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Bijlage 3. Voornaamste economische tendensen in de eurozone tot dusver
De invoering van de euro leidde aanvankelijk tot een zekere convergentie tussen de
deelnemende lidstaten, met name qua economische groei en rentetarieven.
De crisis bracht echter enkele aanzienlijke verschillen aan het licht die zich in de loop van de
voorgaande jaren hadden opgestapeld op het gebied van het concurrentievermogen, de
soliditeit van de banksector en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. De crisis leidde
ook tot grotere divergentie in de economische resultaten.
In de voorbije jaren zijn er tekenen die erop wijzen dat er een tendens van verkleining van de
divergentie aan de gang is. Er bestaan echter nog altijd grote verschillen van lidstaat tot
lidstaat en belangrijke gevolgen van de crisis en er kan nog geen solide proces van
hernieuwde convergentie worden gezien.
Hoewel er zich in de eerste jaren van de eurozone een aanzienlijke groei voordeed, was er in
veel lidstaten een aanzienlijke verslechtering van de levensstandaard tijdens de crisis. In
Duitsland bijvoorbeeld is de groei sindsdien op een robuuste manier aangetrokken, terwijl het
bbp van Italië onder de niveaus van vóór de crisis blijft. Niet alle economieën van de
eurozone hebben zich in dezelfde mate hersteld.

Tendensen in het reëel bbp per hoofd van de bevolking
Index 1999 = 100

Bron: Europese Commissie
Een van de onderliggende redenen voor de divergentie in de economische resultaten houdt
verband met de investeringsniveaus. Na een aanzienlijke daling tijdens de crisis hadden de
investeringen jaren nodig om zich te herstellen: pas in de voorbije jaren zijn ze opnieuw
beginnen te stijgen. Ze blijven bijzonder laag in de lidstaten die financiële moeilijkheden
kenden tijdens de crisis.
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Tendensen in de totale investeringen
Index 1999 = 100

Bron: Europese Commissie
Het concurrentievermogen, uitgedrukt in termen van loonkosten, liep sterk uiteen in de eerste
jaren van de euro. In Duitsland bijvoorbeeld deden zich bijzonder gunstige
kostenontwikkelingen voor in vergelijking met Frankrijk, Italië en andere landen. Spanje heeft
een sterke correctie van de loonkosten gerealiseerd na de invoering van hervormingen in
respons op de crisis.
Tendensen in de nominale loonkosten per eenheid product
Index 100 = 1999

Bron: Europese Commissie
In termen van financiële indicatoren zijn de rentetarieven van de particuliere sector
geconvergeerd sinds 2012. Er bestaan echter nog aanzienlijke verschillen en de
financieringsvoorwaarden van ondernemingen hangen nog altijd in grote mate af van hun
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nationaliteit. Daarenboven werden de variaties in kredietvolume zelfs nog groter tot 2013; pas
daarna is het beginnen te convergeren.
Tendensen in de rentetarieven van leningen aan niet-financiële vennootschappen en in
de bedragen van leningen aan ondernemingen
Rentetarieven in %

Nominale
jaarbasis

voorraad,

groeipercentage

Bron: Europese Centrale Bank

Bron: Europese Centrale Bank
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De toename van de oninbare leningen – leningen waarbij sprake is van (bijna)wanbetaling –
op de balansen van de banken is zowel een symptoom van de crisisjaren als een oorzaak van
kwetsbaarheid. Die leningen komen veel meer voor in Zuid-Europese lidstaten dan elders in
de eurozone.
Tendensen in het aandeel van oninbare leningen als aandeel van het brutototaal
leningen

Bron: Wereldbank en Internationaal Monetair Fonds, meest recente beschikbare gegevens
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De crisis leidde tot een aanzienlijke stijging van de overheidsschuld. Deze tendens is tot een
halt gekomen in de voorbije jaren en gemiddeld zijn de overheidsschuldniveaus beginnen te
dalen. Ze blijven echter hoog en slechts een paar lidstaten hebben tot dusver een aanzienlijke
vermindering gerealiseerd.
Tendensen in de overheidsschuld
Bruto-overheidsschuld, als % van het bbp

Bron: Europese Commissie
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