
Allerlei steunpakketten en andere maatregelen zijn 

ingezet om de staatsschuldencrisis en eurocrisis te 

bestrijden. De vrije markt, de ultieme scheidsrechter, 

velt haar oordeel: het is niet voldoende. Waarom werken 

de huidige maatregelen niet? De schuld ten opzichte 

van de economie is te groot: de uitgaven aan schulden 

groeien harder dan de inkomsten uit belastingen. Heffen 

van meer belastingen (inkomsten om rente op schulden 

te betalen) en verlagen van ambtenarensalarissen ver-

kleinen de economie. De economie kon de schuld al niet 

betalen, maar de economie wordt nog kleiner terwijl de 

schuld  even groot blijft; het probleem wordt zelfs nog 

groter. Tijdig herstructureren van schulden (afboeken) 

tot op terugbetaalcapaciteit is onvermijdelijk om een 

grotere crisis te voorkomen.

De Krekel en de mier?

De schuldenlast van verschillende landen is langjarig opge-

lopen. Dit zegt iets over de landen die deze schuld hebben 

opgestapeld als rupsje nooit genoeg. Het zegt ook iets over 

degenen die deze schuld hebben gefinancierd, als eenzelfde 

rupsje nooit genoeg. Schuldenaar en schuldeiser realiseren 

zich inmiddels dat het probleem niet eindeloos doorgerold 

StaatSSchulden afboeken 
tot op terugbetaalcapaciteit 
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Waarom de huidige Euro niet werkt,  
maar gered kan worden 

kan worden. De burger kijkt lijdzaam toe hoe schuldenaren, 

schuldeisers en politici/bestuurders een oplossing zoeken 

voor de problemen, maar begint nattigheid te voelen, want 

wie gaan de rekening betalen en wanneer wordt de pijn 

genomen?

De Krekel en de Mier?

De krekel sjirpte dag en nacht, zo lang het zomer was,

Wijl buurvrouw mier bedrijvig op en neer kroop door ‘t gras

“Ik vrolijk je wat op,” zei hij. “Kom, luister naar mijn lied.”

Zij schudde nijdig met haar kop: “Een mier die luiert niet!”

Toen na een tijd de vrieswind kwam, hield onze krekel op.

Geen larfje of geen sprietje meer: droef schudde hij zijn kop.

Doorkoud en hongerig kroop hij naar ‘t warme mierennest.

“Ach, juffrouw mier, geef alsjeblieft wat eten voor de rest

van deze barre winter. Ik betaal met rente terug,

nog vóór augustus, krekelwoord en zweren doe ‘k niet vlug!”

“Je weet dat ik aan niemand leen,”

Zei buurvrouw mier toen heel gemeen.

“Wat deed je toen de zon nog straalde

En ik mijn voorraad binnenhaalde?”

“Ik zong voor jou,” zei zacht de krekel.

“Daaraan heb ik als mier een hekel!

Toen zong je en nu ben je arm.

Dus dans nu maar, dan krijg je ‘t warm!”

Hubert Sturm & René Barendrecht 11 oktober 2011
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Oorzaken begrijpen om oplossingen te vinden

Is de boodschap: wij moeten niet helpen? Is de boodschap: 

wij moeten wel helpen? Of is de boodschap nog anders? Het 

vinden van een antwoord vereist het onderzoeken van de 

oorzaken van het probleem en dat aanpakken. Dat begint bij 

het vaststellen dat de afgelopen jaren een alsmaar groeiende 

schuld is doorgerold. 

Hoe kon de schuld oplopen en de rente laag blijven?

Er is een belangrijke relatie tussen de omvang van de schuld 

en de omvang van de economie, de belastinginkomsten en 

daarmee de terugbetaalcapaciteit. De periferie landen kregen 

leningen om twee redenen. Enerzijds omdat toename van 

handel tussen de oude EU kern en de periferie landen lonkte. 

Anderzijds omdat de periferie landen als onderdeel van de EU 

gezien werden, met een onuitgesproken geur van een bailout 

in geval van problemen. De hoeveelheid schuld die deze peri-

ferie landen konden ophopen en de rente was nooit zo laag 

ten opzichte van de Duitse en Nederlandse rente geworden. 

Staatsschuldpapier IS de euro

Er werd ongelimiteerd geld geleend door het  uitgeven van 

schuldpapier van reserve kwaliteit, de (vermeend) beste 

kwaliteit. Het hart van het financiële bestel bestaat uit dit 

papier. De reserves van elk land worden grotendeels belegd 

in staatsobligaties van andere landen. Wat ‘wij’ onze reserves 

noemen, onze (vermeend) ultiem veilige spaarpot bestaat uit 

de papieren verplichting van periferielanden om dat terug te 

betalen, zonder onderpand. Het is niet zomaar een private 

schuld, waar een geldverstrekker moet bloeden voor het 

uitlenen van geld aan de verkeerde persoon voor zijn eigen 

risico (maar vaak wel met onderpand). Staatschuldpapier 

maakt onderdeel uit van de publieke geldhoeveelheid. Als aan 

de waarde van dit papier of het vermogen om de rente over 

deze schuld terug te betalen getwijfeld wordt, is er een majeur 

probleem, het is de euro zelf die op het spel staat.

