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POLITIEKE REISGIDS VAN SO C IAAL - DEMO C RATISCH EUROPA 

Staat de 

Het mooie van democratie 
is dat zij draait om wisselin
gen van de wacht. Tegen
over de risico's die hieraan 
ontegenzeggelijk zijn ver
bonden staat de kans op 
nieuwe initiatieven en ope
ningen, op het aanboren 
van nieuw talent,nieuwe 
hulpbronnen en ideeën. 
Met de verkiezingsover
winning van de SPD en de 

regering
Schröder voor WIJZigmg in de politieke 

concepties van Duitsland 
verwacht, noch in de bin
nenlandse noch in de bui
tenlandse politiek, maar 
veeleer een verandering 
van politieke cultuur'. In die 
visie is de nieuwe politieke 
bezetting van de top van het 
overheidsbestuur op zich
zelf al een doorbraak. Zo 

een koers-

WIJZiging In 
Europa? 

hebben vertegenwoordi
Groenen, partijen die beide 
hongerden naar de macht 
na een lange periode van af
zien, heeft zich in Duits
land een welhaast klassieke 
wisseling van de wacht vol
trokken. Deze stelt ons 

ARIE VAN DER ZWAN 
gers van Oost-Duitsland 
een positie in die top ver
worven terwijl tal van nieu
we bewindslieden, naar 
hun afkomst gerekend, de 
onderste lagen van de 

Buitensewoon hoosleraar manasement 

en onderneminssbeleid aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam 

voor klemmende vragen. Zijn Schröder en de s P D 
klaar voor de leidersrol waar ze al die jaren zo op ge
brand waren? Zal de wisseling van de wacht ook 
daadwerkelijk een omslag in het beleid betekenen? 
Scbröders optreden tijdens de verkiezingscam
pagne, getekend door effectbejag en gebrek aan in
houd, deed commentatoren al ras de vraag stellen of 
pose bij Schröder uit zou kunnen groeien tot allure. 
Ging er wel een concreet programma achter die 
pose schuil? Het programma waarmee de SPD de 
verkiezingen won was met opzet gematigd. Pas na de 
verkiezingen zou duidelijk moeten worden waar de 

PO nu eigenlijk staat. Hoe liggen de kaarten nu, en
kele maanden na de verkiezingen en het aantreden 
van de nieuwe regering? Is daar iets verstandigs over 
te zeggen? Niet minder interessant is de vraag of 
Schröder en de sPo na al die jaren van onthouding 
sterk genoeg zullen zijn om de weelde van de macht 
te dragen? De praalzucht die se!fmade man Schröder 
al minister-president van Nedersachsen ten toon 
spreidde, leek in dit opzicht weinig bemoedigend. 

Binnen de sPo zelf is er een belangrijke stroming 
die van de wisseling van de wacht niet zozeer een 

Duitse maatschappij repre
senteren. Er zou aldus sprake zijn v~ emancipatie 
die haar voltooiing vindt in het delen in de hoogste 
politieke macht. Dit in tegenstelling tot bijvoor
beeld Frankrijk, waar een vergelijkbare aflossing van 
de wacht een jaar eerder neerkwam op een circula
tie binnen een en hetzelfde hoog opgeleide elite
korps. 

Deze visie doet weinig recht aan de reële proble
men waar Duitsland mee geconfronteerd wordt. Het 
leidt geen twijfel dat emancipatie van achtergebleven 
bevolkingsgroepen voor de democratie van levens
belangis - geen bevolkingsgroep van enige omvang 
en gewicht hoort uitgesloten te zijn van de hoogste 
politieke macht. Maar tussen het omhoog klimmen 
van enkelingen en de integratie van Oostduitsers in 
de Duitse samenleving gaapt een flinke afstand. Het 
is mooi dat Schröder en Lafontaine van onderop tot 
de top zijn doorgedrongen maar bezorgt dit feit de 
onderste lagen een volwaardige positie binnen de 
Duitse samenleving? Bovendien berust emancipatie 
op tweewegver keer, niet alleen op het veroveren van 
een volwaardige positie, maar ook op het leveren van 
een volwaardige bijdrage aan de gemeenschap. Zo 
gezien zou pas echt van emancipatie gesproken kun-
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nen worden, als de nieuwe regering in Duitsland een 
nieuwe combinatie tot stand weet te brengen, waarin 
drie elementen samenkomen: het vrijmaken van 
nieuwe creatieve energie bij het vinden van oplos
singen ten bate van de gehele gemeenschap, de in
schakeling in het productieproces respectievelijk de 
actieve participatie in den brede van achtergebleven 
groepen in de samenleving. 

'Riformstau' 
De huidige werkloosheid is het belangrijkste obsta
kel bij het volbrengen van deze missie, bestrijding 
van de werkloosheid geldt dan ook als prioriteit 
nummer één. Het is voor het eerst in de naoorlogse 
periode dat Duitsland geconfronteerd wordt met 
werkloosheid van deze omvang en hardnekkigheid 
zodat die niet met een eenvoudig beleidsrecept te 
pareren valt. Kohl heeft er zijn tanden op stuk gebe
ten en wil Schröder niet hetzelfde lot beschoren 
zijn, dan zal hij een weg moeten vinden om de Duitse 
economie en samenleving vlot te trekken uit stagna
tie en impasse. Kenmerkend voor zo'n situatie, die 
wij in Nederland kennen uit de beginjaren tachtig, is 
de 'sociale blokkade': sociale partners zijn niet be
reid te bewegen bang als ze zijn om aan het kortste 
eind te trekken en hiervoor de rekening van de ach
terban gepresenteerd te krijgen. Ze zijn er meer op 
gericht blokkades op te werpen dan openingen te 
maken. Riformstau, opstopping van hervormingen, is 
in Duitsland het trefwoord voor deze situatie. Duits
land loopt wat hervormingen betreft in Europa ach
terop. 

