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De EU was gedurende het grootste deel van mijn ambtsperiode gewikkeld in een 
overlevingsstrijd. Het uiteenvallen van de eurozone zou zelfs het voortbestaan van de 
Unie in gevaar gebracht kunnen hebben. Het zou bovendien tot een economische 
depressie geleid hebben in de meeste landen en de ongelijkheden tussen de lidstaten 
nog meer vergroot hebben.
Hoe dan ook is het uiteindelijke doel van het beleid niet stabiliteit maar werkgele-
genheid en voorspoed. Het ultieme doel is steeds sociaal.

1. DE OORZAAK VAN DE MEESTE PROBLEMEN

De oorzaak van de meeste problemen die we hadden, zijn te vinden in de jaren 
voordien. De lage rente zette aan tot overdreven schuldvorming in de private en 
de publieke sector. Toen de bankencrisis uitbrak, kwamen alle onderliggende pro-
blemen in de landen van de eurozone aan de oppervlakte. Zeepbellen spatten uit 
mekaar, gebrek aan competitiviteit werd zichtbaar, openbare financiën werden soms 
onhoudbaar. Een gebrek aan budgettair, macro-economisch en bankentoezicht, een 
gebrek aan adequate instrumenten hiertoe lieten de problemen voor 2007 voort-
woekeren. De financiële markten merkten vreemd genoeg geen verschillen tussen 
de landen op, zodat de spreads miniem bleven. Wat daarna in het beleid gebeurde, 
was dikwijls een correctie, een ‘adjustment’ om de fouten van het verleden te her-
stellen. De divergentie in economische groei en werkgelegenheid tussen de leden 
van de eurozone na 2007 was echter al eerder aanwezig maar werd verborgen door 
schuldvorming. De groei in een aantal landen was kunstmatig. Voor 2007 was er 
convergentie inzake groei en divergentie inzake competitiviteit en de lopende reke-
ning op de betalingsbalans. Daarna het omgekeerde.

Als men een oordeel vormt over de jaren na-2007 moet men het geheel van de peri-
ode sinds het lanceren van of het toetreden tot de euro voor ogen houden.

Men moet ook voor ogen houden dat tal van structurele problemen reeds voor 2007 
bestonden. Zo bedroeg de structurele werkloosheidsgraad in de eurozone eind 2007 
al 8,8% (10% in 2014) en het aantal mensen met armoederisico reeds 16,6% (zoals 
in 2013).
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Er was bovendien een meer algemeen probleem. De structurele economische groei, 
het economische potentieel was sedert jaren te laag, ook in de sterkste economieën. 
Zeker om onze sociale modellen financierbaar te houden en om een rol in de wereld 
te spelen. Onder meer een zwakke demografie, een gebrek aan innovatie en aan 
bedrijfsinvesteringen waren daar de oorzaak van. De ‘eenheids’markt was ook te 
‘gefragmenteerd’ inzake energie, ICT en R&D! Daarom was mijn eerste Europese 
Raad van februari 2010 gewijd aan dit vraagstuk. De eerste Griekse crisis kaapte 
echter de geplande agenda. Tijdens de daaropvolgende jaren en in volle crisis bleef 
de Unie echter werken aan die langetermijnvisie.

De EU moet ook een open continent blijven. Daarom sloten wij vrijhandelsover-
eenkomsten met tal van landen (Korea, Canada, Singapore, Peru en Colombia, en 
tal van Afrikaanse landen) en onderhandelen wij met de USA en Japan. Ook deze 
beslissingen werden genomen in tijden van crisis, waar de neiging tot terugplooien 
op zichzelf altijd groot is.

Die groei moet ook ecologisch duurzaam zijn. Mijn laatste Europese raad van net 
één jaar geleden was gewijd aan de nieuwe, ambitieuze doelstellingen voor 2030 
(-40% tegenover 1990). Het akkoord hierover met 28 was des te geloofwaardiger 
omdat de objectieven voor 2020 inzake broeikasgassen gehaald zullen worden. De 
EU is nu wereldleider inzake de overgang naar een koolstofarme economische groei.

Het spook van een ‘seculaire stagnatie’ moet verdreven worden. Een spaaroverschot 
in een verouderende en onzekere bevolking gekoppeld aan een investeringstekort 
door een gebrek aan innovatie, risicoschuwheid en een te hoge bedrijfsschuld.

De jaren 2010-2013 waren niet alleen jaren van crisismanagement maar ook van 
het versterken van het economische bestuur (governance) van de eurozone opdat de 
problemen van toen zich niet meer zouden herhalen. Ook hier had men de lange 
termijn voor ogen. Dat werk culmineerde in het plan voor een Bankenunie, een 
Economische Unie en een Budgettaire Unie, nadat reeds eerder ingrijpende her-
vormingen werden doorgevoerd. Dat werk is niet af. De blauwdruk werd al in juni 
2012 gemaakt in het zgn. ‘4-presidents report’. De follow-up hiervan is het huidige 
‘5 presidents report’. De eurozone werd in de loop van 2010-2012 versterkt, met als 
bewijs haar stabiliteit tijdens de recente Griekse crisis. Het was een Grieks probleem 
maar niet langer een existentieel probleem voor de eurozone.

