zich op de maatschappelijke krachten die erop uit zijn de status quo in welvaartshervormingen 

te behouden. Dit houdt o.a. in: brede publieke steun voor de bestaande 

welvaartsvoorzieningen, rigiditeit van bestaande instituties en programma’s 

(padafhankelijkheid) en institutionele vetopunten om hervormingen tegen te gaan. Pierson 

(1996) benadrukt immers dat de theorieën die de groei van welvaartstaten verklaren (zoals 

o.a. de logica van het industrialisme, de ‘left power resources theory’ en het nieuw 

institutionalisme) tekort schieten om de omgekeerde beweging – terugtrekking van de 

welvaartstaat –  te duiden. Hiertoe geeft hij twee redenen.  

Ten eerste is het doel van beleidsmakers fundamenteel anders: beleidsmakers zoeken 

hier manieren om de welvaartstaat af te bouwen, wat meestal pijnlijke hervormingen inhoudt 

en electoraal zeer moeilijk ligt. Ze bevinden zich dus in een dilemma waarbij hun politieke 

voorkeuren of incentives botsen met electorale ambities (Pierson, 1996). Potentiële 

mobilisatie (en mogelijk verlies van stemmen) zal beleidsmakers ertoe aanzetten af te zien 

van dergelijke, ingrijpende hervormingen.  

Ten tweede is de context ook gewijzigd. De evolutie van de welvaartstaat heeft 

nieuwe sociale groeperingen en sterke voorstanders van specifieke sociale programma’s op 

de been gebracht. Dit maakt de toekomst van de welvaartstaat minder afhankelijk van de 

                                                 
16 EMU is immers niet de enige drukfactor. Ook mondialisering, demografische ontwikkelingen, 
groeiende staatsschulden etc. zijn relevant in dit opzicht (Pierson, 2001). 
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aanwezigheid van linkse partijen of vakbonden, maar zet deze vast in een brede publieke 

groep.  

Volgens Pierson (2001) wordt de huidige politiek van welvaartstaten dan ook 

gekenmerkt door het samengaan van externe druk en een stabiele populariteit. De twee 

variabelen die een welvaartstaat sterk maken in het licht van stijgende besparingsdruk, zijn 

electorale motivaties (politici houden rekening met wat leeft binnen hun electoraat (Brooks 

& Manza, 2006) en zien er dan ook tegen op programma’s af te bouwen waar veel mensen 

van genieten) en de institutionele ‘kleverigheid’ die een rem zet op beleidshervorming 

(voornamelijk via padafhankelijkheid (Pierson, 2000)). “Together, these features have created 

tremendous resilience in the face of two decades of welfare state ‘crisis’” (Stephens, Huber & 

Ray, 1999). Het is dan ook maar de vraag, in welke omstandigheden deze druk vs. populariteit 

balans de andere kant kan uitgaan.  

 

2.4.2 Onpopulaire beslissingen in een democratisch stelsel 
 

De laatste jaren is men er het over eens dat deze resilience thesis opgaat: 

welvaartstaten blijken nu eenmaal om een aantal redenen robuust en weinig vatbaar voor 

verandering (Palier, 2001). De vraag is nu echter verschoven naar: onder welke 

omstandigheden hebben overheden toch nog hervormingen kunnen doorvoeren, hoewel dit 

electoraal zeker niet makkelijk lag (Starke, 2006)? Een aantal variabelen liggen in deze 

discussie op tafel. In deze Masterproef focussen we niet op de conflicttheorie (aanwezigheid 

linkse partijen en sterke vakbonden; Pierson, 1996), het institutionalisme (politieke 

structuren en vetospelers; Tsebelis, 2002) of de rol van ideeën (Hay & Rosamond, 2002). 

Onderzoek naar deze factoren bracht zowel bevestigende als afwijzende resultaten i.v.m. het 

invoeren van onpopulaire hervormingen naar voor (Starke, 2006). 

Hier het meest van belang is de logica van het neo-functionalisme. Deze stelt immers 

dat wijzigingen in sociaal beleid voortkomen vanwege ‘problem pressure’: druk van buitenaf 

die het structureel onmogelijk maakt om de status quo te behouden (Schwartz, 2001). In deze 

context wordt vaak verwezen naar de druk van de mondialisering (hoewel ook hier 

bevestigende als afwijzende resultaten worden gevonden), de groei van de dienstensector en 

lage productiviteitsgroei (Pierson, 2001), wijzigende werkpatronen en familiestructuren, 

massa werkloosheid en de impact van demografische indicatoren.  

Bij druk van buitenaf wordt ook het raamwerk van EMU gerekend (Bolukbasi, 2009). 

Dit zou het immers, zoals gezien, mogelijk maken om legale en discursieve elementen aan te 

halen om het snijden in sociale uitgaven te legitimeren. Ook Pierson zag hierin een belangrijke 
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oorzaak van potentiële afbouw: “If reforms can be presented as legally required or 

economically imperative because of the single market or moves towards monetary union, 

national governments may be freed from some blame for welfare state cutbacks”  (Pierson, 

1996).  

Naast deze laatste, gaf Pierson (1996) nog drie andere tentatieve hypotheses die 

hervorming zouden toelaten. Ten eerste zou dit makkelijker gaan in periodes waar de regering 

voelt dat ze wat speling heeft. M.a.w. wanneer ze denkt dat haar positie sterk genoeg is om 

de electorale consequenties te absorberen (bv. wanneer de regerende partij wat voorsprong 

heeft in een first-past-the-post verkiezingssysteem). Ten tweede zou een budgettaire crisis 

een window of opportunity zijn om hervormingen door te voeren. Als laatste is succes in 

hervorming ook afhankelijk van de zichtbaarheid ervan. Hoe minder plan en uitvoering aan 

de oppervlakte komen, hoe minder potentieel verzet hier tegen kan komen. Federalistische 

systemen bijvoorbeeld, geven mogelijkheden om de schuld bij een ander politiek niveau te 

leggen. 

In dit licht kunnen we stellen dat het SGP waarschijnlijk niet de legale beperking was 

die in Pierson (1996) in gedachten werd gehouden. Praktisch de helft van de lidstaten stopte 

de consolidatiebeweging na de toetreding tot EMU. Hoewel de fiscale prestaties niet de 

spuigaten uitliepen (wat dus wel een verdienste is van het Pact), werd de beweging die 

voorheen werd aanschouwd, niet voortgezet. Enkele grote en/of Mediterrane landen lieten 

jaar na jaar ruime deficits opmerken. Politieke krachten zorgden ervoor dat deze niet werden 

bestraft en uiteindelijk werd het Pact bij zijn eerste echte test hervormd. De lidstaten voor 

wie het SGP wel ‘werkte’, waren vooral landen die al wat overschot hadden rond de 

eeuwwisseling. De conclusie m.b.t. sociale politiek ligt in het verlengde hiervan: als lidstaten 

zich al niet echt aantrokken van het Pact en hiervoor ook niet werden bestraft, bleven ook de 

sociale uitgaven buiten schot. Pas wanneer een sterk en geloofwaardig kader zou worden 

opgericht om budgettair evenwicht te bereiken, kunnen we verwachten dat (sociale) uitgaven 

zullen dalen. De fiscale prestaties die we dan verwachten, zouden dan vergelijkbaar zijn met 

deze uit de Maastrichtperiode, hoewel de compositie finaal anders kan zijn. De component 

sociale uitgaven in totale uitgaven is immers jaar na jaar aan het stijgen. 

Bolukbasi (2009) verwoordt het in zijn conclusie treffend: er is in de academische 

literatuur een overschatting geweest van de structurele macht die EMU en SGP als beperking 

inhield. Daarmee samengaand was er ook een overschatting van EMU als discursief element: 

EMU als vincolo esterno om hervormingen door te voeren was niet sterk genoeg. In deze 

context bleken de eerdere argumenten (padafhankelijkheid, electorale sancties) robuust 
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genoeg tegenover deze legale beperking. De crisisperiode sinds 2009 heeft echter nieuwe 

instrumenten in het leven geroepen, die samen met andere evoluties een grote impact op 

toekomstige sociale uitgaven kan betekenen.   

 

2.5 Een vernieuwde economic governance 
 

Sinds de eurocrisis rond 2009-2010 volop uitbrak, steeg de brutoschuld bij vele lidstaten 

tot ongekende hoogten (zie figuur 9).  Sindsdien zijn een verscheidenheid aan oplossingen, 

visies en strategieën de revue gepasseerd. Van de Europese Raad kwam initieel heel traag en 

weinig efficiënt een reactie. In 2012 schoot men dan toch in actie en kregen we op een jaar 

tijd heel wat vernieuwingen te zien, die het economisch bestuur van de Eurozone zou 

vernieuwen en/of versterken.  

 

Figuur 9. Bruto schuldniveaus 2007-2013. Bron: AMECO.  

 

Principieel rustte deze nieuwe economic governance op drie pijlers17: 

 

1. Een nieuwe economische agenda en scherper EU-toezicht: scherper toezicht op 

begrotingsbeleid, nieuwe Europa 2020 prioriteiten, een vernieuwd Europees 

semester 

                                                 
17 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/economic-
governance/index_nl.htm  
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2. Stabiliteit van de Eurozone: drie tijdelijke ondersteuningsmechanismen die in 2013 

werden vervangen door het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) 

3. Het gezond maken van de financiële sector 

 

Voor deze Masterproef zijn vooral de aanpassingen in het eerste luik van belang, 

aangezien deze rechtstreeks inhaken op en een aanvulling zijn aan het ‘oude’ Stabiliteits- en 

Groeipact. Qua fouten of mankementen m.b.t. dit economisch toezicht werden o.a. genoemd: 

(i) het gebrek aan strengheid om onder de bestaande regels te interveniëren en boetes te 

geven; (ii) Geen incentives voor lidstaten om zich initieel aan de regels te houden; (iii) snel 

bereikte blokkerende minderheden om sancties te voorkomen (zie Frankrijk en Duitsland in 

de periode 2002-2004) en (iv) sancties die gewoon veel te laat in het proces zaten (Strohmeier 

& Habets, 2013). Verder was er geen enkel instrument om systematisch de aanbevelingen op 

te volgen. Aanbevelingen of adviezen rond fiscaal-, economisch- of werkgelegenheidsbeleid 

werden op verschillende tijdstippen in het jaar gegeven, spraken elkaar soms tegen en bleken 

vaak ex-post te zijn –  nadat nationale hervormingen al waren gestemd. 

In onderstaande paragrafen gaan we kort de belangrijkste wijzigingen na18 en bespreken 

we de implicaties die auteurs hierrond verwachtten.  

 

2.5.1 Aanpassingen sinds 2010 

 
2.5.1.1 Europees semester en six-pack 

 

De eerste belangrijke aanpassing was een betere coördinatie in het Europees 

semester, de eerste zes maanden van het jaar, om de verschillende processen parallel te laten 

lopen. Deze periode bestaat – grofweg – uit een identificatie van de moeilijkheden die 

lidstaten te wachten staat, een analyse van hun beleidsprestaties en de aanbeveling van 

verschillende beleidshervormingen. Het uiteindelijk doel van de hervormingen was (i) een 

geïntegreerd toezicht (integrated surveillance) creëren, waarin aanbevelingen, analyses en 

implementaties allemaal zeer sterk gecoördineerd worden in een vast tijdsschema19; en (ii) 

ex-ante coördinatie waardoor de aanbevelingen nog hetzelfde jaar geïmplementeerd kunnen 

                                                 
18 Deze zijn gebaseerd op informatie van de website van de Europese Commissie en een algemeen 
overzicht van Strohmeier & Habets (2014). 
19 In bijlage 1 werd een handig overzicht van dit Europees semester met de belangrijkste actoren 
toegevoegd.  
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worden, en waarbij de doelstellingen van het SGP en de prioriteiten van Europa 2020 op elkaar 

kunnen afgestemd worden. 

Praktisch worden er op basis van een Annual Growth Survey (AGS) (waarin de 

Commissie de moeilijkheden voor de korte en middellange termijn schetst) twee documenten 

door de lidstaten opgesteld. Enerzijds een nationaal hervormingsprogramma (National 

Reform Programme, NRP), waarin wordt voorgesteld hoe die lidstaat de vooropgestelde 

doelen zal aanpakken en via welke beleidshervormingen ze hoopt tot slimme, duurzame en 

inclusieve groei te komen in het kader van de Europa 2020 strategie. Anderzijds een 

Stabiliteitsprogramma (Stability Programme, SP), die de budgettaire vertaling van deze 

hervormingen is, en aangeeft hoe het land tot een gezonde begroting zal komen. Samen 

gelezen, zijn ze de begrotingsplannen op middellange termijn. De Commissie analyseert deze 

plannen in mei en geeft in juni hierover zijn aanbevelingen (Country-specific 

recommendations, CSR). In de tweede helft van het jaar moeten de lidstaten deze 

aanbevelingen doorvoeren in nationaal beleid, aantoonbaar in hun ontwerpbegroting midden 

oktober (zie two pack, infra).  