Ook op milieugebied, zoals bij het vraagstuk van 
atoomenergie, zijn hervormingen noodzakelijk. Dat 
vloeit voort uit de coalitie die de SPD met de Groe
nen is aangegaan - wat nu eenmaal verplichtingen 
schept. Ook al moet erkend worden dat de 'atoom
discussie' een hypotheek kan leggen op de oplossing 
van de sociaal-economische problematiek .Toch is de 
politieke cultuur, in Duitsland en elders, niet gebaat 
bij deelname van de Groenen aan de politieke 
macht, hoe verfrissend op zich ook, als die deelname 
voor het te voeren milieubeleid geen verschil zou 
uitmaken. Anders zou daarin een bevestiging kun
nen worden gezien van de toch al wijd verbreide op
vatting dat het politiek toch allemaal niets uitmaakt. 

Een discussie die ook in ons land met het optreden 
van Paars weer volop in de belangstelling is geko
men. 

De eerste honderd daaen 
De eerste honderd dagen van de nieuwe Duitse re
gering hebben aangetoond dat er wel degelijk moti
vatie tot verandering blijkt te zijn. Wel dienen er bij 
de politieke bedrevenheid om ideeën en opties in ge
wenst beleid te vertalen forse vraagtekens te wor
den geplaatst. Zelfs regeringsvertegenwoordigers 
als Klaus Gretschmann, de economisch adviseur van 
Schröder, moeten toegeven dat het een kwestie is 
van 'vallen en opstaan, van rommelige chaos en hef
tige discussies over economische recepten .' De eer
lijkheid gebiedt evenwel te onderkennen dat de om
standigheden het de nieuw optredende regering niet 
gemakkelijk maken. Ze moet optornen tegen een 
overheersende publieke meningsvorming die 're
alisme en zakelijkheid' tot primaat hebben verheven 
en bij voorbaat vijandig staat tegenover elk beleids
voornemen dat zweemt naar ideologie, terwijl de fi
nancieel-economische ruimte voor nieuw beleid 
bovendien benauwend gering is. 

Wat zich op de avond van de verkiezingen al afte
kende toen partijchef Lafontaine hand in hand met 
lijsttrekker Schröder het podium betrad om de over
winningslauweren in ontvangst te nemen, is in de 
weken erna steeds duidelijker geworden: Schröder 
trapt het orgel niet alleen, of hij dit ook niet am
bieert blijft nog onduidelijk. Tot nu toe zijn er even
wel geen tekenen die wijzen op 'presidentiële 
krachtpatserij'. Die valt in de media goed, maar ont
siert in feite het optreden van bijvoorbeeld BI air bin
nen de Labour-partij en vervreemdthem ook van de 
traditionele achterban van die partij, iets wat hem 
nog duur zal komen te staan. Schröder daarentegen 
doet aan machtsdeling. Cruciale programmabespre
kingen zoals die over een te sluiten akkoord tussen 
werkgevers en werknemers hebben vanaf de forma
tie onder leiding gestaan van Riester, de minister van 
Arbeid. Deze ervaren voormalige vakbondsman, 
ligt niet alleen goed bij de sociale partners. Zijn 
Bündnis Jur Arbeit scoort ook hoog in de media, al is 
nog weinig duidelijk wat de inzet van dit pact moet 
gaan worden. 

1. Uitlatingen van Karsten Voigt, een 
prominent SPD-politicus, tijdens een 
lezing voor het Duitsland Instituut op 
30 november 1998. 
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Ondanks de welwillendheid waarmee de part
ners aan het overleg deelnemen staan ze voorlopig 
nog lijnrecht tegenover elkaar. Bedacht moet daarbij 
worden, dat de Duitse vakbeweging qua kracht van 
organisatie zijn weerga in Europa niet kent. De 
werkgevers zijn er vanafhet begin duidelijk over ge
weest dat werkgelegenheidsgaranties er niet in zit
ten. De werknemers zijn evenwel niet bereid de 
lonen te matigen als hier geen tastbare prestaties te
genover staan. Loonmatiging heeft in hun ogen tot 
nu toe niets opgeleverd. Met torenhoge winsten in 
de bedrijven ligt het niet in de rede loonconcessies te 
doen als de vrijkomende ruimte door de grote be
drijven niet wordt of kan worden omgezet in werk
gelegenheid. Ook nu de Duitse export stagneert zijn 
de vakbonden niet voetstoots bereid gebleken door 
de knieën te gaan. De metaalvakbond, Duitslands 
grootste vakbond, bleef vasthouden aan 6, ~; procent 
loonsverhoging. De daling van de export wordt door 
de metaalbond aangegrepen als rechtvaardiging: 
door de lonen niet te matigen zal de particuliere 
consumptie de rol van motor van de economie over
nemen. Van de toegenomen vraag zullen (vooral) de 
arbeidsintensieve ( M KB) sectoren profiteren die wel 
kunnen zorgen voor nieuwe banen. Inmiddels lijken 
loonstijgingen van 4 à ~; procent de uitkomst van de 
deliberaties te worden. 

