
Naarmate het tijdstip van de intocht van de euro 
dichterbij komt, groeit de nervositeit. Er is bij
voorbeeld veel gekrakeel rond europrijsverhogin
gen. De Consumentenbond volgt nu voor de rege
ring de prijsopdrijving, nadat bleek dat bedrijven 
vooruitlopend op de invoering van de Euro de 
prijzen al flink hadden verhoogd. De overheid zelf 
gaf het foute voorbeeld, met het plan de verkeers
boetes fors naar boven af te ronden. Alom werd dit 
bekritiseerd als een fikse psychologische blunder 
die extra voeding gaf aan het toenemend wantrou
wen tegenover de euro. Ook eerdere ervaringen 
hielpen de euro al niet aan een goede reputatie. De 
euro, zo zei men aanvankelijk, zou een sterke, 
internationaal gerespecteerde munt worden. Het 
tegendeel gebeurde. De euro verloor in de eerste 
twintig maanden van het bestaan een kwart van 
zijn waarde ten opzichte van andere grote valuta. 
De euro zou een echte rivaal aan de dollar worden 
- maar de dollar bleef rustig op zijn troon. De euro 
zou ook snellere groei teweegbrengen. Dat is in
derdaad gebeurd, maar alleen omdat de waarde -
helemaal tegen de bedoelingen van de Europese 
Centrale Bank in- zo laag is geworden. 

Snoeien op overheidsuitgaven 
eist zware tol 

De eurozone met zijn relatief hoge productiekos
ten blijkt voor investeerders onaantrekkelijker dan 
gedacht. De kosten kUnnen gedrukt worden door 
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Bijna hulpeloos keek staatssecretaris Hoogervorst 
in de tv-camera toen hij na een pittig verhoor over de 
Europese pensioenen moest toegeven dat Neder
land nauwelijks enige invloed kan uitoefenen op an
dere landen als zij onvoldoende inspanningen ver
richten om hun pensioenen op peil te brengen. Daar
door dreigen we straks geconfronteerd te worden 
met een hogere rente, een hogere inflatie en een 
zwakkere euro dan beloofd. Tegenmaatregelen wil 
de regering niet nemen. Aan een noodplan voor her
invoering van de gulden als het helemaal mis mocht 
lopen wil hij niet eens denken. Dat is meer dan een 
beetje dom- het is onverantwoord. 

de lonen te verlagen. Maar dat stuit op fel verzet, 
en maakt bovendien de euro niet bepaald populair
der. Daarom wordt ervoor gekozen de zogenaam
de niet loon-afhankelijke kosten te verminderen. 
De indruk wordt gewekt dat niemand van deze be
zuiniging schade hoeft te lijden. Maar wat het in 
de praktijk betekent, weten we inmiddels. Allerlei 
zaken die van belang zijn voor de bevolking zoals 
goede werkomstandigheden, een uitgebreid zeker
heidsstelsel, fatsoenlijke pensioenen, goede scho
len, openbaar vervoer, ziekenhuizen en culturele 
diversiteit zijn op de tocht gezet door de jarenlau 

Voorbeelden van euroflatie (prijsverhogingen die te maken hebben met de 
omprijzing van guldens in euro's)? Meld ze op www.sp.nljeuroflatie. 
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• ge budgettaire anorexia waartoe onze regering ons 
veroordeelde toen ze het Stabiliteitspact onderte

k kende dat de basis is onder de gemeenschappelijke 
1 munt. 

De eerste munt zonder regering 

oms kunnen regeringen de kiezers ervan overtui
, gen dat impopulaire maatregelen noodzakelijk 
117,ijn. Lukt ze dat niet, dan kan de bevolking bij de 
\ verkiezingen op een partij stemmen die een ander 
b beleid voorstaat. Dat is de kern van de democratie. 
"Maar in het geval van de euro ligt er een wezenlijk 
\erschil. Impopulaire maatregelen worden niet 
opgelegd door gekozen politici of ministers die 
lrun beslissingen tegenover de kiezers en het par
ftement moeten verantwoorden. Loonsverlagingen 
of bezuinigen op collectieve voorzieningen kun

