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De eurocrisis en een ‘euro-holiday’

Actuele situatie
Het is inmiddels vier jaar geleden dat 
tijdens de diepe recessie in 2009 de 
eurocrisis in Griekenland is begonnen 
en de periferielanden in de eurozone 
heeft besmet. Sindsdien hebben 
omvangrijke kapitaal- en liquiditeits-
injecties plaatsgevonden om banken 
en overheden te redden maar een 
daadwerkelijke structurele oplossing 
van de crisis laat nog steeds op zich 
wachten. In 2011 is de spanning weer 
opgelopen (Italië, Spanje) en in 2012 
zijn vrij snel een aantal belangrijke 
stappen gezet ‘op de weg naar méér 
Europa’ (de begrotingsunie, het 
European Stability Mechanism en de 
bankenunie). De crisis heeft echter 
steeds meer een politiek karakter 
gekregen. Dientengevolge wordt de 
roep om een scheiding tussen een 
noordelijke eurozone en de landen in 
de periferie-zone steeds vaker naar 
voren gebracht.

Zowel het IMF, de OECD en de BIS 
hebben in het najaar van 2012 een 
oproep gedaan aan de Europese rege-
ringsleiders om voortgang te maken 
met een structurele oplossing van de 
eurocrisis. De OECD merkt in de 
Economic Outlook in dit verband op, 
“The eurocrisis remains the greatest 
threat to the world economy at present”. 

In een recente toespraak in New York 
heeft in dit verband Mevr. Lagarde 
van het IMF er op gewezen dat de 
kwetsbaarheid van de wereldecono-
mie wordt gekenmerkt door drie 
groeisnelheden. Enerzijds een vrij 
robuuste groei in de opkomende 
markten, een gematigde, doch kwets-
bare groei in de Verenigde Staten en 
anderzijds een recessie en hoge werk-
loosheid in de ‘derde wereld’: Europa. 

Zij pleit op de voorjaarsvergadering 
van het IMF met betrekking tot 
Europa voor een gezond maken van 
de bancaire balanspositie (herkapitali-
satie), een verdere renteverlaging en 
het in onderpand nemen door de ECB 
van gesecuritiseerde kredieten aan het 
Midden- en Kleinbedrijf (75% van de 
werkgelegenheid in de eurozone). Het 
organiseren van een hogere groei moet 
prioriteit krijgen boven het vasthou-
den aan de 3%-tekortnorm.

Na een politiek van ‘muddling through’ 
in de afgelopen jaren en een grote 
afkeer in de eurolanden van het 
afstand doen van de nationale soeve-
reiniteit, bijvoorbeeld met betrekking 
tot de begrotingspolitiek, is er wellicht 
behoefte aan een meer ingrijpende 
oplossing van de crisis. Immers, terug-
blikkend kan thans worden geconclu-
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banken gingen failliet en de deposan-
ten verloren hun spaargelden. De ban-
ken werden extreem terughoudend 
om kredieten uit te breiden, waardoor 
de reële economie in een depressie 
terecht kwam (credit-crunch). 
Bovendien leidde het deflatie ver-
schijnsel tot een neerwaartse spiraal, 
vanwege de stijging van de reële 
schulden die in de goede jaren twintig 
waren opgebouwd. Zoals bekend heeft 
deze depressie lang geduurd en kwam 
pas tot een einde toen door de 
opbouw van de oorlogsindustrie tegen 
het einde van de jaren dertig de con-
junctuur een scherpe omslag ging ver-
tonen. President Roosevelt heeft in de 
crisisjaren besloten tot een bank-holi-
day. De banken werden tijdelijk geslo-
ten zodat het publiek de bank-run 
niet kon continueren en de rust en het 
vertrouwen weer langzaam konden 
terugkeren. Tevens werd als toekom-
stig veiligheidsnet de Federal Deposit 
Insurance Company opgericht, die de 
deposito’s zou beschermen.