Belastinghervorming 
De plannen tot belastinghervorming van de nieuwe 
regering zijn ontwikkeld onder leiding van Lafon
taine, die ook voor het overige duidelijk zijn stempel 
op het financieel-economisch beleid zet. De media 
kunnen Lafontaine niet zetten, hij wordt gezien als 
exponent van de traditionele SPD. Maar de media 
hebben doorgaans weinig oog, en al helemaal geen 
waardering, voor het feit dat de s P D als organisatie 
onder leiding van Lafontaine sterk gebleven is in een 
wereld waarin politieke partijen alom aan erosie on
derhevig zijn. Hierop is zijn aanzien en politieke po
sitie binnen de SPD gebaseerd en voor Schröder valt 
dit feit niet te negeren. 

Maar de vraag die in de beoordeling van het be
leid van de nieuwe Duitse regering al helemaal niet 
aan bod komt is deze: zijn het niet de huidige ver
houdingen in de maatschappij die een regering, 
zeker een van linkse signatuur, dwingen een ant
woord te geven. Een antwoord namelijk op de her
leving van de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. 
Het zijn niet Lafontaine en de PD die deze tegen
stelling van stal gehaald hebben, het zijn de maat-

schappelijke omstandigheden die hen dwingen hier
in positie te kiezen. De feiten spreken immers dui
delijke taal. In Duitsland evenals in de hele Eu is er 
de laatste jaren een majeure verschuiving opgetre
den in de belastingdruk van kapitaal naar arbeid, een 
verschuiving die niet minder dan 7 tot 1 o procent
punten bedraagt. Het is deze verschuiving die in 
sterke mate heeft bijgedragen aan het duurder wor
den van arbeid, met een groot verlies aan werkgele
genheid binnen de Eu tot gevolg. Het Europese 
Commissie-lid Mario Monti, heeft op dit signifi
cante feit bij meerdere gelegenheden de vinger ge
legd. 

Wie dus voor de taak gesteld wordt het econo
mische klimaat voor de creatie van arbeidsplaatsen 
te verbeteren, wordt voor de keus geplaatst deze fis
cale verschuiving te redresseren of anders gedwon
gen de lonen in reële zin te matigen. Nog afgezien 
van het feit dat de Duitse vakbeweging dit laatste 
niet zal kunnen accepteren - anders dan in ons land, 
waar het aandeel van het arbeidsinkomen in hetBNP 
een historisch laagtepunt heeft bereikt, wat aan 
Amerikaanse verhoudingen doet denken - zou dit 
conjunctureel hoogst onwenselijk zijn. In een situ
atie van onderbesteding, met name wat de investe
ringen betreft, waarin de Duitse economie zich 
thans bevindt zou reële loonmatiging averechts wer
ken. Er is geen Keynesiaan voor noçlig om tot dit're
alistische en zakelijke' oordeel te komen. Maar in de 
commentaren overheerst het werkgeversstandpunt 
dat erop gericht is Lafontaine als Keynesiaan in de 
hoek te zetten. De marges waarbinnen de Bondsre
gering moet opereren zijn, hoe men het ook wendt 
of keert, smal. Want forse loonstijgingen in de 
marktsector werken vroeg of laat door in de over
heidssector en slaan de overheidsfinanciën uit het 
lood als de stijging van de belastingopbrengsten er 
geen gelijke tred mee houdt. 

Aanbod- if vraagpolitiek? 
Ook al wordt in de abstracte discussie over het 
meest wenselijke beleidsconcept onderkend dat dit 
zal moeten bestaan uit een combinatie van aanbod
en vraagpolitiek, zodra het op concrete uitwerking 
aankomt eisen de werkgevers dat het volle gewicht 
komt te liggen op loonmatiging, flexibilisering van 
de arbeidsmarkt en sanering van de sociale voorzie
ningen. Een 'heilige drie-eenheid' die ons niet onbe
kend voorkomt en waar geen plaats wordt inge
ruimd voor hervorming van het belastingstelsel (an
ders dan lastenverlichting) als aanbodfactor bij uit-
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stek. Het meewegen van de vraagzijde van de econo
mie wordt onmiddellijk in het verdomhoekje gezet 
en afgedaan met de dooddoener dat 'Keynesiaanse 
recepten achterhaald zijn.' Alsof de vraagzijde van de 
economie niet langer zou tellen. 

Het merkwaardige feit doet zich voor dat in de 
v s een veel minder orthodoxe benadering van het 
macro-economische beleid wordt gevolgd. Er zijn 
waarnemers die het Amerikaanse beleid ronduit als 
Keynesiaans typeren. In elk geval wordt er in macro
economisch opzicht mede gestuurd met het oog op 
het conjunctureel verloop. In Europa krijgt prijs
stabiliteit de absolute voorrang boven werkgelegen
heid op grond van de ongenuanceerde stelling dat de 
werkloosheid structureel van aard is en alleen bestre
den kan worden door de 'heilige drie-eenheid'. 

