
BESCHOUWING 

Moet Nederland deelnemen 
aan de EMU? 

do o r T hijs d e Ru y ter van Steveninck 

S
inds vorig jaar is er ook in Neder
land een debat op gang gekomen 
over de Economische en Monetaire 

Unie (EMU) in het algemeen, en de deel
name van Nederland in het bijzonder. Het 
is nog onzeker welke landen meedoen als 
de EMU inderdaad op 1 januari 1999 van 
start gaat (zie tabel 2). Recentelijk heeft 
VVD-leider Bolkestein verklaard dat Ne
derland onder bepaalde omstandigheden 
buiten de EMU moet blijven (1). Opval
lend is dat Minister van Financiën Zalm 
er net zo over denkt, in ieder geval sinds 
hij minister is geworden. Hun ideeën zijn 
echter niet gebaseerd op deugdelijke eco
nomische redeneringen. Een eenvoudige 
kosten-baten analyse leert dat Nederland 
veel te winnen heeft bij een EMU-lidmaat
schap. 

Meningen van poütici over 
deelname aan de EMU zijn 

lang niet altijd gebaseerd op 
deugdelijke economische 

redeneringen. In dit artikel 
worden de voor- en nadelen 
overzichtelijk op een rijtje 

rijk, omdat onze export voor zo'n 80% naar 
EU-landen gaat (zie tabel 3). In de EMU 
hebben exporteurs geen gevaar te duchten 
van concurrerende devaluaties (waardoor 
hun concurrentiepositie ondermijn wordt), 
terwijl ook hun opbrengsten in guldens 
minder aan schommelingen onderhevig 
zijn. Lagere wisselkoersonzekerheid resul
teert daardoor in een hogere export, en dus 
een hogere economische groei (3). Minder 
concurrerende devaluaties leiden tot een 
verminderde dreiging van oplevend pro
tectionisme. 

gezet en voor de auteur 
staat de conclusie 
onomstotelijk vast: Het belangrijkste nadeel van het EMU-lid

maatschap is dat een land geen onafhan
kelijk wisselkoersbeleid (en daarmee geen 

Nederland moet meedoen! 

_ ----------------e monetair beleid) meer kan voeren. Voor 

Waar de discussie zich momenteel op toespitst, is of met name 
Duitsland en Frankrijk de 3,0%-norm van het overheidstekort ha
len. Het is essentieel dat beide landen deel uit gaan maken van de 
EMU. Maar maakt het nu echt zoveel uit of hun tekorten 3,0% of 
iets meer worden? Het antwoord hierop is nee, en wel omdat de 
Maastrichtcriteria (zie tabel 1) slechts een zwakke economische 
onderbouwing hebben. Overigens heeft de (inmiddels ex-) presi
dent van de Nederlandsche Bank Duisenberg zich op een flexibe
ler standpunt gesteld (2). 

Voor- en nadelen van EMU participatie 

Het hebben van een gemeenschappelijke munt heeft drie voorde
len. Ten eerste zijn er lagere transactiekosten, aangezien de diver
se valuta niet meer in elkaar omgewisseld hoeven te worden (dit 
voordeel wordt geschat op een kleine 0,5% van het EU BNP). In de 
tweede plaats wordt het risico van speculatieve aanvallen (zoals in 
1992-1993) geëlimineerd. Ten slotte wordt de wisselkoersonzeker
heid verminderd. Vooral dit laatste is voor Nederland zeer belang-

