Nederland handhaaft de euro,
de situatie loopt uit de hand
Vergt redding van de euro drastischer maatregelen? vroegen we in een oproep aan de
lezer. Vandaag een bloemlezing van de reacties: 'de huidige crisis biedt ook kansen'.
Marius Rietdijk
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e Europese Commissie
en de Europese ministers van financiën doen
voorkomen dat zij de stabiliteit van de euro hebben hersteld en zo Europa hebben behoed
voor een crisis. Toch loopt in navolgend scenario de zaak volledig
uit de hand.
Het grootste probleem is dat de
zuidelijke landen hun staatsfinanciënveel minder goed op orde hebben dan de noordelijke landen Nederland in het bijzonder met
€750 mrd aan pensioenreserves.
Nu vanaf 2010 in Europa de naoorlogse geboortegolf met pensioen
gaat, lopen de problemen al snel

op. Dit is de hoofdoorzaak van de
eurocrisis.
De Zuid-Europese landen eisen
van de rijke Noord-Europese landen dat ze bijspringen. Zij geven
de rating agencies en 'speculanten' de schuld vanhun problemen.
De Europese centrale bank besluit
dat 'de sterkste schouders de
zwaarste lasten moeten dragen'.
Dit houdt in dat Nederland zijn
pensioenreserves moet aanspreken om de andere landen te helpen. Dit wordt bij meerderheid
van stemmen besloten. Het wordt
een solidariteitsheffinggenoemd.
De euro is gedaald van $ 1,27 op
11 mei 2010 naar $0,76 op 11 mei
2011. Ook begint de inflatie op te
lopen. Deze is omhooggegaan van
1,5% naar 4%. Er is sprake van een

tweede kredietcrisis. Banken lenen elkaar opnieuw geen geld omdat zij veel Zuid-Europese staatsobligaties blijken te hebben die
vergelijkbaar zijn met de 'subprime-leningen in de VS.
De regeringen zitten met de
handen in het haar. Zij willen de
systeembanken niet laten vallen,
maar dit kost handenvol geld.
Geld moet worden bijgedrukt,
waardoor de inflatie verder stijgt.
Dit is rampzalig voor burgers. Hyperinflatie zoals in het begin van
de zoste eeuw dreigt.
Een van de weinige lichtpuntjes
is er voor huizenbezitters met een
hoge hypotheek: ze kunnen hun
schuld voor een bespottelijk bedrag aflossen. De rijkdom wordt
opnieuw verdeeld. Mensen die

hun vermogen in euro's tijdig hebben belegd in degelijke Amerikaanse multinationals die al meerdere crises hebben overleefd, zijn
spekkoper. Hun beleggingen in
dollars hebben een prachtig rendement opgeleverd.
Voor de overige Nederlanders
en Europeanen breekt een tijd van
grote armoede aan.
Dr. Marius Riétdijk is universitair docent strategische
gedragsverandering aan de
faculteit der economische
wetenschappen en bedrijfskunde aan de VU. Dit is een passage uit een artikel waarin drie
scenario's zijn uitgewerkt. De
volledige tekst staat op
www.fd.nl/lezersdebat.

Stabiliteit vraagt discipline
Het maximaal toegestane begrotingstekort is 3%van het bbp.
Hoe vaak overschreden de landen van de eurozone die gr ns
de afgelopen vijf jaar?
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• Malta: 2
Cyprus: 1
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