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De  eurozone  is  in  haar  eigen  bedje  ziek  . . . 

Xavier Dupret

Mondiale conflicten

Na lange aarzelingen zijn de staatshoofden 
en regeringsleiders van de eurozone op 
21 juli 2011 samengekomen om de kwes-
tie van de Griekse schuld te regelen. De 
kwestie van de Griekse openbare financiën 
bezorgt de grote geldbeheerders van de 
euro hoofdbrekens. Niet zozeer wegens de 
mogelijkheid van een  betaalstaking van-
wege de Griekse Staat. Ten slotte betekent 
Griekenland niet veel vanuit een econo-
misch oogpunt gezien binnen de Europese 
Unie (EU).

De oorzaak van deze agitatie is grotendeels 
terug te voeren op het bestaan van een diepe 
breuk binnen de eurozone. Deze breuk ont-
hult een contradictie tussen twee groepen 
van landen. Aan de ene kant de deugdzame 
landen, zoals Duitsland en Nederland, als 
adepten van de budgettaire rigueur en van 
de export dankzij een competitieve in-
dustriële sector. Aan de andere kant zijn 
de landen van het zuiden van Europa (in-
clusief Frankrijk) die hun groei uit de bin-
nenlandse consumptie en/of de openbare 
investeringen halen. Ondanks gelegen-
heidsberichten heeft de top van 21 juli geen 
enkele duurzame oplossing voor de kwalen 
waaraan Griekenland lijdt, gebracht.

Gezien dit alles mag men nog heel wat on-
rust de komende tijd verwachten in de eu-
rozone. Met als resultaat dat hierdoor deze 
laatste zal verdwijnen?

De banken knuffelen

De officiële mededeling (vroeger zou men 
hebben gewaagd van propaganda) heeft 
de nadruk gelegd op het feit dat de privé-
schuldeisers in de toekomst zullen worden 
aangemaand om bij te dragen aan het ver-
lichten van de schuld van de Griekse Re-
publiek. Men moet wel deze voorstelling 
van zaken met een korreltje zout nemen 

daar de participatie van de banken, op het 
moment dat we dit schrijven, een zuiver 
vrijwillig, dus onzeker, karakter heeft. 

Het Institut de la Finance Internationale 
(IIF), een organisatie met niet minder 
dan 400 privé-investeerders uit de klei-
ne wereld van de banken en de verzeke-
ringsmaatschappijen, heeft zich op zijn 
minst onduidelijk uitgelaten voor wat de 
interventiemodaliteiten van de banksector 
betreft. Uiteindelijk zullen de banken en 
de verzekeringsmaatschappijen als schuld-
eisers van Griekenland de keuze tussen drie 
opties hebben, te weten: het herfinancieren 
van Griekenland met obligaties met een 
langere looptijd, ofwel door zich tevreden 
te stellen met het aanvaarden om de lenin-
gen om te zetten in dezelfde leningen met 
gelijke looptijd, ofwel door deze Griekse 
obligaties met een korting aan het nieuwe 
Europees Stabilisatiefonds (EFSF, Euro-
pean Financial Stabilisation Facility) te 
verkopen.1

Wat betreft de optie om Griekenland op de 
lange termijn door middel van staatsobliga-
ties met een langere looptijd te financieren2 
(wat men in het jargon een rollover noemt), 
is de schepping van een “bad bank”3 (in het 
Engels: Special Purpose Vehicle: SPV) op 
het Europese niveau vermeldenswaardig, 
die tot taak zal hebben om de schuldbrieven 
van de Griekse staatsschuld uit de bankba-
lansen over te nemen. Als tegenprestatie 
voor de afgestane schuldbewijzen zullen 
de participerende financiële instellingen 
een deel in cash kunnen opnemen. Parallel 

hiermee zal de SPV nieuwe Griekse obli-
gaties invoeren die van een AAA-rating 
op de financiële markten zullen genieten. 
De AAA-rating is de beste van allemaal. 
Ze staat gelijk aan een zerorisico in geval 
van betaalstaking, en zal geen te hoge rente 
voor de Griekse overheidsfinanciën met 
zich meebrengen.