Drie waarden lagen aan de basis van de strategie: verantwoordelijkheid, solidariteit 
en gedeelde soevereiniteit. Elk land moest zijn eigen budgettaire en economische huis 
in orde zetten. Om de moeilijke periode voor sommige landen te overbruggen, om 
hun van het bankroet te redden moesten de andere landen bijspringen met leningen.
Een echte EMU maakte ook meer overdracht van soevereiniteit noodzakelijk, we-
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tende dat het opgeven van de eigen munt het begin was van verdere overdrachten 
van zelfstandigheid. Het heeft lang geduurd eer het systemische karakter van de 
crisis door de leiders werd erkend en eer men inzag dat de eurozone niet de som was 
van 19 nationale problemen maar dat er een specifiek Europese dimensie bestond. 
Die laatste kwam pas aan bod bij de beslissing over de Bankenunie in juni 2012. 
Dit is dan ook tezamen met de actie van de ECB het keerpunt geweest in de crisis.

De Unie had weinig ervaring met expliciete solidariteit. De transfers in het kader van 
de structurele fondsen waren aanzienlijk voor de betrokken landen maar beperkt in 
een relatief aandeel van het Europese bbp (0,4%). De leningen in het kader van het 
EMS waren zichtbaar en moesten geval per geval beslist worden. Dat verhoogt de 
politieke moeilijkheidsgraad. In het algemeen ligt alles wat ook met mutualisering 
te maken heeft, moeilijk in de Unie. Het was en is een echt probleem bij het verder 
verdiepen van de EMU. Ook in het vluchtelingenvraagstuk ligt solidariteit moeilijk, 
zoals bijvoorbeeld bij het herlokaliseren van vluchtelingen. Ook soevereiniteitsover-
dracht ligt moeilijk, bijvoorbeeld bij het organiseren van een eventuele Europese 
kustwacht.

By the way, de eurozone en de Schengenzone lijden aan hetzelfde gebrek. Beide 
zijn politieke projecten die onvolledig onderbouwd werden. De verdieping zou later 
vanzelf wel komen, dacht men. Een schromelijke vergissing, wat niets afdoet aan het 
oorspronkelijke opzet.

2. EEN BELEID VAN GROEI EN JOBS

De eurozone is na het herstel van de stabiliteit snel overgegaan tot een beleid van 
groei en jobs. Dat was een keuze die er geen was want de financiële markten dwon-
gen iedereen tot budgettaire discipline. Het monetaire en budgettaire beleid werden 
beide in een andere richting geduwd. De ECB startte in 2015 met een QE-beleid 
met de gevolgen op de liquiditeit van banken en dus hun ontleningscapaciteit, op de 
rente en op de wisselkoers van de euro (belangrijk voor de competitiviteit). In naam 
van de strijd tegen de deflatie wordt ‘de facto’ ook een expansief beleid gevoerd. Het 
budgettaire beleid stapte over van austeriteit naar een neutraal beleid waar de nadruk 
ligt op de structurele saldi en waar een flexibele interpretatie van het Stabiliteitspact 
door de Commissie werd gehanteerd. Het Europese investeringsprogramma van 2% 
van het Europese bbp vulde dit aan, ook om het structurele tekort aan bedrijfsin-
vesteringen te verhelpen. Een specifiek werkgelegenheidsprogramma voor jongeren 
uit streken met hoge werkloosheid, gefinancierd vanuit het Europees budget, moet 
dit alles vervolledigen.

Natuurlijk blijft het zo dat het budgettaire en wetgevende zwaartepunt blijft liggen 
bij de lidstaten. De EU-begroting is zo groot als 1% van het bbp, terwijl het gemid-
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delde van de overheidsuitgaven in elke lidstaat 50% is. Hervormingen op nationaal 
vlak maken het verschil. Dat bewijzen de groeiende verschillen tussen Duitsland en 
Frankrijk. Op enkele jaren tijd groeide het verschil in werkloosheidsgraad uit van 
één tot het dubbele.

Deze hervormingen moeten ook betrekking hebben op investeringen in kennis via 
onderwijs en onderzoek. Dit vergt keuzes in tijden van besparingen. In het Euro-
pese budget 2014-2020 zal alles wat met competitiviteit verband houdt, groeien 
met 39%. De grote handicap van de Europese economieën is een gebrek aan pro-
ductiviteit en precies deze investeringen kunnen daaraan mede verhelpen. Dit ligt 
ook in de lijn van de EU 2020-strategie en van de jaarlijkse aanbevelingen van de 
Commissie. Die strategie is trouwens een goede weergave van het Europese model 
van ‘eco-sociale markteconomie’.