De huidige situatie in de eurozone ver-
toont kenmerken van de jaren dertig. 
Door het barsten van de huizenbubble 
in het najaar 2007 is de positie van de 
bancaire sector wereldwijd aanzienlijk 
verslechterd en is een krediet- en ban-
kencrisis ontstaan. Deze is veroorzaakt 
door een verlies op activa van banken 
vanwege de sterke groei van de sub-
prime borrowers en de ontsporing van 
de Amerikaanse hypotheekmarkt. 
Door omvangrijke reddingsacties van 
banken en andere financiële instellin-
gen door de overheid (belastingbeta-
ler) is de staatschuld, en meer in het 
bijzonder in Europa, fors gestegen. 
Het overheidsrisico stak de kop op. 
Tevens hebben ook de banken in 
Europa door de kapitaalverliezen de 
kredietbeschikbaarheid sterk geredu-
ceerd (credit-crunch), zodat wereld-
wijd in 2009 een diepe recessie is ont-
staan. De werkloosheid is mede door 
de Eurocrisis sindsdien in Grieken-
land, Italië, Spanje, Portugal, Frank-
rijk, en thans ook in Nederland, snel 
gestegen (12% in de eurozone). In het 
najaar van 2007 was in Engeland zelfs 
sprake van een klassieke bank-run bij 

Northern Rock. De Bank of England 
heeft toen snel ingegrepen door een 
nationalisatie van de bank en een 
garantie van terugbetalingen aan de 
depositohouders afgekondigd.

Zoals hiervoor is opgemerkt heeft de 
belastingbetaler (vooral in de noorde-
lijke eurolanden) tot nu toe een sterke 
bijdrage geleverd (naast de ECB en 
het IMF) om in de periferielanden de 
banken en de overheden en daarmee 
het voortbestaan van de euro te red-
den. De voorwaarden voor de hulp 
aan deze zwakke landen bestaat uit 
forse bezuinigingen, teneinde het bud-
gettekort te reduceren enerzijds en 
structurele hervormingen op de 
arbeidsmarkt, in de pensioensector 
etc. teneinde de concurrentiepositie te 
verbeteren en de groeipotentie en de 
crisisbestendigheid te versterken 
anderzijds. Deze ingrepen betekenen 
een pijnlijk en vrij langdurig aanpas-
singsproces met nog steeds een forse 
krimp van de economie sinds de 
recessie in 2009. De concurrentiever-
schillen met de andere sterke eurolan-
den zijn aanzienlijk, zodat deze ‘interne 
devaluatie’ een aantal jaren in beslag 
zal gaan nemen. 

Aangezien een exit van het europroject 
in het huidige tijdsgewricht met een 
sterke competitieve wereldeconomie 
géén oplossing biedt voor Europa, is 
wellicht een geheel andere, doch 
ingrijpende, oplossing van de eurocri-
sis mogelijk. Het betreft dan een sce-
nario waarbij enerzijds de euro in de 
sterke eurolanden gehandhaafd blijft 
en anderzijds de zwakke periferielan-
den de tijd (bijvoorbeeld tot 2020) 
krijgen, een ‘euro-holiday’, om zich na 
een daadwerkelijke implementatie van 
de hervormingen weer als lidland van 
de eurozone te kunnen kwalificeren. 
Op deze wijze kan de historische fout 
worden gecorrigeerd. Deze werd 
gemaakt toen deze landen tot de euro-
zone werden toegelaten ondanks het 
ontbreken van een voldoende sterk 
economische draagvlak om aan de 
noodzakelijke eisen van een muntunie 
te kunnen voldoen.1  In mijn percep-
tie is de vrij snelle introductie van de 

deerd, dat de verwachtingen van de 
toenmalige grondleggers van de EMU 
dat één gemeenschappelijke munt zal 
werken als een ‘social vehicle’ om uit-
eindelijk de beoogde politieke unie te 
realiseren niet zijn uitgekomen. Het 
vasthouden aan de nationale soeverei-
niteit kent nog steeds een hoge priori-
teit en vormt steeds weer, zoals thans 
bij de introductie van een bankunie, 
een groot obstakel op de weg ‘naar 
meer Europa’.

Een ‘euro-holiday’ of vakantie-
scenario
Toen na de Wall Street crash in 1929 
de Amerikaanse economie en ook de 
rest van de wereld werden getroffen 
door een diepe depressie met hoge 
werkloosheid ontstond een groot ver-
lies aan vertrouwen in het banksys-
teem en leidde tot een bank-run. Vele 
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EMU en de euro na de val van de 
Berlijnse muur (1989) veel meer 
gedreven door de politieke deal tussen 
Kohl en Mitterand (Duitse hereniging 
versus het elimineren van de macht 
van de Bundesbank) dan door de eco-
nomische toetredingscriteria in het 
Verdrag van Maastricht.

