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Geert Reuten, Kees Vendrik, Robert Went – penvoerders voor 330 Europese economen 

Bedenkers EMU vergeten de mensen 
Een gemeenschappelijke munt en monetair beleid kunnen grote voordelen hebben voor 
Europa. De huidige EMU zal echter vooral tot sociale en politieke spanningen leiden....  

OP 16 en 17 juni bent u in Amsterdam om de Europese integratie te bespreken. U zult met elkaar 
overleggen over de voortgang van de Economische en Monetaire Unie (EMU). 

Veel vragen zijn nog onbeantwoord. Gaat de EMU volgens plan aan het eind van deze eeuw van 
start? Welke landen nemen vanaf het begin deel aan de EMU? Worden alle criteria van het 
Verdrag van Maastricht nageleefd? Dat zijn belangrijke kwesties, maar ze gaan voorbij aan de 
wezenlijke problemen van Europa. 

U weet dat Europa momenteel kampt met een grote werkloosheid, armoede, sociale uitsluiting en 
ecologische degeneratie. De huidige vormgeving van de economie van Europa biedt 
onvoldoende perspectief om deze problemen het hoofd te bieden. Het nationale beleid van 
lidstaten blijkt ontoereikend. De grote vraag is of de huidige plannen voor Europese integratie, in 
het bijzonder de EMU, de oplossing naderbij brengen. 

Uw economische adviseurs hebben u verteld dat de EMU, zoals neergelegd in het verdrag van 
Maastricht (december 1991) en nader geregeld in het Stabiliteitspact (december 1996), meer 
werk en welvaart in Europa brengt. Wij, economen uit de EU-lidstaten, vrezen het tegendeel. Het 
nu in uitvoering zijnde project voor economische en monetaire integratie schiet in sociaal, 
ecologisch en democratisch opzicht te kort en is ook economisch gezien niet, verstandig. 

Dat is een gemiste kans. Een Europese munt kan grote voordelen hebben en zou kunnen helpen 
de weg te vinden naar volledige werkgelegenheid met volwaardige banen en sociale zekerheid. 
Deze en andere belangrijke doelen zouden bereikt kunnen worden met een gezamenlijke 
budgettaire en fiscale politiek ten gunste van duurzame economische groei en door de 
harmonisering van lonen, werktijden en arbeidsomstandigheden naar hogere niveaus. 

Deze EMU vormt echter niet het startpunt voor een moderne Europese welvaartsstaat, maar 
institutionaliseert daarentegen de ontmanteling van de publieke sector in de lidstaten en 
reduceert de ruimte voor actief sociaal en fiscaal beleid. De volgende zes punten geven beknopt 
de onderbouwing van onze verontrusting. 

1. Volgens het Verdrag van Maastricht moeten de lidstaten voldoen aan vijf convergentie-criteria 
om deel te mogen nemen aan de euro. Naast eisen op het gebied van lange-termijn-rente, 
wisselkoersstabiliteit, inflatie en nationale schuld geldt als norm dat het financieringstekort van de 
overheid niet hoger mag zijn dan 3 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). 

Vrijwel geen der lidstaten voldoet hier thans aan. Ongeacht de economische omstandigheden 
staan zij onder grote druk het EMU-examen te halen: velen onder u hebben momenteel ervaring 
met het opstellen van de draconische bezuinigingsprogramma's die daarvoor nodig zijn. 
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Het merkwaardige is dat deze norm, die zoveel sociale schade berokkent, geen enkele 
economische fundering kent. Dat vinden niet alleen economen zoals wij. Een van uw gastheren 
in Amsterdam, de Nederlandse minister van Financiën Zalm, sprak in maart 1992, toen nog als 
directeur van het Nederlandse Centraal Planbureau: 'De normen voor de overheidsfinanciën uit 
het EMU-verdrag ontberen een deugdelijke economische onderbouwing.' 

De redenering achter deze convergentie-criteria sluit aan bij monetaristische leerstellingen, die 
door de meerderheid der economen niet worden gedeeld. Volgens deze leer leidt terugdringing 
van het overheidstekort tot lagere inflatie, en lagere inflatie automatisch tot meer groei en 
werkgelegenheid. 

Recent economisch onderzoek van gerenommeerde economen als Akerlof, Dickens en Perry 
(1996), Barro (1995), Bruno (1995), Sarel (1996) en Stanners (1995) toont aan dat deze stelling 
niet empirisch te onderbouwen is. 

2. U bent er niet als u in 1998 met uiterste inspanning het financieringstekort tot onder de 3 
procent heeft gebracht. Als de staatsschuld boven de 60 procent van het BBP ligt en niet de 
vereiste snelle daling doormaakt, zult u alweer het volgende bezuinigingsprogramma moeten 
implementeren. Zeker als de economische groei achterblijft, wat niet ondenkbaar is vanwege de 
lopende bezuinigingsrondes. 

Deze budgettaire druk blijft om nog een reden onverminderd hoog. Het door u in Dublin 
overeengekomen Stabiliteitspact vergt van de deelnemende EMU-landen dat zij het 
financieringstekort nog verder terugdringen, in de richting van een begrotingsevenwicht. Alle 
lidstaten moeten, kortom, de komende jaren simultaan hun nationale begrotingen verder 
aanpassen. Huidige en komende recessies worden hierdoor verdiept. 

3. Wellicht verkeerde u in Dublin in de veronderstelling, dat het Stabiliteitspact ruimte laat om 
anti-cyclisch beleid te voeren. Maar het zal nog vele jaren duren voordat u de benodigde 
budgettaire ruimte heeft gecreëerd: daarvoor moet het financieringstekort immers eerst nog tot 
ver onder de 3 procent worden teruggebracht. Overschrijding van de 3%-grens bij economische 
recessies is nauwelijks mogelijk. De ruimte die het Stabiliteitspact laat voor tijdelijke 
overschrijding is namelijk extreem beperkt. 

