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EMU na 2012:

Zuid-Europa en Ierland
op de lange weg naar
houdbare overheidsfinanciën
De afgelopen twee jaar leeft rondom bijeenkomsten van
Europese regeringsleiders telkens de hoop dat de Europese
schuldenproblematiek voorgoed wordt opgelost. Steevast
volgt teleurstelling. Toch is het niet vreemd dat de crisis niet
op korte termijn, laat staan in één klap, kan worden opgelost.

Deze crisis draait om het risico van wanbetaling door
overheden op de staatsschuld. De door collegaoverheden, het IMF en de ECB geboden hulp is gericht
op het minimaliseren van dergelijke wanbetaling.
Daardoor wordt de schuldenlast van de overheid in
beginsel niet verlaagd. Met de financiële steun wordt
tijd gekocht om het huishoudboekje van de overheid
op orde te maken en de economie te versterken. Door
de slechte uitgangspositie van de overheidsfinanciën is
dit echter niet in een korte periode te realiseren. Zeker
niet omdat de bezuinigingen en lastenverzwaringen in
eerste instantie een negatief effect hebben op de
economische groei, wat de tekortreductie juist weer
tegenwerkt. Om de toekomstige verdiencapaciteit voor

het terugbetalen van de schuld te vergroten, moet een
aantal landen bovendien grote structurele hervormingen doorvoeren. De positieve effecten van zulke
hervormingen zullen pas in de loop der jaren zichtbaar
worden.
In het hoofdstuk 'Internationaal' van deze Visie op 2012
is geschetst wat er nodig is om de financiële markten te
kalmeren. Als we ervan uitgaan dat dit lukt en er dus
succesvol tijd wordt gekocht om de boel op orde te
krijgen, ligt de echte oplossing van de crisis in het goed
gebruik maken van deze tijd. Om de opgave helder te
krijgen schetsen wij voor de landen die onder druk
staan een mogelijk beeld van de financiële en economi-
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sche situatie tot en met 2015, gebaseerd op de
verwachtingen die het IMF in zijn World Economic
Outlook van oktober 2011 presenteerde.

Figuur 46: Overheidsfinanciën in 2007
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Figuur 47: Overheidsfinanciën in 2011
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De schuldenproblematiek
De huidige fase van de financiële crisis werd in
november 2009 ingeluid door de aankondiging van de
net verkozen Griekse regering dat het begrotingstekort
dat jaar geen 5,1%-BBP maar 12,7%-BBP zou bedragen.
De mededeling van de Grieken kwam op het moment
dat de economieën in het eurogebied net aan een
economisch herstel van de eerdere fase van de financiële crisis en de wereldwijde recessie waren begonnen.
Door die crisis, de daarop volgende recessie en het
overheidsingrijpen waren de overheidsfinanciën overal
sterk verslechterd (figuur 46 en 47). Het Griekse debacle
zorgde voor een verhoogde alertheid bij beleggers op
de financiële situatie van de andere overheden. Beleggers maken zich inmiddels om verschillende redenen
zorgen over de overheidsfinanciën van een aantal
Europese landen. De gemene deler is een hoge dan wel
een snel opgelopen staatsschuld. De achterliggende
oorzaak daarvan verschilt van land tot land echter sterk.
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Griekenland en Portugal hadden hun overheidsfinanciën al voor de crisis duidelijk niet op orde. Griekenland
had in 2007 al een hoge staatsschuld en een groot
begrotingstekort. Portugal begon de crisis met een voor
de eurozone gemiddelde schuldratio maar had op
Griekenland na het grootste tekort van het eurogebied.
Door de forse toename van het tekort is de schuld sinds
2007 bovendien fors gestegen. Beide landen hebben de
officiële cijfers daarnaast aanzienlijk aangepast,
waardoor de uitgangspositie zoals geschetst in figuur 46

