De eurocrisis
De eurocrisis verwijst naar problemen in de eurozone, vooral in de Zuid-Europese eurolanden. De eurocrisis brak uit in 2009
nadat bleek dat Griekenland financieel in slechte papieren zat. Beleggers meenden dat Griekenland niet in staat zou zijn om
haar leningen terug te betalen. Door dit dalend vertrouwen kwam Griekenland in nog slechtere papieren terecht. Het Griekse
probleem werd al snel een Europees probleem toen ook Ierland, Portugal, Spanje, Italië en Cyprus aan de alarmbel trokken.

Wat is de oorzaak van de eurocrisis?
1. Externe oorzaken
De aanslagen van 11 september 2001 en het uiteenspatten van de ‘internetzeepbel’
in datzelfde jaar worden vaak gezien als eerste oorzaak van de financiële crisis. Om
een recessie te voorkomen verlaagde de centrale bank van de VS (FED) de rente
(tot 1% in 2004). Daardoor konden bedrijven en particulieren makkelijk en goedkoop geld lenen en werd er sterk geïnvesteerd in de Amerikaanse huizenmarkt. In
een soort van euforie namen de financiële markten erg grote risico’s en toen veel
Amerikanen hun lening niet meer konden afbetalen op het moment dat de Amerikaanse economie begon te haperen, kwamen de banken in 2007 in grote moeilijkheden.

Door de verbondenheid tussen de internationale financiële markten kwamen in 2008 ook de Europese banken in gevaar. In veel EU landen moest
de regering de banken financieel bijspringen om een faillissement te
voorkomen: ze gingen zelf leningen aan, om de banken uit de problemen
te helpen en het spaargeld van hun burgers te garanderen.
In oktober 2008 beslissen de Europese landen om de problemen samen
aan te pakken.
De moeilijke papieren waarin de banken terecht kwamen, deden de aandelenkoersen op de
beurs kelderen. Daardoor leenden de banken minder makkelijk geld aan bedrijven en aan elkaar, en daalde het consumentenvertrouwen. Hierdoor viel de economie stil en kwamen we in
een recessie terecht. De financiële crisis trok de bedrijfswereld en de hele economie mee in
haar val en werd een economische crisis, die door de globalisering een wereldwijde crisis werd.

De recessie en de redding van de banken leidde in heel wat eurolanden tot grote begrotingstekorten (meer uitgaven dan inkomsten) en het oplopen van de staatsschuld. Vooral
landen in Zuid-Europa en Ierland kregen daardoor grote financiële problemen.
De EU probeerde de crisis te bezweren door drastisch te bezuinigen. Sommige landen probeerden hun huishouding weer op orde te krijgen met financiële steun van buitenaf en zo
het vertrouwen in de euro te herstellen.
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2. Interne oorzaken
Naast de wereldwijde financiële en economische crisis werd de eurocrisis ook veroorzaakt door fouten in de euro zelf.
De euro moest het pronkstuk worden van de Economische en Monetaire Unie. Een monetaire unie (één munt) was er, maar
een echte economische unie ontbrak. In een economische unie zijn de nationale economieën homogeen, gelijkaardig zeg
maar. In de EU zijn er echter grote verschillen in economische groei, productiviteit en loonkosten, vooral tussen het armere
zuiden en het meer welvarende noorden van Europa. Bovendien zijn de landen onderling niet flexibel genoeg om die verschillen op te vangen: er is te weinig mobiliteit van werknemers en kapitaal tussen de EU-landen, vaak door de taalbarrières en
verschillende nationale wetgeving.
Daarnaast zijn er geen organen die controleren of de eurolanden zich aan de regels van de monetaire unie houden. Die regels
geven aan of de economie van de eurolanden gezond is en worden de ‘convergentiecriteria’ genoemd.
“Ik ben ervan overtuigd dat de euro ons zal verplichten om een reeks economische instrumenten te ontwikkelen. Momenteel is dat politiek onhaalbaar.
Maar op een dag komt er een crisis en zullen er bijkomende instrumenten ontwikkeld worden.”
Romano Prodi, toenmalig voorzitter van de Europese
Commissie (2001).

