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De investeringskloof 
in de Europese Unie: 

zwaard van  
Damocles voor  

toekomstige groei?
 RENAAT HANSSENS

Sinds het begin van de ‘Grote Recessie’ in 2008 zijn de investeringen in de eurozone on-

dermaats. Meteen één van de voornaamste redenen waarom het economisch herstel zo 

moeizaam verloopt. Voor het gebrek aan privé-investeringen wordt de oorzaak onder meer 

gezocht bij de nog steeds moeizame kredietverlening, vooral in de periferie van de euro-

zone. Een gebrek aan vertrouwen omwille van de opeenvolgende crisissen die de euro-

zone en de EU als geheel overkwamen, is een andere belangrijke factor. Opvallend even-

wel is dat de groei in de eurozone vanaf 2008 systematisch lager ligt dan in de rest van 

de EU. Intussen zijn we in 2016 en blijft de eurozone gekenmerkt door een lagere groei. 

Dit suggereert dat het werk voor een betere architectuur van de muntunie allerminst af is.

De auteur is adviseur economie aan de ACV-

studiedienst
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Het Juncker-plan werkt met PPS: in het 

slechtste scenario – wanneer projecten 

niet het verhoopte rendement halen – 

draait dit weer uit op een privatisering van 

de winsten en een socialisering van de 

verliezen.

N
aast een tekort aan privé-investeringen, 

blijven ook de publieke investeringen on-

dermaats. Hoewel de eurozone niet alleen in dit 

bedje ziek is, springt ze toch in het oog als re-

gio waarvoor het publiek investeringstekort bij 

uitstek geldt. De publieke investeringen zijn al 

jaren heel laag, schommelend rond de 2%, in 

landen als Duitsland en België. In eurozonelid-

staten waar ze lange tijd op peil waren (onge-

veer 4% van het BBP), vielen ze scherp terug 

sinds de start van de crisis. Voor de eurozone 

als geheel viel de piek van 3,6% in 2009 terug 

tot 2,8% in 2014.

INVESTERINGSTEKORT IN EUROZONE – BIEDT 

JUNCKER-PLAN ANTWOORD?

Als antwoord op het gebrek aan investeringen 

schoof Europees Commissievoorzitter Juncker 

zijn Investeringsplan naar voor. Met een mini-

male inzet van Europese en nationale publieke 

middelen1, hoopt de Europese Commissie een 

Investeringsfonds ter grootte van 315 miljard 

euro op touw te zetten voor investeringen in 

infrastructuur, energienetwerken, onderzoek 

en onderwijs en opleiding. Een vierde van de 

middelen wordt voorbehouden voor KMO-fi-

nanciering.

Grafiek 1 laat duidelijk zien dat het plan Junc-

ker onvoldoende is om terug op het niveau van 

de trendgroei in publieke investeringen in de 

eurozone te geraken; hiervoor is er een tekort 

van zomaar 280 miljard euro per jaar. In het 

optimistische scenario dat de 315 miljard euro 

effectief gespendeerd worden, zouden er dus 

nog extra publieke investeringen voor een be-

drag van 2,7 maal het Juncker-Plan nodig zijn 

om terug op het goede spoor te geraken.

Grafiek 1 de investeringskloof in de eurozone (EA12)
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en inflatiecijfers, en wanneer het tekort maxi-

maal 3% bedraagt, neigt de schuldratio auto-

matisch naar 60% van het BBP2. Maar de voor 

de hand liggende 60%-drempel in Maastricht-

tijden werd in het pact gebetonneerd als een 

heilige limiet voor de eurozone. De verscherping 

van het pact in het zogenaamde sixpack (zie De 

gids januari, 2013) in 2011 legde als bijkomen-

de regel op dat ieder eurozonelidstaat naar die 

60%-drempel moet tenderen. Het verschil tus-

sen de actuele schuldgraad en de drempel moet 

ieder jaar met 5% verminderd worden, zodat de 

60%-drempel in 20 jaar bereikt wordt. België 

heeft in de periode 1995-2008 aangetoond dat 

een snelle schuldreductie mogelijk is, als de 

economische om  standig  heden een beetje mee-

zitten. In de huidige context van lage inflatie en 

lage groei wordt die verplichte schuldreductie 

naar het uiteindelijk vrij willekeurige niveau van 

60% een veel moeilijker noot om te kraken. 