Dr. Tltijs de Rayter vaa Stevenil/ck is economisch OIulerzoeker/collSulwnt, 
en Ii,l van de SWB-tverkgroep Bllitel/land van D66. Hij tvas co-auteur van 
"EMU: Employment Effects ,,,,d Policy Tools , Social Policy Ulul ECOlwmic 
Performance", Ministerie 'van Sociale ZakelI ell Werh:gelegel/heid, januari, 
1997. 
(1) Interview ill NRC H(mdelsblad, 11 febru((.ri 1997. Bo/keslein ven.ees 
IlRtlr /rel geval waarbij bepaalde landen de 3%- norm V((.II het overheidsle
kort "iel zoudell halelI. Fillallcieel woordvoerder van de VVD Hans 
Hoogervorsl, ook al geell econoom, deell dil slandplil/t, gellLÎge Zijll artih'el 
in NRC Hande/sblad (18 juni, 1997). 
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Nederland verandert daarmee overigens 
niet veel, omdat wij door de koppeling van de gulden aan de mark 
in feite al sinds 1983 geen monetaire onafhankelijkheid meer heb
ben. In het algemeen is het verlies van het wisselkoersinstrument 
niet voor ieder land even groot. Het hangt af van (1) de kans dat 
aanpassing nodig is; (2) de effectiviteit van de wisselkoers als aan
passingsinstrument en (3) de aanwezigheid van alternatieven. 

Schokken ... 

De eerste factor, de kans dat er überhaupt een aanpassingsins
trument nodig is, hangt af van de mate waarin EMU-hinQen ge
troffen worden door asymmetrische schokken, economische ge
beurtenissen die niet elk land even sterk beïnvloeden. Een land 
dat door een negatieve asymmetrische schok (zoals een plotseling 
verminderde vraag naar zijn belangrijkste exportproduct) met een 
betalingsbalanstekort geconfronteerd wordt, zou dan door een de
valuatie de export goedkoper en de import duurder kunnen ma
ken. 
Econometrisch onderzoek heeft echter uitgewezen dat voor een 
aantal Europese landen (met name de Benelux, Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk, en wellicht Oostenrijk) dit soort schokken in 
de laatste decennia helemaal niet zo'n belangrijke rol hebben ge
speeld (4). Deze landen vormen een zogenaamd 'optimaal valuta-

(2) NRC/Hal1delsblad, 13 juni 1997. 
(3) Zie Ad Slok'man, "EffecIs of exchal/ge risk 011 il1lra-EC tra(le", "De 
Economist", 1995, No. 1, blz. 41 -54. 
(4) Tamim B(('yolLlni en Burry Eichellgreell (1993), "Shocking nspecls of 
Ellropeal1 mOl1etary il1legrulion", in F. Torres e l1 F. Giavazzi (eds.) 
''Adjustmel1t and Growth in Ihe Europeul1 MOl1elary Unioll", blz. 193-229. 
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gebied', een groep landen waarvoor de baten van een gezamenlij
ke munt de kosten overtreffen. Bovengenoemde landen kunnen 
nog wel last hebben van symmetrische schokken, die alle landen 

even zwaar treffen. Maar in zo'n geval is het verlies van de onder
linge wisselkoersen niet erg, omdat aanpassing plaats kan vinden 
via de koers van de gemeenschappelijke munt. 

In hoeverre dit in de toekomst zo zal blijven is moeilijk te voorspel
len. Toenemende concentratie van bedrijfstakken vergroot de kans 
op asymmetrische schokken. Daar tegenover staat het feit dat de 
conjunctuurcycli in de EMU meer synchroon zullen lopen. Boven

dien is een aantal asymmetrische schokken het directe gevolg 
geweest van wisselkoersaanpassingen, iets dat binnen de EMU 
per definitie niet meer mogelijk is. 

Een tweede punt is dat het gebruik van de wisselkoers als aanpas
singsinstrument lang niet altijd werkt. Een devaluatie maakt niet 
alleen de export goedkoper, maar verhoogt ook de binnenlandse 
'inflatie doordat de import duurder wordt (5). Ook dit is niet voor 
ieder land hetzelfde: naarmate de import een groter deel van het 
nationaal inkomen uitmaakt, ebt het effect van een devaluatie 
sneller weg (6). Dit geldt voor kleine landen sterker dan voor gro
te, omdat kleine landen doorgaans een 'opener' economie hebben. 

Nederland heeft ook in dit opzicht dus niet zo veel te verliezen bij 
het opgeven van de eigen munt. 