Hoe kan men het Griekse schuldpapier 
waarvan de financiële spelers zich eind 
juni ontdeden, transformeren in veilige 
obligaties een maand later? Het antwoord 
ligt in een woord besloten: staatsgarantie. 
Inderdaad, de herwaarderingsstructuur die 
het Griekse papier zal recycleren, is het 
EFSF die sinds de top van 21 juli volledig 
verantwoordelijk is om de staatsobliga-
ties te kopen. Echter, het EFSF valt onder 
de garanties waartoe de lidstaten zich ten 
belope van totaal 440 miljard euro hebben 
verplicht. Zoals in de herfst van 2008 blijft 
de politiek van socialisatie van de verliezen 
op volle toeren draaien.

Het is ten andere de aanwezigheid van 
deze interessante openbare garantie dat 
de banken ertoe heeft gebracht om een 
nochtans relatieve verlaging van de rente 
voor Griekenland in het kader van een 
financiering op de lange termijn te aan-
vaarden. In plaats van een door de ban-
kiers aanvankelijk voorgestelde rente van 
8 procent (meer dan het drievoud van het 
actuele percentage van de Duitse staatsob-
ligaties met een looptijd van 10 jaar), zal 
de “nieuwe” Griekse schuld een rentelast 
tussen 4 en 5,25 procent bedragen, dit al 
naargelang de economische groeipercen-
tages van het land.

Het op de markt brengen van nieuwe obli-
gaties zou een vermindering van de Griekse 
schuld met 26 miljard euro in 2014 moeten 
opleveren. Men twijfelt er echter aan of 

Dat het “antwoord” van 
Europa ook weinig structurele 

garanties aan Griekenland biedt, 
dan komt dat ongetwijfeld doordat 
de worm al in de vrucht zit en dat 
we opdraaien voor de inherente 

gebreken van het project van 
de Europese eenheidsmunt.
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dat voldoende zal zijn om de kredietwaar-
digheid van Griekenland te herstellen.  De 
Griekse openbare schuld bedraagt vandaag 
350 miljard euro en vertegenwoordigt 150 
procent van het Bruto Binnenlands Product 
(BBP). Met de bijdrage van het EFSF zal 
die nog altijd 138,5 procent bedragen. De 
verbetering valt dus niet meteen op. Bij 
nader inzicht zal de “rollover”-operatie 
vooral de banken ten goede komen.

Details over Griekenland

De Griekse obligaties met vervaldag in 
2014 hebben een coupon4 van gemiddeld 
3,85 procent. Het is duidelijk dat met een 
rentestand tussen 4 en 5,25 procent Grie-
kenland zijn rentelast zal zien toenemen 
tijdens de komende jaren. Men mag gere-
delijke twijfelen aan de doelmatigheid van 
deze remedie.5 

Ten andere, in geval van verkoop van de 
obligaties zal de afwaardering die op het 
Griekse schuldpapier van toepassing zal 
zijn, “ongeveer 20 procent”6 bedragen.
Echter, op de financiële markten vandaag 
bedraagt de depreciatie van de obligaties 
van de Griekse staatsschuld 50 procent, 
wat neerkomt op een waardedaling die ho-
ger is dan de aankoopprijs door het EFSF 
vastgesteld. 

Er was een andere manier om de banksector 
te laten participeren in het vlottrekken van 
Griekenland. Deze alternatieve benadering 
kwam neer op het in werking stellen voor 
de hele eurozone van een speciale banktaks 
voor het herfinancieren van de Griekse sta-
at. Het scheppen van een belasting van dit 
type werd, nadat het even werd geopperd, 
in de meest besloten intimiteit door de re-
geringen van de eurozone begraven. Het 
belasten van de bankwinsten zou nochtans 
de kosten van de redding van Griekenland 
hebben doen dalen door het vrijmaken van 
middelen bestemd voor het EFSF, terwijl 
de huidige in werking gestelde formules 
een reeks van hogere kosten met zich mee 
zullen brengen.

