Euro fetisjisme
De Euro is belangrijk gemaakt. Alleen daarom al kunnen we niet meer zonder. Er is behoefte
aan een Zeuro en een Neuro. Het is de opdracht van de ECB, de Europese Centrale Bank,
die het kernprobleem van de Euro is. De ECB voorkomt de Zeuro en de Neuro, terwijl die
juist nodig zijn. Het breekpunt is de voorgeschreven inflatie.
Handelsverschillen
In de Euro-zône zitten landen samen die heel verschillend zijn. De landen hebben er voor
gekozen een gezamenlijke munt te gaan gebruiken. Daarvoor hadden landen verschillende
munten. Aan de waarde van die munten was de economische kracht en stabiliteit af te lezen.
Landen als Duitsland, Oostenrijk, Nederland, hadden sterke munten. Een land als Frankrijk
was wat minder sterk.
Er nemen ook landen deel als Griekenland, Italië, Spanje en Portugal. Dit zijn landen met
minder sterke economieën, met regelmatig terugkerende onevenwichtigheden. In de relatie
met het buitenland werden de onevenwichtigheden opgelost door de munt te devalueren.
De sterke economieën maakten door de werking van de markt regelmatig een stijging in
waarde door. De verschillen in economische kracht van de economieën werkten door in de
waarde van de munt en in de waardeverandering. Dat verschil wordt niet ingevuld met de
invoering van de Euro.
Zuidelijke Euro
Er zijn suggesties gedaan om de Zuidelijke landen weer die mogelijkheden tot verandering
van waarde terug te geven. De Zuidelijke Euro zou zich regelmatig kunnen aanpassen aan
de economische kracht van de Zuidelijke Eurolanden. Het verschil tussen de waarde van de
munt blijk uit de waardering van het buitenland voor de producten van die landen. De positie
van betalingsbalans, positief of negatief, geeft aan wat de verhouding is.
Op die manier kan worden voorkomen dat het land met een te dure munt gestimuleerd wordt
om producten in het buitenland te kopen. Daardoor neemt het tekort op de betalingsbalans
alleen maar toe en verslechtert de economische situatie steeds meer. De Zeuro zou daar
een oplossing voor kunnen zijn.
Noordelijke Euro
Naast de Zeuro zou er een Noordelijke Euro zijn. De Noordelijke economieën hebben veelal
een overschot op de handelsbalans. Nederland heeft dat ook, en het beleid van bezuinigen
zal die alleen maar laten toenemen. In Nederland blijft de consumptie achter. In Duitsland
blijft de consumptie op niveau. Groeiende overschotten op de betalingsbalans kunnen leiden
tot een verdere stijging van de waarde van de Noordelijke Euro, de Neuro.
Er zijn meerdere redenen voor de waardestijging. De vraag naar Euro’s om de producten
van de Noordelijke Eurolanden te kopen, het overschot op de betalingsbalans waardoor er
naast de productie ook nog eens een hoop vreemd geld naast de Euro’s staat die als waarde
worden gezien. Deze koopkracht kan in balans gebracht worden door de Neuro’s meer
koopkracht toe te kennen. Dan worden ook de prijzen van de Noordelijke producten hoger,

worden ze minder aantrekkelijk voor de wereldmarkt en zal het betalingsbalansoverschot
afnemen. Het evenwicht wordt hersteld, ook binnen Europa.
2% norm
Alleen, er zijn beperkingen afgesproken bij de oprichting van de ECB. De ECB heeft als
belangrijkste opdracht de waarde van de Euro te bewaken. De grootste bedreiging voor de
stabiliteit werd gezien in de inflatie. Dat was het grote spook uit de jaren 80. Grote vraag en
schaarste aan productie liet de prijzen sterk stijgen waardoor de waarde van besparingen
sterk afnamen. De opdracht van de ECB is om door rentebeleid te zorgen dat niet opnieuw
grote inflatie ontstaat. Het instrument dat de ECB heeft om de geldvoorraad te bespelen is
de rente.
Centrale banken kunnen de geldhoeveelheid positief en negatief beïnvloeden. Ze kunnen
stimuleren door geld uit te lenen aan de handelsbanken tegen gunstige voorwaarden. En
soms kunnen ze hen dwingen om geld in te leveren bij de centrale bank. Door het toe of
afnemen van de geldhoeveelheid bij handelsbanken wordt indirect de maatschappelijke
geldvoorraad beïnvloed. Een tweede instrument dat de centrale banken hebben is de
rentevoet, het rentepercentage dat in rekening gebracht wordt voor het uitlenen of inlenen
van geld. Het rentepercentage van de centrale bank is de basisrente voor de handelsrente.
ECB gegijzeld
Doordat de Centrale Bank gebonden is aan de inflatiebestrijding, en doordat alle landen in
Europa dezelfde munt gebruiken, de Euro, kunnen de centrale banken geen toegespitst
beleid voeren. De landen met te weinig geld en de landen met te veel geld, zitten in een
systeem.
De banken van de Zuidelijke landen zouden de economie moeten stimuleren door meer geld
beschikbaar te stellen. Die stimulans zal de waarde van de munt daar negatief beïnvloeden.
De lagere waarde van de munt maken de producten van die landen weer aantrekkelijk voor
de wereldmarkt. Die landen hebben een Zeuro nodig.
Voor de Noordelijke landen zou zo’n Zeuro een tegengesteld effect hebben. De lage waarde
van de munt zal de vraag naar producten sterk doen stijgen. De relatief lage waarde van de
Euro stimuleert de vraag naar de Noordelijke producten. Daar dreigt zelfs een oververhitting
van de economie waardoor de productiekrachten uit andere landen naar het economische
brandpunt worden getrokken. Dat is wat nu als oplossing wordt gezien voor de Eurocrisis.
Euro fetisj
Door vast te blijven aan die ene waarde voor de Euro wordt een dubbelzinnig economisch
beleid gevoerd. De economieën van het Noorden worden gestimuleerd door de lage waarde,
en de economieën van het Zuiden worden tegengewerkt door de hoge waarde van de Euro.
De oplossing ligt voor de economen voor de hand. Alles is vloeibaar en zoekt de hoogste
opbrengst, zowel arbeid als kapitaal. Wat in het Zuiden blijft is de goedkope arbeid en het
kapitaal met een lage waarde. Alleen daarmee kan het Zuiden concurreren op prijs in een
competitieve markt.
Het Zuiden moet gewoon nog even wennen aan de rol die het heeft in de Eurozone.