Negatieve spiraal

Een schuld wordt alleen terugbetaald of doorgerold zolang 

de verdien/terugbetaalcapaciteit groot genoeg is. De schuld 

groeit langzaam maar beslist harder dan de economie totdat 

het keerpunt in vertrouwen wordt bereikt. De positieve spi-

raal is inmiddels omgedraaid in een negatieve spiraal:

 • Staatsschuld wordt groter dan de omvang van de economie

 • Rente stijgt (snel) wegens risico op discount/default

 • Omvang rentelasten stijgen in verhouding 

tot belastinginkomsten

 • Geen mogelijkheid om de schuld te ontwaarden door 

devaluatie van de lokale munt (bestaat niet meer)

 • Geen mogelijkheid om de export aan te 

jagen door devaluatie van de lokale munt 

(goedkoper maken van arbeid)

 • Verhogen belastingen (voor rentelasten) 

en verlagen lokale overheidsbestedingen 

veroorzaken deflatie in de lokale economie

 • Economie gaat in recessie, terugbetaalcapaciteit 

vermindert nog verder

 • Financiering van publieke schulden put bronnen 

voor private schulden/investeringen uit

 • Publieke economie groeit ten opzichte van private 

economie en holt de verdiencapaciteit verder uit 

 • Kapitaalvlucht uit lokale banken wegens 

bankroet risico en devaluatie risico bij 

mogelijke herintroductie lokale valuta

 • Lenen door lokale banken komt onder druk met 

deflatoire werking naar de lokale economie

 • Recessie spiraal houdt aan met desastreuze gevolgen

Landen geven vrijelijk schuld uit die telt als 

reservekwaliteit

Hoe wordt staatsschuld eigenlijk uitgegeven? En welke 

rol vervult dit papier eigenlijk?

Er was al een langjarige ontwikkeling aan de gang van een 

groeiende staatsschuld met een lage rente. De crisis ingrepen 

van de afgelopen jaren hebben er aanvullend toe geleid dat 

de publieke schuld nog verder is toegenomen, en gedeeltelijk 

ook private schulden zijn omgezet naar publieke schulden. 

De publieke staatsschuld van Europese landen is van zogehe-

ten reserve kwaliteit, de hoogste kwaliteit schuldpapier. Bijv. 

de reserves van Nederland worden belegd in staatsobligaties 

van andere landen wereldwijd en de winst (of verlies) die 

met deze reserves (beleggingen) wordt behaald komt ten 

goede aan (of ten laste van) Nederland. Alle landen hebben 

per definitie een wederkerige relatie bij het aanhouden van 

deze reserves.

Al deze reserves tellen mee in de publieke geldhoeveelheid 

in Europa. De geldhoeveelheid is een van de drivers voor 

inflatie. Overigens niet de enige driver, ook de omloopsnel-

heid van geld. Aangezien de reserves meetellen in de geld-

hoeveelheid van het euro bestel was en is het dus mogelijk in 

de afgelopen jaren voor landen om eigenlijk steeds zelf geld 

te drukken (maar dan tegen een rentevergoeding). Er zijn 

natuurlijk afspraken gemaakt bij de start over tekorten en het 

uitgeven van schuld om deze tekorten te overbruggen, maar 

als puntje bij paaltje komt, is het daar helaas niet zo nauw 



Staatsschulden afboeken tot op terugbetaalcapaciteit is onvermijdelijk | 3

mee genomen. De landen rollen een probleem naar achteren 

door het uitgeven van meer schuld om blijvende en verder 

oplopende tekorten te overbruggen. Als elk land dit op eigen 

houtje doet, ontstaat er onbalans in de geldhoeveelheid van 

heel Europa en groeit de schuldenlast ten opzichte van de 

economie. Alsof jan en alleman hun eigen thuisprinter had-

den staan om geld te drukken. Het oplopen van de publieke 

schuld kan lang goed gaan, totdat het vertrouwen een deuk 

oploopt. De aders van het financiële bestel zitten vol met 

deze ‘reserves’ en een vertrouwensbreuk is dan ook funest.

Klinkt als rommel hypotheek producten

De parallel valt enigszins te trekken met de rommel hypo-

theek producten. Dit rommelpapier werd triple A gewaar-

deerd, het kon als onderpand gebruikt worden in het gehele 

financiële systeem, met allerlei leningen over en weer. Nie-

mand weet wie precies welke posities heeft, niemand durft 

elkaar meer te vertrouwen en het interbancaire verkeer kwam 

tot stilstand, een hartstilstand. Een tegenreactie is het nemen 

van een hedge. Een hedge klinkt leuk maar betekent alleen 

een risicodekking tot de tegenpartij omvalt. Gelukkig is ook 

daar weer een hedge op mogelijk door een credit default swap 

(keert uit als een tegenpartij omvalt, een soort overlijdensri-

sicoverzekering), maar ook die wordt alleen uitgekeerd als de 

betreffende verkopende partij van de swap nog bestaat. Dit 

is systeem risico in optima forma. De rommelhypotheken 

moesten dus uit het systeem gehaald worden, dan wel op 

andere wijze geneutraliseerd. De credit default swaps van AIG 

moesten volledig uitbetaald worden door de Amerikaanse 

autoriteiten om een kettingreactie te dempen. Als deze ‘triple 

A’ hypotheek producten (deze waardering bleek te hoog) al 

een probleem veroorzaakten, dan is de vraag hoe groot het 

huidige probleem met staatsobligaties van reserve kwaliteit is 

of wordt.