Vooral landen met een hoge schuldgraad als 

België of Italië dreigen in de nabije toekomst 

dus het slachtoffer te worden van deze regel, 

een voortvloeisel is van de vooral Duitse obses-

sie met schuld, en verplicht te worden om een 

onnodig restrictief beleid te voeren.

OVERHEIDSINVESTERINGEN GAAN VOOR BIJL

Voor politici met een beperkte tijdshorizon die 

niet verder reikt dan de eerstvolgende verkie-

zingsdatum is het heel verleidelijk om onder 

besparingsdruk publieke investeringen het 

Bovendien speelt het Juncker-plan niet in op 

de nood aan publieke investeringen ‘pur sang’, 

maar financiert het wel rendabele PPS-projec-

ten met een iets hoger risico. De publieke in-

breng is dan precies bedoeld om privé-inves-

teerders over de streep te trekken voor dit 

hogere risico. In het slechtste scenario – wan-

neer projecten niet het verhoopte rendement 

halen – draait dit weer uit op een privatisering 

van de winsten en een socialisering van de ver-

liezen. De middelen van het Juncker-plan drei-

gen ook vooral te gaan naar de kernlanden van 

de eurozone, waar het investeringsklimaat rela-

tief gunstig is, en veel minder naar de landen 

van de periferie waar de noden veel hoger zijn, 

en het multiplicatoreffect van investeringen 

ook hoger is. 

CARCAN VAN STABILITEITS- EN GROEIPACT

De oorspronkelijke versie van het Stabiliteits- en 

groeipact (SGP) liet nog een zekere ruimte voor 

investeringen. De welbekende 3%-drempel voor 

het nominaal tekort laat vooral in conjunctureel 

gunstige tijden ruimte voor overheidsinvesterin-

gen, hoewel die dan vooral procyclisch zijn: in 

goede tijden heeft de economie net geen extra 

nood aan een overheidsimpuls.

De overgang naar een structurele norm van 

-1% en later -0,5% was enerzijds een verbete-

ring op het vlak van het uitvlakken van de eco-

nomische conjunctuur, maar is anderzijds ook 

heel streng. Om een overheidstekort van bij-

voorbeeld 80% van het BBP te stabiliseren, is 

bij een nominale groei van 3% (bijvoorbeeld 

1,5% inflatie en 1,5% groei) een tekort van 

2,4% voldoende, heel wat soepeler dus dan de 

0,5%-drempel die het pact oplegt.

De oorspronkelijke begrotings- en schuldregels 

van het Verdrag van Maastricht zijn opgesteld in 

een periode met een gemiddelde groei van 

2,5% en een even hoge inflatie. Met zo’n groei- 

In de huidige context van lage inflatie 

en lage groei wordt de verplichte 

schuldreductie naar het uiteindelijk vrij 

willekeurige niveau van 60% een veel 

moeilijker noot om te kraken.
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De Europese beleidsmakers hebben in 

zekere zin het speelveld van het macro-

economisch beleid op het vlak van 

investeringen overgelaten aan de statistici 

van Eurostat.

eerst op te offeren. Op korte termijn voelt de 

kiezer die beleidskeuze toch niet. Een niet on-

belangrijk gegeven is dat de Europese beleid-

smakers in zekere zin het speelveld van het 

macro-economisch beleid op het vlak van in-

vesteringen overgelaten hebben aan de statis-

tici van Eurostat.  Zij mogen immers in alle 

onafhankelijkheid bepalen hoe ‘overheidsin-

vesteringen’ opgenomen worden in de natio-

nale begrotingen en lieten zich leiden door het 

economisch weinig zinvolle adagium ‘hoe voor-

zichtiger, hoe beter’. Met als gevolg dat de sta-

tistische regels bepalen dat een overheidsin-

vestering moet opgenomen worden a rato van 

de effectieve uitgaven voor deze investeringen. 

Voor Vlaanderen heeft dat bijvoorbeeld als ge-

volg dat het vanaf 2017 elk jaar een goede 

300 miljoen moet voorzien voor de Oosterweel-

investering, en dat de volledige investering in 

de begroting opgenomen moet zijn, op het mo-

ment van de definitieve oplevering. Dit tart ei-

genlijk alle verbeelding. De economische vuist-

regel dat er geleend mag worden voor 

investeringen, en dat je een investering het 

best afschrijft in de periode van de gebruiks-

duur, geldt plots niet meer voor overheden. In-

dien gezinnen of ondernemingen dezelfde re-

gel zouden moeten volgen, zou dit een enorme 

domper zetten op de private investeringen.

