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PERSPECTIEF 

Duits tel{.ort niet direct ons probleein 
Natuurlijk is het een goede zaak als het Duitse overheidstekort omlaag zou gaan, maar 
vooral voor de Duitse burgers, niet voor ons in Nederland. En als het niet gebeurt, is 
de vrees voor het niet nakomen van het Stabiliteitspact waarschijnlijk ongegrond. Het 
gevaar voor self-.fuljilling prophecies is groter, vindt Thijs van Steveninck. 

D uitsland heeft dus geen 'gele . . . citeria' of convergentiecriteria. Het klinkt 
kaart' gekregen hoewel het die wel d 0 0 r T h 1 l 5 v a n S t e v e n 1 n c k bizar, maar deze vonden geen enkele on-

verdiende vanwege de hoogte van derbouwing in de economische theorie. Er 
zijn overheidstekort. Volgens Edmond Hofland is dit "schadelijk bestaat een omvangrijke wetenschappelijke literatuur over zoge-
voor de geloofwaardigheid van het Stabiliteitspact, en daarmee naamde optimale valutagebieden (OVG) waarbinnen landen beter 
voor het vertrouwen in de euro" (NRC Handelsblad, 15 februari wel of niet een gezamenlijke munt kunnen hebben. De grondleg-
2002). Misschien krijgt hij gelijk, maar dan niet op de manier ger, de Canadees Robert Mundell, kreeg hiervoor in 1999 de No-
waarop hij denkt. belprijs voor de econonlie, niet toevalligerwijs na de introductie 

Stabiliteitspact 

Het Duitse tekort is zeker te hoog en een daling ervan zou een 
goede zaak zijn, maar dan vooral voor Duitsland zelf, of liever 
gezegd voor zijn (toekomstige) belastingbetalers. Het feit dat de 
Econonlische en Monetaire Unie een politiek en geen econonlisch 
proces is, wordt geïllustreerd door de inhoud van de 'Maastricht-

De aut.eur is redacteur van ldee. 
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van de (toen nog girale) euro. Geen van de Maastrichtcriteria be
hoort echter ook maar in de verste verte tot de determinanten van 
een OVG, ook niet de hoogte van de staatsschuld (max. 60% van 
het BBP) of het overheidstekort (max. 3% van het BBP). 
De OVG-theorie besteedt daarentegen veel aandacht aan zaken 
als integratie van handelspatronen, flexibiliteit van arbeidsmark
ten en vatbaarheid voor externe schokken (zoals olieprijsstijgin
gen) die de verschillende landen op een asymmetrische manier 
treffen. Maar deze variabelen maakten weer op geen enkele wijze 
deel uit van de convergentiecriteria. 
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Omdat het Verdrag van Maastricht economisch zo beroerd in el
kaar zat, is er aanvulling gekomen in de vorm van het Stabili
teitspact. Hierin verplichten de lidstaten zich hun overheidsbe
grotingen op middellange termijn (ongeveer één conjunctuurcy
clus) tenminste in evenwicht te brengen. Bij nalatigheid kunnen 
waarschuwingen volgen en eventueel boetes. Of dat laatste een 
gunstige uitwerking heeft op de hoogte van het tekort of juist niet, 
wordt meestal stilzwijgend in het midden gelaten. 
Het Stabiliteitspact dwingt de deelnemende landen te doen wat 
eigenlijk op lange termijn goed voor ze is. Het principe dat landen 
tegen hun eigen (op de korte termijn gerichte) politici in bescher
ming moeten worden genomen, woog hierbij zwaarder dan het 
subsidiariteitsbeginsel. Het lijkt een beetje op een echtpaar waar
van de man tegen de vrouw zegt: "Als jij stopt met roken, zal ik 
minder gaan drinken." Dat zijn twee verstandige beslissingen, 
maar dat zijn ze ook los van elkaar. 

Last 

Hoe zou de hoogte van een overheidstekort, in dit geval het Duitse, 
het vertrouwen in de euro kunnen ondermijnen? Er zijn drie po
tentiële transmissiemechanismen: via een 
hogere inflatie, via een hogere rente in de 
eurozone, of via een bankroet van een deel
nemer. Immers, van alle drie zouden ook de 
andere eurolanden problemen ondervin
den. 
Een hoog Duits overheidstekort kan in ho
gere inflatie resulteren als de Duitse rege
ring de macht zou hebben om wat meer in
flatie te creëren. Doordat hierdoor de reële 
waarde van de schuld afneemt, kan dat po
litiek aantrekkelijk zijn. Voor de start van 
de EMU beschikte een aantal leden over 
die macht, waaronder overigens niet Duits
land. Maar het laten stijgen van de inflatie 
is de ECB statutair verboden, zowel om po
litieke als om economische redenen. 
Een tweede manier waarop andere landen 
last krijgen van een te hoog Duits tekort is 
als dit tot een hogere Europese rente leidt 
(met negatieve consequenties voor investe
ringen en werkgelegenheid). Theoretisch is 
dit mogelijk, net zoals het niveau van de 
zeespiegel stijgt als iemand een fles water 
in zee giet. De Europese rente wordt echter 
bepaald door de vraag naar en het aanbod 
van kapitaal, niet op de Europese maar op 
de mondiale kapitaalmarkt. Hier komt nog 
bij, dat de vraag van de Duitse economie 
naar buitenlandse besparingen niet wordt 
veroorzaakt door het Duitse overheidste
kort, maar door het saldo op de Duitse bet
alingsbalans. Ten slotte kunnen krediet
verstrekkers heel goed differentiëren tus
sen kredietnemers. Als in Nederland een 
buurtsuper en een landelijke grootgrutter 
naar de bank gaan voor een lening, zal de 
eerste voor hetzelfde bedrag een hogere 
rente moeten betalen dan de laatste. 
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Een derde kanaal waardoor hoge tekorten van het ene EMU-land 
repercussies kunnen hebben voor andere deelnemers is dat de 
schuld zodanig uit de hand loopt, dat andere landen zich gedwon
gen voelen te hulp te schieten bij rente- en aflossingsbetalingen. 
Om dit te voorkomen is er een 'no-bail out'-afspraak gemaakt, dat 
lidstaten elkaar in dergelijke situaties niet te hulp mogen schie
ten. Van een zo hoog Duits tekort is overigens nog lang geen spra
ke. 

Natuurlijk is het slecht voor het vertrouwen als landen zich niet 
aan eerder gemaakte afspraken houden, zelfs als het rare afspra
ken zijn. Op financiële markten kunnen paniek en kuddegedrag 
een grote rol spelen. Het geven van een 'gele kaart' kan dan ook 
helemaal geen kwaad. Maar we moeten de zaak niet overdrijven, 
op het gevaar af dat self-fulfilling prophecies worden opgeroepen. 
Als genoeg mensen de vrees uitspreken dat de geloofwaardigheid 
van de euro in het geding is, wekken zij de indruk dat de onaf
hankelijke positie de ECB of de 'no-bail out'-clausule in gevaar is. 
En dat zou pas echt slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de 
euro! + 
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