... en aanpassingsmechanismen 

Ten derde kunnen, behalve een devaluatie, andere mechanismen 
gebruikt worden om asymmetrische schokken op te vangen. Een 
groot federaal budget zou (zoals in de vsi kunnen worden ge
bruikt om getroffen regio'sJlanden tijdelijk te steunen. In Europa 
is dat nog niet mogelijk, maar wellicht kunnen de structuurfond
sen daar ooit nog eens voor gebruikt gaan worden. Momenteel zijn 
deze bestemd voor structureel (niet conjunctureel) achtergebleven 
gebieden, maar er is veel kritiek op de verspilling en willekeur 
waarmee zij gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor de uitgaven 
aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Een ander aanpassingsmechanisme is een flexibele arbeidsmarkt, 
waardoor arbeiders (zoals in de VS) na een asymmetrische schok 
worden gestimuleerd te migreren van negatief naar positief ge
troffen regio's. In Europa is de arbeidsmarkt veel meer rigide, 
waardoor migratie minder snel soelaas zal bieden. Maar een actief 
arbeidsmarktbeleid (overigens ook nuttig als er geen EMU zou 
komen) kan hier wellicht uitkomst brengen. Het is overigens inte
ressant dat de Meditterrane landen (en Ierland), die als ze tot de 
EMU toetreden vermoedelijk meer last van asymmetrische schok

ken krijgen, wel een sterke migratietraditie hebben, getuige de 
stroom gastarbeiders die in de jaren '60 naar Noord Europa 
kwam. Bij dit alles moet men zich overigens ook nog bedenken dat 
de meeste grotere Europese landen zelf ook geen optimaal valuta
gebied vormen. Zie bijvoorbeeld de enorme verschillen tussen de 
economieën van Noord en Zuid Italië, en die van Westelijk en Oos
telijk Duitsland. 

(5) Dit geldt voor een lalld als geheel. Voor (ifzonderlij~'e sectoren (zoals (Ie 
Frame wijnbouw) kan een devuluatie wel effectief zijn, op voonvuan:le 
/Iatuurlijk dat zo 'a sector /liet te veel geïmporteerde inputs gebmikt. 
(6) Ook de bellutti/lg vw, de productiecapuciteit speelt een rol. Wu"neer de 
eco/lomie niet op volle sterkte opereert zullell bedrijveIl op eell gestegen 
(buite/llmulse) vraag reageren met een productiestijgillg in plaats vall een 
prijsverhoging. Dit is waurschijnlijk de reden voor het aunvankelijke SltCces 
van de Britse en [tuliaallse devaluaties in 1992. 
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Tabel 1 De Maastrichtcriteria 

1) De inflatie mag niet hoger zijn dan 1,5 procentpunt boven 
het gemiddelde van de drie lidstaten met de laagste infla
tie. 

2) Gedurende twee jaar voor de derde fase van de EMU mogen 
op eigen initiatief geen devaluaties meer plaatsvinden. 

3) De lange rente mag niet meer dan 2 procentpunt hoger 
liggen dan het gemiddelde van de drie landen met de laag
ste lange rentes. 

4) Het overheidstekort mag niet meer dan 3% van het BBP 
bedragen, tenzij de overschrijding 'uitzonderlijk' is of het 
tekort 'snel genoeg' afneemt. 

5) De overheidsschuld mag niet hoger zijn dan 60% van het 
BBp, of moet in een 'bevredigend' tempo dalen. 

In de praktijk spelen bij de beslissing wie wel en niet mogen 
toetreden vooral de criteria 4) en 5) een rol (zie ook tabel 2). 

De Maastrichtcriteria 

Er is zeer veel kritiek (7) gekomen op de Maastrichtcriteria: te veel 
om ze nu als 'rapportcijfers' te gebruiken. Over het uiteindelijke 

