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Rigide EMU is een d 
Een gezonde EMU is in Nederlands belang, schreef 
minister Zalm van Financiën onlangs in reactie op 

critici van de Economische en Monetaire Unie. 
Geert Renten, Kees V endrik en Robert Went betwisten 

dat niet, maar de thans gekozen criteria voor 
toetreding maken de EMU volgens hen tot een 

gevaarlijk project. 

L angzaam maar zeker ont
vouwt zich het nachtmerrie
scenario voor de Economi

sche en Monetaire Unie (EMU): die 
wordt minimaal met éénjaar uitge
steld:Ofkomt er zelfs helemaal niet. 
Duit!Jiand lukt het naar verwach
ting niet te voldoen aan de toetre
dingscriteria voor de EMU. En ge
sjoemel met de cijfers lijkt uitgeslo
ten, want daartegen sprak Bolke
stein·(NRC Handelsblad, 11 februa
ri) bijvoorbaat een veto uit. En ve
len, ook de Duitse regering, zeggen 
hethem na. 

ZO: ook minister van Financiën 
Zalm die, na een 'schijnstart' in het 
tv-pn>gramma Buitenhof (16 fe
bruari), zich nu echt heeft ge
mengd in de publieke discussie 
(NRC Handelsblad, 11 maart). Hij 
onderscheidt twee kampen: de 
'preciezen' à la Bolkestein en de 
'critici', zoals de Groep van Zeven
tig economen die zich keert tegen 
deze EMU met de daarbij behoren
de èriteria en spelregels. Zalm re
kenf.zichzelfuiteraard tot de eerste 
groçJ?., want de EMU-criteria zijn er 
niet . voor niets en "Nederland 
heeft veel te verliezen". 

Zalm dacht in een vorig leven 
nog anders over de Maastrichtse 
criteria. In het Economendebat 
1992 zei hij: "De normen voor de 
overheidsfinanciën uit het EMU
verdrag ontberen een deugdelijke 
economische onderbouwing." 
Dat klopt, want die is er ook niet. 
D~ criteria lijken destijds vooral 
ont,worpen om nationale politici te 
voorzien van een externe legitima
tie om te snijden in de collectieve 
sector. Dat breekt Europa nu lelijk 
op. 

Niet alleen dreigt Duitsland 
vanwege recessie te struikelen over 
de criteria, waarmee het EMU-pro
ject op de rand van uit- of afstel 
vetieert; Veel belangrijker is de af
slanlçingswedren waarin de Euro
pese staten verzeild zijn geraakt. 

Alle Eu-lidstaten willen zich im
mers in 1998 kwalificeren voor de 
EMU. Door de geforceerde bezui
nigingsprogramma's associëren 
veel Europeanen Europa inmid
dels , met sociale afbraak, verlies 
van 'werkgelegenheid en gebrek 
aan toekomst. Dat is koren op de 
molen van conservatieve nationa
listen en fascisten als Le Pen, die 

het protest tegen de EMU-politiek 
proberen uit te buiten. Dat is een 
verontrustende ontwikkeling, die 
bepaald niet alleen tot Frankrijk 
beperkt blijft. De reactie van de re
gerende elite geeft echter te den
ken.· 

Verantwoordelijke politici als 
Zalm gaan de EMU nu verdedigen 
door eveneens de nationale kaart 
te spelen ("Een gezonde EMU is een 
nationaal belang"). W elbe
schouwd een nogal on-Europese 
stellingname: alsof inzake Europa 
alleen dat nationale belang de 
maat der dingen is. 

Maar het kan nog sterker: soci
aal-democraten als minister Mel
kert van Sociale Zaken en Werkge
legenheid hebben er geen moeite 
mee terverdediging van de EMU out 
ofthe blue, zonder enig tastbaar be-

Goed nadenken is 
niet te vervangen 

door rigide criteria -wijs of beleid, het "sociale Euro
pa" uit te roepen (de Volkskrant, 
12 maart). Misschien kan hij dat 
eens in de Renault-fabriek in Vil
voorde gaan toelichten. 

