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Een hele reeks vertegenwoordigers van sociale, syndicale en politieke organisaties in Europa willen dat
de Europese Centrale Bank de schulden van eurolanden kwijtscheldt. Zo zou er ﬁnanciële ruimte komen
voor overheidsuitgaven in de gezondheidszorg, voor sociale solidariteit, strijd tegen de ecologische
crisis en de klimaatopwarming.
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Waarom de schuld van de eurolanden aan de ECB
moet worden kwijtgescholden

Sinds de corona-pandemie Europa aandeed, is de overheidsschuld in de eurozone met
gemiddeld 20% gestegen.
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De reden voor die stijging is eenvoudig: in plaats van de rijkste 1% en de grote bedrijven te
belasten, zoals CADTM en anderen hadden geëist, gaven de regeringen er de voorkeur aan te
lenen, wat resulteerde in meer onrechtmatige schuld.
In de afgelopen 40 jaar van zegevierend neoliberalisme heeft elke nieuwe crisis de kloof
tussen de werkende bevolking en rijke vermogenbezitters verdiept, en de last van de
staatsschuld vergroot doorheen het nooit aﬂatende proces van kapitaalaccumulatie. Het is
niet juist te beweren dat de corona-pandemie alle sociale klassen in gelijke mate treft. Grote
bedrijven zoals de GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) hebben enorme
winsten gehaald dankzij de lockdown; hetzelfde geldt voor grote farmaceutische bedrijven
zoals Pﬁzer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevax en Merck door de verkoop
van vaccins en behandelingen tegen exorbitante prijzen (zie
https://www.cadtm.org/Coronavirus-Global-Collective-Commons-vs-Big-Pharma). Ook grote
banken en beleggingsfondsen hebben geproﬁteerd van overheidssubsidies, net als grote
bedrijven in de sector van fossiele brandstoﬀen zoals olie en gas.
De weigering om een Covid-belasting te heﬀen op de rijksten en op grote ondernemingen
heeft niet alleen de ongelijkheid vergroot, maar ook geleid tot een sterke stijging van de
schuld, zoals we duidelijk zien in Europa. De totale overheidsschuld in de eurozone bedraagt
nu 12.000 miljard euro; van begin 2020 tot juli 2021 steeg de gemiddelde schuld er van 86%
van het bbp tot 100%, maar bij sommige landen ligt dit veel hoger. In België en Frankrijk
loopt de overheidsschuld op tot bijna 120%, in Spanje tot 125%, Portugal 140%, Italië 160%.
De Griekse overheidsschuld bedraagt nu 210% van het bbp, terwijl deze op het dieptepunt
van de schuldencrisis 180% bedroeg en de Trojka beweerde dat die zou afnemen.
De Europese Centrale Bank (ECB) bezit een aanzienlijk deel van de overheidsschuld in de
eurozone. Momenteel gaat het over meer dan 3 900 miljard euro aan overheidspapier, wat
neerkomt op ruim 30% van het totaal dat, zoals gezegd, 12 000 miljard euro bedraagt. De
cijfers voor elk land zijn beschikbaar op de website van de ECB. De Centrale Bank koopt
staatsobligaties van eurolanden op via twee programma’s: het pandemic emergency
purchase programme (PEPP) en het public sector purchase programme (PSPP).
Enkele voorbeelden: De ECB bezit ongeveer 140 miljard euro van de Belgische schuld, 730
miljard van de Franse, 360 miljard van de Spaanse en 675 miljard euro van de Italiaanse
schuld.
De ECB heeft deze waardepapieren gekocht van particuliere banken van wie de eurolanden
geleend hadden, aangezien de ECB zelf geen leningen verstrekt aan de eurolanden.
Anderzijds betalen deze landen de ECB terug voor de eﬀecten die de ECB aanhoudt.
Sinds 2020 hebben veel economen en sociale bewegingen de kwijtschelding van de schulden
aan de ECB geëist, zie de oproep “Annuleer de staatsschuld in handen van de ECB en we
nemen ons lot terug zelf ter hand”, ondertekend door meer dan 150 economen en
gepubliceerd in verschillende media in februari 2021.De directie van de ECB en de Europese
regeringen hebben dit voorstel verworpen omdat ze een verhoging van de staatsschuld
verkiezen.
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Nochtans kan de ECB de schulden van de eurolanden kwijtschelden. Het is niet meer dan een
boekhoudkundige operatie die geen problemen oplevert; een centrale bank kan immers niet
failliet gaan.
Het zal niet lang meer duren eer de Europese regeringen en instellingen met een ander
verhaal komen. Ze hebben eerst gezegd dat de staten hun schulden mogen opvoeren, maar
het zal weldra zijn dat er moet worden bezuinigd, dat de overheidsinvesteringen moeten
worden teruggeschroefd, dat er nieuwe structurele maatregelen moeten worden genomen op
het gebied van pensioenen en sociale zekerheid. De regels inzake begrotingstekorten werden
wel tijdelijk opgeschort maar in geen geval opgeheven, en ze zullen opnieuw worden
ingevoerd. Met andere woorden, de bezuinigingspolitiek komt terug, conform de Europese
Verdragen.