Al van bij de start van de euro voldeden enkele landen –
waaronder België en Griekenland – niet aan alle voorwaarden. In de hele periode tot aan de eurocrisis zou ook
geen enkel jaar voorbijgaan waarin alle landen aan al hun
voorwaarden voldeden. Maar de euro had in de beginjaren het vertrouwen van de economie en van de beleggers
mee.

De convergentiecriteria zijn:


prijsstabiliteit: de inflatie mag maximum 1,5% hoger liggen
dan die van de 3 lidstaten die het voorafgaande jaar de beste
resultaten voorlegden.



laag begrotingstekort: maximaal 3% van het BBP (Bruto Binnenlands Product).



beperkte overheidsschuld: maximaal 60% van het BBP.



lage langetermijnrente



stabiele nationale munt

België kan niet ontbreken
Hoewel België, met een staatsschuld van bijna 100%, in 1999 niet
voldeed aan de criteria, was het ondenkbaar dat het land met de
belangrijkste EU-instellingen geen deel zou uitmaken van de
eurozone. Bovendien ging het op dat moment economisch zeer
goed in Europa. Men ging er toen van uit dat dit probleem zichzelf wel zou oplossen.

Staatsschuld in 2001, een jaar voor de uitgifte van euromunten en bankbiljetten. Eén
van de convergentiecriteria is dat de staatsschuld maximum 60% van het BNP mag
bedragen. In 2001 voldeden Griekenland, België en Italië duidelijk niet aan deze
voorwaarde.
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1. De Griekse crisis
In 2009 bleek dat Griekenland in slechte papieren zat. De
nieuwe regering onthulde dat Griekenland jarenlang veel te
rooskleurige cijfers had bekend gemaakt en dat de financiële situatie van Griekenland onrustwekkend was. Daardoor daalde het vertrouwen in Griekenland op de financiële
markten snel. De rente die het land moest betalen liep op tot boven de 10 procent.
Daardoor kon Griekenland nog moeilijk nieuwe leningen aangaan en werd het duidelijk
dat het land hulp nodig had om een faillissement te vermijden.

2. De eurocrisis
Toen eind 2009 Griekenland in zwaar weer terechtkwam, daalde ook het vertrouwen van de beleggers in de andere eurolanden. Vele landen hadden hun banken gered met staatsgeld, wat hun begrotingstekort en ook hun staatsschuld nog meer de
hoogte had ingejaagd. De convergentiecriteria, die vastgelegd waren binnen het Groei- en Stabiliteitspact, werden niet gerespecteerd, wat de stabiliteit van de euro in vraag stelde.
De eurozone
De ‘eurozone’ bestaat uit de EU-lidstaten die met de euro betalen. Momenteel zijn dat er 19: België,
Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland, Griekenland, Spanje, Malta, Portugal,
Oostenrijk, Finland, Slovenië, Cyprus, Slowakije, Estland, Letland en Litouwen.
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De eerste landen die in de problemen kwamen waren Ierland, Spanje, Portugal, en later ook
Italië. De reactie van de eurogroep op de Griekse crisis was bepalend voor de houding van de
financiële markten t.a.v. deze landen. Daar komt bij dat heel wat Europese banken, die al verzwakt waren door de financiële crisis, met Grieks papier in hun portefeuille zaten. Een Europese oplossing voor de Griekse crisis was dus in het belang van alle eurolanden.
Omdat Griekenland in het vizier van de financiële markten kwam door haar hoge schulden en buitensporige uitgaven, lag de
focus van het reddingsplan van de EU aanvankelijk op besparen (austerity). De Grieken moesten in ruil voor financiële steun:
snoeien in de overheidsuitgaven, hogere belastingen betalen, en overheidsbedrijven privatiseren.
Door te saneren hoopte men het vertrouwen van de financiële markten en de consumenten terug te winnen. Maar de maatregelen leidden tot groot protest van de bevolking en dus politieke onrust. De EU bleef echter het belang van saneringen benadrukken.
De besparingen en onrust deden heel wat politieke koppen rollen in Europese landen. De bevolking voelde zich slachtoffer van
het wanbeleid van de banken en de politiek. Almaar meer stemmen riepen op tot meer aandacht voor investeringen en groei.
De afgelopen jaren werkt de Europese Unie daarom aan strengere spelregels voor de eurolanden (begrotingsunie), strengere
controle op de banken (bankenunie) en investeringen in economische groei (een sterkere economische unie).