De werking van het scenario
Het vakantiescenario komt in wezen 
neer op het voorkomen, bij ongewij-
zigd beleid, van twee ongunstige pro-
cessen. Enerzijds het continueren van 
een politiek van ‘pappen en nathouden’, 
die op termijn onhoudbaar is en 
anderzijds het gevaar dat in vrijwillige 
‘exit’ van een periferieland de andere 
zwakke landen besmet, hetgeen zal 
uitmonden in het einde van het euro-
project. Het voorgestelde scenario 
impliceert zowel het behoud van de 
euro in een kleine groep sterke lan-
den, als de solidariteit met de zwakke 
landen, om zich zelfstandig voor een 
nieuwe toetreding te kwalificeren, 
zodat een sterk Europa in de wereld-
economie zal ontstaan.

Als een ultimum remedium voor de 
eurocrisis zou men zich dan een split-
sing van de huidige eurozone kunnen 
voorstellen. In de eerste plaats de 
noordelijke eurolanden, inclusief 
Frankrijk, die het nieuwe eurogebied 
in de Europese Unie gaan vormen.2  
Daarnaast zullen de periferielanden 
hun vroegere nationale valuta weer 
introduceren en koppelen aan de euro 
in Noord-Europa. Hierbij zal bijvoor-
beeld de lire door de Italiaanse centra-
le bank binnen een bepaalde band-
breedte worden gekoppeld aan de 
euro om de monetaire stabiliteit te 
handhaven. Op deze wijze wordt 
zowel een monetaire- en budgetdisci-
pline als een wisselkoersdiscipline 
opgebouwd, teneinde zich straks 
opnieuw te kwalificeren maar dan  
wel als een sterk euroland.

Het is evident dat deze splitsing en 
transitie naar een nieuwe monetaire 
omgeving in Europa gepaard zal gaan 
met een aantal aanpassingen. In de eer-
ste plaats zal een initiële sterke depreci-

atie van de nationale valuta’s van de 
zwakke landen worden doorgevoerd, 
teneinde de actuele concurrentiepositie 
direct te verbeteren. Daarnaast zal ook 
een substantiële ‘haircut’ met betrek-
king tot de schulden van de zwakke 
landen moeten plaatsvinden, teneinde 
ook in staat te zijn om de ‘vakantieop-
dracht’ te kunnen uitvoeren. Tenslotte 
wordt ook de pariteit ten opzichte van 
de noordelijke euro vastgesteld die, af-
hankelijk van de economische perfor-
mance in de landen, jaarlijks kan wor-
den aangepast.

De periferielanden zullen in de vakan-
tieperiode orde op zaken moeten stel-
len, zodat bijvoorbeeld in 2020 een 
trendmatige groei van 2%, bij gezonde 
overheidsfinanciën kan worden be-
reikt. De noodzakelijke structurele 
hervormingen zullen onder meer 
betrekking hebben op een flexibele 
arbeidsmarkt, een hogere arbeidspro-
ductiviteit, minder regelgeving, een 
aanpassing van het pensioensysteem 
(kapitaaldekking), bestrijding van 
belastingfraude etc. Zoals hiervoor 
reeds is opgemerkt zullen, zoals in de 
EMS-periode, de pariteiten van de 
nationale valuta’s ten opzichte van de 
euro jaarlijks worden bekeken of deze 
nog sporen met de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt en de lopende reke-
ning van de betalingsbalans. Onder 
omstandigheden kan dan een revalua-
tie (spanning op de arbeidsmarkt en 
een surplus op de lopende rekening) 
of een devaluatie (werkloosheid en 
een tekort op de lopende rekening) 
worden doorgevoerd. Een eventuele 
pariteitsherziening zal wel in overleg 
met de Europese Commissie moeten 
plaatsvinden om te voorkomen dat via 
de devaluatieroute de noodzakelijke 
hervormingen alsnog worden ver-
traagd of worden uitgesteld. In dit 
verband zijn er lessen geleerd uit de 
EMS-periode, toen onder omstandig-
heden aan een devaluatie-voorstel van 
een land niet door de andere lid-lan-
den volledig werd tegemoetgekomen. 
(België in 1982 en het introduceren 
van een ‘hard currency strategy’). De 
afwenteling van binnenlandse proble-
men op de schouders van sterke lan-

den werd hierdoor voorkomen (deva-
luatieroute).

