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Vertrouwen, zo worden centrale bankiers nooit moe te benadrukken, is cruciaal 
voor de stabiliteit van een munt. Als de burgers van een land gaan twijfelen aan de 
betrouwbaarheid van hun betaalmiddel heeft dat verregaande gevolgen voor het 
functioneren van de economie. De vanzelfsprekendheid van dagelijkse transacties 
als kopen, verkopen, sparen, lenen of uitlenen komt door twijfel aan de degelijkheid 
van een munt ter discussie te staan en beleidsmakers die dat laten gebeuren spelen 
met vuur.  
Minder dan 15 maanden voor de invoering van de euro schreef het Britse weekblad 
The Economist (11 oktober 1997) dat ernstig betwijfeld moet worden of Europa 
wel klaar is voor de muntunie. In het omslagartikel werd geconstateerd dat er grote 
economische problemen zijn, maar "de grootste leemte in de voorbereidingen van 
de Unie is niet economisch maar politiek". Er is in de EU, zo registreert het blad, 
maar "weinig steun bij de bevolking voor de gemeenschappelijke munt." The 
Economist houdt de Europese Commissie, regeringsleiders en de meerderheid van 
de Europese politici hiervoor verantwoordelijkheid en constateert zeer herkenbaar: 
"Veel politici zeggen dat de tijd voor discussie nu voorbij is", maar een debat "is er 
nooit geweest en zal er blijkbaar ook niet komen - dat wil zeggen tot de 
gemeenschappelijke munt er is en Europa kan zien wat haar leiders geschapen 
hebben."   
 
Toen 70 Nederlandse economen op 13 februari 1997 een verklaring tegen de 
huidige Economische en Monetaire Unie (EMU) publiceerden werden zij door de 
meeste kamerleden, ministers en commentatoren met pek overgoten en 
weggehoond. Geprobeerd werd de kritiek te neutraliseren door haar af te doen als 
te laat, gevaarlijk, onzin en ongefundeerd. En omdat blijkbaar kost wat kost 
voorkomen moet worden dat een breed maatschappelijk debat ontstaat over de 
voor- en nadelen van het met het Verdrag van Maastricht gestarte Euro-projekt, 
werd de inhoudelijke discussie alleen aangegaan als het echt niet anders kon. Maar 
op veel plaatsen in het land laaide de discussie wel degelijk op. Als gevolg van onze 
oproep en doordat VVD-leider Bolkestein zich in diezelfde tijd - op totaal andere 
gronden dan de 70 economen overigens - eveneens kritisch uitliet over de euro 
ontstond er voor het eerst iets van een heus debat in zalen, op opiniepagina's en op 
radio en tv.  
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 Omdat de voorstanders van deze EMU zich ook een beetje zorgen 
beginnen te maken over het gebrek aan enthousiasme bij de burgers in de lidstaten, 
heeft de Europese Commissie een miljoenenbudget gereserveerd voor 
propagandakampanjes om de euro te verkopen. In strijd met de beste democratische 
tradities in Europa is daarin voor kritische geluiden geen plaats en wordt 
hoofdzakelijk breed uitgemeten hoe goed doordacht het euro-project is en waarom 
we er allemaal blij mee moeten zijn.  
 De auteurs in deze bundel denken daar - in verschillende gradaties - heel 
anders over. Door de kritiek op de huidige EMU verder uit te diepen willen zij het 
publieke debat over de Euro een nieuwe impuls geven en de discussie over de 
muntunie uit de achterkamertjes en parlementscommissies halen. Daarnaast hopen 
zij er aan bij te dragen dat in bredere kring nagedacht gaat worden over de 
(on)mogelijkheid dit project in sociale, democratische en ecologische zin bij te 
stellen. In de verschillende bijdragen worden uiteenlopende accenten gelegd en uit 
de artikelen komt dan ook niet één algemene mening naar voren. Het was vanaf het 
begin af aan de uitdrukkelijke bedoeling dat de auteurs op grond van hun 
specialisme of fascinatie tot uiteenlopende argumentaties en inschattingen over de 
toekomst zouden komen.  
