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Hoe monetaire instabiliteit de 
economie kan schaden, ook die 
van harde munt-landen als Ne
derland en Duitsland, laat de 
nasleep van de monetaire onrust 
van begin vorigjaar zien. Een half 
procent minder groei in de 
Europese Urne, en het begin van 
paniek bij regeringen die hun 
vervulling van de convergentie
criteria in gevaar zien komen. 

Tegelijkertijd is er een heftige 
discussie ontbrand over het com
petitieve effect van de waarde
verminderingen van met name 
de lire en de peseta, waarvoor de· 
niet-clevaluerende landen ge
compenseerd zouden moeten 
worden. De uitkomst van die 
discussie was dat een compensa
tiemogelijkheid voor landbouw
produkten gecreëerd werd, maar 
geen beperking opgelegd werd 
aan de invoer van Italiaanse en 
Spaanse auto's die de Fransen 
geëist hadden. Kortom, de vraag 
is hoelang de eenheid van een 
markt in stand blijft als de mun
ten van deelnemende landen in 
korte tijd tot 35 procent minder 
waard kunnen worden. Dat zal 
waarschijnlijk niet lang duren. 
Dus één munt en één monetair 
beleid is écht een voorwaarde 
voor het behoud van de Interne 
Markt. En op de Interne Markt 
verdienen wij verreweg het 
grootste deel van ons BNP. 

Daarmee is de EMuook een emi
nent Nederlands belang. 

Monetaire onrust leidt soms 
·tot aanpassingen in de muntver
houdingen tussen landen die ge
rechtvaardigd zijn gezien de ver
houdingen in de reële economie. 
Minstens even vaak echter slaat 
monetaire onrust de monetaire 
verhoudingen met die van de 
reële economie uit het lood. 
Recente voorbeelden mervan 
zijn de devaluatie van de Franse 
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franc in 1 99 3 en van de Spaanse 
peseta en Portugese escudo in 
'995· Alle drie deze munten 
stonden overigens spoedig weer 
op hun oude waarde, maar 
inmiddels was er wel zware eco
nomische schade aangericht, ter
wijl de betreffende munten nog 
lange tijd met een risico-premie 
opgezadeld werden omdat ze zo 
gevoelig zijn voor devaluatie. 

Regeringen en centrale ban
ken staan echter met lege handen 
tegen financiële markten die op 
de speculatieve toer gaan, omdat 
met de Interne Markt het kapi
taalverkeer vollerug is geliberali
seerd, en de lidstaten het daarbij 
toen - anders dan het Europese 
Parlement - niet nodig hadden 
gevonden om bestaande nationa
le controle-instrumenten door 
Europese te vervangen . 

Met een Europese Centrale 
Bank wordt een schaal gecreëerd 
waarop nog wel weerwerk aan 
op de speculatieve toer gaande 
kapitaalmarkten kan worden ge
boden. In feite zal het merbij 
gaan om de vraag, of de kapitaal
markten de speelruimte voor de 
politiek zullen blijven dicteren, 
of de politiek met behulp van de 
Europese Centrale Bank de 
speelruimte voor de kapitaal
markten in belangrijke mate kan 
bepalen. Dat lijkt mij zeer rele
vant. Overigens leidt een E c B 

niet automatisch tot meer contro
le op de kapitaalmarkten. Daar is 
een welbewust beleid voor 
nodig, dat er niet zonder moeite 
zal komen. 

Het doel van de Economische 
en Monetaire Unie is in de eerste 
plaats een zone van monetaire 
stabiliteit te scheppen die samen
valt met de Interne Markt. Dat is 
een zinvolle doelstelling omdat 
de lidstaten verreweg de belang
rijkste handelspartners van elkaar 



zijn, en het ontbreken van monetaire stabiliteit bin
nen de Unie de Interne Markt bedreigt en groei en 
werkgelegenheid kost. Het is echter geen eenvou
dig te realiseren doelstelling. 

De huidige weg naar EM u: tijdelijke tweedeling? 

Door de strategie die met het Verdrag van 
Maastricht gekozen is (toelating alleen na een exa
men) . en de criteria en het tijdpad die daarbij zijn 
gekozen ('convergentie' -criteria voor onder andere 
overheidsschuld, begrotingstekort en inflatie, te 
beoordelen uiterlijk in 1 998) is een tijdelijke opde
ling van de lidstaten in deelnemers en niet-deelne
mers van de EMuonvermijdelijk geworden. 

Zoals uit de artikelen van De Grauwe en Buiter 
elders in dit nummer blijkt, is er nog een tweede 
mogelijkheid om tot een EM u te komen: just do it, 

ofwel richt hem op (met alle kandidaten). De ver
onderstelling bij deze benadering is, dat de beno
digde convergentie door de muntunie zelf het 
effectiefst naderbij zal worden gebracht, vooral 
doordat het de spreiding van een aantal monetaire 
waarden (inflatie, rente) sterk zal reduceren. 