Boter op het hoofd

Een veel over het hoofd gezien punt is dat de schuldena-

ren weliswaar hun schulden lieten oplopen, maar dat er 

ook geldverstrekkers moeten zijn die dit mogelijk maakten. 

Sterkere landen en banken uit deze landen als Nederland, 

Duitsland en Frankrijk hebben in de goede tijd geprofiteerd 

van enorme exporten naar de periferielanden. Deze motor 

blijft lopen zolang er geld is om voor de goederen te betalen. 

De export naar deze landen nam de vorm van een structureel 

handelsoverschot naar deze landen (door hen meer import 

dan export). Voor de periferie landen betekende dat een 

structureel handelstekort, met een structurele uitstroom van 

geld. Dat gaat door tot het geld op is. Tenzij er nieuw geld 

aangevoerd wordt. De andere kant van de betaalde munt 

voor de goederen is derhalve het verstrekken van nieuw geld 

via leningen aan de periferie landen om de carrousel gaande 

te houden. Dit leidt dus tot een alsmaar doorgroeiende 

onbalans in de schuldpositie. Het is zo dat wij een gewel-

dige groei van de welvaart hebben gehad via de export naar 

deze landen. Maar de andere kant van dit verhaal is dat dit 

gefinancierd is met ‘ons’ eigen geld. Wij hebben helaas boter 

op het hoofd als wij denken dat deze structurele onbalans in 

de handelspositie oneindig kan voortduren, het moet immers 

gefinancierd worden en dat betekent een groeiende schuldpo-

sitie waar steeds hogere rentelasten op noodzakelijk zijn. De 

schuld gaat hierdoor op termijn steeds harder groeien dan de 

economie. 

Doorrollen kan niet meer door twijfel over schuld

Zodra twijfel ontstaat over de mate waarin de rente over 

deze staatsschulden kan worden betaald dan wel de schulden 

kunnen worden afgelost, is er een probleem. Private partijen 

incl. banken en institutionele partijen zullen altijd acteren 

uit zelfbehoud: verkopen van dat schuldpapier, niet bijkopen. 

Dit betekent dus ook dat doorrollen van de bestaande staats-

schuld alleen tegen een hogere rente vergoeding kan plaats-

vinden. Het gaat hierbij nog niet eens om aflossen, historisch 

gezien wordt er eigenlijk nooit afgelost, maar doorgerold, en 

in een slechter geval geherstructureerd. Alleen al het doorrol-

len is inmiddels een probleem geworden.

Te hoge staatsschulden veroorzaken 

deflationaire spiraal

Het verandert langzamerhand in een onhoudbaar probleem 

als de staatsschuld groter wordt dan de jaarlijkse economie. 

Een gesimplificeerd rekenvoorbeeld: jaarlijkse economie is 

nominaal 100 en groeit met bijv. 2% per jaar, dan groeien 

bij gelijke omstandigheden ook de belastinginkomsten  met 

een zelfde percentage. Stel dat de gemiddelde rente op de 

staatsschuld ook 2% is en de totale staatsschuld gelijk aan de 

jaarlijkse economie, dan wordt er effectief niets afgelost op 

de staatsschuld maar alleen doorgerold. Als de staatsschuld 

harder groeit dan de jaarlijkse economie, dan moet er in rela-

tief opzicht meer aan rente betaald gaan worden, een groter 

aandeel uit de belastinginkomsten. Het gaat pas echt snel 

verkeerd als geldverstrekkers dit ook zien, en het toenemende 

risico op hun aandeel uit de toekomstige belastinginkomsten 

vertalen naar een nog hogere gevraagde rentevergoeding. Als 

de rente over de staatsschuld substantieel hoger wordt dan de 

groei van de economie (bijv. 6%, vergelijk dit met het thans 

extreem hoge percentage in Griekenland) dan betekent dat er 
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ofwel substantieel meer belastingen moeten worden geheven, 

dan wel de overheidsuitgaven aan andere zaken dan rente 

betalingen extreem omlaag moeten. Beide ingrepen veroor-

zaken derhalve defl atie (recessie) in de lokale economie. Er 

vloeien immers minder belastinginkomsten terug in de lokale 

economie in de zin van reguliere uitgaven van de overheid. Te 

meer omdat een fors deel van de rentebetalingen aan buiten-

landse obligatie bezitters plaatsvindt, waarbij de betaalde rente 

het land verlaat; defl ationair voor de lokale economie want 

de rente-inkomsten worden niet lokaal besteed. Voor zover de 

betaalde rente terugvloeit naar nieuw uit te geven staatsobli-

gaties gaat dat tegen een fors hogere rente (de onbalans wordt 

nog groter). De overheid moet relatief gezien steeds meer 

geld aanwenden voor rentebetalingen. Ofwel de overheid gaat 

dieper in de schulden, dan wel de overheid knijpt de lokale 

economie af. De fi nanciering van de publieke schuld con-

curreert met gelden die aangetrokken moeten worden voor 

private investeringen. De publieke staatsschuld groeit relatief 

ten opzichte van de jaarlijkse economie, en de publieke schuld 

groeit ten koste van de private economie. Dit terwijl de pri-

vate economie de werkelijke motor van de verdiencapaciteit 

in een land is. Het netto effect is een krimpende economie in 

dat betreffende land, met nog minder belastinginkomsten! 

