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WaarommoetenMarkRutte enWopkeHoekstra
zonodigmet opgestoken vinger Italië de les lezen?
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D
e aanvaring tussende
EuropeseCommissie en
de Italiaanse regering
zal niemandhebben
verrast.De Italianen
zochtende confrontatie

met een controversiële begroting en
deCommissie konniet andersdandie
begroting afkeuren. Elk anderbesluit
zouhaar geloofwaardigheidhebben
ondermijnd.

Voorbij deze conclusies is het een
enal vaagheid.WatmoetNederland
doen?WatmoetBrussel doen?Enhoe
gaat dit aflopen?Die vragenkunnen
het best inomgekeerde volgordebe-
antwoordworden. Pas alswewetenwat
weuiteindelijk kunnenbereiken, kun-
nenwe vaststellenwatwenumoeten
doenomdaar te komen.

Dushoegaat dit aflopen? Indit soort
crisissituaties is deuitkomst altijd on-
gewis; het is een spelletje blufpoker
waarbij iemandals eerstemet zijn
ogenmoet knipperen. Toch lijkt het
onwaarschijnlijk dat deze ruzie totaal
uit dehand loopt.

Voor een Italiaanshotel hangen
steevast twee vlaggen: de Italiaanse
driekleurnaast deEuropese sterren-
krans.Komdaar inNederlandmaar
eensom.Andersdan vaakwordt ge-
dacht is Europabij zijnburgers rede-
lijk populair, blijkt uit opinieonder-
zoek.Gemiddeldheeft deEuropese
burgermeer vertrouwen inBrussel dan
inde eigenoverheid, zeker in zuidelij-
ke lidstaten.

Deburger kiest in eigen landwel-
iswaar graag een regeringsleider die
inBrusselmetde vuist op tafel slaat,
maardie regeringsleiderheeft geen
mandaat omhet lidmaatschap van
de euroof deEU ingevaar te bren-
gen. Als puntje bij paaltje komt, is de
kiezer conservatief: die vreest voor
baanen veiligheid, enbeschouwt
hetEU-lidmaatschapals debeste
verzekeringspolis.

ToenGeertWilders enMarineLe
Pende euroopdepolitieke agenda
plaatsten, bleekdeanimovandekiezer
gering.De lotgevallen vanVaroufakis
zijn eenander voorbeeld.Hij voerde
Griekenlandnaarde rand vandeaf-
grond,maar toenhij zijn kiezers vroeg
te springen, keerden zij ophunschre-
den terug.Hopelijk latende Italianen
hetminder ver komen.Deblik inde af-
grondheeft deGrieken veel gekost.

De tweede vraag iswatBrussel nu
moet doen.Waarpolitici in alle staten
vanopwinding zijn, reagerenbank-
analisten veel gematigder. Voormalig
GoldmanSachs-analist JimO’Neill en

ErikNielsen vanUniCredit bijvoor-
beeldwijzen eropdat een staatsschuld
van130%hoog is,maardat Japanal ja-
ren een veel hogere schuldheeft, zon-
der dat dit tot nog toe groteproblemen
heeft veroorzaakt.

Het echteprobleemvan Italië is niet
dehoge schuld,maarde lage groei.He-
laasdoendeplannen vande regering
niets omdat te veranderen. Integen-
deel: eenhogerepensioenleeftijd en
eenbasisinkomenzijnpopulair,maar
leidenniet totmeer groei. Geldwordt
nueenmaal verdienddoor tewerken,
niet doormetpensioen te gaanof van
eenbasisinkomen te genieten.

Daar zit het voornaamsteprobleem
vande Italiaanseplannen, niet bij de
overtreding vandenormen vanhet Sta-
biliteits- enGroeipact.Dienormenzijn
namelijk veel te strikt endaaromdrin-
gendaanherziening toe.

Een simpele rekensom laat zien
waarde schoenwringt. Er isweinigmis
met een staatsschuld van60%vanhet
brutobinnenlandsproduct (bbp).Om-
dat de economie elk jaarmetnominaal
3%à4%groeit—2% inflatie en1%à
2% reële groei—moet ookde staats-
schuldmetdat percentage groeienom
de verhouding tussen schuld enbbp

constant tehouden.Dit vraagtomeen
financieringstekortvanrondde2%van
hetbbp, terwijldeBrusselsebegrotings-
normeneisendathetstructurele tekort
nietmeerdan1%bedraagt.

Zo’n laag tekort leidt op termijn tot
een veel te lage staatsschuld, te laagom
de vloedgolf aanpensioenbesparingen
te kunnenopvangen. Er is nueenmaal
veel vraagnaar overheidsobligaties als
veilige, doordeoverheid gegarandeer-
debelegging.

Vaakwordt gedacht dat hogefinan-
cieringstekortenhet voornaamstepro-
bleemvande eurozone zijn.Het tegen-
deel iswaar: vande vijf grotemonetaire
blokken indewereld—deeurozone,
deVerenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk, China en Japan—heeft
de eurozonemet afstandhet laagste
financieringstekort.Deze evidente
inconsistentie inhet Stabiliteits- en
Groeipact ondergraaft de geloofwaar-
digheid vande terechte kritiek vanuit
Brussel opdeplannen vande Italiaan-
se regering.

Ten slotte:watmoethier de rol van
Nederland zijn?Hier heb ik veel sym-
pathie voorde aloudeBolkestein-doc-
trine. Als VVD-fractieleider beargu-
menteerdeFrits Bolkestein inde jaren

De normen van
het Stabiliteits- en
Groeipact zijn veel
te strikt en nodig aan
vervanging toe
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negentig dat het buitenlandsebeleid
zichniet inde eerste plaats opprincipi-
ele uitgangspuntenmoest oriënteren,
maar opdeNederlandsebelangen.
Wegmetdat opgeheven vingertje over
mensenrechten, aldusBolkestein.
Nederlandkanals klein landniet het
morele geweten vandewereld c.q. Eu-
ropa zijn.

Datzelfde geldt vandaagdedag voor
deNederlandseopstelling.Waarom
moetenMarkRutte enWopkeHoek-
stra zonodig Italië de les lezen?Wat is
hier hetNederlandsebelang? Inder-
daad, eennieuwe Italiaanse crisis zou
ookNederland raken,maar andere lid-
staten zoals Frankrijknog veel harder.
Enhet voorbeeld vanGriekenland laat
ziendat de Italianen zelf het hardst
geraakt zullenwordendoor eeneven-
tuele crisis.

DuswaarommoetNederland zijn
tochal beperkte krediet inBrussel ge-
bruikenom indezediscussie voorop
te lopen?DeEuropeseCommissie is
mans genoeg.Rutte enHoekstra kun-
nenbeter aande slagmetde specifiek
Nederlandsebelangen. Indachtig
Bolkestein is daarommijn advies: die
opgestoken vinger kanbeter schielijk
terug indebroekzak.
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