De strategie die gebaseerd is op het inko-
pen van een deel van de Griekse openbare 
schuld impliceert dus niet alleen het finan-
cieren van een specifiek programma van 
leningen via het EFSF voor Griekenland, 
maar ook het vrijmaken van fondsen voor 
het terugkopen van Griekse obligaties die 

de banken zullen doorverkopen. Hoe kan 
men verklaren, zoals hoger is beweerd, 
dat deze titels het voorwerp van een af-
waardering zullen zijn? Echter, “de bruto 
blootstelling aan de Griekse schuld van 
de 90 Europese banken die de stress-test 
hebben ondergaan bedroeg 98,2 miljard 
euro eind 2010, waarvan 66 voor alleen 
al de Griekse banken.”7 De grootte van 
de verliezen voor de Griekse banksec-
tor bedraagt, met een afwaardering van 
21 procent, tussen 12 en 13 miljard euro. 
Natuurlijk gaan deze verliezen wegen op 
de boekhouding van de Griekse banken. 
Hetgeen deze laatste zal dwingen om zich 
te herkapitaliseren zonder op de steun van 
de Griekse staat te kunnen rekenen. Van-
daar de noodzaak om beroep te doen op de 
publieke overheden van de eurozone om 
de Griekse banksector te redden. 

Het was vanaf het begin van de maand juli 
ten andere duidelijk dat de formule van 
de rollover (om een deel van de Griekse 
staatsschuld door middel van obligaties 
op een langere termijn dan 30 jaar te ver-
vangen) door de ratingbureaus zou worden 
beschouwd als een voorzeker zeer voor-
lopige situatie van betaalstaking. Daar de 
Griekse autoriteiten blijk gaven van hun 

onvermogen om de schuld volgens de oor-
spronkelijk overeengekomen voorwaarden 
met hun schuldeisers te regelen. 

Men kon vrezen dat deze toestand wan-
trouwen bij de ratingbureaus zou oproepen 
ten aanzien van twee andere landen van de 
eurozone (te weten Portugal en Ierland) 
die zich in een netelige toestand ten aan-
zien van de financiële machten bevonden. 
En het is inderdaad hetgeen zich vanaf het 
einde van de maand juli heeft voorgedaan 
daar de rente over tien jaar op de Portugese 
schuld op dat moment hoger dan 11 pro-
cent was.8 

Dreigt dan het gevaar dat Portugal in een 
nabije toekomst niet aan zijn verplichtin-
gen zal kunnen voldoen en, zoals Grie-
kenland, in de noodzaak verkeert om aan 
zijn verplichtingen te verzaken? De op 
Europees niveau afgesloten akkoorden 
hadden, behalve voor het regelen van de 
Griekse situatie, tot doel om de besmetting 
van andere landen die problemen met hun 
staatsschulden hebben, te stoppen. Na de 
akkoorden van 21 juli mag men geredelijk 
vrezen dat de leiders van de eurozone uit-
eindelijk niet bezig zijn met het graven 
van het ene gat om het andere te vullen. 

Tabel 1: Aandeel van de binnenlandse vraag in percentages van het BBP van                      
Griekenland (lopende prijzen)

2009 2010 2011 2012

110,7 108,5 104,8 102,6

NB: Vooruitzichten voor 2011 en 2012          Bron: Eurostat, 2011
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Omdat een ongeluk nooit alleen komt, zul-
len zich in de toekomst ongetwijfeld nog 
andere problemen stellen.

Macro-economische verblinding

De veralgemeende bezuinigingspolitiek 
als macro-economische gedragslijn is door 
de tenoren van de eurozone bevestigd. Op 
21 juli hebben de Europese landen er zich 
inderdaad toe verbonden om vanaf 2013 
de begrotingstekorten tot onder 3 procent 
te reduceren. Deze bezuinigingsdruk komt 
voor de Europese economieën echter op het 
meest ongelegen moment. 