Deze defl ationaire spiraal voor de lokale economie van dat 

betreffende land gaat zonder ingrijpende maatregelen door tot 

een default op de schuld, of eerst revolutie en daarna default. 

Geprojecteerde rentelast ten opzichte van BNP (%)

 

Bron: OECD, BIS (2010).

Devaluatie WAS het tovermiddel

Een maatregel was het devalueren van de lokale munt. Door 

devaluatie worden arbeid en goederen goedkoper. En wat 

goedkoop wordt, leidt tot aantrekkende export, en het trekt 

ook nieuw kapitaal aan; de kapitaalstromen keren weer 

om als een pendulum en stromen het land weer binnen. 

De import valt tijdelijk terug omdat die minder betaalbaar 

wordt (munt is minder waard dus de koopkracht voor import 

neemt af) en het zoeken naar lokale vervangende producten 

veroorzaakt ook extra dynamiek en groei op de binnen-

landse markt (door het zoeken naar lokale alternatieven). 

Voor zover hun schuld ook was uitgedrukt in dezelfde munt, 

betalen ze hun schuld terug met minder waard geworden 

geld. Een driedubbel positief effect voor het betrokken land. 

Sinds de komst van de euro hebben deze landen echter 

niet meer de mogelijkheid om hun munt te devalueren. De 

kapitaalstroom terug naar deze landen komt derhalve niet 

door devaluatie weer op gang. Ook is het aldus niet moge-

lijk de schuldenberg leeg te laten lopen (dit laatste is een 

essentieel omdat de schuldberg in balans gebracht wordt met 

de tijdelijke krimpende economie na devaluatie). Normaal 

is ook dat de lokale munt eerst zakt in deze tijden omdat 

het vertrouwen afneemt in die lokale economie (en aldus 

kapitaal vlucht uit het land), maar op een gegeven moment 

stabiliseert de munt en keert dit proces weer om. Immers als 

de arbeid en producten weer goedkoop genoeg zijn dan trekt 

de export weer aan, en de investeringen nemen weer toe. De 

munt kent de nodige volatiliteit in die zin. Dat valuta risico 

was altijd voor de staatsobligatiehouders (niet voor de staat). 

Nu de lokale valuta in offi ciële zin niet meer bestaat, is het 

risico eigenlijk doorvertaald naar de staatsobligatie zelf. Het 

interessante en gevaarlijke is dan ook dat staatsobligaties 
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net zo volatiel worden als de vroegere lokale munt. Met als 

nadeel voor de lokale staat dat de rente omhoog spuit. De 

deflatie voor de lokale economie blijft doorgaan, steeds meer 

belastinggeld moet worden aangewend voor rentebetalingen 

die het land uitstromen. Het eindpunt is dat de rentebe-

talingen groter worden dan de totale belastinginkomsten. 

‘Default’ volgt. Voor zover deze landen weliswaar hun munt 

niet kunnen devalueren, maar wel hun lonen substantieel 

verlagen, dan zijn zij inderdaad bezig met een gedeeltelijk 

zinvolle hervorming (arbeid wordt goedkoper). Maar primair 

gaat het dan om ambtenaren salarissen en pensioengerech-

tigden, niet verlaging van de salarissen van de private sector, 

waarbij juist de private sector alleen met lagere arbeidskosten 

meer kan exporteren. Verder blijven de schulden op het oude 

nivo (de schuld wordt niet terugbetaald met gedevalueerd 

geld). De oude omvang van de economie kon de oude schuld 

niet terugbetalen, omdat de publieke schuldpositie te groot 

was. Hier gebeurt niets aan, de omvang van de economie 

neemt zelfs af als de lonen worden teruggebracht, en deze 

gedeeltelijke maatregel (lonen omlaag, maar schulden gelijk) 

resulteert relatief gezien in een nog groter schuldprobleem. 

Dit blijft derhalve een ongekende deflatie ontketenen (de 

rentedruk wordt nog groter). Het probleem is en blijft de 

schuldpositie.

Eigen schuld dikke bult

De welvaart in de sterke landen door groei van de handel 

hebben wij zelf gefinancierd door geld aan de periferie landen 

te lenen om de export door te laten gaan. We hebben een 

vermeend perpetuum mobile in gang gezet gedurende het 

afgelopen decennium. Een structureel handelsoverschot naar 

de periferie landen levert gigantische inkomsten en welvaart 

in de sterke landen, maar is vervolgens gecontinueerd door 

het opnieuw uitlenen van deze inkomsten aan de periferie-

landen. Het goede nieuws is dat de handel bleef doorgaan, 

het slechte nieuws is dat de schuldpositie van deze periferie-

landen nog harder begint te stijgen (rente op rente). Deze 

carrousel kan helaas niet oneindig doorgaan.

