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Trouw, 2 januari 2002 
Geert Reuten 

Recessie eerste test voor euro 
 
Net als de euro onze portemonnee gaat inglijden, spant het. Kunnen de 
afspraken die vastgelegd zijn in de Europese monetaire unie-verdragen van 
Maastricht (1992) en Amsterdam (1997) overeind blijven, of moeten ze het 
afleggen bij de eerste praktijktest? Die test is niet het omwisselingsgedoe van 
guldens in euro's, maar de economische recessie die zich aandient – dat deze 
samenvalt met het verschijnen van fonkelnieuwe eurobiljetten is wrang toeval. 
 
[Monetaire unie en conjunctuur] 
De Europese Unie (EU) bestaat uit 15 landen, 12 daarvan zijn euro-landen en vormen 
de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU).* Bestrijding van economische 
recessie valt onder de ‘macro-economische conjunctuurpolitiek’. Het EMU-verdrag 
omvat in hoofdzaak twee bepalingen daarover: (1) de monetaire politiek is onder 
bepaalde voorwaarden volledig overgedragen aan de Europese Centrale Bank in 
Frankfurt; (2) bij hun begrotingspolitiek dienen landen zich te houden aan het 
zogenaamde Stabiliteitspact. Deze bepalingen en hun verdere uitwerking – waarover 
hieronder meer – zijn door veel critici van meet af aan bestreden. Hun gelijk of 
ongelijk wordt getest in een economische recessie. We kunnen hopen dat recessie en 
test nog lang uitblijven, maar daar ziet het niet naar uit.  
 
[Monetaire politiek] 
Uitvoering van de monetaire politiek in de EMU is volledig overgedragen aan de 
Europese Centrale Bank (ECB). Dat is op zich geen probleem. Wél is merkwaardig 
dat iedere democratische controle op de ECB-politiek is uitgesloten. Het is regeringen 
of parlementen zelfs verboden om de ECB ‘instructies’ te geven en omgekeerd mag 
de ECB er niet om vragen (art.108 EG). De ECB kan het Europees Parlement of de 
nationale parlementen informeren over haar politiek, maar zij bepaalt die politiek 
autonoom. De directie van de ECB kan ook niet door politiek-democratische organen 
afgezet worden. Dit staat haaks op elementaire democratische beginselen – waar EU-
landen doorgaans toch mee pronken. 
 In het EMU-verdrag is niettemin vastgelegd wat de doelstelling van de ECB 
moet zijn: ‘hoofddoel’ is ‘het handhaven van prijsstabiliteit’. ‘Onverminderd het doel 
                                          
     * In geografisch rondje: Ierland, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië, 
Griekenland, Oostenrijk, Duitsland, Finland. Engeland (VK), Denemarken en Zweden zijn EU-lid maar 
pasten voor de EMU. 
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van prijsstabiliteit’ moet de ECB tevens het algemeen economisch beleid 
ondersteunen, waaronder ‘een hoog niveau van werkgelegenheid’ en ‘een duurzame 
niet-inflatoire groei’ (art 105 en 2 EG). Erg exact is dit niet: wat is stabiliteit? wat is 
ondersteunen? wat hoog? wat duurzaam? De ECB heeft dus volop ruimte de 
doelstellingen naar eigen inzicht te interpreteren. Huidig ECB-president Duisenberg 
meent dat monetaire politiek geen conjunctuur-sturende rol heeft, en officieel beperkt 
de ECB zich tot prijsstabiliteitspolitiek, waarbij prijsstabiliteit gedefinieerd wordt als 
een prijsinflatie van 2 procent.  Opmerkelijk is dat de FED, de centrale bank van de 
VS, met al 11 renteverlagingen in 2001 – tot 1,75 procent thans – de facto wél een 
conjunctuur-sturende (thans recessie-bestrijdende) rol aan de monetaire politiek 
toekent. Ook Franse, Duitse en Italiaanse ministers en parlementsleden hebben zich 
uitgesproken voor renteverlaging door de ECB (de scheidslijn tussen ‘instructie’ en 
‘advies’ is rekkelijk). Maar de ECB blijft nochtans officieel op het eerder ingenomen 
standpunt staan. Test één is of dat zo gaat duren. Wellicht zit er enige rek in de ECB-
orthodoxie: eerdere (geringe) renteverlaging dit jaar kwam tot stand bij een hogere 
dan de beoogde inflatie. 
 Hoe dan ook lijkt tegen deze achtergrond het klimaat rijp om óf de doelstellingen 
uit het EMU-verdrag te wijzigen óf de verantwoordelijke politici een instructie- of 
aanwijzingsbevoegdheid te geven, waarvoor het verdrag eveneens moet worden 
gewijzigd. Het enige dat zo'n maatregel tegenhoudt is gezichtsverlies: bij de eerste 
effectieve test (aankomende recessie) blijkt het verdrag inadequaat. Maar anderzijds, 
van testen moet je willen leren; verstandige politici doen dat.  
 