Het moet de Duitse regering juist tot een ver
dienste gerekend worden dat ze als eerste binnen de 
Eu deze politiek geladen kwesties met haar belas
tingplannen en andere beleidsvoornemens tracht 
aan te pakken. Paradoxaal hierbij is, dat in de pu
blieke discussie het gebrek aan reële verschillen 
tussen politieke partijen hoog wordt opgespeeld, 
terwijl, nu hier een betekenisvol verschil inzet van 
beleid gemaakt wordt, men klaar staat om dit als 
'berijden van ideologische stokpaardjes' van tafel te 
vegen. 

Kan de Polder model staan? 
Er gaan veel stemmen op die menen d~t de Duitse 
regering een voorbeeld zou moeten ·nemen aan 
Nederland en het succes van Paars zou moeten na
volgen. Die zienswijze miskent dat het succes van 
Paars voor een niet gering deel conjunctureel van 
aard is en, zoals gezegd, in deze fase van de conjunc
tuur niet zonder meer voor navolging vatbaar. 
Bovendien is dit succes mede bewerkstelligd door 
grootscheepse lastenverlichting die in de vier jaar 
van Paars I niet minder dan 1 7 miljard gulden heeft 
belopen. Het is deze koopkrachtinjectie die uitein
delijk voor de hogere economische groei en door
braken op de arbeidsmarkt heeft gezorgd. Vraag
politiek bij uitstek derhalve. 

De fmanciële positie waarin de Bondsregering 
verkeert, opgezadeld als ze is met de torenhoge las
ten van de Duitse hereniging die in een neergaande 
conjunctuur nog slechts zwaarder gaan drukken, 
laat geen ruimte om sociale partners op die wijze te- . 
gemeet te komen. De Duitse regering doet blijkens 
haar voornemens op dit vlak wat ze kan in de vorm 
van verhoging van de kinderbijslag, verlaging van de 

inkomstenbelasting en sociale premies. De volledige 
uitwerking van die maatregelen treedt door het ge
trapte karakter pas op in 2 oo 2 en beloopt dan niet 
meer dan r o miljard mark. Ook Paars 11 zal er overi
gens mee te maken krijgen dat de operatie van 
Paars 1, niet op het loonfront noch op het vlak van de 
lastenverlichting, voor herhaling vatbaar is. Er valt 
niet te ontkomen aan de conclusie dat belastingher
vorming voor de Duitse regering levensnoodzaak is, 
opdat de lastendruk tussen kapitaal en arbeid even
wichtiger gemaakt kan worden. 

De gebetenheid waarmee Lafontaine publiekelijk 
tegemoet getreden werd, bereikte een hoogtepunt 
toen hij zich ook om conjuncturele redenen openlijk 
sterk maakte voor renteverlaging, een terrein dat de 
politiek aan de monetaire autoriteiten heeft moeten 
laten. Die laatste hebben in vereniging getracht Laf
ontaine in het zand te doen bijten om hem op die 
wijze elke aanvechting te ontnemen nogmaals hun 
territoir te betreden. Het mag op het eerste gezicht 
verwondering wekken dat de president van de 
Franse nationale bank Trichet, hierin bijgevallen 
door de Franse regering, als eerste klaar stond om 
Lafontaine te kapittelen. En dat terwijl Lafontaine 
het gelijk aan zijn kant had en Jespin zich niet lang 
geleden in gelijke bewoordingen uitliet. Moet dit 
optreden van de Fransen gezien worden als pure ri
valiteit en gunden zij Lafontaine zijn publieke gelijk 
niet? Of zit hier een streven achter nu de Duitse re
gering haar ijzeren rechtzinnigheid in monetaire 
kwesties heeft laten varen, die positie over te 
nemen? Hierbij wellicht de misrekening makend dat 
het paradigma van gisteren ook dat van morgen is. 
Of is het angst voor een Duitse regering die een 
eigen monetair beleid blijft opleggen aan Europa 
terwijl de Eu-lidstaten met de Europese Centrale 
Bank dachten Duitsland in dit opzicht geneutrali
seerd te hebben? Hoe dit ook zij, de monetaire auto
riteiten leken succesvol in hun strijd met Lafontaine, 
tot kort hierop de nieuw gevormde Europese Cen
trale Bank het sein voor een renteverlaging op groen 
heeft moeten zetten. 

Lafontaine heeft zich in korte tijd ontpopt tot 
pinchhitter van de Duitse regering. Dat dit tot span
ningen leidt binnen de regering valt af te leiden uit 
de versterking die de persoonlijke staf van bonds
kanselier Schröder heeft gekregen juist op fman
cieel-economisch gebied. Klaus Gretschmann die 
aan Schröders staf is toegevoegd heeft bevoegdhe
den die aanvankelijk bij de staatssecretaris van Fi-
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nanciën, een vertrouweling van Lafontaine, lagen. 
Zakelijk en politiek gezien kan het optreden van Laf
ontaine gebillijkt worden. Ook wat zijn timing be
treft had hij niet veel keus. Het is immers een alom 
erkend feit dat beleidswissels alleen omgezet kun
nen worden bij het aantreden van een nieuwe rege
ring. De druk om over te gaan tot 'business as usual' 
neemt gaandeweg steeds meer toe. 