De economische groei van Frankrijk en 
Duitsland is vanaf de lente van 2011 in-
derdaad minder krachtig geworden.  Deze 
vaststelling is ook van toepassing op de 
hele ontwikkelde wereld. ‘De activiteit zal 
tijdens het tweede trimester van 2011 in de 
ontwikkelde economieën duidelijk vertra-
gen: + 0,1 procent na + 0,4 procent.  De 
Japanse economie zal opnieuw krimpen 
(- 1,8 procent na – 0,9 procent) en het 
Verenigd Koninkrijk ( + 0,1 procent na + 
0,5 procent).’9 

In alle geïndustrialiseerde landen zullen 
de maatregelen, genomen om de uitgaven 
te stabiliseren, de economische groei nog 
verder afremmen. Inderdaad, bezuinigin-
gen zijn er duidelijk op gericht om de vraag 
naar goederen en diensten te beperken, dit 
met het doel om de schuld en het begro-
tingstekort te verminderen.

Men kan reeds anticiperen op de impact 
van een dergelijke politiek op een land als 
Griekenland. Men weet vast en zeker al dat 
de bezuinigingen “made in Greece” met 
een verstikking van de binnenlandse vraag 
gepaard zullen gaan.

Dat de Griekse binnenlandse vraag hoger 
is dan 100 procent is te verklaren door de 
toename van de schulden van de Griekse 
gezinnen die in de loop van de jaren 2000, 
zoals we verder zullen zien, meer hebben 
geconsumeerd dan de productieve moge-
lijkheden van hun land bij het toetreden tot 
de eurozone. Op dit punt gekomen beperken 
we ons tot de vaststelling dat de binnen-
landse vraag de Griekse economische groei 
niet meer zal komen ondersteunen. Parallel 
hiermee zou men, indien een economische 
vertraging in Europa zich zou doorzetten, 

de mogelijkheid van een relance van de 
economie via de buitenlandse handel een-
voudigweg als een zuivere utopie moeten 
beschouwen, dit wegens het ontbreken van 
voldoende buitenlandse vraag. 

De verblinding van de Europese autori-
teiten wordt steeds duidelijker. Zo meende 
de UNO in haar jaarverslag over de sociale 
toestand in de wereld dat de bezuinigings-
politiek, zoals die in Griekenland en in 
Spanje werd doorgevoerd, de tewerkstel-
ling bedreigde en de economische herne-
ming ondermijnde. ‘De bezuinigingsmaat-
regelen door bepaalde landen genomen, 
zoals Griekenland en Spanje, wegens een 
overdreven staatsschuld, bedreigen niet 
alleen de werkgelegenheid in de openbare 
sector en de sociale uitgaven, maar maken 
een herneming onzeker en fragieler.’10 Het 
is de CES (Confédération européenne des 
Syndicats) geweest die protest aantekende 
tegen het dominante economisch correcte 
discours in Europa. ‘Europa moet van 
koers veranderen en kiezen voor een ande-
re vorm van economisch bestuur. Het be-
zuinigingsbeleid verstikt onze economieën 
en houdt de werkloosheid op een hoog 
niveau in stand. De ontwikkelingen in 
Griekenland zijn hoogst verontrustend.’11

In Europa lijkt niemand meer iets van een 
relance te weten. Niets in de bepalingen 
van de akkoorden van 21 juli drukt de 
wil uit om een relancepolitiek op gang te 
brengen in de landen van de eurozone die 
in problemen verkeren. De EFSF zal aan 
de Griekse, Portugese en Ierse regeringen 
tegen een rente tussen 3,5 en 4 procent 
lenen. In het geval van Griekenland zullen 
deze leningen op een erg korte termijn ze-
ker liquiditeiten ter beschikking stellen. Ze 
zullen echter geen enkel structureel per-
spectief bieden om het solvabiliteitsprofiel 
van Griekenland te verbeteren.

Leningen tegen een dergelijk percentage 
veranderen niet veel aan de toestand van 

Griekenland dat op dit moment een cou-
pon van 3,85 procent moet betalen op een 
deel van de schuld die het aflost. Het is 
nochtans ook zo dat dankzij de leningen 
van het EFSF Griekenland financiering op 
lange termijn in het vooruitzicht heeft en 
zich niet meer door middel van obligaties 
met een korte looptijd (ten hoogste twee 
jaar) tegen buitensporige rentepercentages 
(± 9 procent) verder in de schulden hoeft 
te steken. 

