
In Estland komt sinds nieuwjaarsnacht de euro uit de 
bankautomaten. Terwijl men in de straten van Tallinn 
champagne bestelde met verse biljetten geïllustreerd 
met Europese bouwstijlen, ging dat nieuws in de rest 
van Europa nogal stil voorbij. Het is namelijk bon ton 
geworden het einde van de euro te voorspellen.

Het afgelopen jaar stond de eurozone inderdaad 
onder druk. Dat is zelfs een understatement. Het jaar 
2010 heeft ons met de neus op het feit gedrukt dat de 
landen van de eurozone zodanig aan elkaar geklonterd 
zijn, dat de problemen in één euroland onvermijdelijk 
ook gevolgen hebben voor alle andere eurolanden. En 
dat het behoud van de euro een prijs heeft, zowel voor 
de landen in moeilijkheden als voor de landen die hun 
te hulp moeten schieten.

Opgeven van de euro kost geld
Het loslaten van de euro heeft echter ook een prijs. En 
die is veel groter. De euro in zijn huidige vorm zal nog 
vele moeilijke momenten kennen. Maar de eurozone 
splitsen, dat zou gewoon nog moeilijker zijn. Daarom 
zouden wij, daartoe gedwongen, ons geld zetten op het 
overleven van de euro. En daar zijn praktische, econo-
mische en politieke redenen voor.

Ten eerste zijn er, een beetje banaal eigenlijk, enor-
me praktische problemen verbonden met het opgeven 
van de euro en de herinvoering van nationale mun-
ten. Laten we ons even proberen voor te stellen dat 
Griekenland, Ierland of Portugal uit de euro stapt. Het 
zou een operatie zijn die in elk geval praktisch voor-
bereid moet worden. Er moeten nieuwe munten gesla-
gen worden, computers moeten geherprogrammeerd 
worden, winkelkarretjes en drankautomaten moeten 
worden aangepast. Dat vergt tijd. Zou er ook maar één 
Griek, Ier of Portugees zijn die in de tussentijd zijn 
euro’s onaangeroerd op de bank laat staan en in stilte 
wacht tot die vanzelf worden omgezet in een nieuwe, 
per definitie minderwaardige munt?

Het is immers de bedoeling van zo’n operatie de 
nieuwe munt te laten devalueren tegenover de euro. 
Zodra de voorbereidingen starten om een land uit de 
eurozone te laten vertrekken, begint er dus pas echt 
een stormloop op de banken in dat land. Iedereen 
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die vreest dat zijn land uit de eurozone zal stappen, 
zal zijn euro’s parkeren bij veilige buitenlandse ban-
ken, bijvoorbeeld in Duitsland. Of ze desnoods in een 
sok onder de matras verbergen. Maar niemand wacht 
rustig af tot hij een paar tientallen procenten armer is 
geworden. Als we ooit een stormloop op de banken 
willen meemaken, dan zal het dán zijn. Geen enkele 
Griekse, Ierse of Portugese bank kan dit overleven. En 
door de vervlechting van de Europese financiële we-
reld zouden zij andere financiële instellingen in hun 
val meesleuren. In België, bijvoorbeeld, willen we niet 
denken aan alle topbankiers en ministers die door zo’n 
scenario hun slaap laten, of we zouden er zelf van wak-
ker liggen.

Daarmee komen we bij de tweede, economische re-
den. Gesteld dat de praktische problemen die leiden 
tot bank runs kunnen worden overwonnen, bijvoor-
beeld door kapitaalcontroles (wat in de geïntegreerde 
en vrije Europese markt van vandaag al haast ondenk-
baar is), dan zou het uiteenvallen van de eurozone nog 
altijd velen schaden en weinigen baten. Voor de perife-
re landen in moeilijkheden, zo argumenteren sommi-
ge economen nochtans, zou herinvoeren van een eigen 
munt hun meer ademruimte geven. Ze kunnen hun 
nieuwe munt devalueren en op die manier hun export 
aanzwengelen. In combinatie met flinke binnenlandse 
besparingen zouden ze opnieuw kunnen groeien en 
hun schulden betalen. Dat laatste klopt zeker al niet. 
Terwijl de vermogens in die landen wel gedevalueerd 
worden bij het verlaten van de euro, geldt dat niet voor 
hun schulden. Die blijven gewaardeerd in duurdere 
euro’s en exploderen dus in binnenlandse waarde. 