Wie het boek van voor naar achter leest zal zien dat dat goed gelukt is. Hét 
antwoord van dé gezamenlijke auteurs zal de lezer tevergeefs zoeken, maar wij 
beschouwen de op deze manier tot uiting komende pluriformiteit als de kracht van 
het boek, dat er ten slotte op gericht is een bredere discussie te helpen entameren.   
 
In het eerste hoofdstuk wijzen Clemens Kool, Joan Muysken en Luc Soete erop dat 
de meeste economen het er al lang over eens zijn dat het EMU-verdrag gebaseerd 
is op dubieuze veronderstellingen, waarvoor een wetenschappelijk verantwoorde 
economische onderbouwing ontbreekt. De EMU is in de eerste plaats aan een 
politiek project en de voornamelijk economische discussie verhult fundamentele 
meningsverschillen over de vorm en inhoud van politieke samenwerking in Europa.  
 Jan Reijnders argumenteert vervolgens dat de late Nederlandse discussie 
over de EMU geen mosterd na de maaltijd is. Hij bespreekt enkele elementen uit 
de linkse kritiek op het Euro-project en pleit voor uitstel van de derde fase van de 
EMU. De daarmee gewonnen tijd moet aangewend worden om de 
schokbestendigheid van de Europese economische en monetaire samenwerking te 
vergroten, evenals het maatschappelijk draagvlak voor de EMU. 
 Eén van de redenen om ernstig aan de EMU te twijfelen is dat een volstrekt 
ondemocratische instelling als de Europese Centrale Bank (ECB) er zo'n 
belangrijke rol in gaat spelen, schrijft Kees Vendrik. Dit gebrek aan democratie kent 
z'n gelijke niet. Bovendien: terwijl de Amerikaanse centrale bank (FED) in haar 
beleid zowel prijsstabiliteit als werkgelegenheid een rol laat spelen, dient de ECB 
zich volgens het Verdrag van Maastricht uitsluitend te bekommeren om het zo laag 
mogelijk houden van de inflatie. 
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 Volgens Marco Wilke zou de discussie over euro zich moeten concentreren 
op de effecten van het unificeren van delen van het economisch beleid op 
beleidsterreinen die nu nog op nationaal niveau worden vastgelegd. Lidstaten 
zullen merken dat ze steeds minder middelen hebben om met elkaar te concurreren 
en het is voorspelbaar dat een neerwaartse beweging in belastinginkomsten met 
evenzeer voorspelbare gevolgen voor allerlei collectieve voorzieningen het gevolg 
zal zijn.  
 Om tegemoet te komen aan de toenemende beleidsconcurrentie zou ook 
milieubeleid een belangrijk beleidsterrein voor Europa moeten zijn, schrijft Bart 
Snels in zijn bijdrage. Maar daar is tot nu toe nog maar weinig van terecht gekomen: 
milieubeleid mag, maar niet ten koste van de markt. De EMU komt daarom 
eigenlijk te vroeg, en links had beter voor de strategie kunnen kiezen dat de EMU 
niet mag beginnen voordat vooruitgang is geboekt op sociaal en milieuterrein.  
 Voor Arjo Klamer is het grote probleem van Europa dat het niet de 
eigenschappen heeft van een gemeenschap waar men bij wil horen. Sommige 
voorstanders van Europa argumenteren dat meer samenwerking tussen Europese 
landen de vrede bevordert, terwijl anderen een liberaal, mercantilistisch of 
technocratisch verhaal vertellen. Gezien de waanzinnige risico's hebben allen 
echter redenen om aan de technocratische constructie van de Europese Unie en de 
euro te twijfelen.  