veel slechter is dan in november 2009 nog werd gerapporteerd. Bezuinigingen en lastenverzwaringen hebben
bovendien voor een nieuwe recessie gezorgd. Daardoor
rust het verlagen van het begrotingstekort volledig op
die bezuinigingen en lastenverzwaringen; er is geen
steun in de rug in de vorm van een groeiende
economie. Dit maakt het op orde brengen van de
overheidsfinanciën een moeilijke en sociaal-economisch
pijnlijke aangelegenheid.
In tegenstelling tot Griekenland en Portugal hadden
Spanje en Ierland in 2007 en de jaren daarvoor juist een
overschot op de begroting en begonnen ze de crisis
met een lage staatsschuld. Het overschot op de begroting werd echter in belangrijke mate veroorzaakt door
hoge belastinginkomsten uit achteraf onhoudbare
niveaus van vastgoedprijzen en -productie. Door een
forse correctie van de bouwactiviteit en de vastgoedprijzen zijn beide landen in een langdurige recessie
beland en hebben de banken steun nodig om de grote
verliezen op hun vastgoedleningen op te vangen. De
op het oog gezonde uitgangspositie van de overheidsfinanciën is daardoor in korte tijd omgeslagen in grote
tekorten en in het geval van Ierland in een zeer hoge
schuld (figuur 46 en 47). De benodigde omschakeling
van een te groot geworden vastgoedsector naar andere
economische activiteiten bemoeilijkt bovendien het
economische herstel.
Italië had in 2007 een staatsschuld die als percentage
van het BBP bijna even hoog was als de Griekse. De
toename van de schuld als gevolg van de crisis bleef
echter beperkt, omdat Italië in 2009 nauwelijks maatregelen nam om de economie te ondersteunen en de
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Tabel 6: Aannames economische groei
%

1999-2008

2012

2013

2014

2015

België

2,2

1,5

1,7

1,8

1,8

Duitsland

2,0

1,4

1,9

2,1

2,1

Frankrijk

1,6

1,3

1,5

1,5

1,3

Griekenland

3,9

-2,0

1,5

2,3

3,0

Ierland

5,1

1,5

2,2

2,8

3,3

Italië

1,2

0,3

0,5

0,8

1,1

Nederland

2,4

1,3

1,5

1,6

1,8

Portugal

1,6

-1,8

1,2

2,5

2,2

Spanje

3,5

1,1

1,8

1,9

1,9

Bron: IMF

Figuur 48: De lange weg terug omhoog
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Een gemeenschappelijk probleem van de ZuidEuropese landen is een zwakke economische structuur
en de sinds eurodeelname verslechterde prijsconcurrentiepositie. Daardoor is er in die landen weinig
perspectief op hoge economische groei.
Terugkeer van economische groei …
Zoals uiteengezet in het hoofdstuk Internationaal van
deze Visie op 2012 zal de economische groei volgend
jaar in heel Europa zeer laag zijn. De wereldhandel biedt
een minder sterke steun aan de exportgroei dan in de
afgelopen twee jaar terwijl bezuinigingen en onzekerheid bij huishoudens en bedrijven de binnenlandse
vraag beperken.

Reëel BBP per hoofd van de bevolking, % verschil met 2007,
realisatie en IMF voorspelling

10

banken er geen financiële steun nodig hadden. De
omvang van de schuld maakt het land echter gevoelig
voor een stijgende rente, omdat dit relatief snel tot een
hoger begrotingstekort leidt. Bovendien heeft de
economie erg veel moeite om te herstellen van een
diepe recessie. Dit houdt een automatische verbetering
van de begroting door economische groei tegen.
Daardoor is het terugdringen van het begrotingstekort
afhankelijk van bezuinigingen en lastenverzwaringen.
Omdat de overheid daartoe echter te weinig maatregelen neemt, zijn ondanks het beperkte begrotingstekort ook over Italië zorgen ontstaan met betrekking
tot de houdbaarheid van de schuld.
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Als de schuldencrisis niet uit de hand loopt, kan de
economische groei volgens het IMF in 2013 weer wat
aan kracht winnen en zouden ook Griekenland en
Portugal de recessie achter zich kunnen laten. Door de
blijvende bezuinigingsopgave en het uitblijven van de