Doordat in het Verdrag van Maastricht voor een 
andere benadering gekozen is (eerst convergeren, 
dan pas muntunie), lijkt de discussie die zij voeren 
een volstrekt academische. Dat is echter niet zo. 
Zoals verderop in dit artikel zal blijken, zit er veel 
rek in de convergentie-criteria, en zullen de rege
ringsleiders bij hun besluit over de start van de E M u 
gedwongen worden daar ook gebruik van te ma
ken. Zowel De Grauwe als Buiter leveren, vanuit 
hun andere benadering, volop argumenten voor 
deze rekkelijkheid. Het uiteindelijke besluit over 
wie aan de EMuzal deelnemen, zal dan ook onge
twijfeld elementen van beide benaderingen bevat
ten. De aantrekkelijkheid van de benadering van De 
Grauwe en Buiter is natuurlijk, dat het probleem 
van de (tijdelijke) opdeling van de Interne Markt in 
wel- en niet-deelnemers aan de EM u voorkomen 
wordt. 

Samenhang hangt cif van solidariteit 

In het in Maastricht gekozen model van eerst con
vergeren, dan pas muntunie, hangt het vrijwel vol
ledig af van de mate van solidariteit die de kopgroep 

r. Deze bijdrage opent, onder het motto 
Dossier E M u, een serie bijdragen over de 
totstandkoming van de Europese Mone
taire Unie. Behalve het artikel van 
H. Wigbold, betreft het hier bewerkin-

van EMu-deelnemers voor het peloton wil opbren
gen of die opdeling inderdaad tijdelijk blijft, of een 
voorbode wordt voor een opsplitsing van de Unie 
in een veelheid van unies met verschillende deelne
mers en verschillende instellingen en niveaus van 
integratie. Concreet gaat het om de vraag of de 
kopgroep financiè1e steun wil blijven geven aan ach
terblijvers, vooropgesteld dat deze laatsten zich 
inspannen om bij te geraken. En om de vraag of de 
Europese Centrale Bank verplicht zal worden haar 
reserves zonder beperkingen in te zetten om de 
munt van een achterblijver te steunen wanneer 
daartegen op de financiële markten gespeculeerd 
wordt. Het zal duidelijk zijn dat de bereidheid deze 
voorwaarden te vervullen bij de toekomstige deel
nemers aan de kopgroep nog geenszins vaststaat. 
Steun aan achterblijvers die zich aan convergentie
programma's houden impliceert dat een flinke 
netto bijdrage uit de rijke landen aan de Unie nodig 
is en de hoogte van die netto bijdrage staat nu juist 
fors ter discussie. Ik meen echter, dat het zoge
naamde 'cohesie-fonds' voor de armste Eu-landen 
gecontinueerd moet worden en mogelijk aangevuld 
door andere structuurfondsen die meer op deze 
landen geconcentreerd moeten worden . 

Tegen een automatische en onbeperkte bij
standsverplichting van de E c B aan de munten van 
achterblijvers die zich aan hun convergentiepro
gramma houden maar desondanks aan speculatieve 
golven blootstaan, hebben de Duitsers zich onder 
leiding van de Bundesbank ingegraven en naar het 
zich laat aanzien met succes. Het bezwaar van de 
Bundesbank is, dat onbeperkte interventie door de 
ECB ten gunste van een aangevallen munt via groei 
van de binnenlandse geldhocveelheid in de muntu
nie zou kunnen leiden tot hogere inflatie, en bestrij
ding van inflatie is nu juist de voornaamste taak van 
de ECB. 

In de eerste plaats is het de vraag of dit probleem 
zich wel echt kan voordoen. De interventie-massa 
kan vrij snel gesteriliseerd worden, wat het eventu
ele inflatie-effect, áls het al optreedt, in de tijd zeer 
zal beperken. Bovendien zijn de schaalverhoudin
gen tussen ECB en de eventueel bedreigde munt 
zodanig, dat er heel wat geïntervenieerd moet wor-

gen van inleidingen, gehouden op een 
door de PvclA-Eurodelegatie en u VA 

vakgroep Algemene Economie georgani
seerde 'EM u -dag' op 22 maart 1996. 
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den voordat een effect op de geldhoeveelheid en 
inflatie in de muntunie merkbaar zal zijn. 

In politieke zin cruciaal is echter, dat door asym
metrie in het stelsel aan te brengen door de uitein
delijke verantwoordelijkheid voor de verdediging 
tegen speculatie aan de niet-deelnemers op te leg
gen, de niet-deelnemers op zichzelfteruggeworpen 
kunnen worden en in de praktijk hun toetreding 
uitgesteld of zelfs verhinderd zal worden. Éen cri
terium waaraan zij voor de toetreding tot de mun
tunie moeten voldoen is namelijk wisselkoersstabi
liteit, afgemeten aan het niet-devalueren ten 
opzichte van de Euro (althans niet op eigen initia
tief). Voorts zullen succesvolle speculatieve aanval
len op hun munt niet alleen leiden tot hogere kos
ten (hogere risico-premies op -rente), maar ook 
weer nieuwe aanvallen uitlokken. 

Behalve dat door asymmetrie van verplichtingen 
de solidariteit binnen de Unie wordt ondergraven 
(waar nochtans art. 1 09 M van het verdrag toe ver
plicht), bedreigt deze asymmetrie ook de kopgroep 
zèlf. Want ongefundeerde devaluaties (een accep
tabele voorwaarde voor interventie is wel dat de 
waarde van de aangevallen munt in overeenstem
ming is met de economische fundamentals van een 
land) zijn per definitie competitieve devaluaties, dat 
wil zeggen dat ze het land dat gedwongen wordt te 
devalueren een concurrentievoordeel op de Interne 
Markt geven. En dat gaat ten koste van de landen in 
de kopgroep. 