Maar wij durven ook te betwijfelen of het loslaten 
van de euro het wondermiddel is voor een economische 
heropleving van die landen, zoals vaak wordt voorge-
steld. Die visie gaat ervan uit dat al deze landen louter 
een probleem van loon- en prijsconcurrentie hebben. 
Als zij echter eerder een gebrek hebben aan goede in-
frastructuur, vaardigheden of investeringen in de juiste 
groeisectoren, dan lost een eigen munt niets op.

En ook voor de sterke landen zou het uiteenvallen 
van de eurozone kostbaar zijn. Neem Duitsland. Het 
is merkwaardig: voor de redding van de euro moeten 
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de Duitsers het meest betalen; zij dragen het meeste 
bij aan het reddingsfonds. En bij elk nieuw land dat 
in de problemen komt, stijgt de benodigde som, daalt 
het aantal andere betalers en moet Duitsland dieper 
in de buidel tasten. Maar bij het loslaten van de euro 
betalen de Duitsers ook de hoogste prijs. Duitse ban-
ken hebben immers veel geld geleend aan de landen in 
problemen. Als die uit de eurozone moeten, kunnen 
zij onmogelijk hun schulden in sterke euro’s terugbe-
talen, zoals we hierboven uitlegden. Duitse banken lij-
den verliezen en dreigen dan failliet te gaan. Zij zullen, 
soms voor de tweede keer in een paar jaar, moeten wor-
den bijgesprongen door de belastingbetaler. Europese 
integratie is een spelletje met zevenentwintig landen 
en op het einde verliezen de Duitsers. Of zo lijkt het 
toch, want de realiteit is opnieuw complexer.

Duitsland wint immers ook, bij het behoud van de 
euro. Op die manier blijft het land bijvoorbeeld een 
gemakkelijke en goedkope toegang behouden tot gro-
te afzetmarkten in Frankrijk, Italië of Spanje. Zonder 
de euro zouden de lokale munten er immers lager ge-
waardeerd staan dan vandaag, en dat zou een ferme 
handicap zijn voor de Duitse export. Wat geldt voor 
Duitsland, geldt trouwens ook voor een aantal andere 
landen waarvan de economie lijkt of afgestemd is op 
de Duitse economie, zoals Oostenrijk, maar zeker ook 
Nederland.

Andere waarnemers baseren hun pessimisme over 
de toekomst van de euro op politieke overwegingen. Zij 
benadrukken dan dat, zelfs al is het economisch ver-
standig, het in sommige landen politiek niet meer te 
verkopen valt andere landen te hulp te schieten. Maar 
in het licht van het voorgaande denken wij juist het 
omgekeerde. De onvoorspelbaarheid en de chaos die 
ontstaan bij het loslaten van de euro en de grote pro-
blemen waarin banken terecht zullen komen, leveren 
een extreem gevaar voor de economie, de nationale be-
grotingen en al wat daarmee verbonden is, ook in de 
kernlanden. Men kan lid zijn van de Europese Unie 
zonder de euro in te voeren (zoals Groot-Britannië). 
Maar daar waar de euro is ingevoerd, raakte die in-
tussen zodanig verweven met het patroon van de ge-
meenschappelijkheid, dat hij er niet meer kan worden 
uitgehaald zonder de hele interne markt te ontrafe-
len. De crisis van de euro is dan ook meteen een cri-
sis van de Europese integratie in haar geheel. Dat zei 
Angela Merkel en het werd herhaald door Herman 
Van Rompuy. Die laatste ontkende de volgende dag 

wel dat hij het zo bedoeld had,1 maar de ontkenning 
was niet nodig: hij had gelijk. Zeker in het geval van de 
euro lijkt achteruit trappen geen optie. Op de Europese 
fiets is dat gelijk aan bruusk remmen en vallen. Dit 
dwingt politici om een oplossing te vinden, zelfs al is 
die moeilijk uit te leggen aan de eigen bevolking.