 Alfred Kleinknecht beschrijft hoe de welvaartsverschillen binnen de EU 
door de introductie van de euro kunnen toenemen. Dit is onder andere het geval 
omdat recent innovatie-onderzoek uitwijst dat technologische dynamiek niet als 
manna uit de hemel valt. Landen met grote exportoverschotten innoveren sterker 
dan landen met minder export of importoverschotten. Hij pleit voor uitstel van de 
EMU en voor een `rekkelijke' interpretatie van het Stabiliteitspact.  
 Vakbondseconoom Raoul Leering meent dat de komst van de euro in 
eerste instantie gunstig is voor de prijsconcurrentiepositie van Nederland, maar op 
langere termijn kan dat voordeel verdwijnen doordat andere vakbonden gedwongen 
worden het Nederlandse voorbeeld van loonmatiging te volgen. Aangezien tevens 
een neerwaartse spiraal van belastingkortingen en bezuinigingen dreigt, moeten 
overheden en vakbonden zich inzetten voor Europese beleidscoördinatie.  
 Henriëtte Maassen van den Brink beargumenteert dat door de normen van 
Maastricht en het Stabiliteitspact de arbeidsmarkt sluitpost wordt: hier zullen 
conjuncturele en structurele problemen tot uitdrukking komen. De 
arbeidsmarktpositie van vrouwen zal daar nog eens extra onder te leiden hebben; 
immers nu bezetten mannen vooral de `volwaardige' banen en vrouwen het 
overgrote deel van de flexi- en deeltijdbanen. 
 Volgens Robert Went is het falen van de huidige neo-liberale EMU te 
preferen boven het slagen van het project, omdat dan eindelijk een echt debat kan 
ontstaan over de toekomst van Europa. Het streven naar volledige werkgelegenheid 
en de uitbreiding van Europese sociale rechten zouden prioriteit moeten krijgen, 
met een monetair beleid in functie daarvan. De EU is een vrijwel gesloten 
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economie, dus een andere agenda voor Europa is een kwestie van politieke wil en 
maatschappelijke krachtsverhoudingen.  
 De wijze waarop de Europese integratie verloopt, vertegenwoordigt 
feitelijk de weerslag van de rechtse politieke dominantie gedurende de jaren 
zeventig en tachtig, schrijft Joop Roebroek. Zelfs als sociaal-democraten de dienst 
uitmaken blijven zij gevangen binnen de kaders van de Europese integratie. De 
politiek, die te veel kansen laat liggen om de maatschappelijke cohesie in Europa 
te versterken, biedt hij vier thema's aan voor `een sociaal en groen Europa van de 
toekomst'. 
 Omdat zij in 12 EU-lidstaten (mede) de dienst uitmaakt is speciale 
aandacht voor de verhouding tussen de sociaal-democratie en de EMU 
gerechtvaardigd. Jos de Beus en Ton Notermans bestrijden drie modieuze linkse 
misvattingen over de Europese gedachte en schetsen de contouren van een 
sociaal-democratische bijstelling van het euro-project `in de beste traditie van het 
reformisme', rondom een nieuw Europees maatschappelijk verdrag. 
  In het laatste hoofdstuk stelt Geert Reuten dat de EMU de bestendiging 
vormt van de harmonie tussen het ondernemers- en financierskapitaal, ten koste 
van tweespalt tussen de werknemers. De voor deze harmonie vereiste kombinatie 
van loonmatiging en inflatiebestrijding dreigt tot deflatie te leiden, met alle gevaren 
van een depressie van dien. 
 
Naast deze hoofdstukken van euro-kritische economen schreven twee journalisten 
een bijdrage. Ed Lof beschrijft hoe de Verklaring van 70 economen - die 
onmiddelijk na deze inleiding is afgedrukt - ontvangen werd en welke discussie 
daarop volgde. Marjan Zijlmans besluit het boek met een uitgebreide samenvatting 
van de vele argumenten die in de hoofdstukken aan bod zijn gekomen. 