Stabiliteitspact 
Als de ECB-directie gelijk zou hebben met haar uitleg van de verdragstekst, en als zij 
gelijk zou hebben dat monetaire politiek de conjunctuur niet kan sturen, dan hebben 
de eurolanden een probleem. Dan is het één van drieën: 

 óf je zegt dat recessies in een kapitalistisch systeem nooit met economische 
politiek te bestrijden vallen, niet met begrotingspolitiek en niet met monetaire politiek 
(een opvatting uit de jaren 1930; dit levert een aanklacht tegen het kapitalisme); 

 óf je zegt dat recessies eigenlijk wel heilzaam zijn want ze brengen de werknemers 
in het gareel en daarom doen we liever niets (een opvatting uit de jaren 1980; het 
levert een aanklacht tegen de politiek, en het is de vraag of zo'n politiek opnieuw 
geaccepteerd wordt – als ik vakbondsvoormens was zou ik toch ‘hallo’ zeggen); 

 óf je zegt dat de overheid recessies kan bestrijden met begrotingspolitiek – 
overheidsuitgaven omhoog, belastingen omlaag (een opvatting uit de jaren 1960 en 
1970 – daardoor, óf door toeval, was dit tevens de voorspoedigste groeiperiode uit de 
20e eeuw). 
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 Zowel de regeringen van Japan als de VS menen (thans) dat begrotingspolitiek 
wél effectief kan zijn. In Japan, echter, wil het maar niet lukken – elke tegenvaller zet 
Japanners aan tot meer spáren, en zo minder afzet voor bedrijven. Noord-Amerikanen 
zijn een minder spaarzaam volk, en de Bush-regering maakt daar gebruik van. Naast 
recessie-bestrijdende monetaire politiek, wordt daar het middel van begrotingspolitiek 
ingezet. 
 En de EU? Europeanen zitten in tegenvallende omstandigheden qua spaarneiging 
tussen het Amerikaanse en Japanse gemoed in. Begrotingspolitiek zou hier kunnen 
werken. Maar helaas, het EMU-verdrag is in feite een product uit de jaren 1980: de 
mogelijkheden hiertoe zijn in de verdragstekst sterk ingeperkt. Een begrotingstekort 
van meer dan 3 procent van het nationaal inkomen (BBP) is in beginsel verboden 
(art.104 EG, met protocol). Vooral landen die de werkloosheidsgevolgen van de 
vorige twee ("heilzame") recessies niet te boven zijn gekomen kunnen die 3 
procentsgrens pijnlijk snel naderen. Bedenk dat de gemiddelde EU-werkloosheid nog 
steeds bij 8,5 procent werkloosheid ligt. En dat na een langdurige periode van 
hoogconjunctuur! In verschillende landen neemt het aantal baanlozen al een paar 
maanden toe, en bij recessie springen we spoedig de dubbele cijfers in. 
 Echter, het genoemde verdragsartikel opent een aantal 
ontsnappingsmogelijkheden. De belangrijkste zijn: (a) tekortoverschrijding is 
toegestaan als deze ‘uitzonderlijk en tijdelijk’ is (interpreteer!); (b) unaniem kunnen 
regeringsleiders de 3 procentsgrens verleggen. Opmerkelijk is dat nu een recessie zich 
aandient, vooraanstaande politici uit de drie grootste EMU-landen (Duitsland, 
Frankrijk, Italië) inderdaad pleiten voor verlegging van deze grens. Dat lijkt mij 
verstandig. Het is onzinnig om dergelijke normen tot doel te verheffen. Maar ironisch 
is wel dat veel critici van dit ‘Stabiliteitspact’ van meet af aan op de rigiditeit ervan 
wezen. 
 
Beter ten halve gekeerd 
Economisch voorspellen heeft net als weersvoorspelling een hoog ‘wellicht’-gehalte. 
Het blijft mogelijk dat we slechts een economische ‘dip’ voor de boeg hebben – geen 
recessie, dus test uitgesteld. Maar gezien de afzwakking van de groei in combinatie 
met de situatie in de VS en Japan is dat niet waarschijnlijk. Indien er niettemin 
monetair noch qua begrotingspolitiek tegengas gegeven gaat worden, dan is het 
bewaren van guldens in een sok toch geen sterke aanrader. Die worden sowieso 
waardeloos. Stuur liever Kok een kaartje: ‘Beter ten halve gekeerd dan lang in 
recessie.’  
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