Staatsschuldenprobleem is een probleem  

voor de banken

De internationale banken hebben een grote positie in 

staatsobligaties. Actueel zijn de enorme koersdalingen bij 

internationale banken. Banken hebben tot op zekere hoogte 

afgeboekt op dit papier. Maar de vrije markt oordeelt dat de 

boekwaarde onhoudbaar is en loopt door koersdalingen in 

aandelen vooruit op het afboeken bij banken (en eventuele 

herkapitalisatie zou leiden tot verdere verwatering van aande-

lenkoersen, helaas eens te meer oorzaak voor verkopen van 

aandelen). Aangezien de banken ook veel van dit schuldpa-

pier hebben, is een volledig default van de landen fnuikend 

voor de banken. Dat kan zelfs leiden tot een vrijwel volledige 

afschrijving, en een afschrijving leidt tot een afboeking op 

het eigen vermogen. Met een eigen vermogen bij de meeste 

banken van tussen 2% en 10% is een kleine afboeking op 

de portefeuille van staatsobligaties voldoende om de banken 

insolvabel te verklaren. Zover banken nog posities hebben 

(niet weggedaan of niet afgeboekt of niet gehedged) dan 

leidt een volledig default tot een volledige herwaardering 

en afschrijving. Immers dan is er geen rentebetaling meer 

die het handhaven van het schuldpapier op de oude waarde 

rechtvaardigt.

Impact op burgers

Burgers in dit staatschuldpapier zien hun belegging implode-

ren. Immers de waarde van het reeds in bezit zijnde schuld-

papier crasht als de rente op nieuw uit te geven obligaties 

stijgt; een nieuwe implosie van hun vermogen na verliezen 

met aandelen. Dan is er nog één spaarpot over, en dat is het 

bancaire spaartegoed (deposito’s), die door een deel van de 

burgers ook aangesproken moet worden om te overleven. 

Een ander deel van de burgers vertrouwt het financiële bestel 

niet meer en onttrekt spaartegoed aan het bankensysteem, 

dan wel moeten sowieso hun bancaire spaartegoed aanspre-

ken om te overleven. Er zijn zelfs bedrijven die geld bij de 

ECB stallen in plaats van bij hun bank. Onzekerheid draagt 

sowieso niet bij aan stabiliteit in het banken systeem. Dit 

allemaal nog los van de bijdrage die de burger levert door alle 

steunpakketten.

Disruptie in interbankair lenen is een probleem 

voor de reële economie

De lastige posities van banken in het staatsschuldpapier leidt 

tot gebrek aan vertrouwen tussen banken. Dit leidt tot het 

verstoord raken van het interbankaire systeem. Dit inter-

bankaire lenen is een essentieel transmissiemechanisme in 

het alloceren van een overschot van geld naar daar waar de 

vraag in de economie is. Banken zijn al voorzichtig met kre-

dietverstrekking, omdat zij hun solvabiliteitsratio’s moeten 

versterken (Basel 2). Als het interbankaire systeem verstoord 

raakt dan verstoort dit de funding van de wereldhandel. Een 

belangrijke driver voor een recessie.

Banken essentieel mechanisme 

tussen sparen en investeren

Disruptie in interbankair lenen kan ook nog erger uitpakken. 
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Als de internationale banken massaal kopje onder gaan, dan 

klapt de geldhoeveelheid in elkaar en verstoort dit volledig 

een essentieel mechanisme van sparen naar investeren, en 

dat zijn dé oorzaken van een depressie. Een wereldwijde 

besmetting is daarbij onvermijdelijk (domino effect). 

Liever geen herhaling van ingrepen in 2008 bij banken

Internationaal ingrijpen is noodzakelijk, maar de vraag 

is of dit op dezelfde wijze als in 2008 moet plaatsvinden. 

De obligatiehouders van banken zijn destijds vrijgesteld in 

tegenstelling tot de aandeelhouders. De overheden (de belas-

tingbetalende burger) hebben de rekening betaald, waarbij 

de obligatiehouders niet hoefden bij te dragen. Het zijn in de 

eerste plaats aandeelhouders en obligatiehouders van banken 

die risicodragend kapitaal hebben verstrekt aan banken. Dat 

is geen free lunch, ook niet voor obligatiehouders. Banken 

hebben op hun beurt daarmee slechte leningen verstrekt. 

Voor de rest van het bedrijfsleven geldt een beproefd proces: 

faillissement, met een bijpassende schuldsanering en een 

overdracht van de assets naar sterkere eigenaren die zorgen 

voor een gezonde bedrijfsvoering. De overheden behoren zich 

wel degelijk te richten op het beschermen van de spaar-

ders en het overeind houden van het financiële bestel. Het 

beschermen van de spaarders is overigens niet het probleem. 

Het gaat er ook om dat juist leningen worden verstrekt 

door gezonde banken aan gekwalificeerde leners. Zolang de 

balansen van mindere banken in problemen blijven verkeren, 

staat kredietgroei vanuit hun kant op de rem. Geld uitstorten 

op dit probleem dempt wel het probleem, maar jaagt nog 

geen gezonde kredietgroei aan. Overigens blijft kredietgroei 

ook onmogelijk zolang particulieren en bedrijven nog bezig 

zijn hun schulden terug te brengen. Het gaat erom dat een 

normaal reinigingsproces juist tot versterking van de gezonde 

banken moet leiden, niet tot meer concurrentie vanuit 

mindere banken waar weinig verandert. Oftewel, het is zaak 

om ook dergelijke ingrepen eens goed her te bezien. Voor de 

goede orde, wij hebben het hier over de internationale aan-

pak van banken die in de problemen komen.