Het is duidelijk dat deze monetaire 
transitie weliswaar een zéér kostbaar 
proces is, maar de voordelen zijn bij-
zonder groot. Het handhaven van de 
euro in een beperkt gebied van sterke 
landen met een monetaire en budget-
taire stabiliteit zal een positieve uit-
werking hebben op de internationale 
financiële markten. Immers de actuele 
politiek van ‘muddling through’ is op 
termijn (politiek) onhoudbaar en zal 
bij een exit van een of meer eurolan-
den leiden tot een financiële chaos in 
Europa. Zoals ook door de OECD is 
opgemerkt zal een dergelijk exitscena-
rio de groei in andere regio’s van de 
wereldeconomie ernstig kunnen aan-
tasten. Dit vakantiescenario is een 
duidelijk politiek signaal dat de rege-
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ringsleiders in de sterke eurolanden 
‘verder willen met Europa’.

Bovendien zal het transitiescenario 
ook een verankering van het vertrou-
wen betekenen op de internationale 
markten dat Europa uiteindelijk 
streeft naar een politieke unie en als 
speler actief wil blijven in de wereld-
economie, maar wel met een stabiele 
en duurzame munt. Kortom, de wer-
king van het scenario is duidelijk, 
transparant en geloofwaardig en 
houdt de positie van de Europese 
Unie in de wereldeconomie, naast de 
Verenigde Staten, Japan en de opko-
mende markten, overeind. De sterke 
eurolanden in deze ‘nieuwe setting’ 
zullen wel moeten voortgaan op de 
weg naar ‘méér Europa’. Zij moeten 
het goede voorbeeld geven, zodat voor 
de zwakke landen de prikkel wordt 
versterkt om zo spoedig mogelijk 

weer in de eurozone te worden opge-
nomen. Zij zullen door Brussel scherp 
worden bewaakt met betrekking tot 
hun performance om uiteindelijk te 
komen tot een verdieping van de 
monetaire en economische integratie 
en tot een politieke unie. Op deze 
wijze wordt aan de financiële markten 
een geloofwaardig signaal gegeven dat 
het beoogde doel van de eurolanden 
nog steeds is gelegen in het op termijn 
weer doen aansluiten van de periferie-
landen bij de eurogroep, teneinde de 
kracht van de Europese Unie te ver-
sterken. De periferielanden ‘worden 
derhalve niet aan hun lot overgelaten’, 
maar moeten wel zelfstandig zorgdra-
gen voor een toekomstige kwalificatie 
na jaren van hervormingen en aanpas-
singen. Er is dus nog steeds sprake van 
solidariteit in het nieuwe eurogebied, 
maar niet ten koste van alles.

Het hier beschreven transitiescenario 
is de uitkomst van het zoeken naar 
een balans tussen twee risico’s. In de 
eerste plaats dat het voortzetten van 
de politiek van ‘muddling through’ op 
termijn onhoudbaar wordt en het 
europroject alsnog wordt beëindigd. 
Het tweede risico betreft een zoge-
naamd besmettingsscenario, waarbij 
het vrijwillig uittreden van een zwak 
land de andere periferielanden zoda-
nig kan besmetten, dat een vervolgexit 
door deze landen niet kan worden 
voorkomen. Het transitie- of vakantie-
scenario daarentegen betekent in 
wezen een vroegtijdig ingrijpen om 
een verdere escalatie van de crisis te 
voorkomen, waarbij een ‘moral 
hazard’-gedrag in de zwakke landen 
wordt geëlimineerd en de euro 
gehandhaafd blijft in een kleinere 
groep van landen dan voorheen. 
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Echter de ‘weg naar meer Europa’ 
wordt niet verlaten, zodat de onder-
linge solidariteit wordt gehandhaafd.