doel, het er voor zorgen dat lidstaten hun overheidstekorten om
laag brengen, bestaat brede overeenstemming. Maar bij de con
crete invulling is veel misgegaan: het voldoen aan de criteria is 
volstrekt niet hetzelfde als het op orde brengen van de overheids
financiën. De criteria vormen daardoor noch een voldoende, noch 
een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle muntunie. Re
levante criteria zijn weggelaten, en wel opgenomen criteria zijn 
onzorgvuldig geformuleerd. Wat betreft formulering is niet gecor
rigeerd voor conjunctuurcycli, waardoor landen die nu in een re
cessie verkeren plotseling moeten bezuinigen. Ook met definities 
is veel mis: wel een norm voor staatsschuld, maar niets over 
staatsbezittingen, terwijl al helemaal geen rekening is gehouden 
met eventuele toekomstige verplichtingen (pensioenen, vergrij
zing) die van land tot land verschillen. Verder was niet in boek

houdkundige trucs voorzien: zie het verschuiven van toekomstige 
belastinginkomsten naar het heden (of huidige uitgaven naar de 
toekomst), zoals in Frankrijk en Italië gebeurd is. 

Het is duidelijk dat de Duitsers in 1991 een niet-zo-verborgen poli
tieke agenda hadden. De criteria moesten zo geformuleerd worden 
dat Griekenland, Spanje, Portugal, en vooral Italië niet mee zou
den mogen doen. Inderdaad behoren deze landen niet tot enig 
Europees optimaal valutagebied. Maar om ze alleen daarom (op 
goede economische gronden dus) te weigeren zou politiek niet 
haalbaar zijn geweest. Het blijft natuurlijk ironisch dat de criteria 
zich nu tegen Duitsland zelf dreigen te keren. 

(7) Zie o.a. Willem. Blliter (1992), "De budgett.aire voodoo vun 
lIfuastricht", in "Economisch Stati~tische Berichl.en", 18 IIwart, blz. 268-
272; en PUllI de GmlllVe, "lIfonetary u"ion uncl cOllvergC/we economics", 
in "European Economie Review", 1996, blz. 1091-1101 . 
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Tabel 2 De Maastrichtcriteria, voorspellingen voor 1997, in 
procenten van het BBP 

Land Overheids- Schuld- Verwachte 
financien quote deelname 

Maastrichtnorm -3 ,0% 60,0% 

België -2,7% 126,7% Ja 

Denemarken -0,3% 67,2% Nee (politiek) * 

Duitsland -3,0% 61,6% Ja 

Finland -1,9% 59,2% Ja 

Frankri jk -3,0% 57,9% Ja 

Griekenland -4,9% 106,3% Nee (economisch) 

Ierland -1,0% 68,3% Ja 

Italië -3 ,2% 122,4% Ja 

Luxemburg +1 ,1% 6,5% Ja 

Nederland -2,3% 76,2% Ja 

Oostenrijk -3,0% 68,6% Ja 

Portugal -3,0% 64,1% Ja 

Spanje -3,0% 68,1 % Ja 

Verenigd -2,9% 53,8% Nee (politiek) " 
Koninkrijk 

Zweden -2 ,6% 76,5% Nee (politiek) 

• Het VK e" Denemarken hebbe" ee" 'opt Ol/t clausule' bedongen.. 
Bron: The economist, 31 mei 1997. 

Overheidstelwrten 

In principe zijn er geen erg goede economische redenen om, gemid
deld over een hele conjunctuurcyclus, de overheidsbegroting in de 
rode cijfers te laten komen (8). In theorie kan een Keynesiaanse 
budgettaire politiek nuttig zijn: stimuleren gedurende een laag
conjunctuur (het overheidstekort neemt dan toe), en afremmen in 
een hoogconjunctuur (het tekort wordt dan een surplus). Maar in 
de praktijk werkt dit maar voor de helft. In de meeste landen zijn 
overheidssurplussen een bedreigde diersoort geworden. De verkla
ring hiervoor is een politieke: politici geven graag geld uit, omdat 
dit hun kiezers tevreden stelt. Het heffen van belastingen maakt 
echter minder populair. Het gedrag van een politicus die herkozen 
wil worden, zal dus in principe tekortverhogend zijn. 
Langdurig aanhoudende overheidstekorten leiden tot een hogere 
inflatie, een hogere rente, of een combinatie van deze twee. Mone
taire financiering (het laten drukken van extra geld) leidt onher
roepelijk tot een hogere inflatie. Om deze de kop in te drukken zal 
de centrale bank de korte rente moeten verhogen. Ook het alterna-

