
Iedereen kijkt naar Duitse bondskanselier om instorting van
de euro te voorkomen
 
Als Merkel faalt, faalt Europa 

REUTERS

BRUSSEL
Duitsland is tijdens de
monetaire crisis de
onbetwiste leider geworden
van de eurozone. Alle ogen
zijn gericht op de Duitse
bondskanselier Angela
Merkel. Kan zij het
vertrouwen in de verguisde
euro alsnog herstellen?

MAARTEN RABAEY

De Poolse minister van
Buitenlandse zaken Radek
Sikorski vertolkte afgelopen
maandag in een
dramatische oproep aan het
adres van Angela Merkel
wat in alle 17 eurolidstaten
leeft. "Ik vraag Duitsland
om de eurozone te helpen
overleven en opleven. Jullie
weten dat niemand anders
het kan. Ik zal wellicht de
eerste Poolse
buitenlandminister ooit zijn
die het zegt, maar: ik ben
vandaag minder bang voor
de Duitse macht, dan ik
Duitse inactiviteit begin te
vrezen."

Alleen, kan Merkel de golf
van paniek nog tot staan te
brengen en het vertrouwen
in de euro herstellen? "Om
die vraag te beantwoorden
moet ze bouwen op de drie
hoekstenen die nodig zijn
om de eurocrisis te
bezweren", zegt Janis
Emmanouilidis, een Duitse
senior policy analyst van de
onafhankelijke denktank
European Policy Center
(EPC). "Een geloofwaardig
Europees economisch
bestuur betekent akkoord
gaan met een
gemeenschappelijk
begrotingsbeleid, wat op
zijn beurt het begin zou
moeten worden van een
eengemaakt Europees
economisch beleid: het
invoeren van Europese
obligaties en een sterkere
betrokkenheid van de
Europese Centrale Bank
(ECB)."

Volgens Emmanouilidis
werkt Merkel wel degelijk in
die richting. "Merkel past
een carrot & stick-beleid
toe. Berlijn werkt mee aan
een Verdragsverandering
om een begrotingsunie
mogelijk te maken, maar
gebruikt de euro-obligaties
als wortel om de stok van
strengere begrotingsregels
voor iedereen mogelijk te
maken. Alleen mag ze dat
nu wel iets duidelijker gaan
stellen. En 1 + 2 = 3: de
onafhankelijke ECB zal zijn
interventie op de
obligatiemarkt vergroten als
de leden van de eurozone
op de top eind volgende
week tonen dat ze klaar zijn
om gedurfde maatregelen te

nemen. Dat is wat ook de
onafhankelijke Duitse
Bundesbank wil zien, die
uiteindelijk een
doorslaggevende stem
heeft."

Maar, krijgt Merkel nog tijd
om deze strategie nog uit te
werken? De eurozone
laveert meer dan ooit
openlijk tussen buigen of
barsten. Zelfs Duitse
bedrijven werken al aan
noodplannen mocht de euro
falen. Sommige Europese
politici waarschuwen
openlijk voor gewapende
conflicten in Europa als de
euro desintegreert.
Emmanouilidis: "Merkel
heeft het achter de
schermen tot dusver zeer
tactisch gespeeld, maar het
moment is gekomen om
recht voor de raap te zijn.
Ze zal aan de Duitsers
moeten uitleggen dat het
een dure operatie wordt,
maar een noodzakelijke
kost is om Duitsland te
behoeden voor de gevolgen
van de instorting van de
euro en mogelijk ook de EU
zelf. Dat zou veel duurder
zijn. Merkel heeft de bakens
voor die verhaallijn zelf al
uitgezet. Ze waarschuwde
de Bondsdag al voor de
laatste eurotop: 'Als de euro
faalt, faalt Europa.'"

Al heeft deze retoriek om te
lobbyen in haar Bondsdag
zich ook tegen haarzelf
gekeerd. Als Merkel faalt,
faalt Europa, klinkt het nu in
veel middens, waardoor de
druk op Berlijn nog werd
verhoogd.
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Guntram Wolff,
vicevoorzitter van de
Brusselse denktank Bruegel,
vraagt begrip voor Merkels
positie. "Ze wordt
geconfronteerd met een
enorm 'moral hazard'-
probleem. Afgelopen zomer
begon de ECB landen als
Italië te helpen maar Rome
kwam zijn beloftes om te
besparen niet na. Dat heeft
voor een trauma gezorgd in
Berlijn. Vandaag moeten we
dus niet alleen naar Berlijn
kijken maar ook naar Rome,
waar de nieuwe regering
zijn hervormingen erg snel
moet uitvoeren."

Een groot probleem is dat
Merkel in het binnenland de
hete adem in haar nek voelt
van de eurocritici. Haar
eigen, liberale,
coalitiepartner FDP gijzelt
haar met een referendum
voor of tegen Duitse steun
aan het Europees noodfonds
waarvan de uitslag pas op
16 december bekend is.
Haar eigen
christendemocraten, de
sociaal-democratische SPD
en de Groenen steunen haar
eurobeleid wel, maar de
vraag is hoeveel
parlementsleden dat zullen
volhouden als de rekening
aan hun kiezers-
belastingbetalers wordt
voorgeschoteld.

En de rekening zal voor de
Duitsers zeer hoog zijn,
waarschuwde de bekende
Duitse Europawatcher
Wolfgang Münchau gisteren
in een opiniestuk in Der
Spiegel. "De kans op een
betaalbare euroredding is
verkeken", schreef hij. "Het
is de grote ironie van de
euroramp: de
bondskanselier, die de
financiële schade voor
Duitsland streng binnen de

perken wou houden heeft
door haar politiek van
getalm en haar neen-stem
precies het
tegenovergestelde bereikt.
Het wordt rampzalig duur
voor Duitsland."

Met euro-obligaties moeten
de Duitse belastingbetalers
immers mee de
herverdeelde staatsschulden
van de eurozone op hun
schouders nemen. Zonder
invoering van euro-
obligaties op de top
volgende week geeft
Münchau de eurozone nog
hoogstens één tot twee
maanden
overlevingskansen. Dan
volgt, zoals hij het
omschrijft, "misschien wel
de grootste economische
ramp aller tijden."

Tegen vrijdag moet Merkel
haar beleidspositie bepalen.
Dan vertelt ze de Bondsdag
met welk plan ze eind
volgende week naar Brussel
trekt. Volgens Bruegel-
analyst Wolff is er "geen
makkelijke oplossing meer"
voor deze crisis. "Er zijn
maar twee keuzes meer: de
positieve, een grotere
economische integratie van
de eurolanden, of de
negatieve: de desintegratie
van de eurozone. We
moeten optimistisch blijven,
maar ook realistisch: het
ziet er nog steeds niet goed
uit."
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