3. EEN STRENG BELEID?

Het gevoerde beleid werd vaak als te streng gezien. Vooreerst was er de externe druk 
van de financiële markten, die na het uitbreken van de Griekse crisis alle geloof in 
de toekomst van de eurozone verloren hadden. Vervolgens was er de onvermijdelijke 
‘adjustment’ na de excessieve schuldvorming voor 2007. Een tragere deficitafbouw 
in de landen ‘onder programma’ zou geleid hebben tot meer leningen waartoe de 
crediteurlanden nog moeilijk bereid waren. Dikwijls is ook conjunctuurbeleid met 
structuurpolitiek verward. Een aantal economieën moesten grondig hervormd wor-
den met een onvermijdelijke prijs op korte termijn. Ten slotte was deze aanpak na 
enkele jaren positief in de debiteurlanden in termen van groei en jobs. Zelfs Grie-
kenland had in het begin van 2015 uitzicht op een bbp-groei van 3% die door de 
onzekerheid daarna meer dan teniet is gedaan.

Het aanpassings- en hervormingsbeleid en de duur van de crisis hebben zeker het 
beeld van de Europese Unie geschaad. Ook omdat ‘Brussel’ als de bron van het op-
gelegde beleid werd aanzien mede door de communicatie in de lidstaten daar waar 
in de Unie alle majeure beslissingen unaniem zijn genomen. Bovendien had dit 
beleid ook nationaal zonder de eurodiscipline gevoerd moeten worden.

De groter geworden divergentie en ongelijkheid binnen de Unie mogen niet on-
derschat worden, maar waren, zoals gezegd, reeds potentieel aanwezig voor 2007. 
Binnen in de landen is de inkomensverdeling een opgave voor de nationale politieke 
autoriteiten, ook in de landen die geen beroep moesten doen op EMS-leningen. 
De Gini-coëfficiënt is in de Unie tussen 2008 en 2013 gemiddeld nagenoeg niet 
veranderd.
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De omvang van de hervormingen brengt mede dat de klassieke overlegorganen niet 
meer functioneerden zoals voorheen. Dat was ook zo in de moeilijke jaren tachtig 
en negentig. Bij gebrek aan sociale consensus is het de rol van de politiek om te 
beslissen. De politieke leiders nemen het risico tegenover de kiezer. Dat dit een reëel 
risico is, bewijst het feit dat ik in die vijf jaar weinig leiders in de eurozone heb zien 
herkozen worden.

Het gevoerde beleid brengt dit jaar een economische groei voort van 1,5% en de vol-
gende jaren wellicht 2%. Deze groei is niet langer meer artificieel. De USA doen het 
beter omdat ze sneller de banken rekapitaliseerden, vlugger een expansief monetair 
beleid konden voeren en profiteerden van de schaliegasrevolutie. De vruchten van 
de groei zijn er echter zeer ongelijk gespreid. De BRICS-landen zijn aan een herori-
entering toe, niet alleen van het economische beleid maar ook van hun economische 
model. In Japan is de ommezwaai in het beleid vooralsnog geen succes.

4. OPGAVEN VOOR DE VOLGENDE JAREN

De opgaven voor de volgende jaren zijn de verdere ontwikkeling van de EMU, het 
uitbouwen van de ’single market’ naar het industriële beleid toe, het versterken van 
het nationale hervormingsbeleid met het oog op werkgelegenheid en concurren-
tiekracht en het verzekeren van een duurzame basis voor het pensioenstelsel. Vele 
beslissingen daarbij zullen impopulair zijn. Op de achtergrond zet het vluchtelin-
genvraagstuk de regeringen onder druk  en maakt hen impopulair. Migratie in het 
algemeen is onvermijdelijk gezien de daling van de actieve bevolking en van de be-
volking in het algemeen. Op basis van de trends van de voorbije jaren is er, volgens 
de Commissie, sowieso een netto cumulatieve migratie zo groot als 10% van de 
bevolking te verwachten tegen 2060.

De Europese besluitvorming met de regel van unanimiteit met 28 lidstaten loopt 
natuurlijk het risico ‘too little and too late’ te zijn. Maar het werkt beter onder druk 
van een crisis dan het vaak wordt voorgesteld. Hoe dan ook komt er de volgende 
jaren geen wijziging aan de institutionele architectuur van de Unie en de eurozone.

De grote uitdaging is om te werken aan ‘meer Europa’, zeker in de eurozone in een 
klimaat van economische groei en van extra-economische crisissen, die de politieke 
agenda kunnen doen verschuiven.
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