economische herbalancering tussen overschotlanden
en tekortlanden (waar wij in onze Visie op 2010 en
opnieuw in de Visie op 2011 voor hebben gepleit), zal
dit echter vrijwel overal een gemiddeld lagere groei zijn
dan we in de jaren voor de crisis hebben gezien (tabel 6).
Gezien het risico op het uit de hand lopen van de financiële crisis is dit IMF scenario toch een relatief optimistisch scenario.
In een aantal landen zal het door de relatief lage groei
die volgt op een omvangrijke krimp nog jaren duren
voordat het niveau van het reële BBP per hoofd van de
bevolking van voor de crisis weer is bereikt. Het IMF
voorziet bijvoorbeeld voor Griekenland, Ierland en Italië
in 2015 een BBP per hoofd van de bevolking dat nog
steeds meer dan 5% onder het niveau van 2007 ligt
(figuur 48). Ook in Spanje en Portugal ligt de productie
per inwoner dan nog lager dan voor de crisis.
… en jarenlange bezuinigingen…
Door het trage economische herstel moet een belangrijk deel van de verlaging van de begrotingstekorten tot
stand worden gebracht via bezuinigingen en belastingverhogingen. Het structurele begrotingssaldo geeft het
begrotingssaldo gecorrigeerd voor de economische
situatie weer. Het deel van de tekortreductie dat te
danken is aan het uiteindelijke herstel van de economische groei is hier dus uitgehaald, zodat we zicht krijgen
op de budgettaire inspanning die wordt geleverd
(figuur 49).
Het IMF verwacht dat Portugal en Italië het begrotingstekort tot en met 2013 actief terug zullen dringen.
Griekenland en Ierland zullen ook in 2014 nog een
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actieve inspanning moeten leveren om minder uit te
geven of meer belasting te innen. In Spanje valt de tot
nu toe geplande inspanning mee, maar daar zal voor
het terugwinnen van het vertrouwen van beleggers
waarschijnlijk een grotere en langdurigere inspanning
moeten worden geleverd dan het IMF nu reeds in haar
prognoses meenam.

Figuur 49: Forse ombuigingen in de begroting
% potentiële BBP
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… leiden slechts tot stabilisatie schuldratio…
De besproken landen moeten het de komende jaren
dus stellen met zeer matige economische groei en
voortgaande bezuinigingen. Die bezuinigingen hebben
tot doel de schuld ten opzichte van het BBP ten minste
te stabiliseren en liefst op een dalend pad te zetten.
Maar ondanks de forse tekortverlaging loopt de schuldratio in 2012 overal nog op. Een stabilisatie van de
schuld komt op zijn vroegst pas in 2013 tot stand. In de
twee jaren daarna verwacht het IMF slechts een
beperkte daling van de schuldratio (figuur 50).
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Figuur 50: Voorlopig nog hoge schuldratio’s
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In de verwachtingen voor Griekenland is met de geëiste
vrijwillige verlaging van de schuldenlast door de private
sector in het tweede hulppakket nog geen rekening
gehouden. Kredietbeoordelaar Fitch schat in dat
daardoor de schuld in 2013 een hoogtepunt van ruim
140%-BBP zal bereiken. Dat is aanmerkelijk lager dan de
huidige verwachting van het IMF, maar nog steeds
veruit de hoogste schuldquote in het eurogebied. De
hoogte van de Spaanse schuld is door onzekerheid over
de uiteindelijke kosten van steun aan het bankwezen
nog moeilijk in te schatten. Maar ook als daar nog
tegenvallers naar voren komen, zal de Spaanse schuldratio op een aanzienlijk lager niveau dan de andere
probleemlanden stabiliseren.