I en verplicht worden opgelegd door niet-gekozen 
urobankiers en Europese commissarissen. De 

euro wordt de eerste munt zonder regering. Het 
labiliteitpact achter de euro geeft de overheden 
van de afzonderlijke lidstaten weinig ruimte voor 

c~ten eigen economische politiek. Door de 'onaf
fumk:elijkheid ' van de Europese Bank kunnen de 
regeringen nauwelijks invloed uitoefenen op be
langrijke zaken als de rentevoet en de wisselkoer
sen. En door het Europese systeem van stemmen 
ltii gekwalificeerde meerderheid kan ons land een 

p1politiek opgelegd worden die helemaal indruist te
l!l(en de wens van regering, het parlement en volk. 
!Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat 
velen zich ondanks de massieve europropaganda 

wan de afgelopen jaren ('hij wordt van ons álle-
111/iJa//') grote zorgen beginnen te maken over de 
ll ekomst nu het tijdstip van invoering van de euro 
etcht in zicht komt. Zeker als de kans op tegensla
~en groeit door een mogelijke recessie. Ons rusti
',!e. Europagezinde Nederland zal natuurlijk niet 
Htet allereerste land zijn om een crisissfeer te ver
worzaken. Maar dat betekent niet dat wij gevrij-
11/aard zijn van onrust rond inflatie, Joonverlaging, 
rrotere werkloosheid en massale ontslagen nu de 

ctuforie rond de economische groei aan het tempe
rcm is. 

Zonder noodrem een onduidelijke 
toekomst in 

e SP is nooit een voorstander geweest van de 
lrenheidsmunt. Hij kost ons op democratisch en 

sociaal gebied immers veel te veel. Toch gaan we 
geen cynici die nu gaan zitten hopen op De Grote 
Euro-Flop. Daarvoor zullen de gevolgen te ernstig 
zijn voor veel van de mensen voor wie wij opko
men. Maar voor het geval dit ongekende en risico
volle project onverhoopt geen succes zal worden, 
is het volstrekt onverantwoordelijk van de rege
ring om geen noodplan achter de hand te hebben. 
Het heeft iets engs: de regering wfl geen noodplan, 
omdat mensen anders wellicht nog meer gaan 
twijfelen aan de effectiviteit van het grootste mo
netaire experiment uit onze geschiedenis . Een 
noodplan wordt beschouwd als het verzoeken van 
de Goden. Precies daarom lijkt er ook een paranoï
de drang om de ingezamelde gulden-munten en 
-bankbiljetten na 1 januari 2002 zo snel mogelijk 
te vernietigen. 
Zonder noodrem koersen we onbeschermd een 
onduidelijke monetaire toekomst in. Als het fout 
gaat zullen de mensen die er het slachtoffer van 
worden zoveel naïviteit volstrekt verwerpelijk 
vinden. Het is dus absoluut niet teveel gevraagd 
aan de regering en Nederlandse Centrale Bank 
om, na overleg met alle partijen in de Tweede Ka
mer, een helder noodplan op te stellen. Gaat alles 
goed in de ogen van de regering, dan kan het rustig 
op de plank blijven liggen. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat de wetenschap dat bij een mogelijke 
calamiteit de overheid een duidelijke strategie 
heeft, bijvoorbeeld in de vorm van handhaving of 
herstel van de gulden, de komende tijd heel wat 
mensen een stuk geruster zou stellen! 

Geld genoeg voor 
europropaganda 

Dat de euro van ons allemaal is, wordt er de komende maan

den ingeramd. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft on
langs ruim 200 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor een 

reclamecampagne rond de slogan 'de euro, ons geld' die kort 

na de vakantieperiode van start gaat. Daarnaast heeft minis
ter Zalm 30 miljoen uitgetrokken voor de landelijke campag

ne die al loopt. Volgens de Eurobarometer, een halfjaarlijks 
onderzoek van de Europese Commissie, zijn in Europa alleen 
de Denen beter op de hoogte van de overgang naar de nieu

we munt dan de Nederlanders. Toch zegt nog altijd 55 pro

cent van de Nederlanders dat ze er onvoldoende over weet. 
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