Het gevaar zit erin dat Lafontaine doorslaat, zijn 
hand overspeelt en dan met Schröder in conflict 
komt, omdat die onder druk van de media en zijn 
eigen staf staat om zich als 'leider' te proflieren. Tot 
nu toe lijkt de rolverdeling tussen Schröder en Laf
ontaine evenwel vrij soepel te verlopen. Men mag 
aannemen dat Schröder er ook belang bij meent te 
hebben Lafontaine de kastanjes uit het vuur te laten 
halen. Er zijn commentaren waarin gesuggereerd 
wordt dat Schröder Lafontaine met opzet juist aan 
het begin veel ruimte heeft gegeven, er hierbij van 
uitgaande dat die zich in korte tijd onmogelijk zou 
maken. Dat zou Schröder de gelegenheid bieden 
hem op een zijspoor te zetten of uit te rangeren. Dit 
is een speculatie die doet denken aan de wijze waarop 
Mitterrand zich indertijd van Rocard beeft ontdaan. 
Geloofwaardig is deze speculatie niet. De regering 
zal voor moeilijke hobbels komen te staan met beslis
singen die ook binnen de s P D verzet zullen oproe
pen. Schröder zal Lafontaine dan al te zeer nodig 
hebben om die hobbels met succes te nemen.' En lie
ver Lafontaine binnen de regering waar hij toch inge
kapseld is dan als partijchef vandes P D erbuiten', zo 
moet men wel aannemen dat de berekening van 
Schröder uitvalt, als het op berekenen aankomt. 

De samenwerking tussen de s P D en de Groenen is 
niet alleen opvallend vlot van start gegaan, Fischer 
krijgt als exponent van de Groenen veel ruimte om 
zich te manifesteren, wat diens samenwerking met 
Schröder relatief soepellaat verlopen. Maar zoals de 
SPD naast Schröder haar Lafontaine heeft, zo kennen 
de Groenen naast Fischer hun Trittin. Schröders 
openlijke dreiging met een regeringscrisis richting 
Trittin laat zien dat in elk geval deze traditie in 
de Duitse politiek onverkort wordt voortgezet: 
de kleinste van de coalitiepartners wordt weinig 
ruimte voor politieke profilering gegund. De ver
houdingen binnen de regering zijn uitstekend zolang 
de kleine coalitiepartner meebeweegt in het gelid. 
Zodra die een kleine zijpas maakt, wordt er uitge
haald, zoals de liberale FDP als geen andere partij 
weet. 

Duits leiderschap in if van Europa? 
Er wordt wel beweerd dat voor Duitsland een sterk 
en verenigd Europa een substituut voor de nationale 
staat vormt ('Europa als supernatie'), terwijl het 
voor Frankrijk voertuig van de nationale invloed is. 
Duitsland is sterk en wil die kaart uitspelen en 
Frankrijk heeft door gebrek aan eigen kracht Europa 
nodig om de nationale ambities kracht bij te zetten. 
Daarom zouden die twee - nog afgezien van hun 
spilfunctie binnen Europa - elkaar zo goed kunnen 
vinden: de een heeft de ander voor zijn eigen doel
einden nodig. Een hechte samenwerking dus, die op 
een belangengemeenschap rust. 

De totstandkoming van de Europese Monetaire 
Unie zou hiervan een goed voorbeeld zijn. Duitsland 
ziet de Euro, ondanks alle D-Mark-nostalgie, als een 
belangrijke stap op weg naar Europese eenwording 
aan de basis, terwijl de Fransen menen de Duitse 
monetaire invloed binnen de E M u te hebben inge
kapseld. De besluitvorming over belangrijke eco
nomische en monetaire kwesties binnen de Eu is 
grotendeels afhankelijk van dergelijke Frans-Duitse 
overeenstemming. 

Groter zijn de verschillen in positie op het gebied 
van veiligheid, waar Frankrijk de Amerikaanse mo
nopoliepositie graag zou willen doorbreken, maar 
Duitsland het Amerikaanse leiderschap onontbeer
lijk acht. Die Duitse opvatting wordt ondermeer in
gegeven door angst voor destabilisatie op de Balkan 
en in de voormalige Sovjet-Unie. Fischer, de nieuwe 
Minister van Buitenlandse Zaken, heeft in een van 
zijn publieke optredens eind vorig jaar al laten 
weten, dat Europa voor zijn veiligheid op de vs aan
gewezen blijft. Europa heeft op veiligheidsgebied 
wel pretenties, maar zo gauw de kwesties concreet 
worden, zijn de Europeanen verdeeld. ln crisis-situ
aties is het altijd Amerika dat de doorslag moet 
geven. Frankrijk kan slecht leven met die gedachte, 
maar heeft, gelet op de feitelijke krachtsverhoudin
gen, geen andere keus. Duitsland houdt vooralsnog 
vast aan een laag profiel op het wereldtoneel. 