…waarna nog jaren begrotingsdiscipline nodig is…
De komende twee tot drie jaar moeten de overheden
van de besproken landen hard werken om een einde te
maken aan de stijging van de schuld ten opzichte van
het BBP. Het dan nog steeds hoge niveau van de schuld
zorgt ervoor dat de overheidsfinanciën onverminderd
kwetsbaar zijn bij nieuwe tegenvallers. Heel ruw gezegd
moet een land met een twee keer zo hoge schuldquote
als een ander land bij dezelfde economische schok ook
twee keer zo hard budgettair ingrijpen om de schuld ten
opzichte van het BBP niet op te laten lopen. Een verlaging van de schuld ten opzichte van het BBP is dan ook
wenselijk. In het relatief gunstige scenario dat het IMF
tot en met 2015 schetst, gebeurt dat echter nauwelijks.
Naast de wenselijkheid van een lagere schuld geldt ook
nog altijd de regel uit het Stabiliteits- en Groeipact (SGP)
dat de schuld niet hoger mag zijn dan 60%-BBP. Tot nu
toe werden landen alleen -en met wisselend succesaangesproken op de SGP-regel dat het begrotingstekort
(in normale tijden) niet hoger mag zijn dan 3%-BBP. Een
van de maatregelen die de regeringsleiders hebben
genomen om het SGP te versterken, is de introductie
van een minimaal tempo waarmee de schuld af moet
nemen als deze boven die grens uitkomt. Jaarlijks moet
de schuldquote worden verlaagd met 5% van de
overschrijding van de norm. Als we veronderstellen dat
deze regel vanaf 2014 ook echt wordt gehandhaafd,
kunnen we gegeven de startpositie van de schuldquote,
de veronderstellingen over de economische groei en de
effectieve rente op de staatsschuld uitrekenen wat tot
en met 2020 het gemiddelde noodzakelijke primaire
begrotingssaldo (het begrotingssaldo exclusief de
rentebetalingen) moet zijn om de schuldratio in het
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Figuur 51: Schuldverlaging kwestie van 
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Figuur 52: Volhouders en afhakers
8

%-BBP

Begrotingssaldo exclusief rentebetalingen, % BBP,
5-jaars gemiddelde

6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
81

83

85

Griekenland

87

89
België

91

93
Ierland

95

97
Italië

99

01

03

Portugal

Bron: OESO

05

07

Spanje

vereiste tempo te verlagen. In figuur 51 zetten we het
benodigde primaire saldo af tegen het door het IMF
verwachte werkelijke saldo in 2014-2016. Na het harde
werken om de schuldratio te stabiliseren, moeten alle
landen dus nog meer maatregelen nemen om de
schuld in het benodigde tempo in de richting van het
Europese schuldplafond van 60%-BBP te krijgen.

lijk, zoals in Ierland en Spanje. Maar België boekte
zonder buitengewoon hoge economische groei 22 jaar
lang onafgebroken primaire overschotten van gemiddeld bijna 4%. Italië kan zelfs een voorbeeld aan zichzelf
nemen. Met relatief lage economische groei werden de
overheidsfinanciën in de jaren negentig klaargestoomd
voor toetreding tot het eurogebied.

Bovendien moet het primaire overschot op de begroting jarenlang worden vastgehouden. Voor het
vasthouden van een primair overschot hoeft er overigens niet zoals in de komende jaren te worden bezuinigd. Maar van politici wordt wel veel discipline geëist
om zuinig te blijven, zelfs als het geld in spreekwoordelijke zin alweer tegen de plinten klotst. Overigens is het
daarbij wel zo dat als de schuld in de loop der tijd
afneemt, het benodigde primaire saldo door de daling
van de rentelasten ook afneemt. Maar in de eerste jaren
na de forse begrotingsaanpassingen is er nog op geen
enkele manier ruimte om weer eens een mildere en
leukere begroting te presenteren. Bovendien zijn de
overheidsuitgaven jaar-in-jaar-uit lager dan de inkomsten. De belastingbetaler krijgt dus relatief weinig waar
voor zijn geld. Dit is weliswaar de consequentie van
schuldopbouw door zichzelf, zijn ouders en grootouders, maar dat is politiek vaak een lastig te verkopen
boodschap.