(8) Recelltelijk heeft de Studiegroep Begrotingsruimte da" ook het advies 
lIi/gebracht dat " .. . begrotingsevenwicht op term.ij" cle doelstellillg va" het 
beleid "wet worde,,". Zie H.j. Brouwer, '~dvies Studiegroep: op weg uaur 

begroti"gsevemvicht", Ecouomisch Statistische B erichten, 18 juui 1997, 
blz. 493-494. 
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Tabel 3 Nederlandse handelspartners, percentage van de 
totale handel, januari - september 1996 

Land Invoer Uitvoer 

EU 66,34 80,43 

België/Luxemburg 11,64 13,12 

Denemarken 1.11 1,65 

Duitsland 23,15 28,87 

Finland 0,94 0,86 

Frankrijk 7,65 11,26 

Griekenland 0,16 0,86 

Ierland 1,24 0,70 

Italië 3,69 5,88 

Oostenrijk 0,88 1,54 

Portugal 0,64 0,74 

Spanje 2,14 2,90 

Verenigd 10,16 9,73 
Koninkrijk 

Zweden 2,95 2,31 

Overig Europa 5,97 5,55 

Amerika 10,42 4,76 

Azië 14,84 6,31 

Afrika 1,83 1,60 

Overig 0,25 0,88 

NB: totuleu telle" niet op tot 1 00% wegeus afroudingsverschilleu. 
Broll: CBS, MaclIlclstulÎStiek, inlemationele huudel, uugll.,lus 1996, blz. 16. 

tief, het financieren van het tekort door verhoging van de staats
schuld, leidt tot een hogere rente, omdat de vraag naar bespa
ringen toeneemt zonder dat het aanbod verandert. Bovendien ver- , 
schuift schuldcreatie het probleem naar de toekomst: in Neder
land is de post 'rente en aflossingen' inmiddels een van de grootste 
op de rijksbegroting. 

De rol van de ECn 

Natuurlijk zijn de huidige overheidstekorten (c.q. staatsschulden) 
in de meeste Europese landen (veel) te hoog. Maar de kans dat zij 
op Europees niveau zullen resulteren in hogere inflatie of rente 
(waar met name de VVD bang voor lijkt te zijn) is niet zo groot. 
Mits aan twee voorwaarden voldaan is, zijn de Maastrichtse te
kort- en staatsschuldcriteria in feite overbodig. Het is hierbij niet 
zo zeer belangrijk dat Europese overheidstekorten omlaag ge
bracht worden, als wel dat voorkomen wordt dat de effecten van 
het ene (spilzieke) land naar het andere (sobere) land overslaan. 
De kans dat de euro 'zachter' wordt dan de gulden en de D-mark 
wordt hierdoor bepaald. Riek van der Ploeg, financieel woordvoer
der van de PvdA, heeft er al op gewezen dat, voorzover hoge tekor
ten de rente opdrijven, dit net zo goed tot een sterkere in plaats 
van een zwakkere euro kunnen leiden. 
De effecten van de hogere rente en het afnemende vertrouwen 
werken dan tegen elkaar in, en á priori kan niet worden aangege-
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ven welk het sterkst is (9). Een andere gezaghebbende econoom, 
Fred Bergsten van het Institute for International Economics in 
Washington, is dezelfde mening toegedaan. Hij wijst op soortgelij
ke situaties in het verleden (hoge tekorten en een sterke munt), 
zoals in de VS tijdens de eerste Reagan-jaren, en de periode direct 
na de Duitse eenwording, toen de sanering van de Oostduitse eco
nomie zijn tol eiste. Zijn conclusie is dat "Many Europeans believe 
that fudging the Maastricht criteria would produce a weak euro. 
On the contrary, combining such budgetary tolerance with a reso
lute ECB will further strengthen the new currency" (10). 
De eerste voorwaarde is dus dat de ECB zich volledig zal concen
treren op het bereiken van prijsstabiliteit, en politiek onafhanke
lijk zal kunnen opereren. Van diverse kanten is er het bezwaar ge
opperd dat een onafhankelijke ECB ondemocratisch zou zijn. Dit 
suggereert dat er een keuze kan worden gemaakt tussen of hoge
re overheidsschuld of hogere werkloosheid, en dat (democratisch 
gekozen) politici voor de eerste optie zou kiezen, en de (technocra
tische) ECB voor de tweede. Dit is echter geen juiste voorstelling 
van zaken. 
Op langere termijn is er, in tegenstelling tot wat soms gedacht 
wordt, geen mogelijkheid om door een ruim overheidsbeleid de 
werkloosheid te verlagen. Elk positief effect van een hogere vraag 
wordt later teniet gedaan door de schade van een hogere rente 
enlofinflatie. Op korte termijn bestaat die mogelijkheid wel, maar 
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aangezien de op deze manier ver
laagde werkloosheid niet duur
zaam is, opent dit voor politici 
(die, zoals iedereen weet, voorna
melijk op korte termijn denken) 
de verleiding de economie op kor-
te termijn (tot de volgende ver-
kiezingen) te stimuleren. Een pa-
rallel die wel eens getrokken 
wordt is die met de rechterlijke 
macht. Op korte termijn kunnen 
democratisch gekozen politici het 
wenselijk vinden om, als de cri-
minaliteit toeneemt, rechters 
strengere straffen te laten eisen. 
Maar op langere termijn is een 
samenleving meer gebaat bij on
afhankelijke rechters. 