 

De twee belangrijkste coördinatiemechanismen die vervat zitten in dit Europees 

semester zijn het Stabiliteits- en Groeipact en de Macro-economische Onevenwichten 

Procedure (Macro-economic Imbalance Procedure, MIP). Beide procedures starten bij 

aanvang van de cyclus, resp. met de AGS en het Alert Mechanism Report (AMR). Het SGP heeft 

nog altijd tot doel budgettaire stabiliteit te creëren, via een (ver)scherp(t) toezicht en 

bindende aanbevelingen. De MIP loopt analoog, maar gaat op zoek naar onevenwichten in de 

macro-economische sfeer (huizenprijzen, publieke/private schuld, indicator van de financiële 

sector…) via scoreborden, met drempels die niet mogen overschreden worden. De zes 

verordeningen die deze twee procedures vorm geven (4 voor een vernieuwd SGP en 2 voor 

de MIP) worden in eurojargon ook wel de six-pack genoemd (voorgesteld september 2010, 

gestemd op 13 december 2011). 

De verordeningen die het SGP aanpassen kunnen samengevat worden in volgende 

puntjes: 

- De regel om het budgettair doel te halen, wordt aangevuld met een nieuwe regel 

die stelt dat de jaarlijkse uitgaven die het land mag doen, gelinkt moeten zijn aan 

een referentiewaarde (expenditure benchmark), gebaseerd op de middellange 

termijn potentiële groei. Dit werd toegevoegd aan de preventieve arm van SGP 

en zou ertoe moeten leiden dat lidstaten voorzichtiger zijn en fouten uit het 
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verleden niet zouden herhalen. In goeie tijden kan een land dus meer uitgaven 

doen, maar telkens met een bepaald plafond, gelinkt aan de groeiverwachtingen. 

Dit zou ook moeten toelaten om buffers op te potten, te gebruiken in slechtere 

tijden.  

- De preventieve arm werd versterkt door een numerieke definitie te geven aan de 

‘significante afwijking’ van het aanpassingspad naar het MTO. Dit zou ertoe 

moeten leiden dat er sneller actie kan worden genomen, bv. het uitvaardigen van 

een waarschuwing. 

- De ‘maximum-60%-schulden-regel’ werd praktische betekenis gegeven door de 

Excessive Debt Procedure (EDP). Lidstaten met een schuld boven de 60% zijn nu 

verplicht een gemiddelde jaarlijkse reductie van de schuld van 1/20e  boven deze 

60% te bekomen. D.w.z. dat een land met een schuldgraad van 80% een jaarlijkse 

gemiddelde schuldverlaging van 1% van het BBP moet voorleggen.  

- Nieuwe stemprocedure: reverse QMV. Vroeger moest een gekwalificeerde 

meerderheid in de Raad beslissen over een aanbeveling van de Commissie. Nu 

moet een QMV beslissen om tégen te stemmen, wat een blokkerende minderheid 

veel moeilijker maakt om beslissingen tegen te houden en quasi-automatisch de 

aanbevelingen van de Commissie doorduwt.  

- Minimumstandaarden voor nationale fiscale kaders op elk administratief niveau. 

Dit gaat over de opname van meerjaarlijkse planning en de aanname van 

numerieke fiscale regels om nakoming van SGP te promoten.  

De MIP bestaat, analoog aan het SGP, uit een preventieve en correctieve arm. In de eerste 

wordt enkel gewerkt met scoreborden. Pas indien een drempelwaarde voor één van de tien 

indicatoren wordt overschreden, wordt een in-depth review gedaan en kan dit potentieel 

leiden tot een Excessive Imbalance Procedure (EIP).  

 

2.5.1.2 Europluspact 

 

 Naast deze verstrengde controle wou Duitsland zijn eigen vorm van een ‘economische 

regering’ installeren, in de vorm van een competitiviteitspact, waarmee o.a. de analyse 

van lidstaten hun loonbeleid, arbeidsmarktflexibiliteit en belastingen op papier zouden 

worden gezet.20 Frankrijk stelde dat hiermee aan de rest van de wereld zou worden 

                                                 
20 Dit waren twee concessies die Duitsland wou afdwingen, in return voor het verlenen van financiële 
steun aan Griekenland en de Zuiderse landen (Degryse, 2012). 
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getoond dat de Europese lidstaten bezig waren naar elkaar toe te groeien (Degryse, 2012). 

Hierop kwam zeer veel kritiek van andere lidstaten inzake vorm (een 

intergouvernementeel pact om economic governance te versterken?) en inhoud (België 

en Luxemburg bv. waren tegen aanpassingen in het loonbeleid). In maart 2011 werd een 

compromisvoorstel goedgekeurd door 23 landen (vandaar Euro+), die zich ertoe 

verbonden maatregelen te nemen inzake loonontwikkeling en de coördinatie van 

belastingbeleid. Het pact had expliciet vier doelen: (i) competitiviteit vergroten door 

loonkosten te controleren en voorheen beschermde sectoren open te stellen; (ii) 

tewerkstelling verbeteren door aanpassingen richting flexicurity en 

belastinghervormingen; (iii) de gezondheid van publieke financiën voorzien en (iv) 

financiële stabiliteit verhogen. Landen kiezen zelf hoe ze deze doelstellingen zullen 

behalen, maar worden wel aangemaand in een bepaald tijdsbestek deze hervormingen 

toe te passen, onder druk van de Commissie21.  

 

2.5.1.3 Two-pack 

 

Het two-pack is een nieuw duo aan verordeningen dat eind mei 2013 in werking trad. 

De eerste verordening heeft ultiem als doel na te gaan of de gevraagde aanpassingen in 

het kader van het Europees semester tegen het eind van het jaar wel degelijk zijn 

doorgevoerd. Midden oktober, immers, worden de begrotingen opgesteld voor het 

volgende werkingsjaar. Een ontwerpbegroting (draft budgetary plan, DBP) moet (o.b.v. 

deze verordening) worden ingediend bij de Europese Commissie, voor 15 oktober. 

Aangezien de lidstaten soeverein blijven qua opstelling van dit verslag, kan de Commissie 

hier enkel een advies over uitbrengen. Men hoopt hiermee te bereiken dat de afspraken 

die werden gemaakt bij het Stabiliteits- en Groeipact niet worden genegeerd. 

De tweede verordening heeft betrekking op landen in zware financiële moeilijkheden, 

die onder verscherpt toezicht kunnen worden geplaatst. Met dit toezicht zijn een hele 

reeks nieuwe verplichtingen verbonden, o.a. inzage in de gegevens rond de financiële 

sector, rapporteren aan de Eurogroep en een macro-economisch bewakingsprogramma.  

 

2.5.1.4 Treaty on Stability, Coordination and Governance (TSCG) – Fiscal Compact 

 

                                                 
21 http://www.europa-nu.nl/id/vinfcxx6ncs3/euro_plus_pact_plannen_voor_betere  



 

37 
 

Aanvankelijk wou men het Lissabonverdrag minimaal gaan aanpassen om voor een 

aantal nieuwe mechanismen een verdragsbasis te voorzien. Aangezien men niet aan de 

benodigde unanimiteit raakte, besloot men tot de oprichting van een 

intergouvernementeel verdrag (Verdrag inzake Stabiliteit, Convergentie en Bestuur, 

VSCB). De toenmalige 17 eurolanden en alle niet-eurolanden (met uitzondering van het 

VK en Tsjechië22) ondertekenden het Verdrag, dat in werking trad op 1 januari 2013. De 

voorzieningen zijn enkel bindend voor landen met de euro. Hoewel het Verdrag uit drie 

delen bestaat, is het Fiscal Compact wellicht het belangrijkste. Dit voorziet immers de 

inschrijving van de voorzieningen inzake economisch bestuur (zoals bv. Het SGP) in de 

nationale wetgeving. Vanaf de inwerkingtreding is het dus (grond)wettelijk verplicht om 

begrotingen in balans na te streven. Het introduceert ook een zgn. golden rule: de 

verplichting om maximaal een structureel tekort van 0.5% te hebben, met automatische 

correcties indien een significante afwijking (van het aanpassingspad) wordt 

waargenomen. Dit alles heeft tot doel om tegen 2030 opnieuw een gemiddelde 

schuldratio van 60% van het BBP te bereiken. 

 

2.5.2 Implicaties 

 

De focus van dit vernieuwde economisch bestuur ligt onmiskenbaar op coördinatie 

van economisch beleid, striktheid op vlak van begrotingsbeleid en –controle, en meer 

concurrentievermogen. Algemeen worden deze aanpassingen als versterking gezien van het 

economisch bestuur, met minder ruimte om hier zomaar van af te wijken of sancties te 

ontlopen. Eén wijziging uit de six pack die dit demonstreert, is de uitgavenregel. Deze stelt dat 

een land op schema van zijn middellange termijn doel, zijn uitgaven jaarlijks slechts mag laten 

stijgen in tandem met het potentiële BBP. Als dit doel nog niet werd behaald, wordt de 

uitgavengroei gereduceerd, zodanig dat jaarlijks een structurele verbetering van 0.5% is waar 

te nemen (Stabiliteitsprogramma Italië, 2014). Afwijkingen hiervan worden, net zoals in het 

verleden, potentieel gesanctioneerd.  

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) besloot dat de wijzigingen van het 

six-pack ditmaal leiden tot “echt afschrikwekkende sancties”, die trouwens quasi-automatisch 

zullen toegepast worden in het kader van het SGP en MIP (EESC, 22 februari 2012). Lidstaten 

die een simpele aanbeveling van de Commissie niet volgen, krijgen immers een boete van 0.1 

                                                 
22 Tsjechië sloot zich inmiddels ook aan: http://www.euractiv.com/sections/future-eu/czech-republic-
makes-about-turn-joins-eu-fiscal-treaty-301118 

http://www.euractiv.com/sections/future-eu/czech-republic-makes-about-turn-joins-eu-fiscal-treaty-301118
http://www.euractiv.com/sections/future-eu/czech-republic-makes-about-turn-joins-eu-fiscal-treaty-301118
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of 0.2% van het BBP opgelegd, tenzij ECOFIN het binnen de 10 dagen met gekwalificeerde 

meerderheid verwerpt. Via deze reversed qualified majority voting (RQMV) wordt de default 

condition sanctioneren. Volgens het EESC is deze procedure, aangezien ze nergens in het 

Verdrag te vinden is, op zijn minst “voor twijfel vatbaar” (ibid. p. 4). Ook de verplichte 

schuldreductie tot 60% van het BBP binnen de 20 jaar zou elk jaar tot saneringen leiden. M.b.t. 

sociale thema’s voorspellen zij dan ook weinig goeds: 

- Uitgevoerde of geplande bezuinigingsmaatregelen hebben een impact op 

maatschappelijke integratie, omdat in de middelen voor kwetsbare groepen 

wordt gesneden. 

- Bezuinigingsmaatregelen die juist de benodigde sociale investeringen in gevaar 

brengen, versterken de neerwaartse spiraal nog verder. 

- Zonder groeibronnen resulteert besparen in minder begrotingsinkomsten: de 

werkloosheidsuitkeringen stijgen en de opbrengsten dalen. Tekorten dreigen toe 

te nemen, wat financiële markten danig kan ophitsen.  

- Als meerdere landen parallel tot bezuinigingsprogramma’s overgaan, dan werkt 

dat sombere groeivooruitzichten in de hand. Dit kan resulteren in een vicieuze 

cirkel van onzekerheid voor o.a. investeringen in onderwijs en opleiding, 

onderzoek en innovatie, werkgelegenheid en consumptie. 

- Loonkostenevolutie werd onderdeel van een scorebord in de MIP, terwijl dit toch 

vooral een zaak is voor de sociale partners, via cao’s. Sociale partners zouden 

duurzaam bij dit proces betrokken moeten worden.  

- Ongerustheid dat tot op heden weinig betrokken lidstaten zich met deze sociale 

gevolgen hebben ingelaten. 

- Nood aan een sociaal investeringspact, met oor voor sociale partners, nieuwe 

begrotingsinkomsten, een sociaal vangnet door social governance, cao-garanties 

etc.  