Meer steun en volgen van Japan is onzinnig

Er kan een vergelijking met Japan gemaakt worden. Daar 

is het probleem steeds doorgerold. Meer steun betekent het 

doorrollen van het probleem. Het probleem was nu juist de 

omvang van de schuld ten opzichte van de omvang van de 

economie. Meer schuld als vermeende oplossing voor teveel 

schuld? Het effect is hooguit dat aflopende staatsobligaties 

in handen van banken of pensioenfondsen worden afgelost, 

en nieuwe staatsobligaties daarvoor worden uitgegeven in 

handen van de West Europese overheden en de ECB. Private 

schuld omgeruild voor publieke schuld. Wie betaalt ook 

alweer de publieke schuld? De schuld wordt eerst nog groter, 

eindigend in een grote knal met een volledige default. Meer 

steun betekent het verspillen van alle middelen die er nog 

over zijn op een vergelijkbare wijze als Japan. Overigens heeft 

Japan deze toenemende staatsschuld tot dusverre vrijwel 

volledig uit de eigen spaarquote van de private sector kun-

nen financieren. Private schulden concurreren aldaar met 

publieke schulden om de schaarse middelen (uitholling van 

private economie). Met de vergrijzing in Japan moeten de 

pensionado’s nu hun spaartegoed gaan aanspreken en aldus 

hun staatsobligaties gaan verkopen (in plaats van bijkopen). 

Er gaat zich de komende jaren in Japan nog een drama 

voltrekken. In het westen gaan wij tot dusverre voor dezelfde 

route van het naar achteren rollen van het probleem. In het 

geval van Europa kan dit niet zo lang naar achteren worden 

gerold omdat er zonder onorthodoxe maatregelen al eerder 

een default van landen in Europa plaatsvindt. De huidige 
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steunpakketten kopen weliswaar tijd om deze majeure maat-

regelen door te voeren (o.a. drastisch snijden in de over-

heid en andere economische hervormingen). Maar dit blijft 

eenzijdig en ontoereikend zolang de schuldpositie niet wordt 

verkleind in lijn met de omvang van de nieuwe kleinere eco-

nomie (op alles wordt bezuinigd, behalve op de rentebetalin-

gen aan buitenlandse schuldeisers). We kunnen deze burgers 

niet beroven van hun perspectief om na het lijden een betere 

toekomst te hebben.

Ingrijpen van ECB is niet de juiste weg

De ECB heeft recent aangekondigd om ongelimiteerd geld 

te lenen aan banken om de problemen rond interbankair 

lenen te mitigeren. De ECB kan ook als lender of last resort 

de staatsobligaties van zwakke landen opdweilen om de 

liquiditeit van die landen nog enigszins te borgen en zwakke 

banken overeind te houden. Waarmee de ECB alle risico’s op 

wanbetaling naar zich toetrekt. Het opkopen van het schuld-

papier door de ECB is niet de juiste weg. De ECB was hier 

nimmer voor bedoeld, als zodanig ook wettelijk zo bepaald.

Het probleem is te groot: de hoeveelheid schuld die moeten 

worden doorgerold ten opzichte van de omvang van de eco-

nomie en dit is weer te groot voor de ECB. Het vertrouwen 

in de ECB kan dan onder het nulpunt komen en daarmee 

het vertrouwen in het volledige financiële bestel. De ECB is 

bedoeld voor een tijdelijk liquiditeitsprobleem, maar het gaat 

hier niet alleen om een liquiditeitsprobleem. Het gaat om de 

omvang van de schulden ten opzichte van de omvang van de 

economie en de terugbetaalcapaciteit.

Desintegratie van de euro betekent 

vermoedelijk maximale schade

De weg van landen uit de euro zetten als vermeende oplos-

sing is eveneens geen sinecure. Er is geen juridische basis 

voor, maar een exit formule kan altijd opgesteld worden als 

de nood aan de man is. Even los van de juridische kant is er 

het volgende issue, namelijk als landen er dan toch uitgaan, 

dan zijn deze landen verstandig als ze ook gelijk maar defaul-

ten, en met een schone lei beginnen (vanuit hun perspectief 

dan). Een dergelijk volledig default werkt helaas op dezelfde 

wijze als bovenstaand beschreven door in ons banken systeem 

en onze pensioenen. Het betekent verder het abrupt stilvallen 

van de handel met deze landen (immers import door deze 

landen wordt te duur met hun lagere valuta) en voor een 

handelsland als Nederland is dat een serieus probleem. Het 

klinkt als de vrije markt doet haar werk, maar een aantal lan-

den eruit zetten, betekent een groot risico op maximale verlie-

zen op de obligaties en een acuut handelsissue. Dit scenario 

betekent derhalve een abrupte, harde en rommelige klap.

