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Geen cent extra naar Griekenland [1]
Oneens, de crisis vraagt om solidariteit
door Onno Ruding
De auteur is oud-minister van Financiën (CDA ).

stroming bepleit meer stabiliteit in het eurogebied door meer solidariteit: de sterke
lidstaten moeten de zwakke helpen. Dit is de
benadering van de Commissie, van zuidelijke

De crisis rond Griekenland leidt tot grote

en centraal-Europese lidstaten en ook Frank-

emoties en meningsverschillen. Een voor-

rijk. Een andere stroming benadrukt ook de

beeld: er wordt in Nederland zowel gepleit

noodzaak van meer stabiliteit, maar dan door

voor kwijtschelding van schulden – een zach-

meer discipline, via strenge beleidsafspraken

te aanpak – als voor beëindiging van steun

en voorwaarden en het strikter naleven met

aan Griekenland – een harde aanpak. De dis-

straffen en boetes. Dit is de lijn van Duitsland,

cussie bevat tegenstrijdigheden.

Nederland en dikwijls ook de Commissie. Ik

Het kernprobleem is dat in een monetaire unie

geef prioriteit aan de discipline, maar acht een

structureel zwaardere eisen worden gesteld

combinatie van beide benaderingen nodig. Zij

aan het financieel-economische beleid, wil

biedt de enige mogelijkheid om uit deze crisis

één munt op termijn zonder grote problemen

te geraken. Wij zitten samen in één ‘club’. Dat

functioneren. Dit vereist niet alleen steviger

vraagt een grote(re) intra-Europese solidari-

afspraken voor het nationale begrotingsbe-

teit. Maar die solidariteit vergt strenge voor-

leid, maar ook bindende Europese afspraken

waarden en moet binnen redelijke grenzen

voor het economische beleid: loonstijgingen,

blijven: wij zijn nog steeds aparte lidstaten.

arbeidsmarkt, concurrentiepositie. Dus ook

Er bestaan nog andere stromingen: vooral bij

een werkelijke economische unie zoals de emu

rechtse en linkse partijen die geen prioriteit

aangeeft. Dit betekent meer Europese integra-

toekennen aan Europese integratie, die nati-

tie. Dit dient niet een abstract ideaal van Eu-

onalistisch en populistisch denken maar die

ropa en de euro, maar het Nederlandse financi-

niet alleen solidariteit en discipline verwaar-

eel-economische eigenbelang.

lozen, evenals verdragsverplichtingen, maar

Wij kunnen op termijn niet zowel de euro als

ook ons nationale eigenbelang. Dat uit zich in

onze financieel-economische nationale soeverei-

de grote economische voordelen van de Euro-

niteit behouden zonder grote brokken te maken.

pese interne markt en de euro.

Als men dat niet accepteert, betekenen steun-

Griekenland, Ierland en Portugal zijn eurolan-

maatregelen slechts tijdelijke stoplappen.

den met grote liquiditeitsproblemen. Europa

Wat moet de principiële aanpak zijn? Eén

en het imf kunnen hulp bieden door, tijdelijk en
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onder voorwaarden, leningen te verstrekken.

overziene risico’s van inktvlekwerking naar an-

Als wij echter zouden constateren dat Grieken-

dere eurolanden: Ierland en Portugal, en wel-

land ook insolvabel is dan wordt voortgaande

licht Spanje en Italië. Bij zo’n schuldherstruc-

steunverlening niet meer verdedigbaar: in fi-

turering raakt niet alleen de Griekse staat zelf

nancieel-economisch én politiek opzicht. Grie-

in ‘default’ – dus faillissement – maar ook alle

kenland zit nu dicht bij insolvabiliteit. Als zou

Griekse banken. De huidige crisis betreft niet al-

blijken dat het land de facto failliet is, dan zal

leen het kleine land Griekenland, maar kan een

schuldherstructurering onvermijdelijk zijn,

onbeheersbaar domino-effect hebben met veel

met kwijtschelding van een flink deel van de

grotere verliezen. Er wordt terecht geëist dat

Griekse schulden. Zover is het echter nog niet.

ook de private crediteuren een deel van de lasten

De financiële geschiedenis van Latijns-Amerika

dragen. Oorspronkelijk was het merendeel van

in de jaren tachtig van de vorige eeuw leert dat

de vorderingen op Griekenland in handen van

landen met financiële problemen na een aantal

die private sector. Intussen heeft de ecb echter

jaren van steunoperaties door imf, crediteur-

voor enorme bedragen Griekse staatsobligaties

landen en buitenlandse banken gezamenlijk,

gekocht in de financiële markten of als (kwesti-

met schuldverlenging en strenge beleidsvoor-

eus) onderpand geaccepteerd voor haar kredie-

waarden, hun problemen te boven kunnen ko-

ten aan banken.

men, zoals Mexico en Brazilië hebben gedaan.

4. Het is nu wél onvermijdelijk dat Grieken-

Dit lukt echter niet altijd: zie Argentinië.

land enige jaren uitstel krijgt van de terug-

Ik bepleit het volgende pakket:

betalingsverplichtingen aan private en over-

1. Nog strengere voorwaarden tot sanering in

heidscrediteuren. Dus schuld- verlenging.

de Griekse publieke en private sectoren. Deze

Het land kan immers voorlopig geen nieuwe

Griekse crisis is immers primair het gevolg van

leningen op de kapitaalmarkten plaatsen. Ter

jarenlang wanbeleid in het land zelf.

vermijding van de chaos die ontstaat als Grie-

2. Omvangrijke privatisering, dus verkoop

kenland bij verplichte schuldverlenging in

van staatseigendommen aan buitenlandse be-

staat van ‘default’, wordt verklaard, moet dit

leggers en tevens Griekse activa als onderpand

uitstel op (semi)vrijwillige basis gebeuren. Na

voor nieuwe buitenlandse leningen.

een aantal jaren zal blijken of het zich op ei-

3. Nu geen herstructurering, dat wil zeggen

gen kracht kan (her)financieren. Zo niet, dan

kwijtschelding. Ik acht zo’n haircut strijdig met

komt het dramatische moment van schuld-

de belangen van de crediteuren. Dat zijn banken

herstructurering.

in Griekenland, banken, pensioenfondsen en

Wat velen onvoldoende beseffen is dat her-

andere in de private sector buiten Griekenland,

structurering nu de wezenlijke problemen

maar in meerderheid overheidsinstellingen zo-

niet oplost. Griekenland bereikt ook bij ge-

als de ecb, het imf en lidstaten in het eurogebied.

deeltelijke kwijtschelding nog niet de nood-

Als bij die laatste categorieën schuldafboekin-

zakelijke sanering, namelijk een overschot

gen en dus verliezen plaatsvinden, draaien de

op de primaire overheidsbegroting (dus vóór

belastingbetalers in de crediteurlanden zoals

rentebetalingen).

Nederland daarvoor op. Ik ben niet bereid op

5. Op die basis aanvaard ik voorlopig ver-

dit moment die consequentie te aanvaarden.

strekking van nieuwe leningen, in ons eigen

Schuldkwijtschelding bevat grote en niet te

belang.
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