Sinds de Duitse hereniging wordt er evenwel ge
speculeerd over de toekomstige rol van Duitsland 
binnen Europa. Kan een economische reus, zo luidt 
de vraag, die na de ineenstorting van de Oost-Euro
pese volksdemocratieën ook geopolitiek gezien een 
centrale positie binnen Europa is gaan innemen en in 
feite het machtigste land van Europa geworden is, 
zich permitteren slechts een politieke dwerg te wil
len zijn? Zal de 'republiek van Berlijn' geen andere 
opstelling kiezen dan de 'republiek van Bonn'? Er is 

1 37 



s &.o 3 1999 

in dit opzicht wel een parallel getrokken met de v s 
die al vóór de Tweede Wereldoorlog een dominante 
positie innamen, maar die pas erna tot gelding heb
ben gebracht. 2 Een interessante vergelijking die 
evenwel in twee opzichten mank gaat. De vs namen 
na de Tweede Wereldoorlog niet alleen een positie 
van militaire en financiële macht in, het op technolo
gie geënte economische succes van de Amerikaanse 
middenklasse-maatschappij vertegenwoordigde een 
model waarop de rest van de wereld zich oriënteerde. 
Die oriëntatie is verder in de hand gewerkt door de 
afhankelijkheid van Europa ten opzichte van de v s 
voor het herstel van de oorlogsschade en de weder
opbouw van economie en samenleving. Een hiermee 
vergelijkende positie kan Duitsland allerminst clai
men, gewikkeld als de 'republiek van Berlijn' is in 
haar interne economische en maatschappelijke pro
blemen en worstelend met haar financiële perikelen. 

Het feit dat Duitsland nu het poldermodel wordt 
voorgehouden, spreekt in dit verband boekdelen. 
De Bundesbank die het symbool van Duitse macht en 
invloed vertegenwoordigde zal beleidsmatig opgaan 
in de Europese Centrale Bank. Als Duitsland al 
machtsaspiraties zou hebben, zal het die voorlopig 
moeten opzouten. Schröder heeft weinig andere 
keus dan voor de Europese kaart van Kohl te blijven 
opteren. 

Schröder esa-socialist? 
Schröder's verder koersen op de Europese eenwor
ding is plausibel, maar dat zijn oriëntatie hierbij meer 
Duits gericht zal zijn laat zich nu al afleiden uit de ge
kozen beleidsopstelling binnen de Eu sedert de 
machtswisseling. Er is de laatste tijd druk gespecu
leerd over de vraag hoe de Frans-Duitse samenwer
king zich de komende jaren zal ontwikkelen en welke 
rol het Engeland van Blair in de opstelling van de 
Bondsrepubliek zal spelen. Schröder lijkt als persoon 
meer affiniteit tot Blair (en Kok) te hebben dan tot 
Jospin terwijl ook traditioneel de banden tussen de 
SPD en de Labourpartij sterk zijn. Maar zulke per
soonlijke gevoelens en partij-oriëntaties zullen niet 
de doorslag geven als het aankomt op het nemen van 
beslissingen. In de opstelling van Schröder zal de 
financiële positie van Duitsland de komende jaren 
centraal staan. 'Orde op zaken in eigen huis', is het 

motto. Duitsland is wars van het aangaan van nieuwe 
fmanciële verplichtingen en is juist uit op een lagere 
bijdrage aan de Eu-kas. Het is op grond van finan
cieel-economische overwegingen dat Duitsland al
lerminst staat te trappelen om op korte termijn tot 
de uitbreiding van de Eu over te gaan, hoe zeer die 
uitbreiding ook zou kurmen passen in een Duits he
gemonie-streven. Die opstelling van Duitsland zal 
overigens alleen op verzet stuiten van het Brusselse 
apparaat dat zijn op Europese grootheid gerichte be
leid doorkruist ziet; de andere lidstaten zullen een 
zucht van verlichting slaken. De euforie is uitge
woed, de harde realiteit van aanpassing aan lagere 
economische groei en bestrijding van de werkloos
heid nemen alom de overhand. De bijdragen aan de 
Eu-kas vormt conflictstof waarbij de belangentegen
stellingen goeddeels Noord-Zuid lopen. Het Zuiden 
van Europa kiest hierin zelfbewuster partij dan tot 
voor kort denkbaar was. Dat heeft alles te maken met 
het 'Euro-examen' waarmee het Zuiden meer moei
lijkheden had dan het Noorden. Maar zoals vaker in 
het leven, 'het kan verkeren': Italië bijvoorbeeld dat 
lang heeft aangehikt tegen de noodzaak om fmancieel 
orde op zaken te stellen lijkt na de behaalde succes
sen van de laatste jaren door te willen pakken. Minis
ter van Financiën, Ciampi, kon eind december niet 
alleen melden dat het financieringstekort in 1998 op 
2, 8 procent zal uitkomen - weinig meer dan was 
voorzien en dit ondanks de behoorlijk teruggelopen 
economische groei - hij noemde 'onwaarschijnlijk 
hoge bedragen die volgens hem door de fiscale re
cherche dit jaar zijn opgespoord.' Dat Italië zich zou 
gaan scharen onder de landen met een ordentelijke 
belastinginning moet een unicum worden genoemd. 
Ook de economische vooruitzichten zijn voor Italië 
gunstig want vlak voor kerst zijn vakbeweging, werk
gevers en overheid een sociaal akkoord overeengeko
men dat via lagere loonkosten moet leiden tot meer 
werk. Zelfs Griekenland heeft onder leiding van pre
mier Simitis een nieuwe koers uitgezet, die erop 
gericht is om op korte termijn tot de E M u toe te 
treden. Het fmancieel-economische beleid van de 
laatste jaren, waaronder eveneens ordentelijke belas
ting-inning, heeft inmiddels tot spectaculaire resul
taten geleid, die de intenties van Griekenland een 
hoge realiteitswaarde geven. 