Een nieuw Europees Monetair Stelsel met een 
asymmetrisch karakter, dat inmiddels in kringen 
van Monetair comité, ministers van Financiën en 
Europese Commissie algemeen aanvaard schijnt te 
zijn, lijkt mij derhalve niet alleen op gesparmen voet 
met het Verdrag te staan, maar, erger nog, de een
heid van de Interne Markt nodeloos op het spel te 
zetten. Wij moeten ons daar dan ook scherp tegen 
verzetten. 

Bezuiniainaen niet (alleen) vanweae EM u 
De tijdelijke splitsing van de Europese Unie in deel
nemers en niet-deelnemers aan de EM u, met het 
gevaar dat 'tijdelijk' te lang duurt, is echter niet de 
enige bedreiging van de gekozen strategie voor de 
realisering van de E M u. De koppeling van de mun
tunie aan criteria die van vrijwel alle lidstaten forse 
tot draconische bezuinigingen vergen binnen een 
korte termijn levert niet alleen sociale spanningen 
op maar zorgt er tevens voor dat de bevolking van 
de meest getroffen landen de E M u associeert met 

die bezuinigingen en met afbraak van sociale voor
zieningen. Het Nederlandse voorbeeld maakt ech
ter duidelijk, dat 'EMu-achtige' bezuinigingen ook 
een autonome keus van lidstaten is. Nederland is al 
1 5 jaar bezig met bezuinigingen à la E M u, en heeft 
zijn beleid voor de komst van de E M u dan ook geen 
centimeter veranderd, zoals opvolgende ministers 
van Financiën trots hebben gemeld. 

Op zich is de noodzaak zelf om begrotingstekor
ten en overheidsschuld in de hand te houden poli
tiek niet omstreden. Ook een meer Keynesiaans 
overheidsbeleid, waarbij in een neergaande con
junctuur de economie gestimuleerd moet worden, 
vereist een beperking van begrotingstekort en 
schuld in goede tijden, om in slechtere tijden ruim
te voor een stimulerend beleid te hebben. De feite 
lijke discussie (onderscheiden van de ideologische) 
gaat dan ook vooral over het volhouden van bezui
nigingen bij afnemende of lage groei, en over het 
niveau waarop gestabiliseerd moet worden (3 pro
cent?, 1 procent, zoals W ai gel wil, of zelfs o pro
cent, zoals de Commissie voorstelt?). 

Desalniettemin worden lidstaten als Frankrijk 
en België met een minder vooruitziende blik en 
minder begenadigd met sociale consensus over het 
te voeren (bezuinigings)beleid, geèonfronteerd 
met een tijdsklem van teveel bezuinigingen in een 
te korte tijd die het doel van de EM u verdacht 
maakt. De gekozen middelen van draconische 
ingrepen in de sociale zekerheid zijn echter een 
autonome keuze van de betreffende regeringen. 

Komt de EM u er? 

Er dienen zich nu twee cruciale vragen aan: over
leeft de E M u de scepsis en soms zelfs de weerzin die 
in sommige lidstaten om zich heen hebben gegre
pen? En zo ja, kwalificeren zich wel voldoende lan
den om met een E M u te beginnen? De eerste vraag 
is het moeilijkst te beantwoorden. Formeel is er 
voor 1 3 van de 1 5 lidstaten geen probleem: bij de 
ondertekening van het Verdrag van Maastricht heb
ben dezen zich reeds verplicht deel te nemen aan de 
E M u wanneer een meerderheid van de lidstaten zal 
oordelen dat ze aan de toelatingscriteria voldoen. 
Een opt-out, dat wil zeggen een besluit om niet mee 
te doen terwijl men wél aan de criteria voldoet, 
heeft slechts Groot-Brittannië. Denemarken ten
slotte beschikt over een zogenaamde 'opt-in', het 
mag zichzelf aanmelden als het mee wil doen. 

De hele discussie over of Duitsland wel mee wil 
doen aan de E M u als bepaalde andere landen toe ge-



laten zouden worden, is dus niet gebaseerd op het 
Verdrag, en daarmee vooral op speculaties. Ver
dransbreuk van Duitsland (of enige andere lidstaat) 
op dit cruciale onderwerp is daarmee niet onmoge
lijk, maar wel zéér onwaarschijnlijk omdat het 
ongetwijfeld zware consequenties zou hebben. Zo 
was alleen de onzekerheid over het resultaat van het 
tweede Deense referendum over Maastricht al vol
doende. voor de monetaire crisis van 1 9 9 2. Het 
niet-doorgaan van de EMuzou niet alleen een dra
matische monetaire weerslag hebben in de vorm 
van speculatieve crises, maar zeker ook een econo
mische en politieke. Een eerste gevolg zou een 
vlucht in de o -mark, en wellicht meer nog, in de 
gulden zijn, waardoor deze munten en dus ook 
Duitse en Nederlandse produkten duurder zouden 
worden, met verlies van afzet en werkgelegenheid. 
De monetaire turbulentie zou opnieuw de Interne 
Markt onder spanning zetten, en de gecreëerde 
onzekerheid investeerders doen aarzelen en een 
terugslag in economie en werkgelegenheid veroor
zaken. Politiek gezien zou dit niet alleen een ver
trouwenscrisis betekenen, maar ook de uitbreiding 
voorlopig onzeker maken. Alleen hierom al ver
wacht ik dat de Duitsers zullen inbinden. Zij zijn 
zich meer dan wie ook bewust van de politieke en 
economische consequenties van de EM u. 