Een ander element behoort tot de catalogus 
van de goede voornemens: de Commissie 
verzekert dat ze er zal over waken om de 
Griekse economie te stimuleren door het 
mobiliseren van 8 miljard regionale steun 
die niet elk jaar door Griekenland werden 
verbruikt om diverse infrastructuurprojec-
ten te financieren. Ter herinnering: 8 mil-
jard euro, dat vertegenwoordigt 3,4 pro-
cent van het Griekse  BBP in 2009 (235,5 
miljard euro). Griekenland verkeert echter 
sinds 2009 in een voortdurende recessie. 

Zoals men kan zien is het Griekse BBP 
sinds het uitbreken van de crisis enorm 
gekrompen. Dat betekent voorzeker dat 
indien bedragen van 8 miljard elk jaar in 
Griekenland gedurende drie jaren worden 
ingespoten, dat dit klaarblijkelijk niet vol-
doende zal zijn om het Griekse BBP terug 
op het niveau van januari 2009 te brengen. 
Daarbij komt nog dat eind juni de Griekse 
regering om van de Europese “hulp” te 
kunnen genieten, een bezuinigingsoperatie 
van 28,4 miljard heeft geprogrammeerd.12

Tabel 2:  Groeipercentages van het Griekse BBP sinds 2008

2008 2009 2010     2011 (*)

1% -2% -4,5% -3%

(*) Voorspellingen voor 2011 (eerste semester)

Bron: Wereldbank, 2011
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We wagen ons aan het stellen van een 
hypothese. Dat het “antwoord” van Eu-
ropa ook weinig structurele garanties aan 
Griekenland biedt, dan komt dat ongetwij-
feld doordat de worm al in de vrucht zit 
en dat we opdraaien voor de inherente 
gebreken van het project van de Europese 
eenheidsmunt.

De euro, een rechts project?

De voorbereidingen voor het overgaan 
naar de euro gebeurden in 1992 tijdens het 
ondertekenen van het Verdrag van Maas-
tricht. De voorwaarden waaraan de lid-
staten zich moesten onderwerpen, waren 
de volgende. In elk land mocht de inflatie 
maximaal 1,5 procent bedragen, het gemid-
delde percentage van de drie landen met 
de laagste inflatie. De begrotingstekorten 
moesten zich systematisch onder de 3 pro-
cent van het BBP bevinden. De staatsschuld 
van de kandidaat-leden moest minder dan 
60 procent van het BBP zijn. Volgens deze 
criteria konden noch België, noch Italië tot 
de lidstaten van de euroclub behoren. Een 
krachtdadige politiek van schuldvermin-
dering heeft het deze twee landen echter 
mogelijk gemaakt om tot de eurozone toe 
te treden. In het kader van het functioneren 
van de euro is de Europese Centrale Bank 
onafhankelijk van de politiek en uitsluitend 
belast met het behouden van de prijsstabi-
liteit zonder daarbij enige andere vorm van 
aandacht te besteden aan de economische 
groei en de werkgelegenheid.

Deze beleidslijn vormt sinds bijna 20 jaar 
de alfa en omega van de Europese mon-
etaire politiek. Dat maakt het mogelijk 
om te stellen dat de “monetaire unie […] 
onbetwistbaar een rechts project is. Ook 
al had men zich daarvan in het begin geen 
rekenschap van gegeven, dan is men er zich 
nu wel degelijk van bewust geworden dat 
de zwakste economieën van de eurozone 
een strafbehandeling hebben ondergaan 
die voorheen alleen voor de economieën 
van de derde wereld waren gereserveerd 
wanneer ze door het Internationaal Mone-
tair Fonds (IMF) en de leiders van de G7 
in de tang werden genomen. In plaats van 
door fiscale en/of monetaire aansporingen 
te pogen uit de recessie te geraken, zoals 
de meeste regeringen dat in 2009 al deden, 
worden deze regeringen er nu toe ge-
dwongen om het tegenovergestelde te doen 
ten koste van enorme sociale offers, […] 