Uit de pers

De trojka bestaat uit de Europese Commissie, de
Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zij volgen op of Griekenland voldoet aan de voorwaarden voor de financiële steun
die ze kregen.
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EU–maatregelen om de crisis te bestrijden
Overal in de EU probeerden de landen hun huishoudboekje weer op orde te krijgen door drastisch te bezuinigen en in sommige gevallen met financiële steun van buitenaf. Maar de aanhoudende crisis dwong de EU ook tot structurele maatregelen. Wat
voorheen politiek ondenkbaar was, krijgt nu vorm: maatregelen die langzaamaan leiden naar een echte politieke unie.
Doorheen de eurocrisis nam de Europese Unie diverse maatregelen om de crisis te bestrijden. De maatregelen
volgden elkaar in snel tempo op. In 2012 lanceerde de Europese Commissie een blauwdruk voor ‘Een hechte Economische en Monetaire Unie’, om alle maatregelen te stroomlijnen en om op lange termijn een consistent beleid
te voeren. De blauwdruk schetst hoe de EMU de komende jaren nog kan versterkt worden en hoe de genomen
maatregelen kunnen evolueren naar een bankenunie, een begrotingsunie en een hechtere economische unie.

1. Een bankenunie
De bankenunie moet de banken veiliger en betrouwbaarder maken en financiële stabiliteit garanderen. Het bestaat uit:
 Dezelfde regels voor alle banken: Een voorbeeld hiervan is de limiet op bankiersbonussen:
de bonus van bankiers mag maximaal één keer het jaarsalaris bedragen.
 Bankentoezicht: De financiële crisis toonde aan dat het toezicht op de banken en de financiële wereld bij uitbreiding, tekort schoot. Nu controleert de Europese Centrale Bank (met
het SSM) de grootste Europese banken.
 Potje breken = potje betalen: De banken moeten zelf opdraaien voor de kosten als één van
hen in moeilijkheden komt. Daarvoor legt de financiële wereld zelf een fonds aan (SRM).
Mensen met een bankrekening zijn bovendien tot 100.00€ beschermd als een bank omvalt.
 Steun aan landen in nood. Het Permanent Europees noodfonds (ESM) leent geld aan eurolanden met financiële problemen
om de financiële stabiliteit in Europa te garanderen. Geld uit dit fonds is verbonden aan strikte voorwaarden en kan enkel
worden ingezet als de stabiliteit van de hele eurozone in gevaar is. Het fonds gaf leningen aan Spanje, Cyprus en Griekenland.
Alle landen die de euro invoerden, doen mee aan de bankenunie. EU-landen die geen lid zijn van de muntunie mogen ook deelnemen aan de bankenunie.

Maximum op bonussen bankiers
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2. Een begrotingsunie
In een begrotingsunie stellen de landen samen een gemeenschappelijke begroting op, die opgevolgd wordt door een controleorgaan. Zo ver gaan de afspraken nog niet in de EU. Toch werden er de afgelopen jaren afspraken gemaakt die in die richting
gaan. We zetten ze op een rijtje:
 In 1997 spraken de staats- en regeringsleiders in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) af dat ze ook na de invoering van de
euro de convergentiecriteria zouden blijven respecteren.
 In 2011 werd het Stabiliteits- en Groeipact versterkt met het Sixpack: zes maatregelen om het SGP strikter, maar ook flexibeler toe te passen. Strikter: er wordt streng toegezien op de lidstaten die zich niet aan de afgesproken begrotingsregels
houden en volgen er automatische sancties. Flexibeler: er wordt meer rekening gehouden met de specifieke economische
situatie van elk land.
 In 2012 werd het Begrotingspact (of ‘Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en
Bestuur in de EMU’) ondertekend. Het pact bevat regels waar nationale begrotingen moeten aan voldoen. Het moet dus begrotingsdiscipline bij de lidstaten
afdwingen en de financiële markten zekerheid bieden.
 In 2013 werd het SGP versterkt met het Two Pack. De Commissie beoordeelt
de begroting van elk eurozoneland vooraleer het nationale parlement het kan
goedkeuren. Daarnaast wordt het toezicht versterkt op landen met financiële
problemen.