De EMuafblazen door het Verdrag naar de prul
lenmand te verwijzen is dus geen realistische optie. 
Alsnog wijzigen van het Verdrag is weliswaar op 
vele punten noodzakelijk, maar zal juist waar het 
pijn doet moeilijk haalbaar blijken, omdat de belan
gen te zeer uiteenlopen om de noodzakelijke unani
miteit op korte termijn te bereiken. Ook uitstel van 
de E M u tot na 1. 1. 1999 vergt een wijziging van het 
Verdrag. Opmerkelijk genoeg wordt deze optie 
vooral naar voren gebracht door diegenen die het 
Verdrag het sterkst sacrosanct hebben verklaard. 
Mijns inziens rest dus slechts één oplossing: de 
eigen bevolking de dilemma's eerlijk presenteren 
en aan de Verdragsverplichtingen blijven voldoen. 

Flexibiliteit converaentiecriteria serieus nemen 
De tweede vraag of wel voldoende Lidstaten mee 
zullen kunnen doen brengt ons bij de haalbaarheid 
van de convergentiecriteria. De huidige 'groeipau
ze', zoals de Europese Commissie die optimistisch 
blijft bestempelen, heeft alom twijfel daarover 
doen ontstaan. Hier heeft echter de mystificatie 
toegeslagen in een mate die ieder voorstellingsver
mogen te boven gaat. Het probleem is wellicht dat 

, "f I I 

er meer naar Bundesbank-president Tietmeyer 
geluisterd wordt dan dat het Verdrag wordt gele
zen. Volgens het Verdrag start de EM u op 1 januari 
1 999 met de lidstaten die aan de voorwaarden vol
doen, of dat er nu volgens wie dan ook 'voldoende' 
zijn of niet. En de belangrijkste toelatingscriteria 
zijn niet een begrotingstekort van 3 procentBBP en 
een overheidsschuld van 6o procent BBP, zoals van 
Duitse zijde voortdurend wordt gesuggereerd. Het 
Verdrag spreekt namelijk over een 'voorzien affei
telijk overheidstekort' dat de 3 procent BBP niet 
overschrijdt, tenzij het 'in aanzienlijke mate en 
voortdurend is cifaenomen en een niveau heeft 
bereikt dat de (3 procent BBP) benadert', Ofwel, als 
de overschrijding van de 3 procent BBP slechts van 
uitzonderlijke en tijdelijke aard is en dichtbij de 3 

procent BBP blijft. 
Wat betreft de overheidsschuld zegt het Ver

drag, dat zij de 6o procentBBP niet mag overschrij
den, tenzij zij in voldoende mate afneemt en de 6o 
procent in een bevredigend tempo nadert (zie art. 
1 o4c2 en het bijbehorende protocol). 

De beoordelino of een lidstaat aan deze criteria 
voldoet is geen wetenschappelijke maar zal een 
politieke moeten zijn - zo is het in het Verdrag vast
gelegd. De politieke beoordelingsmarge zit onder 
andere in het hanteren van gerealiseerde cijfers of 
van voorspellingen, in het bepalen van wat een 
'aanzienlijke en voortdurende afname' is, van wan
neer een percentage de 3 procent nadert of er 
dichtbij blijft (4 procent? 3,5 procent? 3, 2 pro
cent?), van wanneer er sprake is van 'uitzonderlijk 
en tijdelijk', wanneer van 'in voldoende mate' en 
wanneer van 'een bevredigend tempo'. Dit alles 
moet bepaald worden voor de 1 3 lidstaten zonder 
opt-out en dat met een gekwalificeerde meerder
heid van die lidstaten, op voorstel van de Europese 
Commissie. Een eerste serieuze test vond plaats in 
juli 1 994, toen de Commissie concludeerde dat 
Ierland géén buitensporig tekort had omdat het zijn 
overheidsschuld wist terug te brengen van 9 7, o 
procent naar 84,6 procent in 2 jaar tijds. De minis
ters van Financiën van de lidstaten, onder voorzit
terschap van de Duitse minister Waigel, accepteer
den deze zienswijze, en onderstreepten daarmee 
dat bij het overheidsschuldcriterium niet slechts het 
uiteindelijke doel (6o procent BBP), maar ook de 
richting van de beweging (naar beneden) telt. 

Op de Ecofin-Raad van 3 juni jongleden werd 
deze interpretatie nog weer onderstreept door ook 
voor Denemarken de 'buitensporig-tekort' -v,erkla-
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ring in te trekken. Het Deense tekort is van 76 pro
cent naar 72,1 procent afgenomen. Voor Neder
land is dat hoopvol, omdat het Nederlandse tekort 
op 79 procent staat en nauwelijks afneemt. 

Overigens zou het natuurlijk volstrekt ridicuul 
zijn als op basis van een te strikte interpretatie van 
het Verdrag Nederland niet bij de kopgroep van de 
muntunie zou behoren. De economische prestaties 
van Nederland zijn namelijk ongeveer de beste van 
de hele Unie. De criteria moeten dus niet met het 
doel van de muntunie verward worden. De 
Duitsers spelen dit spel echter wel. Minister van 
Financiën Waigel protesteerde nu namelijk tegen 
het groene licht voor Denemarken, suggererend 
dat het schuldcriterium een absolute 6o procent is. 