De Verenigde Staten van Europa
Het verdwijnen van de euro leidt dus tot chaos en is 
vanuit politiek perspectief geen optie. Maar dat bete-
kent niet dat er in 2011 geen problemen meer zullen 
zijn. Er wordt wel eens geopperd dat we voor de keuze 
staan: het uiteenvallen van de eurozone of het invoe-
ren van de Verenigde Staten van Europa. Dat laatste 
klinkt extreem voluntaristisch, maar dat is het pad 
dat we toch al enige tijd bewandelen. Eigenlijk is die 
Europese federatie al goeddeels een feit. Onhoorbaar 
en onzichtbaar heeft de macht van de Europese Unie 
zich de afgelopen decennia spectaculair uitgebreid. En 
dat proces gaat verder.

Toen een jaar geleden de Griekse crisis uitbrak, 
kwamen in de debatten allerlei verstandige mensen aan 
het woord, die nogal eensgezind verklaarden dat het 
bijzonder onverstandig en ook verdragsrechtelijk ver-
boden zou zijn een noodfonds op te richten. Maar er 
was, weliswaar na enig geaarzel, politieke wil om zo’n 
fonds op te richten, en dan komt het er. Thans wordt 
het verdragsrechtelijk verankerd en wordt er gediscus-
sieerd over de uitbreiding ervan. Vanaf dit jaar moeten 
landen in het kader van het ‘Europees semester’ hun 
nationale begroting door Europa laten beoordelen. Er 
worden plannen in de steigers gezet om een vorm van 
euro-obligaties in te voeren. Zelfs een Europese fisca-
liteit is geen volstrekt taboe meer. En achter de scher-
men wordt er getimmerd aan de oprichting van een 
Groei- en Investeringsfonds binnen de eurozone, wat 
zal leiden tot meer automatische solidariteit.

Omdat in 2010 duidelijk werd dat de landen in 
de eurozone zó sterk aan elkaar vastzitten dat eco-
nomische beleidskeuzen in het ene land onvermijde-
lijk gevolgen hebben voor de andere landen, wordt de 
noodzaak van een economisch bestuur in de eurozone 
steeds scherper aangevoeld. In Duitsland wordt luidop 
nagedacht over Europese afspraken om de pensioen-
leeftijd overal in de eurozone op te trekken naar 67 
jaar.2 Zelfs een gemeenschappelijk beleid inzake mi-
nimumlonen wordt zonder blikken of blozen op ta-
fel geworpen. Wellicht loopt het op korte termijn niet 
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zo’n vaart, maar alleen al de vaststelling dat deze zaken 
bespreekbaar worden, is veelzeggend.

Er zijn intussen maatregelen ingevoerd die amper 
een jaar geleden nog politieke fictie werden genoemd. 
Zo gaat Europese integratie nu eenmaal vooruit. Het 
gaat niet noodzakelijk om een kwantumsprong, maar 
om de voortzetting van wat al vijftig jaar de dominante 
grondstroom is.

Drie scenario’s
Weinig zaken gaan voor eeuwig mee, maar de verval-
datum van de euro is nog niet bereikt. We bewegen 
verder in de richting van een Verenigde Staten van 
Europa, maar eigenlijk is er daarmee niet veel nieuws 
onder de zon. De discussies over het staan of vallen van 
de euro leiden de aandacht af van een veel pertinenter 
debat. De echt belangrijke vraag is welke richting dat 
sterke Europa ons uitstuurt? En dat is afhankelijk van 
hoe de euro uiteindelijk zal worden gered.

