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OPINIE 'Wat is er nou zo erg aan als men de eurozone zou splitsen in een euro-N versus euro-Z', 

vraagt oud-hoogleraar economie Alfred Kleinknecht zich af.  

IJsland heeft tot 2010 zeepbellen opgebouwd die nog erger waren dan in Zuid-Europa 

Op Volkskrant.nl maakt Meindert Fennema zich druk over het pleidooi van Harry Verbon om de Zuid-

Europese landen te bevrijden van een munt die als een molensteen om hun nek hangt. Fennema 

heeft met zijn nadruk op hervormingen uiteraard een punt: niemand wil corruptie en cliëntelisme en 

mocht de Trojka iets hebben bijgedragen om dit te verminderen, dan is dat mooi meegenomen. Maar 

voor wat betreft de tekenen van economisch herstel is Fennema erg optimistisch.  

 

Uiteraard, de handelsbalansen van de Zuid-Europese landen bewegen geleidelijk richting evenwicht. 

Een kijk in de statistiek leert echter dat dit weinig te maken heeft met exportgroei en veel met het 

inzakken van de import; de mensen zijn door de Austerité zodanig verarmd dat men zich Hollandse 

kaas en Duitse auto's niet meer kan veroorloven.  

 

Zuid-Europa wordt nu vanuit Berlijn een strategie van deflatie opgelegd: het streven naar een lager 

prijsniveau ten opzichte van het buitenland of wel: 'interne devaluatie'. Deze strategie kent echter 

risico's.  

 

Ten eerste hebben deze landen een koopkrachtprobleem omdat de prijzen nog niet zodanig gedaald 

zijn dat ze de fors dalende inkomens (mede door hoge werkloosheid) compenseren. Ten tweede 

leiden dalende prijzen tot uitstel van consumptieve aankopen, waardoor het koopkrachttekort nog 

groter wordt. Ten derde realiseren mensen en bedrijven met schulden zich dat het loon- en prijspeil 

weliswaar daalt, maar dat hun schulden nominaal op hun oude niveau blijven staan. 

 

Bij devaluatie van een eigen munt geldt dit overigens alleen voor de schulden in buitenlandse valuta, 

maar bij 'interne devaluatie' geldt het ook voor binnenlandse schulden. Naarmate de 'interne 

devaluatie' vordert, moeten velen dus extra hard sparen en saneren om aan hun schuldverplichtingen 

te kunnen voldoen. Het voorbeeld van Japan leert overigens dat deflatie vrij hardnekkig kan zijn, als 

deflatoire verwachtingen bij de mensen eenmaal goed gevestigd zijn.  

 

Kortom, Verbon heeft een punt: het Keynesiaanse koopkrachttekort is en blijft een hardnekkig 

probleem. De vrees is terecht dat crisis en ellende wel eens langer zouden kunnen duren dan de vrij 

jonge democratieën in Zuid-Europa kunnen hebben. 

 

Terug bij Hendrik Colijn 

Daar komt nog bij dat de wisselkoers van de euro voor Zuid-Europa structureel te hoog is. Dat werkt 

hoge import uit en zwakke export naar de rest van de wereld in de hand. Neem daar binnen de 

Eurozone nog het agressieve exportbeleid van Duitsland en Nederland erbij, dan heb je wat 

Nederland rond 1975-85 meemaakte: sluipende de-industrialisatie door gebrekkig 

concurrentievermogen. Dit staat in de economische leerboeken omschreven als 'Dutch Disease' met 

als bijproduct hoge werkloosheid en tegenvallende overheidsfinanciën - en dat noopt dan weer tot 

nieuwe bezuinigingen waardoor de koopkracht weer tegenvalt enzovoorts. Europa lijkt net weer terug 

bij Hendrik Colijn.  

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11204/Meindert-Fennema/article/detail/3670987/2014/06/13/Zuid-Europese-landen-hun-eigen-munt-terug-Wat-is-dat-voor-gelul.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3670479/2014/06/11/Dikke-Bertha-s-van-de-ECB-maken-economisch-meer-kapot-dan-je-lief-is.dhtml
http://www.volkskrant.nl/


Naar economen is bij de introductie van de euro niet geluisterd. Het Brusselse discours wordt 

gedomineerd door politicologen, bestuurskundigen, filosofen en ander soort volk dat van alles 

gestudeerd heeft, behalve harde economie 

Hoezeer de euro de crisis verlengt, wordt duidelijk als we naar IJsland kijken. IJsland heeft tot 2010 

zeepbellen opgebouwd die nog erger waren dan in Zuid-Europa: hoge importoverschotten, 

gefinancierd met fantastische hoeveelheden buitenlands krediet. Anders dan in Zuid-Europa kon men 

zelfs de banken niet meer redden. Intussen doet IJsland het weer verrassend goed, in ieder geval 

stukken beter dan Zuid-Europa. Wat maakte het verschil? 

 

Trek in de schoorsteen! 

Na uitbraak van de crisis is de IJslandse Kroner met 40 procent afgewaardeerd. Dit betekent dat het 

IJslandse exportpakket terstond 40 procent goedkoper en de concurrerende import 40 procent 

duurder werd. Dat zorgde voor trek in de schoorsteen! Ondanks dat de buitenlandse schulden op hun 

oude niveau bleven staan  (dus 40 procent duurder in Kroners), is IJsland toch vrij vlot hersteld. 

Anders dan de eurolanden, waar het nog maar de vraag is of de lichten aan het einde van de tunnel 

die Fennema en anderen menen te ontwaren niet de koplampen van een aanstormende trein zijn. 

 

Wat is er nou zo erg aan als men de eurozone zou splitsen in een euro-N versus euro-Z? Als we het 

eerlijke verhaal van Coen Teulings ('slag in de lucht!') mogen geloven, brengt de euro ons hooguit 

een weekloon extra. Als deze welvaartswinst door de splitsing van de eurozone iets vermindert, is er 

nog geen man over boord. Want daar staan heel wat voordelen tegenover.  

 

Verbon noemt bijvoorbeeld het 'one size fits nobody' argument: de eurozone is nu eenmaal geen 

optimaal muntgebied, met alle consequenties van dien. Economen weten dit al sinds een halve eeuw, 

dankzij het Nobelprijs winnende werk van Mundell, maar naar economen is bij de introductie van de 

euro niet geluisterd. Het Brusselse discours wordt gedomineerd door politicologen, bestuurskundigen, 

filosofen en ander soort volk dat van alles gestudeerd heeft, behalve harde economie.  

 

Intussen verwordt de euro tot een mechanisme om het Teutoonse Ordo-Liberalisme over heel Europa 

uit te rollen. Je waant je soms terug bij Kaiser Wilhelm: 'Am deutschen Wesen soll die Welt genesen!'. 

Europa verdient beter. 

 
Alfred Kleinknecht is oud-hoogleraar economie en fellow van WSI (Hans-Böckler-Stiftung), een denktank van de Duitse vakbeweging.

  

 