 

Deze onrust werd ook nationaal vertaald. In een communiqué van het ABVV staat te 

lezen dat “Europa steeds verder in een spiraal naar beneden geduwd wordt, waarbij de 

lidstaten elkaar beconcurreren om hun (sociale) uitgaven en lonen te minderen en het sociaal 

model af te bouwen” (ABVV, 28 oktober 2010). Ze stelt dat de eenzijdige focus op 

vermindering van het deficit en flexibilisering van de arbeidsmarkt fiscale concurrentie in de 

hand werkt, terwijl harmonisatie het doel zou moeten zijn.  
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Hacker & Van Treeck (2010) wijzen er ook op dat het grootste gevaar voor de 

economische ontwikkeling in de eurozone een overmatige nadruk op het correctief deel van 

het SGP is. Een dominantie van de deficit-regel legt alle lidstaten snelle en regelmatige 

besparingen op (ibid. p. 9), terwijl het echte gevaar niet uit deze indicator voorkomt. Van de 

landen die immers in moeilijkheden kwamen (Spanje, Griekenland, Ierland, Portugal) en die 

grotendeels verantwoordelijk werden geacht voor de crisis door hun budgettair beleid te laten 

ontsporen, lieten sommigen (Spanje, Ierland) surplussen optekenen in de periode net voor de 

crisis. Volgens de auteurs zijn de cruciale indicatoren de macro-economische onevenwichten 

(die nu inderdaad mee in de analyse worden betrokken, maar te laat), die ondergeschikt 

zouden zijn aan de consolideringscomponent van het SGP. 

In een gemeenschappelijk persbericht stellen alle Belgische vakbondsvoorzitters dat 

België “(…) versneld moet saneren en dus hakken in de overheidsuitgaven, want nieuwe 

inkomsten voor de staatskas zijn blijkbaar taboe” (Gemeenschappelijk vakbondsfront, 16 juni 

2011). De aanbevelingen die de Commissie doet (werkloosheidsuitkeringen verlagen, 

pensioenleeftijd optrekken, hervorming loonoverleg…) zijn voor hen overduidelijk recepten 

uit een neoliberaal receptenboek (sic.) en beogen een ontmanteling van ons sociaal model. 

Het nieuwe economisch bestuur tracht lidstaten te duwen richting zware 

overheidsbesparingen, zelfs als het gaat om investeringen in de toekomst. 

Deze landenspecifieke aanbevelingen, grotendeels gebaseerd op principes van 

competitiviteit en vermarkting, boezemen verder nog angst in (Hacker & Van Treeck, 2010). 

M.b.t. de sociale dimensie blijken deze een verderzetting van de Lissabonstrategie te zijn: 

structurele hervormingen, flexibilisering, concurrentiekracht verbeteren. Belasting- en sociale 

zekerheidssystemen moeten hervormd worden om werkincentives te vergroten; 

overheidsuitgaven voor pensioenen moeten naar omlaag en pensioenleeftijden omhoog; 

werklozen moeten verplicht worden te integreren in de arbeidsmarkt; onderwijs wordt puur 

functioneel en economisch gezien t.a.v. arbeidsmarktparticipatie (ibid. p. 7) Gezien de 

dominantie van het SGP (zie supra), concluderen ze dat veel van bovenvermelde uitdagingen 

op sociaal-, werk- en milieuvlak onderwerp zullen worden van dergelijke besparingen; de 

aanbevelingen die de Commissie doet, leidt hen ertoe te stellen dat “(…) cuts at the very core 

of welfare state social policies are forseeable.” (ibid. p. 10). Verder laat de Commissie ook 

weten in zijn algemene beoordeling van de stabiliteitsprogramma’s dat er in de crisis veel te 

veel beroep werd gedaan op belastingverhogingen in plaats van het snijden in uitgaven 

(Europese Commissie, 2014), wat de belastingdruk heeft doen stijgen. Ze stellen dan ook de 

alternatieve strategie voor: snijden in uitgaven en belastingverlegging.  
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Een vernieuwde coördinatie tussen het SGP en het Europa 2020 project wordt op die 

manier ook niet volledig verteerd. Hacker & Van Treeck (2010) vinden het een goed punt dat 

deze twee processen op elkaar afgestemd worden, maar hekelen het feit dat ook Europa 2020 

gebaseerd is op principes van flexibiliteit en supply side maatregelen. Ook deze doelstellingen 

lijken gedomineerd door de vraag naar budgetconsolidatie.  

Verdun (2013) haalt in een tweeledige kritiek soortgelijke punten aan. Ten eerste wijst 

ze erop dat de Commissie nu aanbevelingen kan doen op vlak van loonbeleid, 

werkgelegenheid in publieke sector etc., waarvoor ze voordien (en eigenlijk nog altijd) geen 

verdragsrechtelijke bevoegdheid heeft. Als dit proces blijft bestaan, dan moeten sociale 

partners hierin betrokken worden en de evenknie worden. Daarnaast wordt gesteld dat (ook 

al legt het nieuw economisch bestuur niets op inzake waar te spenderen) grote 

budgetsaneringen en schuldreducties de trade-off tussen belastingen en uitgaven onder druk 

zal zetten, wat druk zal zetten op alle publieke uitgaven. Ook al is de welvaartstaat geen direct 

doel, toch zal ze in de toekomst onder druk komen te staan.  

 De la Parra (2013) gaat in een analyse van de two pack na hoeveel manoeuvreerruimte 

lidstaten op budgettair vlak nog hebben. Hij komt tot de conclusie dat dit afhankelijk is van de 

gezondheid van de financiën. Landen die geen moeilijkheden hebben, genieten nog over vrij 

veel ruimte. Pas wanneer landen drempels overschrijden, wordt zeer strak gekeken naar de 

aanpassingsplannen die de lidstaten voorleggen en zullen ze zich moeten houden aan de 

aanbevelingen van de Commissie. De kans dat een land in de buitensporige tekorten 

procedure valt is immers deels afhankelijk van de moeite die het deed om de aanbevelingen 

op te volgen. De ruimte wordt nog verder beperkt als een land onder ‘enhanced surveillance’ 

wordt geplaatst, wat nieuw is onder de two pack regels. Hiermee wordt een land verplicht 

maatregelen te nemen die de grondoorzaken van de instabiliteit aanpakken. 
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III – ONDERZOEKSDESIGN 
 

We bevinden ons vandaag de dag in een gelijksoortige situatie als pakweg een 

decennium geleden. Nieuwe regels en procedures, of dus een nieuw economisch bestuur, 

leiden tot vrees over de implicaties hiervan op sociaal vlak. In dit onderzoek gaan we na of 

deze vrees gegrond is. Dit doen we door een cijfermatige analyse van de de 

stabiliteitsprogramma’s voor de periode 2013-2017/8, als voor de ontwerpbegroting wanneer 

gegevens ontbreken.23 De overkoepelende onderzoeksvraag die dit onderzoek drijft, luidt: 

OV: Wat is de impact van de nieuwe economic governance op de nationale 

budgetcompositie? 

 

Om tot een bevredigend antwoord te komen, doen we een aantal deelonderzoeken, 

aangezien deze onderzoeksvraag een en ander impliceert. Ten eerste vraagt het specifiek het 

effect van economisch bestuur na te gaan, in een situatie waar heel veel factoren een invloed 

kunnen hebben op de begroting, niet in het minst de uiterst precaire economische situatie 

waarin we ons bevinden: schuldratio’s die de pan uitvliegen, jaarlijkse deficits onder invloed 

van negatieve groei, etc. De nood om te consolideren is dan ook groot. Specifiek kwantificeren 

wat de impact van de crisis en van het vernieuwde economisch bestuur afzonderlijk is, is dan 

ook zeer moeilijk. Wat we wel kunnen doen is causale linken vaststellen en via gericht 

onderzoek de twee processen van elkaar trachten te scheiden. Onderstaande figuur zet het 

nieuwe economisch bestuur in zijn context. 

 

Figuur 10. Onderzoeksdesign.  

                                                 
23 Convergentieprogramma’s voor de niet-eurolanden nemen we niet mee in de analyse, om zo 
eventuele effecten van de eenheidsmunt te groeperen.  
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Aan de rechterkant zien we, als afhankelijke variabele, de budgettaire reactie die 

voortspruit uit hervormingen die de laatste jaren (en komende jaren) werden doorgevoerd. 

Deze hervormingen staan in dit design onder invloed van twee onafhankelijke variabelen: 

enerzijds rechtstreeks als gevolg van de eurocrisis en de maatregelen die landen nemen om 

tegemoet te komen aan de noodzaak tot consolidatie. Anderzijds heeft de crisis ook geleid tot 

een nieuwe economic governance, wat op zijn beurt tot maatregelen en hervormingen heeft 

geleid/zal leiden. Dit staat immers letterlijk op de website van de Commissie te lezen: 

 

“Door de crisis zijn in vele Europese landen fundamentele problemen en onhoudbare 

ontwikkelingen aan het licht getreden. Ook werd duidelijk hoezeer de Europese 

economieën met elkaar verbonden zijn. Door het economisch beleid beter te 

coördineren, kan de EU deze problemen oplossen en meer groei en banen creëren.”24 

 

Beide invloeden duidelijk van elkaar scheiden is geen evidentie. Wat we in het eerste 

deelonderzoek dan ook doen, is de periode 2007-2012 analyseren om zodoende eventuele 

breuken in evoluties te kunnen vaststellen. Dit is immers de periode (vanaf 2010) waarin de 

aanpassingen aan het economisch bestuur werden op- en voorgesteld. Deze periode start 

overigens bij het begin van de financiële crisis en ook waar we eindigden in het 

literatuuroverzicht. Dit geeft ons het additioneel voordeel dat we eventueel een onderscheid 

kunnen maken tussen wat Pierson (2001) ‘legally required’ heette (d.i. de impact van 

economisch bestuur) en zijn hypothese dat hervormingen er komen omwille van een 

budgettaire crisis (als window of opportunity). Op deze discussie gaan we dan ook in paragraaf 

4.1 dieper in. 

 Hoe landen individueel op een crisis reageren is complex en context gebonden, en 

zou ons hier ook te ver leiden. Wat we hier beogen is enkel een eventueel afwijkend patroon 

vaststellen tussen de twee bestudeerde periodes. Dit wordt uitgevoerd, enerzijds via 

beschikbare data afkomstig van AMECO (en analoog aan de presentatie in de literatuurstudie), 

anderzijds via gerichte secundaire literatuur dat zijn licht laat schijnen over de hervormingen 

van de voorbije jaren. De resultaten van dit deelonderzoek bespreken we ten slotte volledig 

in de sectie ‘4.4 Resultaten’, aangezien we zo de periode 2007-2018 volledig kunnen 

aanschouwen. 

De deelvraag die we via deze analyse willen beantwoorden, luidt als volgt:  

                                                 
24 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/economic-
governance/index_nl.htm 
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A: Is er een verschil in de budgettaire beleidsreactie tussen de periodes pre- en post-

2010? 

 

In tweede instantie bekijken we de periode 2013-2018, met speciale aandacht voor 

de evoluties in inkomsten en uitgaven. Hoe zien we deze twee evolueren? Onder invloed van 

de nieuwe economic governance worden landen streng op de vingers gekeken door de 

Commissie, krijgen ze zeer specifieke aanbevelingen om hervormingen door te voeren en 

worden ze potentieel hard bestraft als dit niet wordt gevolgd. We gaan in de 

stabiliteitsprogramma’s na hoe landen de consolidatie in de volgende jaren aanhouden. 

Algemeen verwachten we hier een sterke focus op het snijden in uitgaven, gezien de 

aanbevelingen die de Commissie doet – via de country specific recommendations (cfr. 2.5.2) – 

en de sympathie die ze koestert voor de macro-economische consolidatiemethode die we in 

de literatuur terugvonden (cfr. 2.3.1; Europese Commissie, 2010). Is dit het geval en zien we 

deze reactie in alle lidstaten simultaan optreden, is dit een verdere indicatie van het belang 

van een gemeenschappelijke grondstroom.  

De landen onder analyse worden telkens ook opgesplitst naar welvaartsregime, om 

eventuele afwijkende patronen vast te stellen en later te kunnen vergelijken over de volledige 

periode. De indicatoren die we hierbij analyseren, zijn een combinatie van deze die standaard 

in de ontwerpbegrotingen worden weergegeven en deze relevant in het zicht van ons eerder 

literatuuroverzicht. Data worden telkens uit de individuele stabiliteitsprogramma’s gehaald, 

die beschikbaar zijn op de website van de Europese Commissie25. Het volledig overzicht kan in 

bijlage 2 worden teruggevonden, terwijl in de analyse enkel op de vetgedrukte wordt 

gefocust. 

Indicator 

1. BBP-groei tegen constante prijzen 

2. Totale ontvangsten 

3. Totale uitgaven 

4. Werkelijk vorderingensaldo 

5. Rentelasten 

6. Eenmalige maatregelen 

7. Cyclische component van de begroting  

8. Cyclisch gecorrigeerd vorderingensaldo (4-7) 

                                                 
25 http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-
recommendations/index_en.htm  
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9. Cyclisch gecorrigeerd primair saldo (8+5) 

10. Structureel saldo (8-6) 

 

B: Hoe verhouden de evoluties in inkomsten en uitgaven zich tot elkaar in de 

stabiliteitsprogramma’s 2013-2018?  

 

Als derde en laatste bekijken we op een geaggregeerd niveau de samenstelling van de 

uitgavengroep. Hiermee kan een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende 

componenten en zo worden vastgesteld waar de besparingen worden gevonden. 