Als die benadering navolging zou vinden bestaat 
de muntunie in 1999 wellicht alleen uit Luxem
burg. Inmiddels heeft Duitsland zichzelf namelijk 
ook een rode kaart laten verstrekken voor zijn 
overheidsschuld van 3, 5 procent, ondanks dat het 
Verdrag aangeeft dat een 'uitzonderlijke en tijdelij
ke' overschrijding van 3 procent binnen de criteria 
mogelijk is. Hoewel duidelijk is waarom Waigel 
deze 'buitensporige tekort' -verklaring nodig heeft 
(namelijk om SPD en bonden onder druk te zetten 
zijn bezuinigingspakket te accepteren), is het zeer 
gevaarlijk spel. Bij de huidige Duitse groei van een 
half procent is de bezuinigingsdoelstelling al achter
haald en lijkt een reductie van het begrotingstekort 
naar onder de 3, 5 procent in 1 9 9 7 niet erg realis
tisch. En vlak voor de Duitse verkiezingen uitleg
gen dat een tekort van 3,5 procent in 1995 wél 
maar in 1997 niet buitensporig is, lijkt me toch een 
hele opgave. 

Gerealiseerde conversentie indrukwekkend 
Mijn eigen oordeel, als rapporteur van het Euro
pese Parlement voor de convergentierapporten van 
de Europese Commissie en het Europees Monetair 
Instituut (de voorloper van de Centrale Bank) is 
duidelijk. 

Het woord 'convergentie' duidt er al op: de 
bedoeling van de in I 99 2 vastgele~de criteria was, 
dat alle lidstaten naar elkaar toe zouden groeien in 
bepaalde economische prestaties, met de bedoeling 
dat iedereen zo stabiel en sterk zou worden als 
Duitsland. 

Deze convergentie nu heeft ontegenzeggelijk 
plaatsgevonden. Zelden, waarschijnlijk zelfs nooit, 
in de geschiedenis van Europa hebben de prestaties 
van de lidstaten zó dicht bij elkaar gelegen, voorna-

melijk, doordat de inflatie vrijwel overal gedaald is. 
Alleen bij het financieringstekortcriterium gebeurt 
nu iets opmerkelijks: hier vindt de convergentie 
plaats op een niveau boven het oriëntatieniveau van 
3 procent, doordat ook Duitsland (het ijkpunt 
zelve) zich boven de 3 procent bevindt! 

Wie in I 998, als het uiteindelijke examen moet 
worden afgelegd, constateert dat veellanden op of 
onder het Duitse begrotingstekort van 3 ,5 procent 
zitten, en dan concludeert dat daarmee de criteria 
niet vervuld worden, lijkt de E M u zelf niet te wil
len. 

Want niet alleen is er bijna geen land in de 
wereld dat het begratingscriterium zou vervullen 
wanneer 'dichtbij 3 procent' opgevat zou worden 
als '3, I of 3, 2 procent', evenzeer is duidelijk dat 
een begrotingstekort van 3,5 procent een munt niet 
instabiel of zwak maakt. Sterker nog, als Duitsland 
ergens onder lijdt, dan is het eerder onder een te 
sterke munt. Dat het Duitse tekort nu op 3,5 pro
cent staat, biedt de Eu dus juist een kans, om bij alle 
economische tegenwind de EMutoch nog te reali
seren, en zelfs met een groter aantal leden dan 
anders mogelijk was geweest. Dat is bij uitstek ook 
in het belang van de sterke muntlanden als 
Nederland en Duitsland, want de echte winst van 
de EM u wordt voor hen pas geïncasseerd, als de 
landen die onze competitiviteit zouden kunnen blij
ven ondergraven door devaluaties, in de EM u kun
nen worden opgenomen. 

Deelnemers en niet-deelnemers na 1 -1 -1999 
Desondanks zal een aantallidstaten van de Unie niet 
direct op I januari I999 lid van de EMU worden. 
Het gaat dan om twee groepen: zij die wel willen 
maar niet kunnen, en landen die waarschijnlijk wel 
kunnen maar mogelijk niet willen en ook niet ver
plicht zijn om deel te nemen. 
Tot de eerste groep hoort zeker Griekenland, en 
hoogstwaarschijnlijk ook Italië en Spanje. Zeer 
onzeker zijn nog Zweden en Portugal. In principe 
kunnen zij echter onmiddellijk toetreden zodra zij 
wel aan de toetredingscriteria voldoen, dus bij
voorbeeld al in het jaar 2ooo. De verwachting is, 
dat alle huidige lidstaten van de Unie vóór het intro
duceren van Euro-munten en bankbiljetten in 2oo2 

lid kunnen zijn van de E M u. Belangrijk is dan wel, 
dat de toelatingsvoorwaarden voor deze na-intre
ders niet scherper worden dan voor de eerste lich
ting. Dat betekent bijvoorbeeld, dat als in 1998 bij 
het wisselkoerscriterium de vereiste van twee jaar 



lidmaatschap van het wisselkoersmechanisme van 
het EMS genegeerd wordt, dit ook voor de nako
mers moet gelden. En dat dezelfde soepelheid ten 
aanzien van de interpretatie van de andere conver
gentie-criteria moet worden toegepast als in 1998 
voor de kopgroep zal gebeuren. 

