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Europa is geen bedrijf, ofwel:
willen alle economen nu eens even hun mond houden! ,

drs. G. J. van Loef, 1997

De invoeringvan de EMU houdt enonne risico's in voor het Europa van 300
miljoen burgers. De enigen die er baat bij zouden kunnen hebben zijn grote,
internationaal opererende bedrijven. Maar uiteindelijk zal de wal het schip
van EUforisme keren. Dit wordt in onderhavig betoog uiteengezet.
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In (Nederlands) politiek-maatschappelijkekringen is de stelling populair dat er een kloof
bestaat tussen de burger en de politiek. Die kloof zou verkleind moeten worden, Mijn

stelling is dat de kloof tussen de Europese, burger en de Europese politiek nog veel
groter is, Het gevoerde debat over de invoering van de Economische Monetaire Unie
(EMU) maakt dit iedere dag opnieuw duidelijk. Het debat is een debat van economen en
economisch geschoolde politici en journalisten. Het debat gaat over de 'rekkelijkheid'
van toelatingscriteria en de betekenis van Keynes, De suggestie die gewekt wordt is dat
het vraagstuk van de EMU een 'technisch (ic. economisch) vraagstuk' is, Niets is echter
minder waar.

Men zou kunnen tegenwerpen dat het besluit tot invoering van de EMU al in 1992
genomen is met het Verdrag van Maastricht, kortom dat de EMU eigenlijk al een
gelopéÏ1race is. Het zou alleen nog gaan om (technische) vragen als welke landen wel en
welke landen niet aan de toelatingscriteria voldoen en hoe nu precies de criteria moeten

worden uitgelegd. Deze tegenwerping is niet gegrond. Ze ontkent de inherent
internationaal politieke dimensie van het vraagstuk. De politieke realiteit is dat zowel
Duitsland als Frankrijk grote problemen hebben en dat beide landen draconische
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financiële maatregelen zullen moeten nemen willen zij zich nog op tijd kwalificeren voor
de EMU. De kans dat de invoering van de EMU wordt uitgesteld is dan ook (veel)
groter dan dat zij nu volgens het Verdrag wordt ingevoerd.
Los hiervan, het is ten principale nooit te laat voor een politiek debat (zelfs niet als de
EMU op enig moment een feit zou zijn).
Terug naar mijn stelling inzake de kloof. Wil je kunnen meedoen aan dit discours, dan
moet je economisch geschoold zijn. 90% Van de Europese burgers is dat niet, die haakt
dus af Voilà, de kloof.

De invoering van de EMU is, net als het algemenere vraagstuk van de Europese
integratie, in de eerste plaats een politiek vraagstuk. Wat kan er nu in redelijkheidgezegd
worden over het functioneren van het hedendaagse Europa? Welke zijn de huidige,
concrete taken die de Europese Unie (EU) uitvoert, waar ligt thans (in economen-taal)



haar echte toegevoegde waarde en welke maatschappelijke successen en problemen zijn
daarvan het gevolg? . ,
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Om deze vraag te beantwoorden beperk ik mij tot de 'echte, harde',
geïnstitutionaliseerde taken. Overleg tussen regeringsleiders, ministers en ambtelijke
vertegenwoordigers laat ik daarmee buiten beschouwing (Dit overleg is overigens van

het grootste belang, het is een uitdrukking van onze europese beschaving). -
Ik onderscheid een 3-tal 'harde taken': wet- en regelgeving op diverse terreinen en de
controle op de naleving ervan (a.), sectoraal beleid -met name het landbouwbeleid- (b.)
en regionaal steunbeleid (c.).
De EU reguleert via wet- en regelgeving op allerlei maatschappelijke terreinen.
Voorbeelden zijn gelijke rechten voor vrouwen (sociale zekerheid), regelgeving ten
aanzien van de vrije vestiging voor beroepsbeoefenaren en het Verdrag van Schengen
(vrij intern personenverkeer), maar er zijn bijvoorbeeld ook normen voor energie-aanbod
(220/230 Volt). Het Europese Hof van Justitie is de rechterlijke macht. Toegevoegde
waarde/voordeel: de regelgeving heeft in het algemeen een liberaliserenden emancipatoir
karakter. Nadeel: geen duidelijke nadelen, behalve de kosten van aanpassing aan de
europese regelgeving.
Het (sectorale) landbouwbeleid kent een lange Europese historie. Op dit terrein is sprake
van volledige sturing en beheersing op Europees niveau (wet- en regelgeving,
kwaliteitsbewaking, quotering, prijzen, financiering). Toegevoegde waarde/voordeel:
stabilisering van kwaliteit en volume van het aanbod. Nadeel: talloze conflicten over de
uitvoering van het landbouwbeleid.
Regionaal steunbeleid is gericht op de sociaal-economische en infrastructurele

ontwi~eling van (achtergebleven) gebieden. Het betreft subsidiestromen. Toegevoegde
waarde/voordeel: ondersteuning regionale ontwikkeling, de doelmatigheid en de
doeltreffendheid is echter niet eenvoudig vast te stellen.Nadeel: kost geld.
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De hedendaagse 'harde' Europese problemen gaan over visserij-quota, de gekke koeien-

ziekte, de varkenspest, kort°IJl het sectorale landbouwbeleid. In de Europese landbouw
is slechts een paar procent van de bevolking werkzaam. Dit roept de vraag op hoe
Europa zal functioneren als de gevolgen van 'harde politiek' de meerderheid van de
bevolking direct aangaan. Wat wordt er aan gerechten in de Europese keuken
voorbereid?