Onderstaande tabel toont de componenten aan uitgavenzijde: 

 

1. Consumptieve bestedingen 

1a. Werknemers bezoldigingen 

1b. Intermediaire consumptie 

2. Sociale transfers 

… waarvan werkloosheidsuitkeringen 

2a. Sociale transfers “in kind” 

2b. Sociale transfer, andere dan “in kind” 

3. Interestlasten 

4. Subsidies 

5. Bruto investeringen in vaste activa 

6. Kapitaaltransfers 

7. Andere 

 

Uit bovenstaande is categorie 2 natuurlijk deze die het dichtst de noemer ‘sociale 

uitgaven’ verdient. Ook de bezoldigingen voor werknemers worden mee in de analyse 

genomen, gezien deze als verloning van overheidspersoneel rechtstreeks een sociale 

component vormt. Een daling in het aantal sociale transfers en/of een daling van het totaal 

bezoldigingen voor werknemers (onder het mom van ontslagen of loonbevriezingen) zou in 

deze context snijden in sociale uitgaven betekenen.  

Afgaande op de vrees van menig auteur hierboven, verwachten we vooral en in eerste 

instantie besparingen in sociale domeinen. Als dit correct is, dan kunnen we dit linken aan de 



 

45 
 

hypothese van Pierson (1996) die stelde dat legale verplichtingen (hier onder het mom van 

regels van economisch bestuur) er toch voor kunnen zorgen dat beperkingen in sociale 

uitgaven kunnen plaatsvinden. Dit zou een belangrijke bevinding kunnen zijn in het licht van 

de new politics of the welfare state. Zoals gezien werden besparingen in sociale domeinen 

vorig decennium niet doorgeduwd, mede door een zwak Europees budgettair kader, dat te 

laks was om hervormingen te sturen of ex-post te bestraffen.  

In het andere geval zouden besparingen zich opnieuw niet in sociale sfeer bevinden. 

Ook in die situatie moeten we de connectie met deze literatuur maken, gezien de oorzaken 

voor de robuustheid dan onder de loep moeten worden gehouden.  

C: Hoe evolueren de sociale componenten van de nationale uitgaven in de 

stabiliteitsprogramma’s? 

 

De resultaten van elk van deze deelvragen worden besproken in paragraaf 4.4. Op die 

manier kunnen we de drie in één analyse integreren en zodoende de centrale 

onderzoeksvraag oplossen. 
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IV – ONDERZOEK 
 

4.1 Budgettaire crisisreactie 2007 – 2012 
 
 In eerste instantie gaan we de initiële crisisreactie budgettair na. Onderstaande figuur 

geeft de budget- en cyclisch gecorrigeerde balans voor de periode 2000-2012 weer. Na 2007 

is de impact van de crisis zeer duidelijk merkbaar, deels onder invloed van een negatieve groei. 

Zelfs de cyclisch gecorrigeerde balans bereikt sinds 2008 een deficit onder de 5%. Om de 

onderliggende beleidstrends na te gaan, bekijken we opnieuw inkomsten en uitgaven, 

gecorrigeerd voor de cyclische component.  

 
Figuur 11. Algemene fiscale situatie 2000-2012, EU-12. 

 
 De cyclisch gecorrigeerde belastinginkomsten zijn hieronder weergegeven. Op 5 jaar 

tijd steeg het EU-12 gemiddelde van 44,8% naar 47%. De belangrijkste verhoging nemen we 

waar bij de continentale groep, met een stijging van 2.5%-punt. De Mediterrane groep zag 

initieel belastinginkomsten dalen, maar verhoogde sindsdien ook jaarlijks zijn inkomsten. 

Ierland vormde een uitzondering op deze regel: de belastinginkomsten daalden jaarlijks, om 

pas in 2012-2013 licht te stijgen. 
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Figuur 12. Cyclisch gecorrigeerde belastinginkomsten 2007-2013 als % BBP. 

 

De primaire uitgaven stegen algemeen sterk van 42% tot bijna 49% in 2009, als gevolg 

van de stijgende sociale uitgaven (zie grafiek 14). Vanaf 2009-2010 zien we deze evolutie 

echter tot een halt komen. In 2013 zijn de uitgaven van de Mediterrane en Continentale groep 

op het niveau van 2009; Ierland bespaarde echter sterk en de Scandinavische groep heeft zijn 

uitgaven zelfs verhoogd.  

 

 
Figuur 13. Totale primaire uitgaven naar welvaartsgroep 2005-2013, in % BBP.  

 
 De evoluties in de uitgaven zijn, volgens grafiek 14, voornamelijk gedreven door de 

evoluties in de sociale uitgaven. Op twee jaar tijd gingen de uitgaven in de eurozone met ca. 

3%-punt de hoogte in, wat praktisch de volledige verhoging in de totale primaire uitgaven kan 
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verklaren. Nadien zien we een stabilisatie van zowel sociale als totale uitgaven. Neerwaartse 

patronen zien we opnieuw enkel in Ierland en licht in de Mediterrane groep.  

 

 
Figuur 14. Publieke sociale uitgaven naar welvaartsgroep 2007-2013, % van BBP. 

 

Rond 2009-2010 zien we dus zowel bij de budgetbalans, als bij inkomsten en uitgaven 

een breuk in de trend. De budgetbalans verbeterde (of beter gezegd: werd minder slecht), de 

uitgaven stabiliseerden en de belastingen verhoogden. In een situatie van ongewijzigd beleid 

zouden inkomsten dalen, aangezien stijgende werkloosheid de belastingsbasis erodeert; 

uitgaven zouden blijven stijgen door het uitkeren van meer en meer 

werkloosheidsvergoedingen. Dat beide evoluties worden gebroken, wijst dus op de invloed 

van hervormingen, die – zoals het onderzoeksdesign aantoont – ingegeven zijn als 

crisisreacties of door een nieuw economisch bestuur. 

De groeiende impact van dit laatste volledig afscheiden van een crisisreactie is, zoals 

gezegd, niet simpel. Toch is het opvallend dat net rond 2010 de breuk merkbaar is, en zijn er 

redenen in de literatuur te vinden die dit argument staven. De alternatieve verklaring is 

immers dat de crisis en dan, vooral, de drukkende impact van de financiële markten de 

lidstaten ertoe aanzette hun publieke financiën te verbeteren. Degryse (2012) ging in 

retrospect de tijdlijn van de crisis na en stelt vast dat het Duitsland was die de hervormingen 

in economisch bestuur eiste, als compensatie voor een reddingspakket voor Griekenland in 

mei 2010. Wat de reactie van de overige lidstaten betreft, stelt hij dat: “(…) the Eurozone 

governments committed themselves to accelerating consolidation of their public finances, 

since this was the main perspective under which the reinforcement of governance was 
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presented.” (ibid. p. 26). Als we deze piste volgen, blijkt de zgn. ‘crisisreactie’ eerder een 

anticipatiereactie te zijn op de wijzigingen die inzake economisch bestuur doorgeduwd 

zouden worden. Op hun beurt waren deze ingegeven door moeilijke economische 

omstandigheden. Deze causale reactie “crisis  wijziging economic governance  

hervormingen” is precies een van de causale linken die we in het onderzoeksdesign 

vaststelden. 

Maar er is meer. Pochet & Degryse (2012) geven drie redenen waarom de 

hervormingen niet rechtstreeks crisis gedreven zijn: ten eerste, de aanbevelingen die de 

Commissie eerder deed (bv. in de periode 2005-2006) bevatten net dezelfde inhoud als deze 

in crisisperiode, dus hoe valt het uit te leggen dat deze dan “gedreven zijn door de crisis”? Ten 

tweede, veel van de aanbevolen hervormingen zullen pas voelbaar zijn op lange termijn (zoals 

bv. pensioenhervormingen), en dus helemaal geen impact hebben op de schrijnende situatie 

nu, wat opnieuw vraagtekens stelt bij de economische noodzaak ervan. En ten derde zijn het 

de landen die het best de crisis hebben doorstaan (Oostenrijk, Luxemburg, Duitsland en 

Nederland) die opeens grote hervormingen moesten doorvoeren; zij kregen zelfs het meeste 

kritiek vanwege het negeren van dergelijke hervormingen (Palier, 2010).  

 Volgens de auteurs zijn de hervormingen die nu doorgeduwd worden onderdeel van 

een al langer discours, waarbij men nu een window of opportunity vindt (de crisis) om deze 

door te voeren. Gebruikmakend van deze crisis, werden nieuwe instrumenten van 

economisch bestuur ingevoerd om de hervormingen dwingender en de coördinatie groter te 

maken. Opnieuw zien we de bovenstaande causale reactie terugkeren. Sindsdien, besluiten 

ze, werd het Europees sociaal model als aanpassingsvariabele gebruikt om stabiliteit in EMU 

te bereiken (ibid. p. 9). Dit bevestigt ook het onderzoek van Verdun (2013) waarin interviews 

met EMU-experts lieten uitschijnen dat de onderontwikkeling van de ‘economische unie’ een 

bewust proces is geweest om meer convergentie te bekomen in de (te) dure welvaartstaten.  

Het feit dat de reacties bij deze – toch heterogene – groep lidstaten gelijklopend zijn, is een 

verdere indicatie van een gemeenschappelijke grondstroom.  

   

 Sinds de inwerkingtreding van de six-pack is ook steevast melding van deze wijzigingen 

gemaakt in de stabiliteitsprogramma’s. Frequent wordt verwezen naar deze aanpassingen om 

de rationale aan te geven van de besparingsplannen: “EU provisions, particularly the Stability 

and Growth Pact, set the framework for the management of general government finances in 

the Member States. (…) In line with EU regulations and with the Treaty on Stability, Growth 

and Governance, the debt brake rule is determining the maximum amount of net borrowing 
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while accounting for cyclical components and one-time transactions.” 

(Stabiliteitsprogramma’s Finland en Oostenrijk, 2013). 

 Heise & Lierse (2011) deden een gelijkaardige oefening en gingen in zes landen de 

consolidatiepogingen in de periode 2010-2013 na, afgaande op de specifieke maatregelen die 

werden getroffen en hun budgettaire impact. Zij kwamen tot de conclusie dat er voornamelijk 

een focus lag op uitgavenbeperking, eerder dan belastinghervormingen, om aan de beoogde 

doelen te raken. Hoewel hij van deze zes landen, drie landen onderzocht die de euro niet 

gebruiken, bevestigt dit de stelling dat het nieuwe economisch bestuur al sinds 2010 een 

determinerende impact heeft.   

De Commissie stelde echter in zijn analyses van 2013 en 2014 vast dat er teveel nadruk 

is gelegd op hervormingen aan inkomstenzijde, en nog te weinig uitgavenreductie plaatsvond 

(Europese Commissie, 2014). De toon van de aanbevelingen voor de komende jaren was dan 

ook gezet.  

 

4.2 Budgetcompositie in 2013 – 2018 
  

Rond de periode 2012-2013 scheerden schuldniveaus hoge toppen (zie figuur 9) en 

waren begrotingen nog lang niet op hun MTO. Die combinatie maakte een stapsgewijze 

consolidatie naar begrotingsevenwicht en schuldreductie nog altijd noodzakelijk, wat werd 

gestimuleerd vanuit aanbevelingen, coördinatie en opvolging vanuit de Europese Commissie. 

Vanaf nu leggen de landen jaarlijks een ontwerpbegroting en een plan voor, die aangeven hoe 

ze terug tot gezonde financiën zullen komen. 

 

 Wat de algemene balansen betreft, ijvert elke lidstaat naar gezonde financiën binnen 

een periode van 4 à 5 jaar. Dit is dan ook af te lezen uit de verwachtte inspanningen de 

komende jaren. Onderstaande figuren tonen de evolutie van de budget- en structurele balans. 

Deze laatste komt overeen met de cyclisch gecorrigeerde balans, die we in de literatuurstudie 

gebruikten. Het verschil tussen beide is enkel afhankelijk van eenmalige operaties, die 

nauwelijks tot geen impact hebben in de toekomstplannen, aangezien deze vaak slechts het 

jaar zelf op het voorplan treden. Het is tevens deze structurele balans die sinds het fiscal 

compact (grond)wettelijk verplicht is een maximaal deficit te bedragen van 0.5% van het BBP.  
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Figuur 15. Evolutie budgetbalans 2013-2018, in % BBP. 

 

 
Figuur 16. Evolutie structurele balans 2013-2018, % BBP. 

 
 Hoe worden deze, toch wel ambitieuze doelstellingen gehaald? De maatregelen die 

worden voorgesteld in de nationale hervormingsprogramma’s, in het kader van de Europa 

2020 doelstellingen, worden budgettair als volgt in ontvangsten en uitgaven vertaald: 
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Figuur 17. Totale ontvangsten en uitgaven EU-12, 2013-2018, % BBP.  