Herstructurering van schulden is onvermijdelijk

Zeker is dat er een herstructurering van schulden zal gaan 

plaatsvinden. Hetzij door de vrije markt, dan wel door proac-

tief handelen. Een probleem van deze proportie kan niet op 

hoop van zegen naar achteren worden geschoven, en de vrije 

markt zal haar vonnis voltrekken. Beter is pro actief te han-

delen (hoewel dit politiek gezien altijd lastig is). Het is zaak 

de oplossingsrichtingen uiteen te rafelen in verschillende 

varianten. Een euro obligatie is een denkbare optie, maar is 

nog onvoldoende uitgediept en ligt politiek zeer gevoelig. Een 

euro-obligatie om alleen de bestaande schuld te bundelen en 

die te kunnen doorrollen is onvoldoende, het uitgangspunt is 

dat de bestaande schuld omlaag moet (nog los van de manier 

waarop toekomstige nieuwe schuld wordt beteugeld). Een 

uitgangspunt is ook dat er fiscale begrotingsdiscipline naar 

de toekomst toe noodzakelijk is in alle landen. Die discipline 

naar de toekomst toe moet ofwel worden afgedwongen van-

uit een nauwe fiscale unie en met harde hand sancties, dan 

wel worden gehandhaafd door de vrije markt die haar werk 

op een individueel land doet zonder destabilisatie van het 

gehele stelsel. 

Nauwere integratie met sanctionering 

en schuldsanering

Een denkbare optie is de weg van versnelde integratie in 

Europa: “dikke integratie”. We hadden afspraken waarin 

stonden over het maximale begrotingstekort. Hoe komen 

we nu wel tot een begrotingsevenwicht? We hebben dan 

nieuwe afspraken nodig maar nu met sanctionering. Het 

nadeel is dat dit ten koste gaat van de nationale soeverei-

niteit van landen. En hoe houdbaar zijn nieuwe afspraken 

eigenlijk in de praktijk in de toekomst? Een ander belangrijk 

praktisch nadeel op de korte termijn is dat alle landen hier 

mee in moeten stemmen. Er zijn derhalve tig afzonderlijke 

besluiten per land nodig die de haalbaarheid van het geheel 

kunnen blokkeren. Dan nog zijn afspraken over toekomstig 

begrotingsevenwicht onvoldoende. Een groot probleem is en 

blijft de omvang van de huidige schuld ten opzichte van de 

economie van de landen. Er zal derhalve nog steeds schuld-

sanering plaats moeten vinden. Een geschiedenis les is dat 

een dergelijke schuldsanering altijd gekoppeld moet zijn aan 

de verdiencapaciteit van het betreffende land. Wij mogen de 

mensen in deze landen niet hun hoop op een betere toe-

komst ontnemen. Omgekeerd willen wij die rekening niet 

ongelimiteerd betalen, maar het ontnemen van reële hoop 

op een betere toekomst in die landen werkt averechts. De 
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sanering (verlaging van de schuld) zal diep genoeg moeten 

zijn zodat er voldoende perspectief is voor het land om terug 

te keren naar economische groei. Het is dan zaak om door te 

rekenen hoe diep de sanering moet gaan. 

Rol van euro obligaties

Een vraag is of de schuldsanering kan plaatsvinden terwijl 

tegelijkertijd het oude mechanisme van staatsobligaties per 

land uitgeven door kan blijven gaan. Dit mechanisme blijft 

in potentie een destabiliserend effect hebben, tenzij begro-

tingsevenwicht met vertrouwen gehandhaafd kan worden. De 

optie van euro obligaties wordt genoemd om het effect van 

oplopende rentes voor de betrokken landen te dempen. Een 

manier om euro obligaties in te voeren biedt een lagere rente 

voor zwakkere landen. Een euro-obligatie mag echter niet 

slechts tot een reset van de rente op toekomstige staatsschuld 

van de zwakke landen leiden (de lage rente zoals zij tot voor 

kort genoten toen iedereen nog geloofde in het euro sprookje 

en alle rentes dicht bij de Duitse rente zaten) waarna het spel 

als vanouds doorgaat (en dus naar achteren schuiven van 

het probleem). Deze oplossingsrichting omvat op het eerste 

oog alle schulden uit het verleden en die in de toekomst. Dit 

is ingrijpend en roept bij de sterkere landen het beeld op van 

een oplossing van lusten voor de zwakkere landen, en de las-

ten voor de sterkere landen. Te meer omdat dit mechanisme 

wordt toegezegd voor alle toekomstige schuld en maar de 

vraag is wat er terecht komt van de sanctionering. Er is een 

complex budgettair allocatiemechanisme nodig om alles te 

verrekenen in plaats van de vrije markt die haar werk doet. Is 

dit mechanisme dan wel robuust genoeg of een fictie? 

Bestaande versus nieuwe schuld

Er is ook een dunne integratie denkbaar. Het is niet per defi-

nitie noodzakelijk om alles van verleden en toekomst op één 

hoop te gooien en een complex budgettair allocatiemecha-

nisme te bouwen met allerlei boeteclausules en de soeve-

reiniteit van elk land te beperken (en daarmee de politieke 

haalbaarheid nu en toekomstvastheid later te ondergraven). 

Er is een onderscheid mogelijk tussen de schuld tot dusverre 

versus nieuwe schuld in de toekomst. Het is wel mogelijk om 

de oude schuldposities af te waarderen conform de huidige 

marktwaarde en die om te vormen naar één Europese schuld. 