Volgens Nobelprijswinnaar Paul Krugman zijn er, 
naast het volgens ons onwaarschijnlijke scenario van 
het ontbinden van de eurozone, drie opties.3 Een eer-
ste zouden we masochisme kunnen noemen. Het komt 
erop neer dat de probleemlanden jaren van besparin-
gen doormoeten. Door via zelfkastijding aan de finan-
ciële markten te tonen hoe flink en dus betrouwbaar 
men plots is geworden, zal de rente op hun staatsschul-
den dalen en zullen zij ten langen leste hun schulden 
kunnen terugbetalen, althans zo is de hoop. Voor de 
kernlanden heeft dit scenario het comfortabele gevolg 
dat zij niets hoeven te doen en zich dus geen zorgen 
hoeven te maken. Behalve dan over het feit dat dit niet 
kan werken. Zonder te technisch te worden: als het al 
lukt zo drastisch te besparen als nodig, dan leidt dit 
tot deflatie in de probleemlanden, waardoor hun bui-
tenlandse schulden in de praktijk in waarde stijgen in 
plaats van dalen.

Een tweede optie, die steeds meer opgang maakt, is 
schuldherschikking. Daarbij besluit een land (in de prak-
tijk zal dit in samenspraak met andere lidstaten moe-
ten gebeuren) om een deel van zijn schulden niet terug 
te betalen. Het effect daarvan is moeilijk in te schatten: 
kredietverleners zullen een hogere risicopremie vragen 
(want misschien krijgen ze hun investering niet terug), 
maar omdat bij een schuldherschikking de kansen stij-
gen dat resterende schuld wél wordt terugbetaald, zul-
len ze tegelijk misschien gerustgesteld worden, en een 
lagere rente hanteren. De eindbalans is dus onzeker. 

Thans wordt er gewerkt aan een schuldherschikking 
voor Griekenland, maar om de onzekerheid binnen de 
perken te houden, lijkt het een afgebakende en gecon-
troleerde operatie te zullen worden.

Het derde scenario is onderdeel van de eerder ver-
melde ‘Verenigde Staten van Europa’. Het betekent, 
in plaats van tijdelijke en onvoldoende leningen tegen 
iets lagere rente die de sterke eurolanden nu aan de 
zwakke verlenen, dat er echte solidariteit zou komen 
van de kern aan de periferie. In december 2010 stel-
den de premier van Luxemburg en de minister van fi-
nanciën van Italië een eerste stap in die richting voor: 
Europese obligaties. Eind januari haalde het reddings-
fonds voor het eerst geld op via de particuliere markt, 
wat eigenlijk als een vorm van E-bond kan worden be-
schouwd.4 Op die manier zouden de landen in moei-
lijkheden kunnen profiteren van de geloofwaardigheid 
van hun sterke ‘bond’-genoten en tegen een lage rente 
kunnen lenen. Kernlanden aarzelen nog, omdat dit de 
rente op hun schulden (licht) zou verhogen, en voor-
al omdat zij vrezen dan aansprakelijk te zijn voor de 
schulden van de andere landen.

Allemaal Duitsland?
Het lijkt er dus op dat de drie sporen tegelijk bewan-
deld worden. Maar waar er nog enige discussie lijkt 
te bestaan over de wenselijkheid van schuldherschik-
king en E-bonds, is iedereen het er wel over eens dat 
er drastisch bezuinigd moet worden. Dat moet overal 
gebeuren, maar in de eerste plaats in de perifere lan-
den. Daarmee wordt er verder gebouwd op de retoriek 
die begin 2010 alom te lezen viel in de Duitse popu-
laire bladen, waar werd gezegd dat het probleem van 
de perifere landen hun eigen schuld is en zij dus maar 
op de blaren moeten zitten. Grieken zijn spilzuchtige 
leugenaars, Ieren ondankbare eilandbewoners en van 
de Portugezen weten we ook nog niet alles.