Een tentatieve conclusie 
Mocht onverhoopt dit transitiescena-
rio niet succesvol zijn en de periferie-
landen géén ernst maken om weer bij 
de eurogroep aan te sluiten, de poli-
tieke wil ontbreekt, dan zal naar alle 
waarschijnlijkheid het volgende 
monetaire beeld gaan ontstaan. De 
noordelijke eurogroep blijft voorlopig 
gehandhaafd en in monetair opzicht 
wordt Europa definitief gesplitst. 

Een verdere verzoening is niet meer 
mogelijk en ontstaat er een muntunie 
in Noord-Europa en in Zuid-Europa 
een monetair systeem met nationale 
valuta’s (flexibele wisselkoersen). In 
een dergelijke situatie is het niet uit-
gesloten dat de politieke spanningen 
tussen Duitsland en Frankrijk gaan 
oplopen, aangezien in mijn perceptie 
Duitsland de monetair-politieke macht 
naar zich toe zal trekken. Hierbij zou 
men zich kunnen voorstellen het ont-
staan van een nieuwe monetaire orde 
in Europa waarbij de vroegere natio-
nale valuta’s van de sterke landen 
worden gekoppeld (vaste wisselkoers) 
aan de Deutsche Mark die als sleutel-
valuta fungeert (een soort Bretton 
Woods-systeem in Noord-Europa). 
Onder deze omstandigheden wordt de 
monetaire politiek in de lidstaten van 
de nieuwe Europese monetaire orde 
uiteraard afhankelijk van het beleid 
van de Bundesbank. 

Als een dergelijk proces zou gaan 
optreden is het volkomen onvoorspel-
baar wat er dan nog zal overblijven 
van de integratie in Europa die in 
1957 met het Verdrag van Rome 
(EEG-verdrag) is opgestart. Het is 
waarschijnlijk dat onder die omstan-
digheden de blik meer gericht zal 
gaan worden op de opkomende mark-
ten in Oost-Europa die reeds tot de 
Europese Unie zijn toegetreden. Het 
betreft hier de opkomende markten 
die te zijner tijd, na een scherpe screen-
ing, kunnen overgaan tot de aanslui-
ting bij de nieuwe monetaire orde in 

Jaargang 7, nummer 2, juni 2013

Europa. Door dit transitieproces 
wordt de in het verleden geuite vrees 
van ‘wij willen géén Duits Europa, 
maar een Europees Duitsland’ alsnog 
bewaarheid.

Het is ook volkomen onvoorspelbaar 
hoe de internationale financiële omge-
ving op een dergelijke ontwikkeling zal 
reageren. In ieder geval zal een derge-
lijk proces de onrust op de financiële 
markten sterk vergroten, met ongetwij-
feld schadelijke effecten voor de 
wereldeconomie (zie OECD). 
Bovendien is de monetaire splitsing 
niet bevorderlijk voor de politieke sta-
biliteit in Zuid-Europa. Teneinde een 
internationale financiële chaos te voor-
komen kan de dreiging van een derge-
lijke ontwikkeling zeer wel de ‘trigger’ 
gaan vormen om na ruim veertig jaar 
(val van Bretton Woods 1973) te 
komen tot een geheel nieuwe internati-
onale monetaire orde, waarbij de opko-
mende markten een cruciale rol zullen 
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spelen. Deze gedachte wordt sterk 
ondersteund door het feit dat de 
Chinese leiders van plan zijn in de 
nabije toekomst te komen tot een glo-
balisatie van de (ondergewaardeerde) 
yuan (2020), waardoor de hegemonie 
van de dollar sinds de Tweede 
Wereldoorlog ongetwijfeld zal worden 
aangetast. Na de monetaire hegemonie 
van het Engelse pond in de 19e eeuw 
en van de Amerikaanse dollar in de 
vorige eeuw is het vrij logisch dat de 
nieuwe mondiale economische omge-
ving sinds 1980 behoefte heeft aan een 
aangepaste en adequate internationale 
monetaire orde. Eén wereldvaluta en 
één wereld-centrale bank in de 21e eeuw 
of voorlopig nog een tussenstap met een 
aantal valutaregio’s in de wereldecono-
mie en flexibele wisselkoersen?
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1 Het euro-holiday concept is voor het 

eerst een aantal jaren geleden door 

de bekende Amerikaanse economist 

Feldstein naar voren gebracht. 
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2 Een uitbreiding met Denemarken, 

Zweden en de Baltische Staten zou 

wellicht mogelijk zijn. 

 


