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· N A JAREN van voorberei
. ding is het bijna zo ver. 

Het komend weekeinde 
besluiten de leiders van de Euro
pese Unie (EU) tot invoering van 
de euro. Naar verwachting zullen 
elf Europese landen aan dit avon
tuur meedoen. Per 1 januari 1999 
wordt het saldo op onze bank- of 
giroafschriften weergegeven in 
guldens én in euro's. En vanaf 
2002 betalen we voor een brood 
niet _langer 3 gulden en 35 cent 
maar anderhalve euro. 

De introductie van de euro 
wordt meestal voorgesteld als een 
technische kwestie. Zo'n ge
meenschappelijke munt is lekker 
makkelijk, roepen de voorstan
ders, wantwie naar een van de an
dere eurolanden reist hoeft straks 
geen geld meer te wisselen. Dat 
scheelt de burger geld, evenals 

. bedrijven die met het buitenland 
handelen. Maar bovendien is de 
euro volgens premier Kok van on
schatbare symbolische waarde. 
Europa, eeuwenlang geteisterd 
door oorlo~ gaat met één munt 
een duurzame vrede tegemoet. 

Wij vrezen echter dat de invoe
ring van deze euro voor veel socia
le en economische problemen zal 
zorgen. En daardoor kunnen ook 
de Europese integratie en samen
werking veel schade oplopen. Als 
de werkloosheid, de armoede en 
bezuinigingen· toenemen, drei
gen burgers zich massaal af te ke
ren van Europa. En dat doet het 
Europese ideaal meer kwaad dan 
goed. 
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Europa Ja,··.euro Wie eenmaal voor acht jaar be
noemd is · tot president van de 
ECB kan door regeringen noch 
parlementen worden wegge
stuurd. Dat is vastgelegd in de 
verdragen waarin de komst van 
de euro is vastgelegd. Nogal onde
mocratissch: de euro zou toch van 
de burger moeten zijn. 

Onze bezwaren zijn vooral eco
nomisch van aard. Allereerst het 
Stabiliteitspaèt. Op straffe van · 
grote bOetes zijn de landen die 
volgend Jaar de euro invoeren ver
plicht om het jaarlijks tekort tus
sen de uitgaven en inkomsten 
van de overheid 

toegenomen. Dankzij een agres
sieve exportpolitiek behoort Ne
derland tot de uitzonderingen. 

Waarom dan toch dat Stabili
teitspact? Voorstanders beweren 
dat het terugbrengen van over
heidstekorten goed is voor de 

nee 
nen leiden tot inflatie, maar te 
weinig euro's knijpen de econo
mie af, met geringere groei en 
meer werkloosheid als gevolg. 
Wij vrezen dat de heren van de 
ECB aan de krappe kant gaari zit
ten. Centrale bankiers zijn sowie-

so als de dood voor 
(fmancieringste
kort) onder de 3% 
te houden. Dat is 
niet verstandig. 
Omdat de politie
ke en economi-

Als Duisenberg doorslaat kan 
niemandhem corrigeren 

het kleinste beetje 
inflatie. In het 
Verdrag van 
Maastricht is bo
vendien vastge
legd dat de ECB 

Als het straks slecht gaat met 
de Europese economie kunnen 
we dus eigenlijk nergens terecht. 
De nationale staten zijn druk be
zig met bezuinigen. Over een Eu
ropese verzorgingsstaat praat nie
mand. En de deur van de ECB is 
hermetisch gesloten. Wij denken 
dat de burgers dit niet zullen ac
cepteren en het Europa :zullen 
aanrekenen. sche ruimte om belastingen te 

verhogen beperkt is, blijven al
leen bezuinigingen over om deze 
afspraak na te komen. De deelne
mende landen worden dus ge
dwongen om harde bezuini
gingsmaatregelen te treffen, met 
grote sociale consequenties. 
Wanneer alle deelnemende lan
den dat bOvendien tegelijk doen, 
bezuinigen ze elkaar een econo
mische recessie in. De economi
sche motor stokt dan in alle euro
landen, zodat de werkloosheid zal 
oplopen en nog meer bezuinigin
gen nodig worden. 

Dat gevaar is niet denkbeeldig, 
want sinds 1992 is zoiets al aan de 
gang. Om te mogen meedoen aan 
de euro moesten alle landen hun 
tekort terugbrengen tot maxi
maal 3% van het nationaal inko
men. Dat is de meeste landen met 
veel kunst- en vliegwerk gelukt, 
maar de sociale prijs is hoog. De 
werkloosheid en armoede zijn 
mede daardoor in veel EU-landen 

waarde van de euro. Dat vinden 
wij onzin. Tekorten van overhe
den hebben economisch dezelfde 
betekenis als tekorten van bedrij
ven of van gezinnen. We horen 
minister Zalm toch ook niet be

. weren dat de burgers minder hy
potheken moeten afsluiten, om
dat de waarde van de euro anders 
in het geding komt? Zalm en de 
zijnen spannen hier Europa voor 
hun neo-liberale bezuinigings
karretje. 

Een tweede bezwaar tegen de 
euro betreft de organisatie van het 
Europese monetaire beleid. Be
langrijker dan de vraag ofDuisen
berg of Trichet de regie over dit 
beleid zal voeren, lijkt ons wat de 
Europese Centrale Bank (ECB) 
straks precies gaat doen. Ook 
daarover maken wij ons onge
rust. De ECB gaat onder meer wa
ken over de hoeveelhe~ euro's 
die ~ de Europese eco~mie cir
culeren. Dat is minder makkelijk 
dan het lijkt. Te veel euro's kun-

absolute prioriteit moet geven 
aan het zo laag mogelijk houden 
van de inflatie ('prijsstabiliteit'). 
De euro wordt daarmee niet 
dienstbaar aan de Europese eco
nomie; maat de Europese econo
mie wordt ondergeschikt ge
maakt aan een spijkerharde euro. 

Vervelende bijkomstigheid is 
dat, wanneer Duisenberg door
slaat in zijn anti-inflatie beleid en 
Europa in een recessie stort, niets 
of niemand hem kan corrigeren. 

Wie Europa liefheeft, moet 
daarom nee zeggen tegen deze 
euro. 

* De auteurs zijn initiatiefnemers 
van de in februari 1997 verschenen 
verklaring van 70 economen tegen 
de euro en redacteuren van het on
langs verschenen boek 'De prijs van 
de euro. De gevaren van de Europese 
monetaire unie' (Van Gennep, 
f 34·90). 
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