De meeste nieuwe gerechten, de beleidsgebieden in het Verdrag van Maastricht, zullen
voorlopig geen 'harde politiek' brengen: het betreft het streven naar een
gemeenschappelijkbuitenlands beleid, een gemeenschappelijk defensiebeleiden justitiële-
en politiële samenwerking. Ook bestaat het voornemen te komen tot een Europees.
burgerschap. Al deze (politieke) beleidsontwikkeling bevind zich nog in een vroeg
stadium, het gaat hier vooralsnog om 'boterzachte politiek'.

Brengt de EMU 'harde politiek'? Ja, keiharde politiek en die zal ons nog zwaar op de
maag vallen. Om te illustreren wat er gaat gebeuren gebruik ik een metafoor: de E(M)U
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als een bedrijf met een holdingstructuur. De aaneengesloten lidstaten zijn de BV's. Het
E(M)U-apparaat vormt de staf van het bestuur, de voorzitter van het bestuur is de
president van de ECB (naar wij hopen: Duisenberg). Het bestuur van de holding bepaalt
de beleidsruimte van de BV's op grond van de monetair-financiële eisen. Daartoe
beschikt het bestuur over een planning & control-cyclus: een totaalset van maatregelen
en instrumenten waarmee de door de afzonderlijkeBV's opgegeven kosten en resultaten

van de bedrijfsvoering (de begroting van de BV's) op basis van op concern-niveau
overeengekomen monetaire criteria, output- en prestatie-normen beoordëeld worden,
tijdens het begrotingsjaar gevolgd en eventueel bijgesteld. Bij overschrijdingen van
nationale begrotingen treden monetaire sancties in werking, waardoor de beleidsruimte
van de betreffende BV's (verder) verkleind wordt. Dit is wat er ook in werkelijkheid gaat
gebeuren: Met de introductie van de EMU en de ECB ontstaat een planning & control-
cyclus op Europees niveau, waaraan het integrale politieke beleid van alle aangesloten
lidstaten ondergeschikt is. Zoals Jelle Zijlstra werd geciteerd: 'Van een monetair beleid "
kun je alleen zeggen dat het de voorwaarde is voor alle andere vormen van beleid.' 1 "

(!!!!, van de auteur)
Nou moeten we niet denken (ik gebruik nog even de metafoor) dat de aparte BV's
onderling samenwerken, er is beleidsconcurrentie alom. Iedereen probeert de ander af te
troeven met interessante vestigingscondities voor het bedrijfsleven (het
werkgelegenheidsbelang). Bij allen is economische ontwikkeling het dominante streven.
Samenwerking? De verschillen tussen de BV's zijn enorm, het zijn geen elkaar op basis
van integrale logistiek en prijsverrekening toeleverende business units binnen een
multinational. Achter de Euro-BV's gaat schuil een lappendeken van mensen, culturen
bedrijven, organisaties, instellingen, wetten en regels, normen, waarden,
levensbeschouwingen en gedragingen. Ongeacht deze verscheidenheid moet het gekozen
besfUûfvan iedere afzonderlijkeBV (gekozen vertegenwoordiging) over het totale beleid
verantwoording afleggen aan het via coöptatie benoemde holdingbestuur. Immers, alle
beleid is geld. Nationale beleidswensen zullen vaak niet gehonoreerd kunnen worden,
want "het geld is op". Waar zal dit toe leiden?
In allerlei sectoren (niet alleen de landbouw) ontstaan spanningen, alleen wordt nu de
gehele bevolking (en niet alleen de boeren) er direct mee geconfronteerd. Nationale
politici komen in een onmogelijke positie, want "Brussel heeft het gedaan", maar W
hebben Brussel daartoe in de gelegenheid gesteld. De (inter)nationale politiek had al
weinig gezag, het gezag verdwijnt nu, met het toenemen van de spanningen, volledig.
Anarchie grijpt om zich heen, regels worden massaal (d.w.z. door iedereen) en met
voeten (d.w.z.. niet een beetje, maar totaal) getreden. Europa wordt overspoeld door
politiek-sociale onrust, Italiaanse toestanden. Het wordt simpel gezegd een gigantische
puinhoop.
Is dit nu een ongegrond visioen, een doem-scenario? Absoluut niet. De hoofdstroom in .
het huidige economisch denken is neo-liberaal, het marktdenken, de verzakelijkingen het
rationalisme hebben getriomfeerd. In het politieke denken wordt de overheid als een
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1 Volkskrant, 17februari 1997, "Tegenstanders EMU alleen eensgezind in hun ongenoegen".