In het voorjaar van 2016 bleek het begrotingstekort in België 6,2% te zijn (max. is 3%).

3. Een economische unie
Naast een reeks crisismaatregelen wil de Unie ook maatregelen treffen om de economische groei aan te wakkeren. Dat wil ze
doen door de economische besluitvorming beter te coördineren.
Met Europa2020 wil de Unie investeren in economische groei en nieuwe banen. De hoeksteen van de
Europa2020 strategie is het Europees semester, een jaarlijkse cyclus van economische beleidscoördinatie.
Bij de start van het Europees semester (in de maand november) maakt de Commissie de balans op
van de economische en financiële situatie van elke EU-lidstaat. De EU bespreekt deze balans daarna
uitvoerig met het land in kwestie.
In mei-juni doet de Commissie aanbevelingen voor het economisch beleid en de begroting van elk
land. Die aanbevelingen hebben de bedoeling economische groei en banen te creëren door investeringen in onderzoek en ontwikkeling, in onderwijs en opleiding, sociale projecten, enz.
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De euro afschaffen, een goed idee?
Nee, helemaal niet













De euro werd ingevoerd met de bedoeling de handelsbarrières tussen de Europese landen af te bouwen en zo de handel vlotter te laten verlopen. De
euro behouden is dus noodzakelijk voor de handel
en dus de economie in zijn geheel.
De euro bevatte een aantal fouten, maar met de
nieuwe maatregelen is de eurozone sterker dan
voorheen en met een betere controle moeten we
een nieuwe eurocrisis kunnen vermijden.
De euro heeft nog steeds het potentieel om een rol
van betekenis te spelen in de wereld. Bovendien
staan we samen sterker: de euro kan een goed tegengewicht bieden aan de Amerikaanse dollar en
de Chinese Yen.
We zijn al veel te ver in onze samenwerking, we
kunnen niet meer terug. Of zoals Hendrik Vos het
stelt: we zijn als eieren door elkaar geklutst en het
is nu heel moeilijk om dit terug te ontklutsen.
Burgers kunnen in de hele eurozone met de euro
betalen: we moeten m.a.w. geen geld meer wisselen, noch wisselkoerskosten betalen als we naar
andere eurolanden reizen.
De euro creëert een Europees gevoel van eenheid
en verbondenheid.

Ja, zeker









Baas over eigen munt! Als we terug met eigen munt
betalen, kunnen we bijvoorbeeld in tijden van economische crisis de munt devalueren. Daardoor worden
producten goedkoper, wat goed is voor onze export.
Nu is het de Europese Centrale Bank die hierover beslist, niet elk euroland voor zich.
Onze economieën zijn niet gelijkaardig: er is een ongelijke economische groei tussen de landen en er zijn
grote verschillen in productiviteit en loonkosten. Kortom, er is een grote kloof tussen het armere zuiden en
een meer welvarende kern en het noorden van Europa. Het is zeer moeilijk om dan een gemeenschappelijke munt te hebben.
De landen binnen de eurozone zijn niet flexibel genoeg om de impact van het beleid van de Europese
Centrale Bank op de verschillende landen op te vangen. In Europa is er immers té weinig mobiliteit van
arbeid en kapitaal, zijn er té grote taalbarrières en té
veel verschillende nationale reglementeringen en wetgeving.
Een nationale munt zorgt terug voor een nationaal
gevoel.

Hierover wil ik meer weten
De Economische en de Monetaire Unie (EMU) en de euro, een brochure van de Europese Commissie.
Overzicht van de Economische en Monetaire Unie op Europa Nu.
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