 
Deze evolutie is heel erg duidelijk. De ‘mismatch’ tussen ontvangsten en uitgaven 

wordt de komende jaren compleet weggewerkt. De totale uitgaven in de EU-12 dalen maar 

liefst 4.5%-punt, terwijl de ontvangsten lichtjes dalen, met ca. 1%-punt. De aanbevelingen van 

de Commissie worden volledig overgenomen in de plannen en maatregelen.  

 

 Onderscheid naar welvaartsgroepen toont op het eerste zicht dezelfde beweging. 

Toch mogen we niet blind zijn voor het feit dat dergelijke groepen gemiddeldes zijn van 

verschillende landen. Ierland trekt de cijfers immers open door uitgavenbeperkingen van 8%-

punt te laten optekenen, terwijl de belastingen constant blijven.  

De Scandinavische groep laat nog de minste beperking uitschijnen: Finland bespaart 

nog geen procent op uitgaven, en verhoogt zelfs de belastingen. Nederland laat zowel 

ontvangsten als uitgaven in gelijke tred dalen.  

De trend in de Continentale groep is vrij duidelijk en homogeen: elk land beroept zich 

bijna exclusief op uitgavenbeperking en gaat stevig achteruit: België -2.8%, Frankrijk -3.8%, 

Luxemburg -3.8%, Oostenrijk -1.8%. De ontvangsten blijven overal stabiel. Duitsland is hierin 

het buitenbeentje, aangezien ze zowel qua ontvangsten als uitgaven amper wijzigingen 

doorvoert de volgende jaren; het bevindt zich dan ook nu al in een stabiele financiële context.  

De Mediterrane groep, ten slotte, zet serieus de knip in de uitgaven: Portugal en 

Spanje, bijvoorbeeld, besparen voor 5.5% en 4.8% resp. In Griekenland wordt tot 2017 bijna 

4% minder uitgaven verwacht, terwijl zij nog steeds in een economisch 

aanpassingsprogramma zitten dat verdere besparingen oplegt.  
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Figuur 18. Totale ontvangsten en uitgaven naar welvaartsgroep, 2013-2018, % BBP.  

 
 
Een aantal algemene opmerkingen over deze plannen zijn aan de orde. Uitgavencijfers 

staan immers onder invloed van lange termijn ontwikkelingen, zoals de 

vergrijzingsinspanning. Dat sommige landen hierin al verder staan en voor andere uitdagingen 

staan dan een ander, is zeker een mogelijkheid. De precieze impact hiervan wordt in de 

programma’s op lange termijn (2050-2060) geschat en kan dus moeilijk van de algemene 

inspanningen op korte termijn worden afgezonderd. Toch kan men zich vragen stellen als men 

merkt dat vrijwel alle landen verhoogde uitgaven in de toekomst zullen moeten doen om deze 

kost op te vangen, terwijl nu de totale uitgaven systematisch aan het dalen zijn. Optimistisch 

gezien zou dit kunnen betekenen dat men ‘ruimte’ maakt om die uitgaven te kunnen doen, 

maar om hierover uitsluitsel te geven, moeten we de compositie beter bestuderen (cfr. infra).  

Ten tweede zijn de cijfers waarop deze landen zich baseren (zoals de verwachtte groei 

en intrestvoet) ook maar voorspellingen. Afgaande op de wijzigingen die zowel IMF, OECD of 

de Europese Commissie zelf regelmatig doorvoeren aan de groeiverwachtingen, kunnen we 

aannemen dat deze cijfers zeer variabel zijn. Wat in dit opzicht opvalt, is dat elk 

stabiliteitsprogramma een hoofdstuk bevat waar men de aanpassingen t.o.v. het vorige 

programma weergeeft. In het merendeel van de gevallen werden de verwachtingen jaarlijks 

neerwaarts aangepast, net omdat er te optimistische prospecties waren gemaakt. Cohen-

Setton (2013) stelt dat dit het resultaat zou kunnen zijn van een verkeerde methodologie die 

de Commissie hanteert. Dit zou ertoe leiden dat de output gap (het verschil tussen het reële 

en potentiële BBP) wordt onderschat en zo het structureel deficit overschat. Deze vaststelling 

leidt niet alleen tot veelvuldige aanpassingen van de groeiverwachtingen, maar zet lidstaten 

meer onder druk dan nodig, door de deficits te hoog in te schatten. De auteur besluit dat dit 
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absoluut geen goed doet aan de capaciteit en geloofwaardigheid van de Commissie als mede-

determinant van nationaal fiscaal beleid.  

 Ook Hacker et al. (2010) merkt op dat deze groeiverwachtingen gebaseerd zijn op een 

te optimistisch geloof in enerzijds een toegenomen vraag uit het buitenland, alsook een 

stijging van de private (binnenlandse) vraag. Als deze cijfers lager dan verwacht uitvallen, 

komen de huidige consolidatie-inspanningen tekort, en moet er dus nog verder worden 

bespaard om het gewenste doel te bereiken. Het zou logisch zijn, mochten de aanbevelingen 

van de Commissie in dat geval in het verlengde liggen van wat nu reeds is meegegeven, wat 

de uitgavenpool verder onder druk zet. Hetzelfde kan trouwens gezegd worden over 

eenmalige operaties, die in het verleden meestal negatief in de begroting voorkwamen en zo 

ook extra budgettaire inspanningen kunnen veroorzaken. 

Eichengreen & Panizza (2014) bevestigen de vrees m.b.t. deze moeilijke consolidatie 

oefening. Om in 2030 deze significante schuldreductie te bekomen (cfr. supra) moeten in de 

periode 2020-2030 immers primaire surplussen opgetekend worden, die gemiddeld hoger 

dan 5% van het BBP zijn. O.b.v. historische gegevens kwamen de auteurs tot het besluit dat 

dergelijke periodes van 5 jaar af en toe opduiken, onder specifieke economische en politieke 

omstandigheden (hoge groei, hoge schuldratio, coalitieregeringen, linkse partijen aan de 

macht…). Periodes langer dan 8 jaar zijn heel schaars en zijn enkel aan uitzonderlijke 

omstandigheden toe te schrijven (Noorwegen (1999) door zijn oliereserves, België (1995) 

vanwege de noodzaak om aan de Maastrichtcriteria te voldoen). Ze besluiten dan ook dat de 

verwachting om gedurende 10 jaar dergelijke overschotten te rapporteren, in het licht van de 

geschiedenis exceptioneel zou zijn. Dit is deels een herneming van het common pool problem 

(cfr. supra) – landen hebben een groter wordende neiging tot spenderen bij stijgende 

overschotten – dat enkel onder controle kan worden gehouden door – inderdaad –  sterke 

politieke en budgettaire instituties (De Haan et al., 2013), waarmee gedoeld wordt op: 

“(…) the formal and informal rules governing budgetary decisions of the executive and 

legislative branches of government” (Hallerberg et al., 2009).  

 

4.3 Component sociale uitgaven 
 

Als derde punt bekijken we de onderdelen van de totale uitgaven. In de – sinds het two 

pack gestandaardiseerde –  ontwerpbegrotingen komen telkens dezelfde categorieën naar 

voor, die we in het onderzoeksdesign ook weergaven. Onderstaande tabel geeft de evolutie 

van deze componenten weer, als gemiddelde voor de Eurozone-12. 
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Eurozone-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
%-punt 
verschil 

Aandeel totale 
uitgavenbesparing 

Bezoldiging 
werknemers 

10,97 10,70 10,21 9,88 9,57 9,09 -1,88 42% 

Intermediaire 
consumptie 

5,59 5,52 5,56 5,50 5,37 5,43 -0,16 4% 

Sociale transfers 23,09 23,00 22,72 22,39 22,14 21,30 -1,79 40% 

… waarvan 
werkloosheiduitkering 

1,78 1,76 1,70 1,62 1,54 1,12 -0,66 15% 

Intrestbetaling 2,93 2,97 3,01 3,08 3,08 2,90 -0,03 1% 

Subsidies 1,41 1,43 1,40 1,35 1,32 1,30 -0,11 2% 

Bruto investeringen in 
vaste activa 

2,08 2,13 2,09 2,03 1,93 1,74 -0,33 7% 

Kapitaaltransfers 1,12 1,07 0,94 0,90 0,86 1,02 -0,10 2% 

Andere 2,68 2,63 2,65 2,62 2,54 2,54 -0,13 3% 

Tabel 5. Evolutie uitgavencomponenten 2013-2018, EU-12. 

Deze gegevens leiden tot enkele opmerkelijke conclusies. Zo is er, ten eerste, geen enkele 

categorie waarin niet wordt bespaard. De gradaties verschillen echter opmerkelijk. De twee 

categorieën waar het meest wordt gesneden zijn de bezoldiging van werknemers (-1.88%-

punt) en sociale transfers (-1.79%-punt). Van deze laatste is de daling in 

werkloosheidsuitkeringen goed voor -0.66%-punt van het totaal. Dit zijn precies de twee 

componenten waarvan we a priori verwachtten dat ze als aanpasbare variabele zouden 

worden gebruikt. We kunnen deze percentages relateren aan de totale besparing op uitgaven 

uit de vorige paragraaf. Daar werd geconstateerd dat er voor 4.4%-punt t.o.v. 2013 bespaard 

werd in 2018. Uit deze cijfers blijkt dat 82% van deze besparing gezocht wordt in sociale 

domeinen: 42% bij bezoldigingen van de werknemers en 40% bij sociale transfers.  

Ten tweede moeten we uitkijken voor gemiddelde percentages. Een snelle blik op de 

individuele prestaties (tabel 6) laat echter opmerken dat de daling in deze twee categorieën 

vrij uniform is waar te nemen bij elke lidstaat. Wat bezoldigingen betreft is er geen enkel land 

dat niet snoeit in dit totale budget. Of dit gelijk staat met loonbevriezingen of een kleiner 

overheidsapparaat is echter niet uit cijfers af te lezen. Bij sociale transfers is enige 

voorzichtigheid geboden. Ook hier is bij 10 op 12 landen een daling te merken. Enkel Duitsland 

(dat hiervoor al eens aan bod kwam als land dat reeds in evenwicht is) en Finland (als 

Scandinavisch land gehecht aan een hoge mate van sociale bescherming) laten een verhoging 
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optekenen. De hoge cijfers die tabel 5 toont zijn vooral ingegeven door Ierland (-4.1%-punt), 

Portugal (-1.8%-punt), Luxemburg (-1,8%-punt) en Spanje (-1,5%-punt). Cijfers voor 

Griekenland waren uit het Economisch Aanpassingsprogramma (2014) niet beschikbaar. 

Gezien echter de zware besparingen die zij in de overheidssector, maar ook qua sociale 

zekerheid moeten doorvoeren, verwachten we hier ook sterk negatieve cijfers (Featherstone, 

2010).  

 Bezoldigingen 
Sociale 
transfers 

België #N/B -0,6 

Duitsland -0,6 0,2 

Finland -1,3 0,7 

Frankrijk -1,1 -1,2 

Griekenland -1,9 #N/B 

Ierland -2,2 -4,1 

Italië -1,4 -0,5 

Luxemburg -0,7 -1,8 

Nederland -1 -0,6 

Oostenrijk -0,4 -0,5 

Portugal -2,2 -2,2 

Spanje -1,8 -1,5 
Tabel 6. Wijziging uitgavencomponent 2013-2018 per lidstaat in %-punt.  

Ook als we de opdeling per welvaartsregime maken, zien we eenzelfde patroon 

terugkeren. Bij de bezoldigingen voor de werknemers zien we een dalende trend in elke 

welvaartsgroep, hoewel deze het sterkt is bij Ierland (-2.2%-punt). De Mediterraanse groep 

daalt tot in 2017 met 1.73%-punt, net zoals de Continentale (1,3%-punt) en de Scandinavische 

(-1%-punt). 
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Figuur 19. Bezoldigingen werknemers per welvaartsgroep, in % BBP. 

Maken we dezelfde opdeling naar sociale transfers, echter, dan zien we een ander 

beeld opduiken. Hier is de totale neerwaartse trend sterk beïnvloed door de scherpe daling 

van Ierland (-4.1%-punt), terwijl de Scandinavische groep over een periode van vier jaar 

constant blijft. Dit is een weging van Finland, die de transfers licht verhoogt, en Nederland die 

ze licht verlaagt. Ook de Continentale groep blijft betrekkelijk goed stand houden: de daling 

van 0.7%-punt is vrijwel volledig toe te schrijven aan Luxemburg (-1,8%-punt) en Frankrijk (-

1,2%-punt), terwijl België en Oostenrijk maar zeer licht dalen (ca. 0.5%-punt) en Duitsland licht 

stijgt (0.2%-punt). De Mediterrane groep, ten slotte, wordt misschien wat onderschat. Cijfers 

voor Portugal en Spanje zijn immers relatief hoog (-2.2 en -1.5%punt), maar de data voor 

Griekenland zijn in dergelijke vorm niet beschikbaar. Verwijzende naar het argument 

hierboven, verwachten we hier ook een stevige daling.  