De no-bail out clausule 

De lage rente is geen beleidsin-
strument, maar wordt bepaald 
door vraag naar en aanbod van 
kapitaal. Aangezien de verschil
lende kapitaalmarkten mondiaal 
steeds ro.eer geïntegreerd raken, 
moeten 'individuele' Europese te- De 1 
korten wel extreem hoog zijn om 
een merkbaar effect te hebben op 
de euro-rente. Zolang de EMU- Duit 
lidstaten geloofwaardig zijn in houd 
hun belofte (voorwaarde 2) dat ste g 
het hun ernst is met de 'no- bail Het 
out-clausule', zal een eventuele 
risico-premie alleen over de 

schuld van het hoge-tekort land 'geheven' worden, zonder dat 
anderen hier onder lijden. Als Brazilië zijn overheidstekort finan
ciert door op de internationale kapitaalmarkt dollars te lenen, zal 
dat slechts een verwaarloosbare invloed op het Amerikaanse ren
teniveau hebben. Vergelijk ook de Nederlandse binnenlandse kre
dietmarkt: bepaalde ondernemingen zullen bij de bank een hoge
re rente moeten betalen dan andere, simpelweg omdat ze minder 
kredietwaardig zijn. Misschien nog wel het grootste nadeel van de 
excessieve aandacht voor de Maastrichtcriteria is dat ze de aan
dacht afleiden van beide bovengenoemde voorwaarden. Het zijn 
waarschijnlijk déze factoren, en niet het feit dat Duitsland en 
Frankrijk eventueel de 3,0%-norm niet zouden halen, die gemaakt 
hebben dat de dollar recentelijk zo sterk in waarde is gestegen 
tegenover de belangrijkste Europese valuta. 

Het stabiliteitspact 

Voor het op de afgelopen top in Amsterdam ondertekende stabili· 
teitspact geldt in feite hetzelfde als voor de Maastrichtcriteria: van 

(9) Zie Rick vun der Ploeg, "Een sclwup iu 1Volfskleren - opstellen (}ver 
politiek en economie", Promethe'M, 1996, blz. 256. 
(10)C. Fred Bergsten, "The Dolwr alld the Euro", "Foreign 
Affairs",juli/ulIgrMtlls 1997, blz. 83-95. 
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of ze nu wel of niet aan de 3,0%
norm voldoen, dan doet Ne
derland er verstandig aan mee te 

doen. De voordelen van deelna
me (vooral minder wisselkoers
onzekerheid voor exporteurs) 
zijn voor Nederland veel groter 
dan de nadelen (het opgeven van 
in feite niet bestaande beleids
ruimte). Bovendien vermijdt Ne-