2. Zie Markovits en Reicb, Het Duitse 
Dilemma - De rol van het nieuwe Duitsland 
in de 21 ste eeuw, nederlandse vertaling 
'998. 
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Het Zuiden van Europa als locomotiif? 
Hier ligt precies de sleutel tot de politieke verhou
dingen en potentiële conflicten van de komende 
jaren . Italië maakt Schröder nu al verwijten dat hij 
zich als 'ego-socialist' opstelt door de bijdrage van 
Duitsland aan de Eu-kas hoger te stellen dan zijn 
inzet ten behoeve van een Europees werkgelegen
heidsbeleid. Maar die verwijten zijn nogal gekleurd 
door het eigenbelang van Italië. Nu Italië zelf een so
ciaal akkoord op zak heeft, richt de Italiaanse belang
stelling zich op de fmanciële positie van de overheid. 
Hoe groter de fmanciële ruimte hoe meer gelegen
heid om sociale partners tegemoet te komen met 
lastenverlichting om aldus het gesloten akkoord tot 
een succes te maken: lage loonkosten zijn goed voor 
de export. Om vraaguitval op de binnenlandse 
markt te beperken en zo de arbeidsintensieve, op de 
binnenlandse markt gerichte sectoren soelaas te 
geven, zal de overheid moeten inschikken ten be
hoeve van de particuliere consumptie. Italië zit dus 
niet te wachten op een lagere bijdrage van Duitsland 
aan de Eu-kas. Om dezelfde redenen is Duitsland 
hierop zo gebrand. 

Als de feiten niet bedriegen zal er de komende 
jaren alle kans zijn op een felle onderlinge rivaliteit 
binnen de Eu. Een Europese aanpak van de werkge
legenheid zit er niet in. Elke lidstaat streeft via een 
sociaal akkoord een eigen oplossing na. Hierin staat 
matiging van de loonkosten centraal, al staat deze 
matiging haaks op het gemeenschappelijk belang 
want loonmatiging komt - gegeven de 90 procent 
dekkingsgraad van de export naar landen binnen de 
Eu - deels neer op export van werkloosheid naar 
collega-lidstaten. 

En dan zou Duitsland nog wel eens in de knel 
kunnen raken op vergelijkbare wijze als Mitterrand 
indertijd is overkomen. Gelet op de delicate situatie 
van de overheidsfmanciën is er in Duitsland, zoals 
gezegd, minder ruimte voor lastenverlichting, ter
wijl het Zuiden van Europa door eindelijk orde op 
zaken te stelJen met inbegrip van inning van belas
tingen, die ruimte wellicht zal weten te creëren. 
Dan zal Duitsland door de pomp moeten en tot 
' loonmatiging tout court' moeten besluiten met alle 
nadelen voor de binnenlandse bestedingen vandien. 

In Engeland zal Labour de belofte om het onder
wijs en de gezondheidszorg meer financiële ruimte 
te geven wel moeten inlossen . En dat bij een nu al 
merkbaar neergaande conjunctuur die de voorbode 
van een recessie lijkt te zijn zodat de ruimte voor 
lastenverlichting verwaarloosbaar zal zijn. Ook 

Nederland zal zoals gezegd, onder Paars I I gecon
fronteerd worden met het feit dat een herhaling van 
de operatie Paars r niet mogelijk is. Het Polder
model zal verbleken. 

Italiaanse bewindslieden hebben er de mond al 
van vol, dat Italië klaar staat om niet alleen op mone
tair gebied, maar ook wat werkgelegenheid betreft, 
in Europa de rol van locomotief over te nemen. Een 
ambitie die ook Frankrijk niet vreemd is, terwijl 
Spanje, dat het de laatste tijd economisch veel beter 
doet, zich bij Frankrijk zal aansluiten . 

Nu gaapt er een grote afstand tussen zeggen en 
doen, maar toch kan de nabije toekomst een interes
sante krachtmeting tussen Noord en Zuid opleve
ren. Verrassend genoeg is Zuid niet bij voorbaat 
kansloos om de rol van locomotief van Noord over 
te nemen. 

Schröder als Macher? 
Er zal van Schröder nog veel gevraagd worden alvo
rens hij in eigen huis orde op zaken weet te stellen; 
de interne verstarring, de internationale conjunc
tuur en de 'beleidsconcurrentie' binnen de Eu 
maken het hem niet gemakkelijk om die klus te kla
ren. En toch zal hiervan afhangen welke rol voor 
Duitsland en zijn Bondskanselier op het internatio
nale toneel zijn weggelegd. Het veelgeroemde lei
derschap van Kohl is voor een niet onbelangrijk deel 
'gekocht' door een enorme fmanciële wissel op de 
toekomst te trekken. De financiële tekorten van de 
Bondsrepubliek vallen dit jaar opnieuw hoger uit als 
gevolg van twintig miljard mark aan 'tegenvallers'. 
Op het moment dat commentatoren zich druk gin
gen maken over Duitslands toekomstige rol in de 
wereld, is het land zelf verwikkeld in een strijd over 
uiteenlopende wegen uit de crisissituatie. 