Het realiseren en volhouden van een hoog primair
overschot is uiteindelijk een kwestie van willen. Maar de
rekensom voor Griekenland laat zien waarom in het
tweede hulppakket voor dat land in een verlaging van
de schuldenlast is voorzien. Zonder die verlaging
zouden na 2013 nog grote budgettaire aanpassingen
nodig zijn naar een uitzonderlijk hoog benodigd primair
overschot dat jarenlang moet worden vastgehouden.
En dan nog zou de schuldratio in 2020 pas zijn gedaald
tot 147%-BBP. Omdat dit sociaal-economisch en politiek
een vrijwel onmogelijke opgave is, heeft men gekozen
voor de afstempeling van een deel van de schuld.

Dat wil overigens niet zeggen dat het jarenlang realiseren van een primair overschot op de begroting een
onmogelijke opgave is. Een aantal landen heeft in de
afgelopen dertig jaar lange perioden van onafgebroken
primaire overschotten geboekt (figuur 52). In sommige
gevallen maakte hoge economische groei dit gemakke-

… en de kosten van de vergrijzing het hoofd moeten
worden geboden…
Het volhouden van een primair begrotingsoverschot
wordt de komende decennia echter moeilijker gemaakt
doordat de bevolking overal in Europa zal vergrijzen. Als
gevolg daarvan nemen bij ongewijzigd beleid in veel
landen de vergrijzingsgerelateerde kosten aan pensioenen en gezondheidszorg toe, een vooruitzicht dat in
2009 door de Europese Commissie in kaart is gebracht
(figuur 53). Italië en Portugal hebben hier relatief weinig
last van, omdat het beleid in eerdere jaren al is aangepast. Maar landen die nog geen wijzigingen in de
publieke pensioenregeling en de inrichting van het
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zorgstelsel hebben doorgevoerd, moeten dit alsnog
doen om te voorkomen dat het primaire begrotingsoverschot automatisch weer als sneeuw voor de zon
verdwijnt. Een deel van die maatregelen maakt onderdeel uit van de huidige bezuinigingen en hervormingen. De driejaarlijkse studie naar de houdbaarheid
van de overheidsfinanciën die de Europese Commissie
volgend jaar uitvoert, zal laten zien hoever de verschillende landen daar inmiddels mee zijn gevorderd. Zo zal
de grondige hervorming van het Griekse pensioensysteem de in figuur 53 geprojecteerde kostenstijging
daar flink hebben verlaagd.

Figuur 53: Vergrijzing komt eraan
%-BBP
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Figuur 54: Structurele zwakte
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… wat allemaal veel gemakkelijker zou zijn bij hoge
economische groei
Een bijkomend probleem van de vergrijzing is de daling
van de potentiële beroepsbevolking. Dit zet in de
komende decennia een rem op de economische groei,
terwijl hogere groei de benodigde aanpassingen juist
gemakkelijker zou kunnen maken. De berekeningen van
het benodigde primaire begrotingssaldo in figuur 51
gaan voor Ierland uit van een economische groei die
bijna 2% per jaar hoger ligt dan in Italië. Daardoor is er
ondanks dezelfde uitgangspositie van de schuldratio
een aanzienlijk verschil in het berekende primaire
overschot dat nodig is om de schuld in 2020 naar
103%-BBP te verlagen. Daarnaast is het bij hogere
economische groei politiek ook gemakkelijker om vast
te houden aan een bepaalde begrotingsdoelstelling,
omdat door de groei van de belastinginkomsten ook de
uitgaven kunnen stijgen zonder dat het tekort oploopt.
Hoge economische groei maakt dus het benodigde
primaire overschot kleiner en het handhaven van zo’n