Om het allemaal nog wat erger te maken wei-

geren de Europese begrotingshaviken nieuwe 

netto-investeringen3 als eenmalige uitgaven te 

beschouwen, wat ze natuurlijk per definitie wel 

zijn. Een nieuwe spoorlijn, een nieuw schoolge-

bouw, wordt in dezelfde categorie als de lo-

pende uitgaven opgenomen, terwijl ze eigenlijk 

buiten het structurele begrotingssaldo zouden 

moeten vallen, precies omdat het om eenma-

lige uitgaven gaat.

Grafiek 2 : Nettokapitaalvoorraad van de publieke sector in België4
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De begrotingswaakhonden komen dikwijls met 

het argument aandraven dat investeringen uit 

de huidige begrotingsregels halen, zal leiden 

tot creatieve boekhouding, waardoor ook cou-

rante uitgaven, bijvoorbeeld loonkosten voor 

onderwijs, als ‘investeringsuitgave’ bestem-

peld zullen worden.  In tijden waarin de Euro-

pese Commissie met het vergrootglas elke be-

groting van haar lidstaten binnenste buiten 

keert, is dit argument nog amper geloofwaar-

dig. 

ECONOMEN DOEN VEEL VOORSTELLEN: BLIJVEN 

EUROPESE INSTELLINGEN DOOF?

Al in 2004, in de aanloop naar een herziening 

van de regels van het SGP stelde de voormalige 

IMF-hoofdeconoom Olivier Blanchard dat “het 

SGP een ernstige fout bevat, in de manier 

waarop de overheden verondersteld worden 

openbare investeringen in de nationale rekenin-

gen op te nemen.” Ook de Duitse Economische 

adviesraad stipte in 2009 het probleem van de 

onaangepastheid van de Europese begrotings-

regels voor publieke investeringen aan.

Sinds de eurozonecrisis van 2010 zijn deze be-

grotingsregels spijtig genoeg alleen maar ver-

strengd, met als hoogtepunt het Fiscal Com-

pact5. Dat laatste eist dat elk eurozoneland 

naar het Duitse voorbeeld van de Schulden-

NIEUWE REGELS VOOR  

INVESTERINGEN DRINGEND NODIG

Zolang de Europese beleidsmakers niet inzien 

dat betere regels nodig zijn om publieke inves-

teringen toe te laten zal het levensgrote pro-

bleem van het tekort aan publieke investerin-

gen zich blijven voordoen. Grafiek 2 laat 

bijvoorbeeld zien hoe ons land na jaren van 

onderinvesteringen inteert op haar publieke ka-

pitaalvoorraad.

Alles pleit er dus voor om ‘publieke investerin-

gen’ als een aparte categorie overheidsuitga-

ven te bestempelen, waarvoor specifieke uitga-

venregels gelden. Dit zou kunnen vermijden 

dat in tijden van besparingsdruk investeringen 

het eerste slachtoffer zijn, waarbij een land ei-

genlijk een hypotheek legt op de potentiële 

groei op lange termijn. En op die manier de 

toekomstige uitdaging van bv. de vergrijzings-

kosten alleen nog maar extra bemoeilijkt. Een 

voldoende hoge groei en tewerkstellingsmoge-

lijkheden vormen enkele van de belangrijkste 

voorwaarden om de uitdaging van de vergrij-

zing aan te kunnen. 

Op één of andere manier komt dit neer op de 

herinvoering van de aloude ‘gouden regel’ in 

het begrotingsbeleid. Die stelt eenvoudigweg 

dat je voor investeringen leningen mag aan-

gaan. De argumentatie hiervoor is meervoudig. 

Allereerst speelt het argument van rechtvaar-

digheid. Van de investeringen die de huidige 

generatie financiert, zal ook de komende gene-

ratie genieten; het is dus niet meer dan nor-

maal dat de komende generatie ook een deel 

van de last van deze investeringen draagt. Ver-

der is er het economische argument dat inves-

teringen bron zijn van toekomstige inkomsten 

die er mee voor zorgen dat de aangegane 

schulden kunnen afbetaald worden. Per saldo 

is er een grotere globale te verdelen welvaart 

voor het land dat de investeringen aangaat.