4. Hoewel dit vaak wordt ontkend, kunnen de voornoemde aanpassingen hoofdzakelijk via harde 
bezuinigingsprogramma's worden gerealiseerd. Immers, 'Maastricht' en 'Dublin' regelen niets 
over fiscale beleidsconcurrentie, hetgeen ten koste gaat van de belastinggrondslag en -
opbrengst. Daardoor is het vrijwel uitgesloten dat lidstaten hun begrotingen aanpassen via extra 
belastinginkomsten. 

Onze vrees is dat deze beleidsconcurrentie ook op andere terreinen sterk gaat toenemen. De 
fiscale gevechten tussen lidstaten worden steeds heviger en de consequenties hiervan zijn nu al 
merkbaar in de vorm van steeds grotere inkomensverschillen, afgedwongen privatiseringen en 
sociale kaalslag. 

Wij voorzien bovendien in de komende jaren toenemende beleidsconcurrentie op het gebied van 
ecologisch schadelijke infrastructurele projecten (honderden miljoenen euro's zullen bijvoorbeeld 
besteed worden om nieuwe vliegvelden aan te leggen of bestaande uit te breiden). Door 
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beleidsconcurrentie op tal van terreinen worden de inkomsten van de staten ondermijnd en wordt 
herschikking van uitgaven afgedwongen. 

5. Het te verwachten beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) verergert de deflatoire druk 
die uitgaat van de bezuinigingscarroussel. De ECB is immers verplicht te koersen op 
prijsstabiliteit en zal uitsluitend waken over de hardheid van de euro. De bekende Amerikaanse 
econoom Krugman toonde zich eerder al bevreesd voor de negatieve gevolgen die dat zal 
hebben op de werkgelegenheid. 

Als 'enig' Europees sociaal-economisch beleidsorgaan van formaat zal de ECB nauwelijks 
tegenspel van betekenis ontmoeten; de 'Stabiliteitsraad' lijkt toch vooral een symbolisch bestaan 
tegemoet te gaan. Parlementen en regeringen ontvalt straks de mogelijkheid om corrigerend op 
te treden als de ECB op het terrein van de inflatiebestrijding te hard van stapel loopt, want zij 
opereert geheel autonoom. 

6. Tot slot verliezen de landen die straks aan de gemeenschappelijke munt gaan meedoen 
belangrijke instrumenten voor macro-economisch beleid. Binnen de Unie geldt dat uiteraard voor 
de wisselkoersaanpassingen, die immers verdwijnen bij de komst van de euro. En omdat straks 
de rente overal ongeveer gelijk zal zijn, de grensoverschrijdende mobiliteit van arbeidskrachten 
(nog) gering is en in financiële transfers niet is voorzien, zullen de EMU-landen straks nog maar 
over één instrument beschikken om economische schokken op te vangen: de 
overheidsbestedingen. 

Maar zoals we hebben gezien is zelfs dat instrument door het Stabiliteitspact geblokkeerd. Dit 
betekent dat de factor arbeid de rekening van recessies gepresenteerd zal krijgen, in de vorm 
van oplopende werkloosheid, loondaling en verdergaande flexibilisering. 

Deze EMU is, kortom, geen goed ontwerp voor de verdergaande economische integratie van 
Europa. U verkeerde wellicht in de veronderstelling dat economen het eens zijn over deze EMU 
en dat al die aanpassingen misschien sociaal en politiek erg vervelend, maar economisch toch 
echt noodzakelijk zijn. Dat is niet het geval. Een solide, wetenschappelijk verantwoorde 
onderbouwing van de EMU ontbreekt. 

Wij roepen u derhalve op dit EMU-project te heroverwegen. Niet om de Europese samenwerking 
te stoppen, integendeel. Een gemeenschappelijke munt en monetair beleid zouden grote 
voordelen kunnen hebben. Maar deze EMU wordt overheerst door tijdloze criteria en dogma's. 
Wijs economisch beleid laat zich niet vervangen door rigide regels, maar wordt in essentie door 
de omstandigheden bepaald. 

Dat is tevens een kwestie van democratie: het EMU-bouwwerk ontslaat u en uw collega's ten 
onrechte van de dure democratische plicht uw politieke keuzen te verantwoorden. Onder de 
huidige omstandigheden biedt deze EMU geen enkel uitzicht op een adequate aanpak van de 
milieuproblemen, op verbetering van het lot van Europa's 20 miljoen werklozen en 50 miljoen 
armen, of voor de verdediging en uitbreiding van de welvaartsstaat. 

Ons is als critici van de EMU verweten dat wij de Europese samenwerking op het spel zetten; we 
zouden beter onze mond kunnen houden. Wij zijn er evenwel van overtuigd dat het grootste 
gevaar voor Europa schuilt in het ontwerp van deze EMU, dat er nu al toe heeft geleid dat 
miljoenen Europeanen de euro en Europa identificeren met afbraakbeleid en sociale ellende. 
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Het is de hoogste tijd dat politici dat inzien: de bevolking van Europa heeft recht op een economie 
die ten dienste staat van de mens. 

Deze open brief aan de regeringsleiders van de EU is ondertekend door 331 economen uit 
veertien lidstaten van de Europese Unie. De tekst wordt deze week in verschillende kranten in 
Europa gepubliceerd. Een lijst van alle ondertekenaars is te vinden op internet: 
www.dds.nl./ébalie 

 

 