overschot ook nog eens gemakkelijker. De ZuidEuropese economieën hebben ten opzichte van de rest
van Europa echter een zwakke economische structuur
(figuur 54), wat het groeivermogen van deze landen
beperkt. De arbeidsmarkten zijn weinig flexibel, de
concurrentie is in veel sectoren laag en er is te weinig
geïnvesteerd in infrastructuur en onderwijs. Uit de
thematische publicatie bij deze Visie op 2012, Hoe
rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie,
blijkt dat de Zuid-Europese landen ook op het gebied
van innovatie slecht presteren. Door nu grote veranderingen door te voeren om de economische structuur te
versterken, kunnen de landen op een termijn van vijf tot
tien jaar wellicht alsnog een hogere economische groei
realiseren. Op korte termijn leveren zulke maatregelen
echter nog weinig op.
Omdat structurele hervormingen gevestigde belangen
ondermijnen, zijn ze bovendien zeer moeilijk door te
voeren. Door de druk van de huidige crisis wordt het
echter wel mogelijk om zaken rigoureus te veranderen.
In Griekenland, Portugal en Ierland gebeurt dat als
voorwaarde van de steunpakketten. In Spanje zet men
door de druk van de financiële markten de nodige
stappen. Italië heeft onder druk van de andere lidstaten
het IMF gevraagd heeft om de voortgang van zijn
hervormingen in de gaten te houden.
Europa koopt moeilijke tijden
Op basis van redelijk optimistische verwachtingen voor
de economische groei en de overheidsfinanciën na
2012 komt een beeld voor Zuid-Europa en Ierland naar
voren van jarenlange bezuinigingen, gevolgd door
jarenlang vol te houden begrotingsdiscipline. In dat
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geval kan de staatsschuld ten opzichte van het BBP over
een lange periode omlaag worden gebracht. Pijnlijke
structurele hervormingen kunnen dit proces op den
duur via hogere economische groei ondersteunen. Maar
er is hoe dan ook veel tijd nodig om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en de economieën sterker te
maken. Die tijd kan door een gebrek aan vertrouwen bij
beleggers voorlopig alleen door de collega-overheden,
het IMF en de ECB worden geboden. De kans dat beleggers een ‘eerst zien, dan geloven’-houding aannemen,
vormt een duidelijk risico. Maar door nu de juiste
maatregelen te nemen moet het mogelijk zijn om het
vertrouwen van beleggers al terug te winnen voordat
de schuldpositie daadwerkelijk daalt.

De hoop voor een oplossing van de Europese schuldencrisis is gevestigd op de Europese regeringsleiders. Veel
meer dan tijd kopen kunnen zij echter niet. En hoewel
dit de rust op de financiële markten wellicht terug kan
brengen, kan het nog jaren duren voordat Europa deze
crisis definitief achter zich laat.

Een echte oplossing van de schuldenproblematiek kan
niet in de vergaderzalen van Brussel worden gevonden,
maar ligt in de lidstaten zelf. De gewenste uitkomst van
het voorkomen van wanbetaling is verre van gegarandeerd. Zelfs bij een redelijk optimistische verwachting
over de economische groei tekent zich in Zuid-Europa
de komende jaren geen gemakkelijke en leuke wereld
af. Bij een minder positief economisch scenario wordt
de bezuinigingsopgave en de sociaal-economische pijn
allengs groter. Dit vergroot de kans dat de omvangrijke
bezuinigingen en structurele hervormingen op populair
en politiek verzet stuiten, waardoor de voortgang staakt
en de gekochte tijd niet voldoende blijkt om het
vertrouwen van beleggers terug te winnen en wanbetaling te voorkomen.
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