terwijl de banken door de belastingbeta-
lers worden vlotgetrokken.”13

Men kan het beter maar meteen zeggen: 
men zal de diepe crisis die de euro door-
maakt, proberen op te lossen zonder naar 
de fundamentele voorwaarden van de Eu-
ropese monetaire politiek te kijken. De eu-
rozone was vanaf het begin geen optimale 
monetaire zone. Het optimum van een 
monetaire zone wordt bepaald door de mo-
biliteit van kapitaal en arbeid als producti-
efactoren. Wat gebeurt er met deze mobi-
liteit binnen een monetaire unie tussen land 
A en land B, mocht één van beide landen 
door een schok diepgaand worden getrof-
fen? ‘Mochten de productiefactoren zich 
niet verplaatsen, dan zal land A een daling 
van de productie meemaken die dan weer 
een onderbenutting van zijn fabrieken met 
zich mee zal brengen, evenals een stijging 
van de werkloosheid en een verslechtering 

van de lopende betalingsbalans. Land B zal 
daarentegen een overmatige productiestij-
ging […] en een overschot op zijn lopende 
betalingsbalans kennen.’14.

Dit scenario kan men nu in de eurozone 
verifiëren, en wel doordat de natuur van de 
economische politiek van de diverse lid-
staten diepgaande verschilt. Schematisch 
gezien kan men de eurozone beschrijven 
als twee groepen van landen die op zuiver 
economisch niveau niets met elkaar ge-
meen hebben.

‘Van de ene kant de landen van het noor-
den, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, die 
voor een industrieel exportmodel hebben 
gekozen; van de andere kant de landen 
van het zuiden, met Frankrijk, Italië, 
Spanje, enz., en hun consumptiemodel dat 
in Frankrijk door de staatsuitgaven wordt 

Bron:  Eurostat, 2011

Landen/jaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Griekenland -13,5 -12,3 -10,1  -9,0 -10,6 -11,9 -12,8 -10,7  -8,5

Spanje   -2,1   -2,4   -4,0  -5,3  -6,4   -6,7   -5,8   -2,2  -2,2

Frankrijk     1,5     0,9     0,4  -0,6  -1,0   -1,5   -2,1   -1,8  -2,3

Italië     1,0     0,6     0,7  -0,1  -0,8   -0,2   -0,7   -0,4  -1,8

Portugal    -8,3    -6,8   -8,3  -9,4  -8,7   -8,0 -10,1   -7,5  -7,2

Tabel 3: Evolutie van overschotten op de buitenlandse handels- en dienstenbalans van 
de landen van Zuid-Europa (in % vanaf 2002) in lopende prijzen
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bepaald. […] Deze tweedeling werd door 
de crisis van 2008 verergerd.’15

Noord-Zuid solidariteit

De landen van het zuiden van Europa za-
gen tijdens de jaren 2000, na het toetreden 
tot de euro, een voortdurende verslechter-
ing van hun lopende rekeningen tegemoet. 
Trouwens, de lopende verrichtingen op de 
balans berekent men door de resultaten van 
de handelsbalans (balans van de handel in 
fysieke producten), de diensten, de inko-
mens (salarissen, dividenden, interesten) 
en van de transfers (diverse giften en hulp) 
onderling te verrekenen. Via Tabel 3 kan 
men deze hypothese verifiëren. 

Zoals men kan zien, zijn de resultaten van 
de balansen van de Zuid-Europese landen 
(Portugal, Spanje, Griekenland) sinds de 
invoering van de euro over het algemeen 
verslechterd. Men kan ook zien dat vooral 
deze landen erg onder druk van de tegen-
woordige financiële spelers hun tekorten na 
2008 hebben zien dalen. Dat zou hoofdza-
kelijk door de bezuinigingspolitiek komen 
die de vraag aan banden heeft gelegd. In het 
geval van Frankrijk en Italië is de evolutie 
nog frappanter, daar deze twee landen bij 
de invoering van de euro nog overschot-
ten kenden. Dat is sinds 2005 niet meer het 

Bron: Universiteit van Sherbrooke, URL: http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/GRC/fr/FR.INR.RINR.html (2005)

Grafiek 1: De reële interestvoeten in Griekenland (1961-2006)

geval. Men kan zien dat Griekenland een 
beetje een uitzondering in de overzichtsta-
bel is, en wel in die mate dat het tekort op 
de handelsbalans vanaf 2005 alleen maar 
verder is toegenomen. Tot dan toe was het 
tekort eerder afgenomen, ook al was het 
dan nog het grootste van de landen van 
Zuid-Europa. In 2008 bevond het tekort 
zich weer op het niveau van het begin van 
de jaren 2000.