Duitsland deelt die positie met Japan. Voor beide 
landen gold dat ze als verliezer uit de Tweede 
Wereldoorlog waren gekomen maar als winnaar uit 
de naoorlogse economische strijd te voorschijn 
kwamen. Dat succes was in beide gevallen gebaseerd 
op een heel eigen sociaal-economische orde die lang als 
succesformule heeft gegolden. Dat succes is beide 
tenslotte naar het hoofd gestegen. Door de hand te 
overspelen zijn ze in financieel-economische pro
blemen geraakt. Japan is sedert de financiële crisis 
ten prooi gevallen aan interne tegenstellingen en 
halfhartige hervormingspogingen . Het is de vraag of 
Duitsland, dat met andere fmanciële problemen 
worstelt niet een vergelijkbaar lot beschoren is. 
Schröder is dus op een cruciaal moment aangetre-
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den. Het besef dat alleen een drastische hervor
mingsaanpak de trend kan keren moet in Duitsland 
nog doorbreken. De SPD zou electoraal een enorm 
risico hebben genomen wanneer ze die hervor
mingsaanpak inzet van de verkiezingen had ge
maakt, maar bij een overwinning zou duidelijk 
geweest zijn welke de weg was die gegaan moest 
worden. Nu dat niet is gebeurd, moet Schröder zich 
zoekend en tastend een weg banen. Voor Europa's 
toekomst is het niet onverschillig of Schröders mis
sie zal slagen. Voor socialisten doet zich bovendien 
de interessante casus voor dat de nieuwe Duitse re
gering niet voetstoots bereid blijkt te volharden in 
de politiek die prijsstabiliteit onder alle omstandig
heden boven werkgelegenheid stelt en de overheid 
laat inschikken ten behoeve van de particuliere 
consumptie. Die politieke koerswijziging is belang
rijk en zou kans van slagen hebben als de Eu-part
ners bereid zouden zijn hierin te volgen, althans 
geen beleid te voeren dat hier haaks op staat. Het ziet 
er evenwel naar uit dat Duitsland alleen blijft staan. 
De dagen zijn voorbij dat een Duitse 'Alleingang' in 
dit opzicht een reële optie is, de nieuwe regering 
loopt grote risico's onder druk overstag te moeten 
gaan en dan met 'bebloede kop' te moeten aanslui
ten. 

In de herijking van de sociaal-economische orde 
die niet alleen in Duitsland maar in de hele Eu actu
eel is, zou de bevrijding van het macro-economische 
beleid uit de ketenen van de monetaire orthodoxie 
een majeure stap zijn. Die missie had ook Jespin tot 
de zijne gemaakt. Het was om die redenen dat ik 

. vorig jaar in de kolommen van S&J) deze verwach
ting uitsprak: ' ... voor het slagen van die missie zal 
van doorslaggevende betekenis zijn of de linkse mi
stral ook de Duitse laagvlakte bereikt.' 3 

Nu ook Duitsland om is blijft het in het Matignon 
betrekkelijk stil en is er weinig kijk op dat Schröder 
van Jespin bijval kan verwachten. Als de Duits
Franse as ook onder het nieuwe gesternte politiek 
van betekenis wil zijn, dan zou dit nu moeten blij
ken. 

De tijd dat de sociaal-democratie deel uitmaakte van 
de vernieuwende krachten in de wereld zou wel 
eens achter ons kunnen liggen. Zo is het moeilijk om 
het recente electorale succes van de sociaal-demo
cratie in Europa op waarde te schatten. Is het elec
toraal sentiment ingegeven door de wil tot veran
dering, of steunt het op een verlangen naar een 
wezenlijk andere politiek? Of moet het meer gezien 
worden als een vrees van de kiezers voor een al te 
drastische aanpassing van de maatschappij aan de 
eisen van het fmanciële kapitalisme: wel aanpassen 
maar niet te radicaal? 

De nieuwe Duitse regering leek er serieus op uit 
om een politieke koerswijziging te bewerkstelligen. 
Maar in het' convergentierapport' zoals elk land dat 
naar Brussel moest sturen, heeft Lafontaine, terug
gekeerd van zijn vakantie op de Seychellen, opeens 
een heel andere toon aangeslagen: daling van het be
lastingtarief voor ondernemers, voortzetting van de 
politiek van loonmatiging en terugdringing van het 
fmancieringstekort van de overheid. Krijgen de 
stemmen binnen de SPD die het houden op een cul
tuur- in plaats van op een beleidswijziging dan toch 
gelijk en heeft Lafontaine na zijn aantreden niet 
meer dan tromgeroffel willen laten horen? Als dit 
waar is, ziet het er, bij alle electorale voorspoed van 
dit moment, voor de toekomstige positie van de 
sociaal-democratie niet goed uit. 

Ook de vitaliteit van de democratie is dan aan de 
orde. Immers, als politieke partijen zo dicht tegen 
elkaar aankruipen dat hun principiële verschillen 
nauwelijks zichtbaar zijn en stijlverschillen van bij
komend belang het volle gewicht van de politieke 
profilering te dragen krijgen, dan mag èlit resulteren 
in 'realisme en zakelijkheid', de politieke continui'
teit mag er wel bij varen, maar de greep van de bur
ger op de politiek wordt steeds meer illusie. Sterker, 
door die principiële verschillen te neutraliseren 
neemt de potentiële hefboomwerking van de poli
tiek voor veranderingen en hervormingen steeds 
verder af. Dan is er nog slechts ruimte voor een po
litieke kaste die haar onderlinge spelletjes speelt. 

3· A. van der Zwan, 'Welke ri chting 
neemt de mistral die door Europa 
waart?', S&I>, jaargang 54, nr. 7/8, 
1997, blz. 291 - 299. 
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