STABILITEITS- EN GROEIPACT
VOOR LANDEN IN DE EUROZONE

De Europese Commissie moet ervoor zorgen dat lidstaten zich houden aan de Europese begrotingsregels.
Hiervoor kan zij gebruik maken van de preventieve arm en de correctieve arm. Een samenvatting:

PREVENTIEVE ARM

€

MTO

Uitgavenregel

€

€

€

€

MTO is nooit lager dan -0,5% bbp.

€

Europese Commissie
berekent maximale groei
overheidsuitgaven.

€

Europese Commissie
berekent minimale
MTO voor lidstaat.

€

€

Maximale groei van de netto discretionaire
primaire overheidsuitgaven.

€

€

€

€

Structureel begrotingssaldo dat een lidstaat
op de middellange termijn moet handhaven.

Compliance met de MTO garanderen.

DE BEOORDELING

MTO moet houdbaarheid
overheidsfinanciën op de
middellangetermijn garanderen.
Structureel begrotingssaldo moet
in normale economische tijden
jaarlijks met minimaal 0,5% bbp
verbeteren totdat de MTO is bereikt.

Groei mag nooit hoger zijn dan het
tienjaars gemiddelde van de (verwachte)
potentiële bbp-volumegroei.

Verbetering structureel
begrotingssaldo is significant
te weinig als deze in één jaar
of opgeteld in twee jaar kleiner
was dan 0,5% van het bbp.
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Uitgavenregel wordt significant
overtreden als deze een impact
heeft op het begrotingssaldo
van meer dan 0,5% van het bbp
in één of opgeteld in twee jaar.

Bijzonderheden: zie box 1 beneden

Ex ante evaluatie & in-year beoordeling

Ex post beoordeling
Op basis van de gerealiseerde data gepresenteerd in
Stabiliteits- en & Convergentieprogramma (juni)

Op basis van plannen in Stabiliteits- en
Convergentieprogramma (juni)

€

€

Wordt de uitgavenregel
naar verwachting overtreden?
(na inachtneming box 1)

Is het verwachte structureel
begrotingssaldo < MTO
EN
is de verwachte verbetering
onvoldoende?
(na inachtneming box 1)

JA

Was het structureel
begrotingssaldo verleden
jaar < MTO

JA

NEE

JA

NEE

NEE

€

Is het structureel
begrotingssaldo
onvoldoende
verbeterd?
(na inachtneming box 1)

JA

JA

NIET SIGNIFICANT

NEE

SIGNIFICANT

Uitgavenregel
SIGNIFICANT
overtreden?

Uitgavenregel
overtreden?

(na inachtneming box 1)

(na inachtneming box 1)

NEE

Wordt de uitgavenregel
naar verwachting dit of
volgend jaar overtreden?
(na inachtneming box 1)

NEE

JA

NEE

JA

Vrijblijvende
aanbeveling
om afwijking te
corrigeren

!

JA

Lidstaat ontvangt serieuze
waarschuwing en krijgt noodzakelijke maatregelen mee

€

Vrijblijvende
aanbeveling om afwijking
mbt de MTO en/of uitgaven
te corrigeren

Maatregelen tijdig doorgevoerd?

JA

NEE
Lidstaat moet een rentedragend
deposito storten van 0,2% van het
bbp. Na eventuele correctie van de
overtreding wordt het deposito
inclusief rente teruggestort aan
elkaar. Dit geldt niet als er
ondertussen een buitensporigetekortprocedure geopend is.

EINDE
BEOORDELING
Box 1: bijzonderheden
(I) Afwijking van de regels is toegestaan bij
een ongewone gebeurtenis buiten de controle
van de overheid met een enorme impact op de
overheidsfinanciën en in een periode van een
ernstige economische verslechtering in de EMU, EU
of lidstaat zelf (recessie of een lange periode van
enorm verschil tussen daadwerkelijke en
potentiële bbp-volumegroei).

(II) Een lidstaat die structurele hervormingen
doorvoert met positieve langetermijneffecten op
de overheidsfinanciën mag afwijken van de MTO
of het pad daarnaartoe. Vereiste is wel dat het hier
weer naar terug keert binnen de periode die het
Stabiliteitsprogramma beslaat en dat het risico dat
het nominale begrotingstekort hierdoor boven de
3% van het bbp uitkomt beperkt blijft.