Het blijft hoogst merkwaardig 
dat juist sociaal-democraten niet 
willen inzien dat de EMU tot hoge 
werkloosheid en onderbesteding 
leidt. Het Verdrag van Maastricht 
uit 1991, dat de toetreding tot EMU 
regelt en het in december 1996 in 
Dublin overeengekomen Stabili
teitspact, dat de (budgettaire) spel
regels voor de EMU vastlegt, bevat 
daartoe de fatale combinatievan de 
volgende zes elementen: 
I. Vrijwel geen enkele lidstaat vol
doet momenteel aan het criterium 
voor het financieringstekort 
(maximaal 3 procent van het bruto 
binnenlands produkt). Ongeacht 
de economische omstandigheden 
staan veellidstaten dus onder gro
te druk nu via versnelde aanpas
sing het EMU-examen te halen. 

Naar hun eigen verwachting ha
len tien van de vijftien landen eind 
dit jaar een financieringstekort van 
tegen de 3 procent. Zij hebben dus 
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vrijwel geen marge, zodat elke 
groeivertraging direct tot budget
tair geknoei en nieuwe bezuinigin
gen leidt. Wat betreft de staats
schuld (maximaal 60 procent van 
het bruto binnenlands produkt) 
zal massaal gesjoemeld moeten 
worden. Bij strikte toepassing zou 
alleen Luxemburg toegelaten mo
gen worden. 
2. De budgettaire druk nadat de 
EMU van start is gegaan, blijft on
verminderd hoog, hetzij om alsnog 
toetreding tot de kopgroep te reali
seren (de 'pre-ins' in Eurospeak), 
hetzij omdat het stabiliteitspact de 
EMU-landen (de 'ins') op het spoor 
zet naar begrotingsevenwicht. Als 
gevolg van 'Maastricht' en 'Du
blin' zullen alle lidstaten dus simul
taan hun nationale begroting ver
der aanpassen. De criteria verdie
pen daardoor lopende en komen
de recessies. 
3. 'Maastricht' en 'Dublin' regelen 
niets op fiscaal terrein, zo consta
teerde ook de Amsterdamse hoog-

en door beleidsconcun~ 
de ruimte voor bijvoorbeeld 1 
fiscaal of actief werkgelegenbril 
beleid vrijwel nihil. Economï. 
schokken kunnen 
opgevangen door de 
dus door werkloosheid, ·~ 
ling en verdere flexibilisering 
de arbeidsmarkt. 
5. Op geen enkele wijze wordt 
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Europese Centrale Bank (ECB) ver
ergert deze situatie. Immers, de 
ECB is verplicht te koersen op 
prijsstabiliteit, at all times. Zalm 
wijst er in zijn bijdrage op, "dat het 
beleid van de ECB het economisch 
beleid in de Unie dient te onder
steunen". Dat is, en dat weet Zalm 
ook wel, een even loze bewering als 
de sociale paragraafvan zijn colle
gaMelkert. 

President Duisenberg van De 
Nederlandsche Bank was op 12 
september van het vorigjaar waar
schijnlijk oprechtertoen hij tijdens 
een panel-discussie zei: "I would 
like to express my conviction here 
that the Euro will he a strong cur
rency, since the monetary policy to 
be persued by the European Cen
tral Bank will be unconditionally 
aimed at price stability." Duisen
berg krijgt zeer waarschijnlijk alle 
ruimte om dat waar te maken: 
'zijn' ECB opereert geheel onafhan
kelijk, waartegen oud-minister 
Pais terecht grote bezwaren maakt 

(NRc Handelsblad, 3 maart). 
Bij de warme woorden die Zalm 

wijdt aan afstemmingsoverleg tus
sen de ECB, de Europese Raad van 
ministers van Financiën en andere 
Europese gremia was hij kennelijk 

·even artikel I 07 van het Verdrag 
van Maastricht vergeten. Daarin 
staat dat het "noch de ECB, noch 
een nationale centrale bank, noch 
enig lid van hun besluitvormende 
organen [is] toegestaan instructies 
te vragen aan dan wel te aanvaar
den van instellingen of organen 
van de Gemeenschap, van regerin
gen van Lidstaten of van enig an
der orgaan. De instellingen en or
ganen van de Gemeenschap als
mede de regeringen van de Lidsta
ten verplichten zich ertoe dit be
ginsel te eerbiedigen en niet te 
trachten de leden van de besluit
vormende organen van de ECB of 
van nationale centrale banken bij 
de uitvoering van hun taken te be
invloeden". Het is dus Duisenberg 
welhaast verboden te luisteren aan 
de Brusselse vergadertafels. 