De voormalige IMF-hoofdeconoom 

Olivier Blanchard stelde al in 2004 

dat “het Stabiliteitspact een ernstige 

fout bevat, in de manier waarop de 

overheden verondersteld worden openbare 

investeringen in de nationale rekeningen 

op te nemen”.
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De Commissie zou bijzondere aandacht 

moeten besteden aan publieke 

investeringen bij de jaarlijkse oefening 

van de Landenspecifieke Aanbevelingen 

met een aanbeveling voor een minimaal 

niveau van investeringen dat een lidstaat 

moet aanhouden.

bremse, de strengste begrotingsregels in zijn 

Grondwet, of ’op gelijkwaardig niveau’ op-

neemt. Het probleem is dus niet zozeer dat 

betere, soepele regels die meer publieke inves-

teringen mogelijk maken, moeilijk te formule-

ren zijn, dan wel dat deze regels moeten inge-

schoven worden in het uiterst strenge 

begrotingscarcan van de eurozone. En dit in 

een klimaat waarin het in vraag stellen van de 

bestaande regels nog altijd de banbliksems 

van sommige Europese regeringen oplevert6. 

De huidige Commissie Juncker, die beseft dat 

publieke investeringen een reëel probleem vor-

men, waarvoor het EFSI onvoldoende een ant-

woord biedt, probeerde de deur voor meer soe-

pelheid heel voorzichtig op een kier te zetten 

door in een Communicatie van 13 januari 

2015 interpretatieregels voor het SGP vast te 

leggen. Zo zouden landen die zich in een heel 

neerwaartse fase van de economische cyclus 

bevinden, kunnen genieten van de ‘investe-

ringsclausule’: sommige investeringsuitgaven 

zouden dan niet meetellen voor het structureel 

saldo.

Op een studiedag die het ACV samen met EU-

CDW7 onlangs in het Europees Parlement orga-

niseerde, schoof Philippe Maystadt, de gewe-

zen voorzitter van de Europese Investerings  - 

bank, een aantal (voorzichtige) opties naar 

voor. Vooreerst zou de Commissie een bijzon-

dere aandacht moeten besteden aan publieke 

investeringen bij de jaarlijkse oefening van de 

Landenspecifieke Aanbevelingen (het jaarlijks 

‘rapport’ dat de Commissie maakt van ieder 

land). Een aanbeveling voor een minimaal ni-

veau van investeringen dat een lidstaat moet 

aanhouden, behoort tot de mogelijkheden. 

Een tweede optie is een categorie van priori-

taire publieke investeringen afbakenen die niet 

in aanmerking voor de eerder vernoemde 

schuldreductieregel komen. Het probleem bij 

dit voorstel is dat de Commissie nu al soepel 

omspringt met de schuldreductieregel8. Bo-

vendien brengt dit weinig soelaas voor lidsta-

ten waar de schuldreductie minder prangend 

is. De derde optie die Philippe Maystadt be-

pleit is nog meer flexibiliteit toelaten voor de 

toepassing van de ‘investeringsclausule’ in het 

SGP. Nu geldt deze investeringsclausule enkel 

voor landen die hiermee de 3%-tekortdrempel 

niet overschrijden en een voldoende veilig-

heidsmarge respecteren. Dit betekent dat lan-

den zoals Portugal, Spanje, Frankrijk, Cyprus 

en waarschijnlijk ook Italië – die het meest 

nood hebben aan nieuwe publieke investerin-

gen – niet van deze investeringsclausule kun-

nen genieten. Op die manier dragen de begro-

tingsregels immers alleen maar bij tot een 

vergroting van de kloof in potentiële groei tus-

sen Noord- en Zuid-Europa.

De voorstellen van Maystadt zijn voorzichtig, 

maar misschien net daarom haalbaar in de hui-

dige Europese context; hopelijk neemt de Bel-

gische regering in de Europese Raad de moeite 

om de voorstellen te steunen, met steun van 

die zuiderse regeringen die meer soepelheid 

heel hard nodig hebben. Ook Henri Bogaert, 

de voormalige Commissaris van het Federaal 

Planbureau, wijst op de ongerijmdheid van het 
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gelijk regel toegepast op een federaal land als 

België, het voordeel dat de verschillende com-

ponenten van de MTO aan de verschillende 

deelstaten kunnen toegewezen worden. Nu 

wordt vaak makkelijkheidshalve aan iedere en-

titeit dezelfde MTO-doelstelling opgelegd. Gaat 

het om een evenwicht, dan moet iedere entiteit 

het begrotingsevenwicht nastreven. In het 

voorstel van Bogaert zou de component ‘finan-

ciering van publiek kapitaal’, voor het grootste 

deel aan de regio’s toegewezen kunnen wor-

den. Gezien de bevoegdheid voor wegeninfra-

structuur, scholenbouw en sinds recent ook 

ziekenhuisfinanciering bij de regio’s zit, is het 

ook het logisch dat zij ruimte krijgen voor de 

financiering ervan.