 

Figuur 20. Sociale transfers naar welvaartsgroep, in % BBP. 
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4.4 Resultaten 
 

Op basis van deze drie analyses kunnen we de deelvragen en de onderzoeksvraag 

trachten op te lossen. 

 
Pre- en post-2010 

Rond 2010 wordt wel degelijk een breuk gemerkt, enerzijds o.b.v. de data, anderzijds 

via interpretatie van secundaire literatuur. De crisis was volgens Degryse et al. (2012) voor de 

Commissie een window of opportunity om, via bepaalde wijzigingen in het economisch 

bestuur, een set hervormingen door te duwen, die ze noodzakelijk achtte voor de stabiliteit 

van de Eurozone. Anderzijds anticipeerden lidstaten deze aanpassingen midden 2010, 

aangezien ze snel begrepen welke richting deze wijzigingen zouden uitgaan. De verschillende 

argumenten die werden aangehaald, leiden tot een sterk vermoeden dat de causale link [ crisis 

 wijziging economisch bestuur  hervormingen ] de dominante van de twee linken is 

geweest. De hervormingen zouden dus voornamelijk zijn ingegeven omdat ze ‘legally 

required’ voorgesteld werden (Pierson, 2001), eerder dan een rechtstreekse reactie op de 

crisis.  

Deze interpretatie wordt sinds 2013 nog versterkt, aangezien de uitgaven 

systematisch worden afgebouwd, volledig in lijn met de aanbevelingen van de Commissie. Dit 

resultaat is een combinatie van de hervormingen die een aantal jaren ervoor (sinds 2010) 

werden ingevoerd en de nog geplande hervormingen in de toekomst, nu onder invloed van 

een volledig operationeel economisch bestuur. Het feit dat we deze evoluties in alle lidstaten 

parallel en gelijktijdig opmerken, is een verder bewijs dat een gemeenschappelijke kracht 

hiervan aan de basis ligt. Zonder deze regels kunnen we immers zeer verschillende reacties – 

zowel qua compositie als implementatie in de tijd – verwachten. 

Deze vaststelling is belangrijk: op basis van deze data en literatuur gaan we er immers 

nu van uit dat de wijzigingen na 2010 voornamelijk toe te schrijven zijn aan het 

gemeenschappelijk economisch bestuur waar de landen onder staan, en geen pure 

crisisreactie is. 

 

Budgetcompositie 

Wat budgetcompositie betreft, zijn de aanbevelingen van de Commissie duidelijk 

opgevolgd. Diens analyse was dat er in de vroege crisisreactie teveel nadruk lag op 

hervormingen aan inkomstenzijde. De geplande hervormingen zijn op initiatief van de 

Commissie dan ook vrijwel uitsluitend bij de uitgaven te situeren, zowel in de periode 2010-
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2013 (zoals aangegeven door secundaire studies) als in de periode daarna (merkbaar in de 

stabiliteitsprogramma’s). Het verlagen van uitgaven, gecombineerd met het verlagen van 

belastingen is tevens de zwaarste vorm van “terugtrekking van de staat”. Uit deze cijfers 

blijken vooral Portugal, Griekenland en Italië aan deze definitie te voldoen, niet toevallig 

landen die het zwaarst onder de crisis leden/lijden en waaronder twee van hen een gigantisch 

zwaar besparingsprogramma meekregen. 

Wat we hier aantreffen, is sterk gelijklopend aan de Maastrichtperiode die we in de 

literatuurstudie onderzochten. De huidige periode is, sindsdien, de eerste periode waar 

opnieuw zwaar bespaard wordt via uitgavenbeperking. Toen was het vooral de incentive om 

tot de monetaire unie toe te treden, die landen aanspoorde maatregelen te treffen. Nu is 

dergelijke incentive er niet, maar wordt de inspanning getriggerd via aanbevelingen van de 

Commissie.  Er wordt sterk met deze adviezen rekening gehouden, niet in het minst omdat de 

kleinste afwijking van dit pad tot “echt afschrikwekkende sancties” kan leiden (EESC, 2012).  

De verwachting dat lidstaten, wanneer het zo ver is, hier toch niet aan zullen voldoen, 

is klein. Enerzijds zijn de eerste geplande hervormingen al in uitvoering (Pochet & Degryse, 

2012) en anderzijds zijn de regels en procedures van dit nieuwe economisch bestuur ook 

gestoeld op fouten uit het verleden. Implementatie bleek daarbij een cruciaal element te zijn 

(cfr. Inman, 1996). Dit leerproces werd vertaald in de nieuwe procedures, waardoor via 

veelvuldige opvolgingen, omgekeerde gekwalificeerde meerderheden en gedetailleerde 

ontwerpbegrotingen weinig mogelijkheid tot politieke beweegruimte bestaat. De consolidatie 

zal in huidige vorm vertaald moeten worden, eventueel zelfs nog rekening houdend met 

negatieve groeiaanpassingen of eenmalige maatregelen.  

 

Uitgavencompositie 

De evolutie van de sociale uitgaven in de periode 1993-2013 was een constante, of 

zelfs een stijgende, terwijl deze component in de totale uitgaven steeds groter werd. Enkel in 

de eerste jaren van de Maastrichtperiode werd bij Ierland en de Scandinavisch groep een 

achteruitgang vastgesteld. De reden hiervoor zochten we bij de new politics of the welfare 

state: er zijn talloze redenen waarom deze gevoelige component niet wordt afgebouwd. 

Pierson hypothetiseerde echter al dat omwille van legaal beperkende of economisch 

dwingende redenen deze toch afgebouwd kunnen worden. De legale beperking (economisch 

bestuur) en het economisch dwingende (de crisis en noodzaak tot consolidatie) komen in de 

periode 2010-2018 samen voor. Wat betreft het economisch dwingende, argumenteerden we 

in het eerste deelonderzoek al dat dit zeker niet omnipotent is: het wijzigende patroon 
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schreven we toe aan de aanpassingen in economisch bestuur. De verwachtte vrees omtrent 

deze hervormingen zijn ditmaal wel realiteit aan het worden. Van de grote uitgavenbeperking 

die de lidstaten de volgende vijf jaar laten optekenen is 40% te vinden bij sociale transfers, 

voornamelijk geconcentreerd bij Ierland en de Mediterrane landen. Hoewel de cijfers voor de 

andere lidstaten iets kleiner zijn, worden ze toch ook neerwaarts verwacht, wat op zich al 

significante breuk met het verleden is. Ook de bezoldigingen van de werknemers maken een 

groot deel van het besparingspakket uit: 42%. Samen is meer dan 80% van de 

uitgavenbeperking in deze twee categorieën te vinden. De regels van de robuustheid van de 

welvaartstaat worden zo inderdaad opgegeven in legaal dwingende situaties.  

De kans echter dat er andere intermediërende variabelen gradatie kunnen verklaren 

is grot. We zien de grootste sociale aanpassingen immers bij de Angelsaksische en 

Mediterrane groep, niet toevallig groepen die onder nog groter toezicht en beperkingen staat. 

De Continentale groep was iets beter bestand tegen het snijden in sociale transfers, hoewel 

de factor ook negatief was. Finland, als lid van de Scandinavische groep en prototype van een 

systeem met hoge sociale bescherming, liet echter een verhoging optekenen.  

We brengen ook de resultaten van het macro-economisch onderzoek m.b.t. 

uitgavencompositie terug in herinnering. Het is immers nog maar de vraag of dergelijke 

aanpak wel tot de nodige en duurzame schuldreductie kan leiden. De Commissie hanteert 

hier, zoals hiervoor al gezegd, een vrij neoliberaal receptenboek. Subsidies nemen gemiddeld 

slechts 2% van de uitgavenreductie in, terwijl onderzoek uitwees dat deze categorie van groot 

belang is in de effectiviteit van de consolidatie (Heylen et al., 2013). Het loonbeslag wordt wel 

sterk teruggevoerd – wat volgens hetzelfde onderzoek een goede zaak is, maar afhankelijk 

van de kwaliteit van de overheid. Verder onderzoek is noodzakelijk om de landenspecifieke 

uitgavenreductie te koppelen aan een indicator voor overheidsefficiëntie. Als laatste wordt er 

ook sterk gesneden in sociale uitgaven, wat blijkbaar enkel op lange termijn zinvol is voor de 

schuldratio (ibid.)  

 

Terugkoppelend naar onze primaire onderzoeksvraag, kunnen we stellen dat het 

nieuwe economisch bestuur een significante impact heeft en zal hebben op de nationale 

budgetcompositie. We bakenden duidelijk deze impact af van een pure crisisreactie, en 

constateerden dat in de komende vijf jaar de nadruk steevast op uitgavenvermindering lag, 

eerder dan op hervormingen aan inkomstenzijde. Deze besparingen zijn verder voor 82% te 

vinden bij sociale componenten, wat voor een groot aantal landen een evolutie is die ze onder 

het raamwerk van EMU nog niet meemaakten. Deze nieuwe economic governance is sterker 



 

61 
 

en geloofwaardiger dan de originele regels van het SGP en dwingen dergelijke hervormingen 

(in sociaal beleid) dan ook af, wat een bevestiging is van de hypothese van Pierson (2001): als 

hervormingen als legaal verplicht worden voorgesteld, zullen ze makkelijker worden 

doorgeduwd. De ruimte om via politiek manoeuvres hieraan te ontsnappen, lijkt dan ook zeer 

klein.  
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V – DISCUSSIE 
 

Op politieke weerstand tegen deze hervormingen hebben we niet lang moeten 

wachten. Italië is maar één van de landen in moeilijkheden die doorduwt om de 

uitgavenregels aan te passen, om meer tijd  voor de hervormingen te vragen en om andere 

manieren om tot groei te komen in te passen (Euractiv, 7 augustus 2014). Zelfs de Duitse 

regering moest midden juni een brandje blussen, veroorzaakt door een zogezegde tweespalt 

in de regering met betrekking tot de regels van het SGP. Angela Merkel suste: "We are in 

agreement: There is no necessity to change the Stability Pact” (Euractiv, 20 juni 2014). Dit 

toont nog maar eens aan dat de huidige regels zeer strikt zijn en dat er voor landen in 

moeilijkheden zware tijden aankomen. In Zweden, bijvoorbeeld, kan 120 miljoen euro aan 

initiatieven om de jeugdwerkloosheid terug te dringen niet worden uitgegeven. Dit is 

nochtans geld dat ze van Europa krijgt, maar de lidstaat moet dit zélf eerst spenderen (om het 

dan terugbetaald te krijgen). Deze uitgave zou Zweden echter opnieuw onder de 3%-limiet 

duwen, waardoor ze de kost niet kan maken (Euractiv, 7 juli 2014). Dit is een van de vele 

voorbeelden die aantonen dat commotie rond bepaalde regels niet makkelijk zal gaan liggen. 

De voorspelbaarheid van politieke bewegingen zijn, zeker in crisistijden, moeilijk in te 

schatten, waardoor het niet evident is eventuele aanpassingen aan deze regels te zien 

aankomen. In ieder geval zou een nieuwe wijziging de geloofwaardigheid van elke fiscale regel 

zodanig schaden, dat dit op korte termijn vrijwel uitgesloten is. Pacta sunt servanda, lijkt dan 

ook de beste voorspelling. 

 

Wat impliceert dit alles nu eigenlijk? In de inleiding werd er al op gewezen dat bij 

sommigen een gevoel leeft dat lidstaten meer hebben afgestaan m.b.t. hun controle over de 

welvaartstaat, dan dat ze terug hebben gewonnen op Europees niveau. Lidstaten hebben de 

controle over hun munt afgestaan, maar blijken nu, sterker dan ooit, onder invloed te staan 

van het vernieuwde economisch bestuur. Hierdoor wordt een land nauw op de vingers 

gekeken, moet het zich aan talloze regels en procedures houden en moet ze vooral de 

aanbevelingen die de Commissie doet nauwgezet opvolgen. Boetes en sancties zijn het gevolg 

als hieraan wordt verzaakt. Europa bepaalt steeds verder wat we nationaal kunnen beslissen 

en het is voornamelijk het sociale domein dat de volgende jaren grondig wordt 

geherstructureerd.  

Deze uitkomst – een hervorming van sociaal beleid, terugschroeven van uitgaven – is 

op zichzelf staande geen ‘slecht’ iets, maar het moet wel de uitkomst van een democratisch 
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proces zijn. Dat er weinig nationaal debat bij komt kijken, is dus wel een punt van controverse. 

Dit is wat Fritz Scharpf constateerde en bedoelde met zijn ‘fundamentele asymmetrie’ 

(Scharpf, 2002): de uitkomst van het debat wordt hier gedetermineerd door de institutionele 

omgeving, die moeilijk kan gewijzigd worden omwille van verschillende redenen (o.a. 

vetopunten, hoge besluitvormingsdrempels en heterogeniteit van de lidstaten). Het status 

quo houden, de zgn. default condition, is ook niet nadelig voor een bepaalde groep lidstaten 

(voornamelijk de Angelsaksische groep), waardoor zij geen incentive zien om in te stemmen 

met een verandering (Höpner & Schäfer, 2012).  