. derland door aan de EMU deel te 
nemen de sprong in het duister 
van een geheel nieuw onafhanke
lijk monetair beleid. Een beleid 
dat door de financiële markten in 
twijfel getrokken wordt, kan ge
makkelijk tot speculatieve aan
vallen op de gulden leiden. 
De excessieve aandacht voor de 
Maastrichtcriteria, alsmede de 
totstandkoming van een Stabili
teitspact, leiden de aandacht af 
van zaken die er wèl toe doen. 
Wat betreft de hardheid van de 
euro zijn dit de onafhankelijk
heid van de ECB en de 'no bail
out- clausule'. Op langere ter-

De Nederlandse Bank, Frederiksplein, Amsterdam mijn vragen vooral de onaan
vaardbaar hoge werkloosheid, de 
toekomstige toetreding van Oost-

Duitse makelij , bedoeld om de Zuidelijke landen buiten de deur te 
houden, in het beste geval neutraal qua uitwerking, in het slecht
ste geval gevaarlijk (11). 

europese landen, en (daarmee samenhangend) de sanering van 
het gemeenschappelijke landbouwbeleid om aandacht. • 

Het stabiliteitspact heeft als voornaamste 
doelstelling de begrotingsdiscipline in de 
EU te versterken. Overheidstekorten van 
meer dan 3% kunnen leiden tot boetes aan 
de desbetreffende lidstaten. Nog afgezien 
van de vraag of zo'n boete aan een grote lid
staat in de praktijk afdwingbaar is (ant
woord: waarschijnlijk niet), kan het pact 
het vertrouwen van de financiële markten 
in de euro ondermijnen omdat het sugge
reert dat de 'no bail out-clausule' niet zal 
kunnen worden nageleefd en/of dat de ECB 
niet voldoende politiek onafhankelijk zal 
zijn. Immers, het pact voegt alleen iets toe 
als de nationale tekorten ook op Europees 
niveau een probleem vormen. 

Conclusie 

Of er in 1999 nu wel of geen EMU komt zal 
niet worden bepaald door Nederland, maar 
vooral door Duitsland en Frankrijk. Moch
ten deze landen besluiten toch te beginnen, 

(11) The EconomisI, "Ellrope's sillgle CI/rrelley", 

14 december 1996, blz. 21-25. 

MEDEWERKER ORGANISATIE VAN KENNIS • 28 UUR 

Het Wetenschappelijk Bureau van D66 (SWB) is op zoek naar kandidaten voor deze 
nieuwe functie. De SWB is een klein bureau dat o.m. de analyse van voor D66 relevan
te maatschappelijke en politieke ontwikkelingen verzorgt. 
Dit meestal in samenwerking met leden van de partij die een specifieke deskundigheid 
hebben . In dit kader wordt een scala van project- en werkgroepen onderhouden en 
ondersteund. 

D e nmctie: 

• is inhoudelijk-organisatorisch van aard en vooral gericht op organisatie, begeleiding 
en coördinatie; 

• omvat ook de ontwikkeljng van vraagstellingen en redactie van verkregen resultaten ; 
• kan alleen goed worden vervuld met behulp van netwerkvorming en het onderhouden 

van belangrijke contacten. 

Een organisatorische ervaring in het werken met groepen is vereist. 
Een wetenschappeljjke of vergelijkbare achtergrond strekt tot aanbeveling . 
Voor de functie is 28 uur per week beschikbaar; de honorering geschiedt in schaal 10; 
vergelijkbaar met de WBRA. Aanstelling is voor één jaar, bij gebleken geschiktheid kan 
continuering tot de mogelijkheden behoren. 

Kandidaten kunnen tot 7-11-97 soLliciteren bij: 
SWB D66, Christiaan de Vries, Postbus 660 , 2501 CR Den Haag. 
Informatie: 070-3566038 (Christiaan de Vries, directeur) of 
070-3566041 (Irene Knijnenburg). 
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