De tweede groep, bestaande uit Denemarken en 
Groot-Brittannië, die mogelijk niet zullen willen 
toetre?en, vormt een belangrijk politiek probleem. 
Tot nu toe is de algemene vooronderstelling ge
weest, dat als het eenmaal zover is, de Britten en de 
Denen zeker deel zullen nemen. Inmiddels lijkt dat 
voor Groot-Brittannië echter minder zeker, en 
daarmee wordt de eenheid van de Interne Markt op 
termijn bedreigd. Groot-Brittannië wenst immers 
zélfs niet deel te nemen aan een nieuw E M s, waar
mee de overige lidstaten nog enige garantie zouden 
hebben dat de Britten het wisselkoersinstrument 
niet blijven gebruiken als middel om hun concur
rentiepositie te verbeteren. Zelfs de mogelijkheid 
van het gebruik van deze optie is echter voor de 
andere lidstaten in toenemende mate onaanvaard
baar. Dat roept de vraag op hoelang de Engelsen in 
de 'opt-out' kunnen persisteren voordat het leidt 
tot een loek-out. De discussie daarover is overigens 
al begonnen. 

E M u en uitbreidins 

Opdat de gemeenschappelijke markt kan overle
ven, is het uitbannen van het wisselkoersmechanis
me als instrument van concurrentie essentieel. Het 
lijkt mij dan ook onmogelijk dat een significant deel 
van de Unie buiten de E M u blijft. Het opheffen van 
de tweedeling zal echter alleen lukken als dit als een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de 
hele Unie wordt gezi n, en niet alleen van de ach
terblijvers. Deze constatering legt echter een tijd
bom onder de uitbreiding: niet alleen betekenen de 
eisen van de Interne Markt al een enorme horde 
voor de 1 2 kandidaat-lidstaten, de EMu-criteria 
voegen nog een aanzienlijke moeilijkheidsgraad 
toe. Hebben deze landen al veel hulp nodig voor de 
Interne Markt, voor de E M u komt er nog veel meer 
kijken. Toetreding van deze landen betekent daar
om zeker weer een nieuwe tweedeling, waarbij het 
wederom de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van alle lidstaten zal zijn deze op te heffen: zonder 
dát zal niet alleen de E M u, maar ook de Interne 
Markt opgedeeld worden. Daardoor zouden uitbrei

dins (van de Unie) en inkrimpins (van de Interne 
Markt) hand in hand gaan. En daarmee zou de uit-

breiding veel van zijn zin verliezen, zowel voor de 
Eu-leden als voor de kandidaat-lidstaten. 

EMuinde wereld: Euro versus dollar en yen 

Vooropgesteld dat de Unie erin slaagt althans op 
economisch terrein de onvermijdelijke tweedeling 
slechts tijdelijk te laten zijn, dan stelt zich nog een 
ander probleem. 

De hoofddoelstelling van de E M u is een stabiele 
munt te creëren, samenvallend met de Interne 
Markt. Zodra er echter één munt in de Interne 
Markt is, is de interne monetaire stabiliteit opge
lost. Het belangrijkst wordt dan de externe stabili
teit, dat wil zeggen vooral ten opzichte van de dol
lar en de yen. Maar factoren die voor de interne sta
biliteit heel relevant en belangrijk waren, zoals het 
inflatie-percentage, kunnen ineens bij de externe sta
biliteit beperkte relevantie blijken te bezitten. Het 
Verdrag gaat daar helaas volledig aan voorbij. 
Bep~rken van de inflatie is een absolute en eeuwige 
hoofddoelstelling van de Europese centrale bank. 

Bij de wisselkoers van de Euro spelen andere 
factoren een rol, zoals bijvoorbeeld het verschil in 
hoogte van de korte rente, waarop in de v s en Ja pan 
ook de politiek enige invloed heeft. Stabiliteit van 
de euro ten opzichte van de dollar en de yen kan 
Europa daarom niet alleen bewerkstelligen, de 
medewerking van onder andere de vs en Japan is 
daarbij nodig. Persoonlijk lijkt mij overigens een 
reële handelswaarde voor de euro nog meer van 
belang dan de stabiliteit. Over hoe bepaald moet 
worden wat 'reëel' is, kan verschillend gedacht 
worden. Mij lijkt een vergelijking op basis van 
koopkrachtpariteiten reëel. Binnen de Unie wordt 
daar al veel gebruik van gemaakt. 

Een vergelijking van de huidige waarde van de 
dollar met de koopkrachtpariteit ervan wijst uit, 
dat de dollar zeker een derde ondergewaardeerd is. 
Dat wordt bevestigd door op andere basis verza
melde schattingen. De E M u zal er ook voor moeten 
zorgen de onderwaardering van de dollar en over
waardering van de euro te corrigeren en te voorko
men. Dat zou wel eens veel belangrijker kunnen 
zijn dan datgene wat nu nog als centrale taak van de 
ECB in de boeken staat, namelijk het zorgen voor 
een lage inflatie. Dat is in het Verdrag nog onvol
doende voorzien, temeer da~r het handhaven .van 
wisselkoersstabiliteit en het realiseren van een reële 
wisselkoers op bepaalde momenten strijdig kan zijn 
met het zorgen voor een lage inflatie. Het is op z'n 
minst ironisch dat de Duitsers die met hun overge-
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waardeerde munt het meeste last hebben van de 
fixatie op een lage-inflatiebeleid, het hardste roe
pen om de voortzetting van dat beleid door de ECB. 