Het jaar 2008 zal een keerpunt voor 
deze landen zijn. De socialisatie van de 
bankverliezen zal vanaf dat jaar de open-
bare financiën van de ontwikkelde wereld 
ernstig verstoren. De herkapitalisatie van 
de banken en de stimuleringsmaatregelen 
van de economieën hebben de financie-
ringstekorten van de meeste ontwikkelde 
landen van de G20 opgehoopt waardoor  
hun staatsschuld van 78,8 procent van hun 
BBP in 2007 tot 119,7 procent in 2014 
zal zijn gestegen. Intussen zullen de op-
komende leden van de G20 het gewicht 
van hun schuld lichtjes laten dalen (37,5 
procent van het BBP en vervolgens 36,4 
procent in 2014). De staatsschuld van de 
Verenigde Staten zal boven 112 procent 
van het BBP in 2014 stijgen en zal zich 
pas vanaf 2019 beginnen te stabiliseren.16

Mochten de Westerse landen de keuze 
maken om de schulden van de insolvabele 
banken over te nemen, dit uit onmogelijk-
heid om hun beleid over schulden maken 
te herzien, dan bestaat een grote kans dat 
hun staatsschuld voorwerp van een groot 
wantrouwen van de zijde van het finan-
ciële kapitaal wordt. Robert B. Zoellick, 
de president van de Wereldbank, heeft 
dat trouwens in 2010 aangekondigd: “de 
oplossingen van 2008-09 zouden de basis 
van de aanstaande troebelen in het jaar 
2010 kunnen vormen”.

Deze ommekeer in het vertrouwen van 
de Westerse openbare financiën heeft de 
landen van het zuiden van Europa op bij-
zondere wijze getroffen. In de jaren 2000, 
toen de openbare financiën van de West-
erse landen door de financiële instellingen 
nog niet wantrouwig onder de loep werden 
genomen, werden de mogelijkheden om 
zich in schulden te steken vergemakke-
lijkt. In het zuiden van het oude conti-
nent gebeurde dat door aan te sluiten bij 
de monetaire unie die – de strijd tegen de 
inflatie verplichtte dat – het pari van een 
sterke munt opleverde.

Het aanvaarden van de euro heeft Spanje, 
Italië en Griekenland toegestaan om zich 
tegen een betere rente in de schulden te 
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Landen/jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008  2009 2010

Griekenland 23,35 26,96 30,12 34,86 41,80 46,75 51,93  55,29  57,25 64,95

Spanje 55,49 59,06 64,41 70,42 77,65 84,89 87,66  88,06  89,88 90,13

Frankrijk 48,55 47,60 49,94 52,65 56,83 60,21 62,68  64,13  69,01 -

Italië 27,97 32,25 34,77 37,16 40,37 42,92 45,10  45,59  48,66 -

Portugal 76,38 77,84 82,37 86,66 90,94 95,60 99,65 101,69 106,24 105,31

Tabel 4: De schulden van de gezinnen in % van het BBP (Portugal, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië) sinds 2001

Bron: Eurostat, 2011

Tabel 5: De schulden van de overheden in % van het BBP (Portugal, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië)

Landen/jaar   2001  2002  2003  2004  2005 2006  2007  2008  2009 2010

Griekenland 118,08 117,56 112,32 114,78 112,36 115,62 112,89 116,11 131,55 122,51

Spanje  61,08  60,33  55,35  53,36  50,71  46,20  42,28  47,58  62,47  66,36

Frankrijk  64,27  67,34  71,47  73,80  75,61  70,94  70,00  75,793  87,14 -

Italië 120,80 119,35 116,91 117,17 119,90 117,34 112,65 115,11 127,66 -

Portugal  61,68  65,04  66,76  69,29  72,84  77,61  75,42   80,58  93,13  96,67

Bron: Eurostat, 2011

Tabel 6: De schuld van de overheden in % van het BBP (Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Finland sinds 2001 