 Als mensen via hun nationale stemkeuze eigenlijk geen noemenswaardige 

richtingsverandering kunnen initiëren, wat is de waarde van die stem dan nog? Mouffe (2005) 

bekritiseert het gebrekkige conflictgehalte in de politiek de dag van vandaag, dat zich in een 

neoliberale ideologische consensus heeft genesteld en waar de vraag enkel nog draait rond 

de beste besturing van dit systeem. De verdamping van dit conflictpotentieel is een 

democratisch deficit op zich, aangezien mensen nood hebben aan debat, conflict en 

alternatieven om van een democratie en ‘een stem uitbrengen’ te kunnen spreken. Het is ook 

niet zo dat de EU op zich niet sexy genoeg zou zijn: politieke preferenties zijn niet zomaar 

gegeven, maar krijgen vorm doorheen een politiek debat (Follesdal & Hix, 2006). 

Dit politiek debat aanzwengelen is dan ook een optie om de aantrekkelijkheid van de EU 

te vergroten, maar vooral om dit democratisch deficit sterk te verminderen (Orbie, 2009). 

Wanneer we de inhoud van het debat op Europees niveau kunnen verheven naar passionele 

discussies omtrent sociaal-economische topics, bijvoorbeeld, zal de interesse ongetwijfeld 

toenemen en krijgen burgers de keuze tussen verschillende Europese projecten (een sociaal-

democratisch, neoliberaal, protectionistisch… Europa). Nogmaals, welk project hier 

uiteindelijk als ‘winnaar’ uit de bus komt, ligt niet vast en mag ook niet vastliggen. Het enige 

wat noodzakelijk is, is dat mensen via de keuzemogelijkheden kunnen kiezen voor alternatieve 

projecten, waarbij hun stem niet verloren gaat in een eenheidsworst die enkel marginaal 

wordt gedetailleerd.   

Door de EU meer bevoegdheid en slagkracht te geven qua sociaal beleid zou deze 

fundamentele asymmetrie dus voor een stuk kunnen weggewerkt worden (Obinger et al., 

2005). De Commissie deed in het najaar van 2013 dan ook een aantal voorstellen om de zgn. 

sociale dimensie van EMU te verstevigen (Europese Commissie, 2 oktober 2013). De 

voorstellen draaiden rond het verbeteren van werknemersmobiliteit, de inclusie van sociale 

partners in het Europees semester en de toevoeging van sociale indicatoren via een scorebord 
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(in de MIP) om werkgelegenheids- en sociaal beleid beter op elkaar te kunnen afstemmen. 

Vooral van dit laatste werd initieel zeer veel verwacht en het was uitkijken naar de 

wisselwerking tussen dit en de andere coördinatiesystemen. Toen het uiteindelijke plan werd 

bekend gemaakt, was de euforie al wat getemperd. De sociale aanbevelingen zouden volgens 

Philippe Lambert (Europarlementslid voor de Groenen) snel in contradictie komen met de 

aanbevelingen die de Commissie doet om budgettair evenwicht te bereiken: flexibiliteit op de 

arbeidsmarkt introduceren en de macht van sociale partners verminderen (Euractiv, 13 mei 

2014). De reacties na de eerste werking van de scoreborden waren later ook zeer koel 

(Euractiv, 3 juli 2014). De scoreborden zouden zich focussen op data van twee jaar geleden, 

terwijl besparingen een onmiddellijk effect hebben. ETUC hekelde het feit dat de 

aanbevelingen zouden leiden tot het laag houden van lonen en het in stand houden van 

ongelijkheden. Van een geloofwaardig en sterk tegengewicht voor de economische pijlers, 

kan dan ook nog niet worden gesproken. In dit licht rond ik deze discussie graag af met 

onderstaande quote: 

“Het is, als je achterover gaat liggen en erover nadenkt, volkomen krankzinnig. De 

natiestaten gaan door privatiseringen, afbraak van de sociale zekerheid en het 

terugtrekken van essentiële overheidstaken over tot een systematische afbouw van de rol 

van de staat, maar daar waar de natiestaten redelijkerwijs aan opbouw zouden moeten 

doen, in de Europese Gemeenschap, daar spelen ze de sterke staat. ‘Minder staat’ zou 

meer Europa moeten betekenen en niet het kapotmaken van beide: staat en Europa.” 

(Robert Menasse – De Europese Koerier) 
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VI – CONCLUSIE 
 

Deze Masterproef had tot doel de impact na te gaan van het vernieuwd economisch 

bestuur op de nationale budgetcompositie, dat sinds 2010 stapsgewijs werd geïntroduceerd. 

Deze wijzigingen maakten bij vele observatoren angst en woede los, hand in hand met een 

sterk déjà-vu gevoel. Tien jaar daarvoor, immers, boezemden de regels van het Stabiliteits- en 

Groeipact dezelfde vrees in. Nu lidstaten geen monetair beleid meer hadden om hun 

economie te stimuleren, en het budgettaire aspect van de zaak onder impuls van Europese 

regels stond, zou de manoeuvreerruimte dichtslibben. Sociaal beleid, wat een steeds 

belangrijker component van de totale uitgaven uitmaakt, zou ongetwijfeld op de schop gaan. 

Wat weinigen toen echter verwachtten, was dat de welvaartstaat heel goed stand hield in het 

licht van EMU en deze regels. Sociale uitgaven bleven constant en breidden zelfs uit; de 

theorie van de new politics of the welfare state bood hiervoor een zeer aannemelijke 

verklaring.  

Toch werden een aantal hypothesen geformuleerd die afbraak van sociale stelsels 

voorspelden. Een daarvan was de directe aanleiding voor deze Masterproef, namelijk dat 

hervormingen wel doorgedrukt kunnen worden als ze ingebed zijn in een sterk legaal kader. 

De originele regels van het SGP waren dit klaarblijkelijk niet, aangezien lidstaten sinds 2000 

de consolidatie-inspanning na toetreding tot de monetaire unie vrijwel stopzetten. Enkele 

grote en/of Mediterrane landen gingen zelfs opnieuw in het rood, hetgene een politieke hetze 

veroorzaakte en uiteindelijk een hervorming van de regels. Dit alles bij de eerste echte test 

van het Pact, wat de geloofwaardigheid verder onderdrukte. Dit onderzoek ging na of de vele 

aanpassingen die aan dit economisch bestuur zijn gebeurd, nu wel het legale kader aanreiken, 

die hervormingen (in sociaal beleid) vergemakkelijkt. 

Het antwoord is bevestigend. Uit de nationale stabiliteitsprogramma’s werd 

geconstateerd dat de consolidatie-oefening bijna eenzijdig via uitgavenbeperking zal worden 

uitgevoerd. In de periode 2013-2018 dalen deze immers met 4,4%-punt, terwijl ontvangsten 

slechts licht dalen (-1%-punt). 82% van deze uitgavenbeperking is te vinden bij sociale 

uitgaven: 42% bij een vermindering in de totale bezoldiging van werknemers en 40% bij een 

daling van het aantal sociale transfers. Het kader van economisch bestuur dat werd aangepast 

blijkt een sterke en geloofwaardige factor te zijn, die noodzakelijke consolidatie afdwingt 

(getuige de uitgavenbeperking) en dit voornamelijk kan doen via het snijden in sociale 

uitgaven. Dit bevestigt de hypothese van Pierson (2001) dat hervormingen wel doorgevoerd 

kunnen worden als ze voorgesteld worden als legaal verplicht.  
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Deze Masterproef kaderde in een groter geheel van transformaties die aan de gang zijn 

tussen het Europese en nationale niveau. In een situatie waar gemeenschappelijke regels (via 

positieve integratie) onmogelijk blijken, de Open Coördinatiemethode onvoldoende 

dwingend is en het Hof van Justitie een steeds grotere rol gaat spelen in politieke kwesties, 

valt een grote eer te beurt aan regels inzake economisch bestuur. De determinerende impact 

die deze (kunnen) hebben is in dit opzicht sterk van belang: hoe deze beleidslaag er uit ziet, 

kan zo immers een grote impact hebben op toekomstig nationaal beleid. Deze Masterproef 

concludeert dat die impact allerminst onderschat kan worden, dat Europa duidelijke lijnen 

trekt waarbinnen lidstaten opereren en dat het meer en meer een illusie is te denken dat 

nationale beleidsmakers over totale controle van hun welvaartstaat genieten.  

 

Er zijn echter een aantal tekortkomingen in deze Masterproef, die een aanzet tot verder 

onderzoek kunnen zijn. Een piste die, bijvoorbeeld, niet in beschouwing werd genomen, is dat 

de mate van Europese inmenging sterk afhankelijk is van de budgettaire prestaties van het 

land (De la Parra, 2013). Zo zou er minder en minder manoeuvreerruimte komen naarmate 

een land bepaalde drempels overschrijdt en zo in een aanpassingsprocedure (zoals de EDP) 

terechtkomt. Dit zou kunnen verklaren waarom de aanpassingen sterker naar voor komen bij 

Ierland en de Mediterrane landen, dan bijvoorbeeld bij Duitsland. 

Een andere tekortkoming die dit onderzoek zou verbeteren, is het toevoegen van een 

counterfactual. Hoe reageren immers die landen, die niet onder het economisch bestuur van 

Europa staan, maar die zich toch in een gelijkaardige situatie bevonden anno 2009? Het is 

echter niet evident hier voorbeelden te vinden. IJsland is een extreme case, gezien het land 

een van de ergste financiële crises ter wereld doormaakte en met evenveel interne als externe 

factoren had af te rekenen (Der Spiegel, 10 januari 2014). Noorwegen profiteert van de 

permanente invloed van gigantische olieopbrengsten. In ieder geval is elke analyse van een 

land dat niet onder invloed staat van de ECB een extra complexiteit, aangezien hun eigen 

centrale bank telkens een determinerende invloed kan spelen in het economisch beleid (zoals 

bv. in Zwitserland). Landen die in de wachtkamer voor de euro zitten/zaten zijn iets beter 

behandelbaar, gezien zij hun monetair beleid afstemmen op de euro. Hoewel de meeste van 

hen het TSCG ondertekenden, zijn zij hier niet legaal toe gebonden. Toch moeten ook zij 

jaarlijks convergentieprogramma’s indienen tijdens het Europees semester, waardoor ze 

tevens deels van het economisch bestuur voelen.  

Ten derde wijzen we er nogmaals op dat deze analyse gebaseerd is op cijfers en grafieken, 

en er een gedetailleerd onderzoek van de nationale hervormingsplannen nodig is om de 
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bijhorende maatregelen tekstueel te gaan benaderen. Dit kan een beter beeld scheppen 

m.b.t. de richting waarin sommige hervormingen gaan (die misschien niet budgettair vertaald 

kunnen worden) en is een nuttige aanvulling aan onze budgettaire gegevens.  

