
Euro schept meer 
verdeeldlleid dan 

eenheid tussen de 
EU-landen 

De euro is van ons allemaal 
geworden, de bijbehorende 
duivelse dilemma's ook. 
Moeten Nederlandse burgers 
nu sociale verslechteringen 
gaan eisen in EU-landen die 
door het ijs van het Stabili
teitspact dreigen te zakken? 
De visie van Jan Marijnissen. 
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Naar verwachting komt het 
Duitse begrotingstekort dit jaar 
uit op 2,7 procent. Dat ligt maar 
net onder de drie procent die als 
maximum is afgesproken in het 
Stabiliteitspact onder de invoe
ring van de euro. Alleen met 
maximale politieke druk als 
leider van de grootste euro
economie kon de Duitse bonds
kanselier Schröder onlangs een 
officiële berisping voorkomen. 
Wel moest hij plechtig beloven 
dat de begroting in 2004 weer 
helemaal in evenwicht is. Dat 
evenwicht in 2004 kan alleen 
worden bereikt met een forse 
economische groei, snijden in de 
overheidsuitgaven en belasting
verhogingen. Dat laatste is ech
ter niet te verwachten want de 
sociaal-democratische regering 
heeft net voor miljarden euro's 
de vennootschaps-en inkomsten 
belasting verlaagd. En wat als 
Duitsland dit jaar de magische 
3 procent overschrijdt? Volgens 
de regels van het stabiliteitspact 
moet het land dan een boete beta
len van maximaal 15 miljard 
euro. Direct effect: het begro
tingstekOJt gaat naar 3,5 procent. 
Natuurlijk zal Duitsland dit 
gigantische bedrag nooit ophoes
ten. En wat dan? Stuurt Duisen
berg of de Europese Commissie 
een strafexpeditie om de Duit-

sers weer in het gareel te krijgen? 
Gaat Europol de Duitse politie 
vragen de Duitse minister van 
Financiën op te pakken? Dit zijn 
geen symbolische vragen die bij 
een snel herstel van de Duitse 
economie nooit meer aan de orde 
zullen komen. Bijvoorbeeld: Ne
derland heeft zijn pensioenvoor
zieningen goed op orde met een 
spaarpot van meer dan I 00 pro
cent BBP (bruto binnenlands 
product, alles wat we in een jaar 
verdienen) bij de pensionfond
sen. De grootste landen die mee
doen aan de euro (Duitsland, 
Frankrijk en Italië) hebben nage
noeg niets opzij gezet en krijgen 
de komende decennia grote fi
nanciële problemen. Maar juist 
die grootste landen komen ook 
het gemakkelijkst onder het sta
biliteitspact uit. Kreeg Ierland 
vorigjaar nog wél een waarschu
wing (vanwege een oplopende 
inflatie), Duitsland ontspringt de 
dans omdat het als de grootste 
nettobetaler aan de EU meer 
invloed heeft dan het nietige 
Ierland. 

Europese landen komen 
door de euro steeds meer 
tegenover elkaar te staan 

De twijfel over de hardheid van 
het stabiliteitspact en de bij-

behorende boetes illustreren het 
centrale probleem van de euro. 
Europa is wel een monetaire 
unie maar geenszins een poli
tieke. Nog sterker: de politieke 
tegenstellingen tussen de lan
den van de Unie kunnen nu wel 
eens heel snel scherper worden. 
Op basis van het Stabiliteits
pact en ten behoeve van een 
stabielere euro zou Nederland 
nu moeten aandringen op in
grijpende bezuinigingen 111 

Duitsland. Maar Nederland 
heeft geen zeggenschap en 
hoort ook geen zeggenschap te 
krijgen over de binnenlandse 
politiek van ons buurland - zo 
min dat wij willen dat de Duit
sers bij ons komen zeggen hoe 
het moet. De nationale, demo
cratisch gekozen parlementen 
gaan daarover. Daarmee mani
festeert zich de geweldige -en 
toenemende - spanning tussen 
de (eisen van de) monetaire 
unie en de (afwezigheid van 
een) politieke unie. Het bewijst 
ook dat het Europese inte
gratieproces volstrekt van de 
verkeerde kant af verloopt. Een 
monetaire unie hoort de 
bekroning te zijn van een gaan
deweg gewilde en gevormde 
politieke unie van onderop. Nu 
is voor de omgekeerde weg 
gekozen, die weliswaar aan-
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trekkeiijk is voor multinationa
le ondernemingen en grote 
kapi- taalbezitters, maar die 
een democratische, politieke 
integratie juist belemmert. EU
landen zullen veeleer tegen-
over elkaar komen te staan dan 
naast elkaar. Hoe moeten alle 
Menschen Brüder werden, als 
Nederlandse burgers gaan 
eisen dat de werkloosheids-
uitkeringen in Duitsland om
laag gaan teneinde daar het 
begrotingstekort te verlagen en 
daarmee de eurokoers op te 
stuwen? Toen ons werd verteld 
dat de euro van ons allemaal 
zou worden, is niet verteld dat 
dit soort duivelse dilemma's 
óók 'van ons allemaal' zouden 

zijn. Met de komst van de euro I 
onder deze voorwaarden is een 
echte, gemeende Europese 

integratie waar alle burgers I 
baat bij hebben, verder weg 
geraakt. De onverantwoorde 
haast om hoe dan ook tot een 
monetaire unie te komen, kan 
een waar boemerangeffect op 
de in woord zo bepleite inte
gratie hebben. De (on)verant-
woordelijke politici, Wim Kok 
en Oerrit Zalm voorop, hebben 
heel wat uit te leggen, aan 
onze inwoners en de bewoners 
van onze Europese buurlan

den! • 
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