De combinatie van deze zes ele
menten maakt de EMU tot een du
bieuze en gevaarlijke operatie en 
dat vindt niet alleen de Groep van 
Zeventig. De Amerikaanse top
econoom Paul K.rugman meent 

Door deze EMU 
wordt Europa nog 
ondemocratischer -dat de Europese centrale banken 

nu al te weinig rekening houden 
met de werkgelegenheid en ver
trouwt er niet op dat dit met de 
komst van de EMU verbetert: "Het 
wordt eerder erger. Mijn grote 
zorg is dat de nieuwe monetaire 
autoriteiten het gevoel zullen heb
ben dat ze hun geloofwaardigheid 
moeten bewijzen. De eerste jaren 
zullen ze dan Duitser dan de Bun
desbank zijn. Het ziet er somber 
uit." (Intermediair, 25 oktober 
1996). 

Voorstanders van de EMU, zoals 
DNB-onderzoeker Houben (in ESB, 
8 maart), wijzen erop dat het sta
biliteitspact ruimte laat om anticy
clisch beleid te kunnen voeren. 
Ook Zalm wekt de indruk dat van
daag al "een normale recessie kan 
worden opgevangen, zonder dat 
het tekort de 3 procent-grens over
schrijdt". Dit klopt natuurlijk niet, 
want de daarvoor benodigde situa
tie van begratingsevenwicht is nog 
lang niet bereikt en de ruimte die 
het stabiliteitspact laat voor tijde
lijke overschrijding van de 3 pro
cent-grens in geval van ecooomi-

sche crisis is extreem beperkt. 
Duitsland zou bijvoorbeeld op dit 
moment g_een beroep op de uitzon
deringscláusule kunnen doen. 

Voorstanders hebben ook wei
nig gevoel voor de betekenis van 
het verlies van het devaluatie-in
strument. Hoewel aan dit beleids
instrument nadelen zitten, bestaat 
hier, anders dan Zalm beweert, 
geen wet van Meden en Perzen. 

Zo verdedigt K.rugman in het 
genoemde vraaggesprek de deva
luatie van de lire en het pond in 
1992 en 1993. Een verwachte prijs
explosie-hét argument van de te
genstanders van devaluatie -
bleef immers uit. En zelfs als infla
tie wel optreedt, kunnen er goelle 
gronden voor devaluatie zijn. Is er 
iemand die wil beweren dat Spanje 
met een werkloosheid van 21 pro
cent er beter voor zou staan zonder 
de devaluaties van de peseta in de 
afgelopen jaren? 

EMU-adepten onder wie Roei 
Janssen (NRC Handelsblad, 15 fe
bruari) hebben een blinde vlek 
voor de aloude econotnische stel
regel, dat wijs beleid in essentie 
door de omstandigheden wordt 
bepaald. Goed nadenken over 
econotnisch beleid laat zich niet 
vervangen door dogma's en rigide 
criteria. Dat is ook een kwestie van 
democratie: het EMU-bouwwerk 
ontslaat politici geheel ten onrech
te van de dure democratische 
plicht hun politieke keuzen te ver
antwoorden. Daarmee wordt het 
ondemocratisch karakter van Eu
ropa versterkt. 

Concluderend moet de vraag of 
dit Europa-project een verstandi
ge keuze is met 'nee' worden be
antwoord. Helaas, want veel pro
blemen vragen om een Europese 
aanpak, en een gemeenschappelij
ke munt en monetair beleid zou
den op zich voordelen kunnen bie
den. Met deze EMU worden die mo-

. gelijkheden echter niet benut, 
maar juist geblokkeerd. 

Monetaire en economische 
dogma's, die niet op wetenschap
pelijke econotnische inzichten 
stoelen, gaan het economisch be
leid in Europa beheersen. De EMU 
is inderdaad een politiek bouw
werk. Ooit is zij mede ingezet om 
Duitsland te verankeren in Euro
pa, maar intniddels voert een an
dere agenda de boventoon: 'Euro
pa' is verworden tot de voortzet
ting van het economisch liberalis
me met andere middelen. 

Dr. G. Reuten en drs. R. Went zijn 
verbonden aan de Universiteit van 
Amsterdam. Drs. K V endrik is me
dewerker van politiek-cultureel cen-
11Um De Balie in Amsterdam. Zij 
zijn initiatiefnemers wm tk Groep 
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