Ten slotte zijn ook verdere pistes uit de new politics of the welfare state niet uitgeput. In 

de literatuurstudie wezen we er al op dat er verschillende stromingen waren die trachten te 

verklaren waarom landen toch onpopulaire beslissingen nemen. Wij onderzochten hier de 

neo-functionalistische piste, maar de resultaten uit dit onderzoek kunnen zeker met andere 

data vergeleken worden (bv. de aanwezigheid van linkse partijen of de politieke structuren in 

de EU-28). 
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Bijlage A: Europees Semester



 

1 
 

Bijlage B: Compositie budgettaire- en structurele balans 

 

Land

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

België 0,2 1,4 1,8 1,7 1,7 #N/B 52 51,1 51,3 51,7 52,3 #N/B 54,6 53,3 52,8 52,2 51,8 #N/B

Duitsland 0,4 1,8 2 1,4 1,4 1,4 44,7 44,5 44 44 44 44 44,7 44,5 44 44 44 43,5

Finland -1,4 0,5 1,4 1,8 1,5 1,4 56 56,4 56,8 57 57,3 57,4 58 58,4 57,9 57,6 57,3 57,2

Frankrijk 0,2 1 1,7 2,25 2,25 #N/B 52,8 52,9 52,6 52,4 52,2 #N/B 57,1 56,6 55,6 54,5 53,3 #N/B

Griekenland -3,9 -0,6 2,9 3,7 3,5 #N/B 44 44,6 43,2 42,4 42,2 #N/B 47,2 47,4 46,4 45 43,8 #N/B

Ierland -0,3 2,1 2,7 3 3,5 3,5 35,9 36,2 36,3 35,7 35,2 35 43,1 41 39,3 37,9 36,3 35

Italië -1,9 0,8 1,3 1,6 1,8 1,9 47,7 47,9 47,8 47,5 47,2 46,9 50,8 50,6 49,9 49 48,1 47,3

Luxemburg 2,2 3,2 3,2 3,5 3,6 3,7 43,3 42,2 41,4 41,2 41,1 41 43,3 42,1 41,9 41 40,3 39,5

Nederland -0,8 0,75 1,25 1,6 1,6 #N/B 47,3 47,4 47,7 46,7 46,5 #N/B 49,8 50,3 50 48,7 48 #N/B

Oostenrijk 0,4 1,7 1,7 1,9 1,9 1,8 49,7 49,7 49,3 49,3 49,1 49 51,2 52,4 50,7 50 49,7 49,4

Portugal -1,4 1,2 1,5 1,7 1,8 1,8 43,7 43,2 43,3 43,3 43,1 43 48,6 47,1 45,8 44,8 43,8 43,1

Spanje -1,2 1,2 1,8 2,3 3 #N/B 37,8 38,5 38,8 38,9 39 #N/B 44,9 44 43 41,7 40,1 #N/B

BBP-groei Ontvangsten Uitgaven

Land

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

België -2,6 -2,1 -1,4 -0,4 0,6 #N/B 3,2 3,1 3 2,9 2,8 #N/B 0,6 0,3 0 0 0 #N/B

Duitsland 0 0 0 0 0,5 0,5 2,2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0

Finland -2 -2 -1,1 -0,5 0 0,3 1 1 1,1 1,2 1,4 1,5 0 0,1 0,1 0 0 0

Frankrijk -4,3 -3,8 -3 -2,2 -1,3 #N/B 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 #N/B 0 0 -0,1 -0,1 0 #N/B

Griekenland -3,2 -2,9 -2,1 -0,7 -0,7 #N/B 4 4,5 5,1 5,2 5,2 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B

Ierland -7,2 -4,8 -3 -2,2 -1,2 0 4,7 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 -0,4 0,2 -0,1 -0,1 0 0

Italië -3 -2,6 -2 -1,5 -0,9 -0,3 5,3 5,2 5 5,1 4,9 4,8 0,2 0 -0,1 0 0 0

Luxemburg 0,1 0,1 -0,5 0,2 0,8 1,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B

Nederland -2,5 -2,9 -2,1 -1,9 -1,4 #N/B 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 #N/B 0,6 0 0 0 0 #N/B

Oostenrijk -1,5 -2,7 -1,4 -0,7 -0,6 -0,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 0,1 -1,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1

Portugal -4,9 -3,9 -2,5 -1,5 -0,7 -0,1 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 4,2 0,3 0 0 0 0 0

Spanje -7,1 -5,5 -4,2 -2,8 -1,1 #N/B 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 #N/B -0,5 -0,2 0 0 0 #N/B

Eenmalige maatregelenRentelastenWerkelijk vorderingensaldo
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Land

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

België -1,3 -1 -0,7 -0,4 -0,2 #N/B -1,3 -1,1 -0,7 0 0,8 #N/B

Duitsland -0,7 -0,5 0 0 0 0 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Finland -1,6 -1,4 -1,1 -0,4 -0,1 0 -0,4 -0,6 0 -0,1 0,1 0,3

Frankrijk -1,4 -1,7 -1,6 -1,3 -0,9 #N/B -2,9 -2,1 -1,4 -0,9 -0,3 #N/B

Griekenland #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B -6,7 2,8 0,9 #N/B #N/B #N/B

Ierland -0,6 -0,3 -0,1 -0,1 0 0 -6,6 -4,5 -2,9 -2,2 -1,2 0

Italië -2,5 -2 -1,5 -0,9 -0,3 -0,3 -0,6 -0,6 -0,3 0 0 0

Luxemburg -1,7 -1,2 -0,7 -0,3 0,3 0,9 1,7 1,3 0,2 0,5 0,5 0,6

Nederland -2,1 -1,7 -1,3 -0,8 -0,4 #N/B -0,5 -1,2 -0,8 -1,1 -1 #N/B

Oostenrijk -0,5 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -1 -2,3 -1,2 -0,5 -0,5 -0,4

Portugal -2,9 -1,9 -1,3 -0,7 -0,2 0,2 -2,3 -2 -1,2 -0,8 -0,5 -0,3

Spanje -4,6 -4 -3,2 -2,3 -1,2 #N/B -2,5 -1,5 -1 -0,5 0,1 #N/B

Cyclisch gecorrigeerd vorderingensaldoCyclische component van de begroting

Land

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

België 1,9 2 2,2 2,9 3,6 #N/B -1,9 -1,4 -0,7 0 0,7 #N/B

Duitsland 3 2,5 2 2 2 2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Finland 0,5 0,4 1 1,1 1,6 1,8 -0,4 -0,7 -0,1 -0,1 0,1 0,3

Frankrijk -0,5 0,3 1,1 1,7 2,4 #N/B -2,9 -2,1 -1,2 -0,8 -0,3 #N/B

Griekenland #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 2 1 0,4 #N/B #N/B #N/B

Ierland -1,9 0,2 1,9 2,7 3,7 4,8 -6,2 -4,7 -2,8 -2,1 -1,2 0

Italië 4,7 4,6 4,8 5,1 4,9 4,7 -0,8 -0,6 -0,1 0 0 0

Luxemburg 2,2 1,8 0,7 1 1 1,1 1,7 1,3 0,2 0,5 0,5 0,6

Nederland 1,3 -0,9 -0,5 1 1,1 #N/B -1,1 -1,2 -0,8 -1,1 -1 #N/B

Oostenrijk 1,6 0,3 1,4 2 2 2,1 -1,1 -1 -0,9 -0,4 -0,4 -0,3

Portugal 2 2,3 3,1 3,4 3,6 3,9 -2,6 -2 -1,2 -0,8 -0,5 -0,3

Spanje 0,9 2 2,6 3,2 3,8 #N/B -2 -1,3 -1 -0,5 -0,1 #N/B

Structureel saldoCyclisch gecorrigeerd primair saldo
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Bijlage C: Uitgavencompositie 

 

 

Land

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

België 54,6 53,3 52,8 52,2 51,8 #N/B 16,8 16,3 16 15,7 15,3 #N/B 12,9 12,7 #N/B #N/B #N/B #N/B

Duitsland 44,7 44,5 44 44 44 43,5 12,5 12,5 12,5 12,5 11,5 11,5 7,6 7,5 7,5 7,5 7 7

Finland 58 58,4 57,9 57,6 57,3 57,2 26,9 26,7 26,5 26,2 25,9 25,7 14,7 14,4 14,1 13,8 13,6 13,4

Frankrijk 57,1 56,6 55,6 54,5 53,3 #N/B 19 18,7 18,4 17,8 17,4 #N/B 13,3 13,2 12,9 12,5 12,2 #N/B

Griekenland 47,2 47,4 46,4 45 43,8 #N/B 16,5 16,2 15,2 14,5 14,2 #N/B 12 11,7 11,1 10,5 10,1 #N/B

Ierland 43,1 41 39,3 37,9 36,3 35 16,3 15,8 15 14,5 14 13,4 11,2 10,9 10,3 9,9 9,4 9

Italië 50,8 50,6 49,9 49 48,1 47,3 16,1 15,7 15,3 14,9 14,6 14,3 10,5 10,3 10 9,7 9,4 9,1

Luxemburg 43,3 42,1 41,9 41 40,3 39,5 12,1 11,8 11,7 11,5 11,3 11 8,3 8,2 8,1 7,9 7,8 7,6

Nederland 49,8 50,3 50 48,7 48 #N/B 17,1 16,5 16,4 15,8 15,4 #N/B 9,7 9,5 9,4 8,9 8,7 #N/B

Oostenrijk 51,2 52,4 50,7 50 49,7 49,4 13,8 13,7 13,5 13,4 13,3 13,2 9,4 9,3 9,2 9,1 9 9

Portugal 48,6 47,1 45,8 44,8 43,8 43,1 15,1 14,3 13,4 13,1 12,7 12,5 10,7 9,7 9,1 8,8 8,6 8,5

Spanje 44,9 44 43 41,7 40,1 #N/B 16,8 16,4 15,7 15 14,1 #N/B 11,3 11 10,6 10,1 9,5 #N/B

Uitgaven I Consumptieve bestedingen Ia Werknemers bezoldigingen

Land

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

België 3,6 3,6 #N/B #N/B #N/B #N/B 26,5 26,3 26,1 26 25,9 #N/B 2,3 2,2 2,1 2 1,9 #N/B

Duitsland 4,9 5 5 5 4,5 4,5 24,3 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Finland 12,2 12,3 12,3 12,4 12,3 12,3 22,6 23,1 23 23,1 23,2 23,3 2,1 2,3 2,2 2,1 2 1,9

Frankrijk 5,7 5,5 5,5 5,3 5,2 #N/B 26,3 26,2 25,8 25,5 25,1 #N/B 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 #N/B

Griekenland 4,5 4,5 4,1 4 4,1 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B

Ierland 5,1 4,9 4,7 4,6 4,6 4,4 17,4 16,6 15,5 14,8 13,9 13,3 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B

Italië 5,6 5,4 5,3 5,2 5,2 5,2 23,3 23,5 23,4 23,1 23 22,8 1 1 1 0,9 0,9 0,9

Luxemburg 3,8 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 20,9 20,5 20 19,7 19,5 19,1 1 1 1 0,9 0,9 0

Nederland 7,4 7 7 6,9 6,7 #N/B 24,6 24,9 25,2 24,2 24 #N/B 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 #N/B

Oostenrijk 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 25,4 25,3 25,2 25 25 24,9 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3

Portugal 4,4 4,6 4,3 4,3 4,1 4 23,4 22,9 22,4 22 21,6 21,2 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B

Spanje 5,5 5,4 5,1 4,9 4,6 #N/B 19,3 19,2 18,8 18,4 17,8 #N/B 2,9 2,6 2,4 2,2 1,9 #N/B

Ib Intermediaire consumptie Werkloosheidsuitkeringen (als deel van II)II Sociale transfers
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Land

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

België #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 3,2 3,1 3 2,9 2,8 #N/B

Duitsland 8,2 8,5 8,5 8,5 8,5 9 16,1 16 16 16 15,5 15,5 2,2 2 2 2 2 2

Finland 2,8 2,9 2,9 3 3 3,1 19,7 20,2 20 20,1 20,1 20,2 1 1 1,1 1,2 1,4 1,5

Frankrijk 6 6 6 5,9 5,8 #N/B 20,3 20,2 19,8 19,6 19,3 #N/B 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 #N/B

Griekenland #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 21 20,9 20,3 19,6 19 #N/B 4 4,5 5,1 5,2 5,2 #N/B

Ierland 2,8 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 14,7 13,9 13,1 12,4 11,5 11,1 4,7 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8

Italië 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 20,5 20,7 20,6 20,4 20,3 20,1 5,3 5,2 5 5,1 4,9 4,8

Luxemburg 5 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7 15,8 15,6 15,3 15 14,8 14,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5

Nederland #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 #N/B

Oostenrijk #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5

Portugal #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 4,2

Spanje #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 #N/B

Iic Transfers andere dan in kind IntrestlastenIib Transfers in kind

Land

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

België 2,6 2,3 2,4 2,4 2,4 #N/B 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 #N/B

Duitsland 0,9 1 1 1 1 1 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Finland 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4

Frankrijk 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 #N/B 3,2 3,1 2,8 2,7 2,6 #N/B

Griekenland 0,3 0,8 0,7 0,7 0,6 #N/B 2,1 2,6 2,5 2,5 2,3 #N/B

Ierland 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3

Italië 1,1 1,1 1 1 0,9 0,9 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4

Luxemburg 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 3,1 3,1 3,5 3,2 3,1 3,1

Nederland 1,3 1,3 1,2 1 1,1 #N/B 3,2 3,3 3,2 2,9 2,8 #N/B

Oostenrijk 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 1 1 1 1 0,9 0,9

Portugal 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6

Spanje 1 1,2 1,1 1,1 1 #N/B 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 #N/B

Bruto inv in vaste activaSubsidies
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Land

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

België #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 3,9 3,7 3,8 3,7 3,7 #N/B

Duitsland #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 3,2 3 3 3 3 3

Finland 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,1 3 3 2,9 2,8 2,8

Frankrijk 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 #N/B 4,1 4,1 4 3,9 3,6 #N/B

Griekenland 1,7 1,3 1,2 1,3 1,3 #N/B 1,6 1,2 1,5 1,3 1,3 #N/B

Ierland 1,2 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,9 0,9 1,1 1,1 1 1

Italië 1 1,2 1,3 1,2 1 0,9 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2

Luxemburg 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 3,8 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1

Nederland 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 #N/B 1,5 2,3 2,1 2,7 2,5 #N/B

Oostenrijk 2,8 3,6 2,5 2,3 2,3 2,4 2,3 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7

Portugal #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 3,6 3,1 3,2 2,9 3 3

Spanje 1 0,5 0,5 0,4 0,4 #N/B 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 #N/B

AndereKapitaaltransfers