Het voorstel van de voormalige Commissaris 

van het Planbureau is heel innovatief in de zin 

dat het perfect in het bestaande begrotingska-

der ingeschoven kan worden én tegelijk meer 

de broodnodige ruimte laat voor publieke in-

vesteringen.  Hopen maar dus het op de Euro-

pese echelons opgepikt kan worden… 

ontbreken van een gouden regel. Hij pleit voor 

de integratie van een gouden regel in het SGP, 

die moet toelaten de netto-kapitaalinvesterin-

gen (= afschrijvingen niet inbegrepen) met 

schuld te financieren teneinde de nettowaarde 

van de kapitaalvoorraad op peil te houden. 

Nu is de Middellange Termijn Doelstelling (MTO) 

het resultaat van de som van drie componenten: 

een component waardoor de openbare schuld op 

lange termijn gestabiliseerd wordt, een compo-

nent gericht op het rekening houden met de 

budgettaire kost van de vergrijzing, en een com-

ponent gericht op de versnelde vermindering van 

de schuldgraad boven de 60%-drempel. Bo-

gaert voegt er een vierde component aan toe, 

waardoor ruimte ontstaat voor het in stand hou-

den van de netto publieke investeringen via 

schuldfinanciering.

Zijn voorstel heeft twee grote voordelen.  Ener-

zijds wordt de financiering van het publieke 

kapitaal strikt afgebakend in de MTO, waar-

door ze niet meer weggedrukt wordt in de 

openbare uitgaven.  Anderzijds heeft een der-

1. De Europese Commissie zocht voor het European Fund for Strategic Investments (EFSI) 8 miljard Europese middelen bijeen, 
waarvan 2,2 miljard uit het programma Horizon 2020; 2,8 miljard uit ‘Connecting Europe’ en 3 miljard uit niet gebruikte 
budgettaire marges. Samen met 8 miljard garantiestellingen door de EC en 5 miljard middelen uit winsten van de Europese 
investeringsbank, vormt dit het basiskapitaal van 21 miljard euro. De Commissie rekent op een hefboomeffect met factor 
15 (door bijkomende schuldopname door de EIB en de inbreng van de private sector) om uiteindelijk 315 miljard middelen 
over 3 jaar bijeen te krijgen. 

2. Zie MOESEN W., De begroting als een publieke grabbelton versus civiel kapitaal, Leuvense Economische standpunten 
2015/147, p. 11

3. Te onderscheiden van onderhoudsuitgaven of vervangingsinvesteringen. Merkwaardig genoeg erkent de Commissie wel dat 
uitgaven voor het investeringfonds EFSI als eenmalige uitgaven beschouwd kunnen worden.

4. BOGAERT H., Improving the Stability and Growth Pact by integrating the golden rule: a new attempt, p.19
5. Eigenlijk het ‘Verdrag inzake stabiliteit coördinatie en bestuur’ in de EMU (VSCB) of ‘Treaty on the stability, coordination 

and governance’ (TSCG). Dat het Europees Parlement ervoor pleit dat veel te strenge Begrotingsverdrag in het Europees 
Verdrag op te nemen is onbegrijpelijk.

6. In deze context wordt het een boeiend experiment dat de huidige Vlaamse regering aangeeft dat ze de Oosterweelinveste-
ring sowieso zal opstarten, maar dat ze de uitgaven hiervoor voorlopig niet in de begroting opneemt: laat Vlaanderen het tot 
een echte krachtmeting komen, en hoeveel steun zal ze hiervoor krijgen vanuit welke hoek? 

7. European Union of Christian Democratic Workers, de werknemersfractie binnen de EVP
8. Voor België ging de EC voor de begroting 2014 vooral na of er een voldoende evolutie richting de Middellange Termijn Doel-

stelling (MTO) is. De motivatie om de regels zo te hanteren was dat er een uitzonderlijke context van lage groei en inflatie 
gold, én dat de Middellange Termijn Doelstelling op zich al rekening houdt met de noodzaak van schuldreductie.


