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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Monetary and fiscal integration in Europe 

van Niels Gilbert 

 

I. De vorming van een muntunie tussen landen met uiteenlopende evenwichtsrentes leidt 

zonder aanvullend beleid tot macro-economische onevenwichtigheden. 

 

II. Doordat de tekortramingen van de Europese Commissie worden gebruikt als input in de 

buitensporigtekortprocedure (btp), zijn zij vaak te optimistisch.  

 

III. De btp is een effectief middel om hoge begrotingstekorten terug te dringen.  

 

IV. Vooral gedurende 2011-2014 heeft de btp bijgedragen aan een eurozone-breed krap 

begrotingsbeleid, wat de recessie heeft verlengd en het voor de ECB moeilijker heeft gemaakt 

om haar inflatie-doelstelling te bereiken. 

 

V. Op het hoogtepunt van de crisis gingen oplopende staatsrentes in Spanje en Italië gepaard 

met substantiële besmettingseffecten naar de rest van het eurogebied.  

 

VI. Het succes van het aangekondigde maar nimmer geactiveerde OMT-programma van de ECB 

illustreert dat woorden minstens zo belangrijk kunnen zijn als daden. 

 

VII. In de aanloop naar de introductie van de euro daalden reële rentes in Zuid-Europa zo snel, 

dat het voor een centraal bankier zorgwekkend zou zijn geweest als dit níet tot stijgende 

lonen en kredietgroei had geleid.  

 

VIII. Het belang dat beleidsmakers toekennen aan puntschattingen van de output gap verhoudt 

zich slecht tot de onzekerheid waarmee deze schattingen zijn omgeven.  

 

IX. Aanhoudende overschotten op de lopende rekening zijn geen teken van economische kracht. 

 

X. Aanhoudende tekorten op de lopende rekening zijn niet op te lossen met een handelsoorlog. 

 

XI. Nederlandstalige stellingen bij een Engelstalig proefschrift vormen een halfhartig 

compromis, maar het succes van de Europese economische integratie sinds de Tweede 

Wereldoorlog toont dat je daar een eind mee kunt komen. 

 
XII. De manier waarop veel Amsterdammers spreken over toeristen, suggereert dat zij vaker op 

vakantie moeten gaan. 

 

XIII. Soms gaat het goed, soms gaat het mis.  

 