Landen/jaar  2001  2002  2003  2004  2005  2006 2007  2008  2009  2010

Duitsland 60,67 63,04 66,23 69,30 71,81 70,00 66,02 69,90 77,04 -

Oostenrijk 77,24 79,33 77,83 77,51 78,22 74,13 70,56 73,93 81,87 -

Finland 60,19 57,48 59,13 57,62 54,01 50,31 46,04 45,06 56,17 61,95

Nederland 63,45 65,17 67,03 66,95 65,84 58,96 56,36 71,23 75,97 -

Bron: Eurostat, 2011
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Besluit

Met de financiële crisis van 2008 zijn deze 
deugdzame landen verplicht geweest om 
zich in de schulden te steken ten einde al-
dus aan de insolvabiliteit van hun banken 
het hoofd te kunnen bieden.  De totale 
kredietvraag in de eurozone is dus toege-
nomen en de financiële spelers zijn zich 
bijzonder wantrouwig gaan opstellen ten 
aanzien van de landen uit het zuiden, dit 
gezien hun chronisch deficit op de balansen 
van de lopende rekeningen. 

Zoals we al hebben gezien is de kwestie 
van de Griekse schuld nog hangende. Op 
termijn riskeert dit dossier de contradicties 
tussen het noorden en het zuiden van het 
continent nog aan te scherpen. Na de top 
van 21 juli blijft de eurozone dus onder 
hoogspanning staan. De eenheidsmunt zal 
dit wellicht niet overleven.

Vertaling: André Mommen
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steken. De Europese Commissie stelde het 
in 2010 niet anders in het dagblad La Libre 
Belgique: ‘Indien er de euro niet was ge-
weest, dan zouden bepaalde economieën, 
in het bijzonder die van Zuid-Europa, de 
hoogste prijs hebben moeten betalen [voor 
hun staatsschuld – noot van XD].’17

Deze versie wordt door de feiten bevestigd. 
Laten we het voorbeeld van Griekenland 
nemen (zie grafiek 1).

Men ziet dat in 1995 Griekenland een reëel 
rentepercentage op zijn schuld betaalde dat 
de 12 procent benaderde. Na het aanslui-
ten bij de euro is dat reëel rentepercentage 
sterk gedaald (8,627 procent in 2000 en 
daarna 2,756 procent in 2003). Het was ge-
zien deze voorwaarden volkomen logisch 
dat de gezinnen en de Staat zich nog meer 
in de schulden zouden steken. In die tijd 
was er niemand in Duitsland die hiertegen 
bezwaren opperde. Gezien de politiek van 
een sterke euro werden de industrieën van 
de landen in het zuiden steeds minder com-
petitief. De consumptieboom heeft er ten 
slotte het ontstaan van nieuwe marktaan-
delen voor de Duitse industrie opgeleverd.

De stijging van de schuld zal alle landen 
van de eurozone met een Latijnse taal en/of 
die aan de Middellandse Zee liggen, treffen 
(zie tabel 4).

Het is Frankrijk dat de schulden van de 
gezinnen het minste heeft zien stijgen. De 
stijging in het geval van Griekenland is in 
het bijzonder spectaculair daar de schulden 
van de gezinnen in één decennium ver-
drievoudigden. In Italië verdubbelde die 
schuld, echter zonder het toppunt van Grie-
kenland, Spanje en Portugal te evenaren. 
Wat de schuldgraad van de gezinnen van 
Spanje en Portugal betreft: die bereikt de 
grens van 100 procent van BBP.

Het zij opgemerkt dat zelfs voordat de fi-
nanciële crisis van 2008 uitbrak, de staats-
schuld van deze groep landen op een con-
stante wijze is toegenomen. De crisis van 
2008 heeft slechts deze toestand doen ver-
ergeren. Deze toestand contrasteert met die 
van de deugdzame landen van het noorden 
van de eurozone (Nederland, Duitsland, 
Oostenrijk, Finland) die vanaf 2005 (2004 
voor Nederland) begonnen zijn om zich in 
de schulden te steken.