EMU: aeen sociaal-democratisch project 
Hoewel de EM u om economische en politieke 
redenen wenselijk is, ook vanuit sociaal-democra
tisch perspectief, is de EMuzoals zij nu is vormge
geven zeker geen sociaal-democratisch project. De 
E M u creëert de mogelijkheden om handelingsver
mogen terug te winnen met name op de financiële 
markten, en om de internationale handel op gelijke 
en eerlijke voorwaarden met onze belangrijkste 
concurrenten (vooral de vs, door een reëlere waar
dering van onze munt) te kunnen voeren. Deze 
mogelijkheden moeten echter nog wel gerealiseerd 
worden en zijn zeker geen automatisme. De huidi
ge vormgeving van de E M u houdt daarnaast ook 
serieuze gevaren en manco's in . 

Stabiliteitspact 
Een eerste gevaar ontstaat, doordat de macro-eco
nomische kaders voor de komende periode op een 
zeer restrictieve manier vastgelegd dreigen te wor
den. Dit staat bekend onder de naam stabiliteitspact. 
De grotendeels informele besluitvorming hierover 
dreigt dit jaar afgerond en bezegeld te worden door 
de Europese Raad van Dublin in december. 
Belangrijkste element is dat deelnemers aan de 
EM u moeten streven naar een begroting die in 
evenwicht is, dus zonder tekort, te realiseren rond 
de eeuwwisseling. Dat zou voortgezette drastische 
bezuinigingen in de hele Unie voor de komende 
jaren betekenen . 
Dat is niet alleen economisch en politiek gezien 
helemaal niet nodig, het is zelfs gevaarlijk: het bete
kent ongetwijfeld een verdere aanval op de rol van 
de staat en de sociale zekerheid, en een nieuwe aan
val op groei en werkgelegenheid in Europa. Im
mers, meer dan 63 procent van de handel voeren 
we in de Europese Unie met elkaar, en slechts 1 o 

procent van het Europese BBP wordt verdiend in 
handel met de buitenwereld. Gezamenlijk bezuini 
gen betekent dus gezamenlijk onze economie 
afremmen en een neerwaartse spiraal op gang bren
gen. Europees economisch beleid kan een gevaar
lijk instrument worden, als de beleidsmakers niet 
verder kijken dan hun neus lang is. 

Gebrekkiae werkloosheidsbestrijdina 
Een tweede ernstig manco aan de huidige E M u is 

het gebrek aan balans tussen inflatiedoelstelling en 
de instrumenten daarvoor aan de ene kant, en 
werkgelegenheidsdoelstelling en de instrumenten 
daarvoor aan de andere kant. Zelfs voordat de E c B 
bestaat dreigt de Eu al naar een situatie van diflatie 
af te glijden, maar centrale bankiers, Raad van 
Ministers en Europese Commissie blijven aanspo
ren tot nog lagere inflatie. Helaas combineren we 
historisch lage inflatie met historisch hoge werk
loosheid. Er is géén gevaar voor inflatie, maar daar
entegen wel ruimte om met een lagere rente de 
werkgelegenheid te stimuleren, maar iedereen die 
er wat over te zeggen heeft is verkeerd geprogram
meerd. 

Gebrek aan democratisch aehalte 
En zo kom ik bij het laatste grote manco van de hui
dige EM u: een fundamenteel en onaanvaardbaar 
tekortschieten van de democratische controle. Aan 
de ene kant is de Europese Centrale Bank nog onaf
hankelijker van de politiek dan enige bestaande 
Centrale Bank. Dat betekent dat de mogelijkheden 
tot democratische controle navenant minder zijn. 
De E c B moet zich wel regelmatig verantwoorden 
voor het Europees parlement, maar dit parlement 
(nog enig ander parlement) heeft geen·enkele sanc
tiemogelijkheid. Dat betekent, dat als de ECB de 
lage inflatie - hard geld politiek te ver doorvoert, 
ten koste van bijvoorbeeld de werkgelegenheid in 
de Unie, zij niet teruggefloten kan worden. Aan de 
andere kant is er een hele procedure bedacht om de 
onderlinge afstemming van het economisch beleid 
van de lidstaten en de Unie te bevorderen, met 
gezamenlijk geformuleerde richtsnoeren en geza
menlijk toezicht op de naleving, waar geen enkel 
parlement greep op heeft: nationale parlementen 
kunnen hun eigen regering instrueren, maar die kan 
eenvoudig overstemd worden, het Europese parle
ment wordt alleen van het resultaat op de hoogte 
gesteld (dit zijn de zogenaamde globale richtsnoe
ren voor het economisch beleid, met het zoge
naamde multilaterale toezicht daarop). In de EM u 
zal deze, nu nog redelijk vrijblijvende, procedure 
een steeds dwingender karakter krijgen. 