Maar kloppen die clichés wel? Uit de statistie-
ken van de Europese Commissie blijkt dat alvast niet. 
Zo zitten de Griekse overheidsuitgaven, gerelateerd 
tot het bruto binnenlands product, ongeveer op het 
Europees gemiddelde. Ze zijn vergelijkbaar met de 
Duitse uitgaven. Karakteristiek voor Griekenland zijn 
niet de hoge uitgaven, maar de lage belastinginkom-
sten. Vermoedelijk gaat het om een combinatie van 
belastingontduiking en lage tarieven. Wat belastingin-
komsten betreft, bengelt Griekenland onderaan in de 
Europese statistieken, in het gezelschap van Portugal, 

Europese integratie is een spelletje met 27 
landen, en op het einde verliezen de Duitsers
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Spanje en Ierland. En waar voor Griekenland nog met 
een vinger kan worden gewezen naar de voorbije rege-
ringen, die hun begroting nogal frauduleus opsmuk-
ten, zijn de Spaanse en Ierse problemen het gevolg van 
particuliere schulden en vastgoedzeepbellen, niet van 
politiek wanbeleid. In het geval van Portugal is het 
zelfs onmogelijk een schuldige aan te wijzen.

Het is een opvallende vaststelling: wat de pro-
bleemlanden bindt op het vlak van hun publieke finan-
ciën, zijn niet hun zo gezegd overdreven overheidsuit-
gaven, maar juist hun beperkte inkomsten. Daar hebben 
we de afgelopen maanden weinig waarnemers over 
horen klagen. Thans zeggen de meeste analisten dat 
we een voorbeeld moeten nemen aan Duitsland. Vaak 
gaat het trouwens om dezelfde stemmen die een paar 
jaar geleden nog de lof zongen over de Keltische tijger. 
Een gezond wantrouwen is dus gerechtvaardigd.

Maar toch is het beeld van te genereuze overheden 
hardnekkig. We moeten meer gedisciplineerd worden, 
klinkt het, allemaal Duitsland! Typisch voor Duitsland 
is de loonmatiging. Die lage Duitse lonen zijn mo-
gelijk geworden door de Duitse hereniging, waarmee 
een heel arsenaal aan goedkope arbeidskrachten be-
schikbaar kwam, in een regio waar de vakbonden zwak 
stonden. Het gevolg van de lage lonen is dat de bin-
nenlandse vraag lange tijd vrij beperkt was en pas nu 
eerste tekenen van opleving vertoont. Er wordt na-
tuurlijk wel goedkoop geproduceerd en dat biedt mo-
gelijkheden voor export.

De keerzijde van het Duitse model is dat de ar-
moede er verontrustend groot is, ook onder de wer-
kende bevolking. Duitsland kan zijn exportmodel 
overigens alleen maar volhouden omdat er landen zijn 
die het Duitse model niet kopiëren. Als iedereen zoals 
Duitsland zou worden en de lonen laag houdt, dan is 
de vraag in Europa te beperkt. Griekenland is dan wel 
niet de belangrijkste handelspartner van de Duitsers, 
maar landen als Frankrijk, Italië en Spanje wél. Als zij 

de loonkranen dichtdraaien, wat nu steeds luider ge-
propageerd wordt, dan komt ook de Duitse economie 
in de problemen. Is het antwoord dan nog méér loon-
matiging? Hoeveel masochisme verdraagt een Duitser 
eigenlijk?

Toch blijft het de mantra van het moment. Landen 
moeten besparen, lonen moeten omlaag, overheidsuit-
gaven moeten worden ingeperkt. De binnenlandse 
vraag zal daarmee dalen; sociaal beleid wordt een luxe 
voor wie het zich nog kan permitteren. De betogingen 
in Griekenland en Ierland zijn een voorbode van wat 
Europa nog te wachten staat. De legitimiteit van de 
Europese integratie komt daarmee op de helling. Dat 
is waar we ons zorgen over moeten maken.

Speculanten kunnen dreigen met het uiteenvallen 
van de euro, maar er staan te grote belangen op het 
spel, om dit te laten gebeuren. Het echte gevaar voor 
het Europese project schuilt dus elders. Het zit bij de 
publieke opinie, die zich afvraagt welke richting dit al-
lemaal uitgaat. Want hoe levensvatbaar is een politiek 
project dat niet meer gedragen wordt door zijn bevol-
king?
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