Het beste lijkt dan niet via een fictieve manier de afwaardering 

vast te stellen, maar de vrije markt direct haar oordeel te laten 

vellen (anders wordt dat oordeel toch wel op een afgeleide 

manier geveld). Afwaardering is sowieso een must om ver-

volgens het restant af te kunnen betalen vanuit economische 

groei (zonder afwaardering geen nieuwe economische groei). 

Onder andere de econoom Armstrong heeft over deze optie 

geschreven. Een lastig aandachtspunt is hoe de lasten van deze 

gebundelde schuld verdeeld worden, maar dit kan volledig 

conform de marktwaarde zijn van het deel van ieder land.

Splitsen van huidige schuld

Een denkbare variant is nog de bestaande schuld te splitsen 

in een Europese schuld en een nationaal deel. Dan dus niet 

alleen het bestaande Europees maken en alleen toekomstige 

deel nationaal, maar binnen de bestaande schuld al een 

tweedeling maken.

Apart type schuld per land voor nieuwe schuld

Een belangrijk aandachtspunt blijft of sanctionering vanuit 

politieke of monetaire autoriteiten in de praktijk houdbaar 

blijken rond het te realiseren begrotingsevenwicht. De afgelo-

pen tien jaar is van een evenwicht geen sprake geweest. Naast 

de optie van harde sanctionering op begrotingsevenwicht 

en de aanvullende optie van euro-obligaties op toekomstige 

schuld is het de moeite waard om te onderzoeken onder 

welke voorwaarden landen nog wel degelijk hun eigen toe-

komstige schuld kunnen uitgeven. De nader te onderzoeken 

optie is dan hoe nieuwe toekomstige schulden van een apart 

type kunnen worden uitgegeven door afzonderlijke landen 

(dus niet perse euro-obligaties) waar de vrije markt haar 

werk kan doen, zonder destabilisatie van het gehele Euro 

stelsel. Een dergelijke schuld is dan niet van dezelfde reserve 

kwaliteit en kent dan een lagere rating (met een hogere 

rentevergoeding). Het gaat derhalve om het reduceren van de 

noodzaak tot redden vanuit andere landen en de noodzaak 

tot opgave van een nieuw stuk nationale soevereiniteit. Deze 

denkrichting biedt ook aanknopingspunten voor het instel-

len van een ‘exit clausule’. Als er een ‘exit’ komt, dan is de 

drempel laag om tot volledig default over te gaan, maar een 

dergelijk default op reserve kwaliteit papier dat behoort tot de 

publieke geldhoeveelheid leidt tot grote ontwrichting van het 

gehele stelsel en de resterende landen die achterblijven in het 

euro stelsel.  Het lijkt wenselijk om zowel de ultieme sancti-

onering te hebben van een dwang tot exit uit de euro, maar 

ook met de vrije markt die haar corrigerende werk doet op 

het handhaven van de begrotingsdiscipline van een aangeslo-

ten land.

Oproep aan knappe koppen tot betere oplossingen  

en structureel ingrijpen

Deze staatsschuldencrisis is niet de eerste in de geschiede-

nis. Dit is goed gedocumenteerd door Rogoff en Reinhart in 

‘This time it’s different’. In hun studie wordt aangetoond dat 
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de omvang van de schuld ten opzichte van de economie een 

cruciale verhouding met elkaar hebben. De huidige schuld-

posities moeten verlaagd worden. Het is noodzakelijk om 

vroeger dan later deze schuldposities aan te pakken om een 

crisis niet uit te laten monden in een depressie, niet alleen in 

Europa maar ook wereldwijd. Er is een fundamentele set van 

ingrepen in het euro stelsel noodzakelijk. Het naar achte-

ren schuiven van het probleem maakt het probleem alleen 

maar groter. Herstructurering van de schulden is een must 

(naast structurele hervorming op allerlei andere fronten). 

Het toekomstige beleid zal iedereen geld kosten, maar het 

mag niet leiden tot eenzijdige misallocatie van kapitaal. De 

verschillende opties dienen nader uitgewerkt te worden. De 

exit formule is geen plezierige uitweg. Wij hebben de  ‘dikke’ 

en de ‘dunne’ variant van meer Europese integratie. De 

dunne integratie vergt wel eenmalige pijn voor schuldeisers, 

maar minder lastige tijdrovende politieke discussie voor 

besluitvorming en vooral geen verdere opgave van soevereini-

teit Dit artikel is slechts een kleine bijdrage aan de discussie. 

Voor één of meerdere landen kan het overigens al te laat zijn. 

Griekenland is in de afgelopen 200 jaar vele keren failliet 

gegaan, alleen het afgelopen decennium was een periode van 

relatieve rust aan dit front, het bleek slechts stilte voor de 

volgende storm. Bij deze wel een oproep om, als de essentie 

van het probleem begrepen wordt, dat (on)conventionele 

maatregelen noodzakelijk zijn om een alternatief te vinden 

dat tijdig kan worden gerealiseerd. Reacties die leiden tot 

aanvullende inzichten en betere oplossingen welkom! Het is 

overigens ook zaak dat het debat niet te lang duurt, immers 

de vrije markt doet haar (onverbiddelijke) werk. De Krekel en 

de Mier zijn tot elkaar veroordeeld.
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