Sommigen zullen misschien opwerpen dat schuldkwijtschelding echt iets uitzonderlijks is, dat
alleen in bijzondere omstandigheden wordt toegepast. Daarop zeggen wij dat er in deze
lange pandemieperiode rechten en vrijheden opzijgezet werden, als een uitzonderlijke
noodmaatregel, omwille van de bestrijding van het virus. Maar de kwijtschelding van de
openbare schuld in het bezit van de ECB is evengoed een noodmaatregel in het belang van
de openbare gezondheid. Kwijtschelding zou de openbare schuld in de eurozone met
ongeveer 30% verminderen. De terugbetaling zou minder prangend worden, waardoor
overheden meer zouden kunnen uitgeven aan gezondheidszorg, sociale solidariteit, strijd
tegen de ecologische crisis en de klimaatopwarming. Het is hoog tijd dat het collectieve
belang van de volkeren van Europa de overhand krijgt op de tirannie van de ﬁnanciële
markten.
Tijdens deze lange pandemieperiode hebben we gemerkt hoe rechten en vrijheden met
voeten werden getreden in naam van de strijd tegen het virus. Eigenlijk moet de
kwijtschelding van de staatsschuld in handen van de ECB als noodmaatregel worden gezien
om de volksgezondheid veilig te stellen. De kwijtschelding zou de schuld van de landen van
de eurozone met ongeveer 30% verminderen. De schuldaﬂossing zou minder nijpend zijn,
zodat overheden hun uitgaven kunnen verhogen op het gebied van gezondheidszorg, sociale
solidariteit, strijd tegen de ecologische crisis en klimaatverandering. Het is hoog tijd dat het
collectieve belang van de volkeren van Europa de overhand krijgt op de tirannie van de
ﬁnanciële markten.
Een bijkomend voordeel van de kwijtschelding van de schulden aan de ECB zou zijn dat de
Centrale Bank niet langer een instrument in handen zou houden waarmee ze regeringen kan
chanteren om haar neoliberale agenda door te drukken. Zolang de ECB schuldeiser van de
eurolanden is, kan zij immers op elk moment ermee dreigen hun schulden niet meer op te
kopen, of ze te weigeren als onderpand, als deze landen zich niet schikken in de neoliberale
doxa. Het gevolg is dan dat de kosten van nieuwe leningen gaan stijgen. Dat is precies wat er
in 2015 in Griekenland gebeurde, en wat de ECB in het voorjaar van 2019 met Italië dreigde
te doen.
Dit instrument wegnemen zou een overwinning zijn!
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Wat als de schuldkwijtschelding vanwege de ECB niet doorgaat? We mogen niet vergeten dat
een regering van het volk de terugbetaling van schulden aan de ECB eenzijdig kan
stopzetten, waardoor de bank gedwongen zal worden te onderhandelen en concessies te
doen. Dit zou andere regeringen ertoe kunnen aanzetten dit voorbeeld te volgen. Daarom is
de betrokkenheid van de burgers van essentieel belang: hun blijvende steun aan een
volksbeweging die een audit van alle schulden eist als sleutelinstrument om vast te stellen of
die schulden onrechtmatig, illegaal, verfoeilijk en/of onhoudbaar zijn en moeten worden
kwijtgescholden. Dit blijft ook vandaag een strategische optie.
Aan degenen die zeggen dat de ﬁnanciële markten en de verschillende particuliere
schuldeisers in geval van kwijtschelding hogere rentevoeten zouden eisen bij het toekennen
van overheidsleningen zeggen wij dat hun bewering ongegrond is. Alle regeringen die
hebben geproﬁteerd van een aanzienlijke vermindering van hun schuld hadden toegang tot
minder dure leningen dan vóór de kwijtschelding. Schuldeisers zijn immers van oordeel dat
een land met een lage schuldenlast meer kredietwaardig is.
Uiteraard is schuldkwijtschelding niet de ultieme oplossing, en er zijn andere maatregelen
nodig: hogere belastingen op de rijkste 1% en op grote ondernemingen, zoals we vanaf het
begin van de pandemie hebben geëist; bestrijding van belastingontduiking met hoge boetes
voor de ontduikers, opschorting van de bankvergunning voor banken die als tussenpersoon
voor belastingontwijking fungeren, afschaﬃng van Europese belastingparadijzen,
overheidseigendom van belangrijke sectoren van de economie,… Hogere belastingen op de
rijken moeten worden gecombineerd met een verlaging van de belastingen op de
meerderheid van de bevolking, zoals een verlaging van de btw op basisgoederen en
diensten, o.a. voor energie. Anderzijds moeten de belastingen op luxegoederen worden
verhoogd.
De huidige sociale crisis aanpakken betekent ontegensprekelijk de bestrijding van de
ongelijkheid. We moeten de strijd aanbinden met veelzijdige, onderling samenhangende en
toenemende ongelijkheden, en optreden tegen hun oorzaken zoals oneerlijk belastingbeleid,
bezuinigingsmaatregelen en de macht van grote ondernemingen. Kortom, we moeten ons
richten op de herverdeling van rijkdom en hulpbronnen als het belangrijkste punt van een
eco-socialistisch programma. Omdat onze levens meer waard zijn dan hun winsten moeten
we ons uit het keurslijf van de schuld bevrijden.
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