), ,.



bedrijf gezien. Het proces van beleidsconcurrentie (wat een prachtige uitbreiding van ons
vocabulaire!) is al aan de gang. Zoals Kees Paling schrijft: "De leden van de EU bereiden
zich voor op een concurrentieslag om de gunst van het bedrijfsleven. Om bedrijven te
paaien, verlagen ze belastingen en uitkeringen en schrappen ze in de milieuregels. Het
fraaie plaatje voor de ondernemers blijkt zo voor de burgers een lelijk sociaal gezicht.,,2
Er is weinig visie voor nodig om de gevolgen van de E(M)U in te zien. Waarom wil men
dan de EMU, vanwaar de EUforie?!"
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Er zijn zowel algemene (Europese) verklaringen voor het EUforisme, als bijzondere
(Nederlandse). Om met de Europese te beginnen: (1.) het belang van Europese

samenwerking is evident, de vraag is dus op welke gebieden samenwerking tot voordeel

strekt en hoe dan de samenwerking wordt vormgegeven (2.) multinationals hebben een-

overigens legitiem- belang bij een Europese munt en de lobby van multinationals is zeer

invloedrijk; (3) de psyc~ologie van politieke leiders, zoals in dit geval van Kohl en
Mitterand: zij hebben (hadden) grote visies, die laten visionaire leiders niet zomaar

vallen; (4.) de aan de EU inherent zijnde, bijzondere trage besluitvormingsprocessen, de

onvermijdelijkheid van de zijn eigen werkelijkheid scheppende bureaucratie. Als er één

bedrijf inflexibel is in een turbulente 'umwelt' (nota bene: dit is een van de favoriete

topics van hedendaagse management goeroes) dan is dat wel de EU. Maar, zoals

Geelhoed zegt in het befaamde ESB-artikel: "De opvatting dat de EU (...) het door de
totstandkoming van de interne markt weglekkende nationale handelingsvermogen zou

kunnen opvangen door een afdoende en veelomvattende beleidscoordinatie van bovenaf,
zoals de WRR in 1986 nog vooronderstelde, blijkt niet meer houdbaar"?

Er zijn daarnaast ook nog bijzondere Nederlandse oorzaken voor het Euforisme.
In een kort artikeltje schreef ik: (5.) 'Sinds een jaar staat de Nederlandse economie model.
VanzDrgenkindje aan het eind van de jaren 70/begin jaren 80 met een ziekelijke collectieve
uitgavendrift (Hollanditis) zijn we geworden tot gidsland van Europa. Dit is iets om heel trots
op te zijn (in alle EUforie zijn we alleen vergeten dat het 'aardgasmodel' eenjuistere benaming
is dan het 'polderlandmodel 'j. Daar komt bij dat we al van oudsher het braafstejongetje van de
Europese klas zijn. Waar we vroeger als vervelende bijkomstigheid ons vingertje de lucht
instaken (dat hebben we wel afgeleerd), doen we nu op een wat subtielere manier ons uiterste
best: we maken ons huiswerk gewoon heel goed (maar zelfs de beste leerling maakt slordige
foutjes: Technolease). Er komt dus hoe dan ook een nieuw Verdrag (van Amsterdam). We zijn
tenslotte ook nog eens voorzitter en dat verplicht. Het is alles bij elkaar te mooi om waar te
kunnen zijn. In een roes van verwarde gelukzaligheid zijn we ijverig als nooit tevoren. Noblesse
oblige. ' Wat ik hiermee heb aangegeven zou je kunnen omschrijven als 'een mechanisme
van collectieve psychologie' Andere oorzaken zijn: (6.) de kloof tussen de burgers en de

politiek, 'Europa' is een soort inteelt-gebeuren en (7.) de starheid van het
Regeerakkoord van Paars en -daarmee nauw samenhangend- de 'geen discussie sfeer'
die rondom onze nieuwe premier Wim Kok hangt. Dit speelt vooral ook in de Partij van.

de Arbeid, Felix Rottenberg heeft er nog voor gewaarschuwd!
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2 IntennediaÎT, 13 februari 1997, "Sociale veldslag door economische eenheid".

3 NRC Handelsblad, 24 januari 1997, "Nederlands model op waarde geschat".
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Al met al is het heel goed te begrijpen dat er zo kramp~chtig wordt gedaan over de
E(M)U Ik denk overigens dat de wal het schip uiteindelijk zal keren. Die wal ligt op de
as van Frankrijk en Duitsland.
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