Met name als het gaat om het terugdringen van 
het begrotingstekort en de overheidsschuld, waar
voor de zogenaamde excessieve tekorten-procedu
re bestaat, en er dwingende aanbevelingen aan 
lidstaten met een tekort geformuleerd kunnen 
worden met sancties op niet-naleving, is het onde
mocratische karakter nijpend. De aanbevelingen 
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worden aangenomen zonder dat de regering van het 
land aan wie ze gericht zijn, meestemt. Het natio
nale parlement van het betreffende land kan dus 
niet bij zijn eigen regering verhaal gaan halen, maar 
evenmin kan de nationale volksvertegenwoordiging 
het Europese parlement inschakelen als zij het met 
de aanbevelingen oneens is, want dit parlement 
wordt overal zorgvuldig buiten gehouden. 

Sterker nog, de aanbevelingen van de Raad van 
Ministers zijn geheim, en ze mogen volgens het 
Verdrag slechts openbaar gemaakt worden als (eer
ste) sanctie op het niet-nakomen ervan. Wie denkt 
dat deze procedure stamt uit de tijd van de 
Zonnekoning vergist zich: ze is pas aangenomen 
onder het vorige Nederlandse voorzitterschap ..... 

Voorbeeld uit 1996 
Waar dit toe kan leiden illustreert de gang van 
zaken rond de aa.nname van de globale richtsnoeren 
van het economisch beleid van dit jaar. De 
Europese Commissie doet daar een voorstel voor, 
de ministers van Financiën nemen het aan en sturen 
het naar de Europese Raad, die het goedkeurt en 
voor uitwerking weer naar de ministers van 
Financiën terugstuurt. 

De inhoud van de ontwerp-richtsnoeren deed 
ons als socialisten in het EP de haren te berge rijzen: 
een aanbod-economisch verhaal met als conclusie 
dat de inflatie nog verder omlaag moet, er scherper 
bezuinigd moet worden en de lonen verder gema
tigd. Zelfs de liberalen vonden dit een volstrekt on
realistische benadering, wat leidde tot een scherp 
afkeurende resolutie waar uiteindelijk ook de chris
ten-democraten aan meededen (zie ook mijn artikel 
in de Volkskrant van 29.6.96). 

Effect van dit alles? De ministers van Financiën 
ontdeden zich van alle verwijzingen naar het E P en 
naar een mogelijk wat evenwichtiger benadering 
die er hier en daar in de Commissietekst ingeslopen 
waren, en namen de aldus gewijzigde richtsnoeren 
unaniem aan. Zitten er dan geen socialistische 
ministers in de Ecofin-raad? Jawel, maar die was het 
niet eens opgevallen dat de Raadstekst verschilde 
van de Commissie-tekst .... 

De waarheid hierachter is, dat 90 procent van 
wat de Ecofin-Raad als besluiten genereert, voorge-

kookt is door ambtelijke gremia zoals bijvoorbeeld 
het monetaire comité, waarin thesauriers-generaal 
en centrale bankiers elkaar treffen en waarvan de 
besluiten na de Ecofin-raad alleen van een ander eti
ket hoeven te worden voorzien. Deze voor de 
meeste mensen onbekende structuren leiden ertoe, 
dat de invloed van de centrale bankiers op de politiek vele 
malen arater is dat die van de politiek op de centrale ban
kiers. Onze ministers van Financiën staan echter niet 
te popelen om dat te onthullen. 

Daarmee krijgt een conflict tussen Europees 
Parlement en Ecofin-Raad ook een andere dimen
sie: het is vaak meer een conflict tussen een politiek 
en een ambtelijk orgaan, met een ministerraad als 
een soort stempelkussen ertussen. Slechts informe
le Ecofin-raden functioneren nog politiek. Daar
mee is echter niet gezegd dat de ambtenaren en 
centrale bankiers van het monetaire comité geen 
politiek bedrijven: integendeel. Zij zijn echter zo 
eenzijdig op inflatiebestrijding georiënteerd, dat dit 
zelfs partijen van midden en rechts in hetE P te gor
tig wordt. Daarom is het extra triest dat het EP er 
niets over te zeggen heeft, en de meeste nationale 
parlementen intussen niet eens in de gaten hebben 
dat er iets is aangenomen .... 

Natuurlijk is de gang van zaken rond de besluit
vorming in formele Ecofin-vergaderingen niet 
uniek voor dit gremium en niet beperkt tot de 
voorbereiding van de EM u. Maar het gebrek aan 
openheid en controleerbaarheid van Europese 
ministerraden is natuurlijk wel ernstiger, naarmate 
de besluiten verstrekkender gevolgen hebben. 

Naar mijn overtuiging is er niet veel tijd meer 
voor de lidstaten om in beide aspecten, openheid en 
controleerbaarheid, drastische verbeteringen aan te 
brengen. Zonder legitimiteit kan ook de E M u niet 
overleven. En ik voorspel de eerste openlijke legiti 
miteitscrisis, zodra in de muntunie de Ecofin bezui 
nigingsaanbevelingen aanneemt voor een lidstaat, 
aan de totstandkoming waarvan noch de lidstaat 
zelf, noch het nationale parlement, noch het 
Europese parlement deel heeft gehad. 

De E M u is mijns inziens dus wel een noodzake
lijk project, maar ze behoeft nog aanzienlijke verbe
teringen die zeker niet tot Sint Juttemis uitgesteld 
kunnen worden. 
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