CORRECTIEVE ARM

€

€

Begrotingstekort

Overheidsschuld

Maximaal 3% van het bbp

Maximaal 60% van het bbp
of afbouwen met 1/20ste
per jaar (gemiddeld over
drie jaar)

Begrotingstekort
> 3% van het bbp?

Overheidsschuld
> 60% van het bbp?

DE BEOORDELING

JA

JA

Op basis van gerealiseerde data,
begrotingsplannen en voorspellingen
van de Europese Commissie

Lidstaten die in november 2011 al in een
buitensporigetekortprocedure zaten,
krijgen na de correctie van hun buitensporige tekorten te maken met een
driejarige overgangsregeling voor de
schuldregel.

Lidstaat in
overgangsperiode

Lidstaat niet in
overgangsperiode

(Verwachte) afwijking jaarlijkse
structurele bezuiniging > 0,25%
van bbp?

De Europese Commissie berekent hoeveel
de jaarlijkse structurele bezuiniging moet
zijn in deze periode.

(Verwachte) resterende jaarlijkse
structurele bezuiniging
> 0,75% van bbp?

Gemiddelde schuldafbouw in
de afgelopen drie jaar en de
drie jaar tot en met komend
jaar (naar verwachting) <
1/20ste per jaar?

JA

JA

0,2% van het bbp als de lidstaat onder de
preventieve arm al een rentedragend deposito
heeft gestort of bij een zeer ernstige overtreding
van de regels.

Europese Commissie zet targets voor het algehele
en het structurele begrotingssaldo. Ze stelt ook
hoeveel er nominaal moet worden bezuinigd.

Evaluatie na
drie tot zes
maanden.

Als de Europese Commissie tussen
geplande beoordelingen door compliance
risico’s constateert, mag zij om aanvullende
maatregelen vragen of zal zij aanvullende
maatregelen adviseren.

Is het buitensporig tekort
gecorrigeerd en voldoen het
begrotingssaldo en de overheidsschuld voor de hele voorspellingshorizon aan de eisen?

NEE

Worden
targets
voor het
begrotingssaldo
en/ of de
overheidsschuld
gehaald?

JA

JA

NEE

Wordt er voldoende
structureel bezuinigd?
(na inachtneming box 2)

JA

NEE

Uitstel van de
deadline gewenst?

Terug naar
stap 3.

JA

Terug naar
stap 3.

NEE

Lidstaat krijgt verplichte maatregelen
met deadline opgelegd + boete van
minimaal 0,2% van het bbp en maximaal
0,5% van het bbp, per jaar.

BTP WORDT GESLOTEN

EC zet nieuwe targets.
Terug naar stap 2.

Box 1: bijzonderheden
(I) Afwijking van de schuld- en
tekortregels is toegestaan:
Na een ongewone gebeurtenis
buiten de controle van de overheid
met een enorme impact op de
overheidsfinanciën.
In een periode van een ernstige
economische verslechtering (recessie
of een lange periode van enorm
verschil tussen daadwerkelijke en
potentiële bbp-volumegroei).
Vereiste is wel dat het begrotingstekort slechts beperkt en tijdelijk
groter is dan 3% van het bbp.

Terug naar
stap 3.

Uitzondering boete: uitzonderlijke
economische omstandigheden of
gegrond verzoek door lidstaat.

Box 2: beoordeling structurele bezuinigingsmaatregelen

(II) Alle relevante factoren
dienen meegenomen te
worden in de beoordeling
van de overtreding.

Afwijking van de structurele begrotingstargets is
toegestaan:
Als dit komt doordat (potentiële) economische groei of overheidsinkomsten
en -uitgaven zich anders hebben ontwikkeld dan voorspeld door de EC
ten tijde van het opstellen van de targets, mits die verschillen niet
worden veroorzaakt door overheidsbeleid.
In een periode van een ernstige economische
verslechtering in de eurozone of EU als geheel.
Indien een overheid structurele hervormingen of
investeringen doorvoert met positieve langetermijneffecten op de overheidsfinanciën.
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