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Europese leiders met tegengestelde visie om de tafel

DIRK DE WILDE EN
KRIS VAN HAVER

D e wil van Angela Merkel
en Nicolas Sarkozy is
niet langer zomaar wet

in de Europese schuldencrisis. De
Europese top van gisteren en van-
daag, en mogelijk nog dit weekend,
is een partij armworstelen met de
rest van de Europese Unie.

De ergernis over de dictaten
van ‘Merkozy’ groeit bij de andere
lidstaten, in het Europees Parle-
ment en zelfs in de Europese Com-
missie. Zij vinden dat de oplossin-
gen die de bondskanselier en de
Franse president voorstellen niet
goed en niet voldoende zijn. De
grote vraag is wie de bovenhand zal
halen. De bijkomende vraag is in
welke mate Sarkzoy en Merkel sa-
men zullen blijven.

VERDRAGSWIJZIGING
De absolute prioriteit van Mer-

kel is een verdragswijziging. De
landen van de eurozone hebben
hun begrotingsdiscipline al sterk
opgevoerd, maar Merkel wil een
verankering daarvan in de Europe-
se verdragen. Daarnaast moeten
alle lidstaten ook een ‘schulden-
rem’ inbouwen in hun grondwet.

Dat laatste levert niet te
veel problemen op. Zolang die
schuldenrem rekening houdt met
conjuncturele golven, kunnen de
meeste landen ermee instemmen.
Veel moeilijker ligt een verdrags-
wijziging. De vorige wijziging heeft
een decennium in beslag geno-
men, en om verschillende redenen
lijkt het nu niet makkelijker te
worden. Zo eist de Britse premier
David Cameron een vetorecht over
alle Europese beslissingen inzake
financiële diensten in ruil voor een
verdragswijziging. Dat lijkt voor

geen van de andere 26 lidstaten
aanvaardbaar.

De Franse president ziet een
oplossing voor dat probleem in een
verdrag met enkel de eurolanden,
met 17 in plaats van met 27 dus.
Sarkozy legt de macht liever bij de
regeringen dan bij de Europese in-
stellingen, en op die manier wordt
hij een bondgenoot van Merkel, bij
wie het vooral om de inhoud gaat.

COMPROMIS
Het probleem is dat bijna nie-

mand van de andere gesprekspart-

ners zin heeft in een verdragswij-
ziging. Herman Van Rompuy, de
voorzitter van de Europese Raad,
zocht daarom een compromis in
een protocol, een bijvoegsel bij het
verdrag dat makkelijker kan wor-
den gewijzigd, maar voor Merkel
lijkt dat niet voldoende. Zij heeft
in Duitsland al zo hard de nood-
zaak van een volwaardige ver-
dragswijziging benadrukt dat ze
moeilijk kan toegeven. Vooral om-
dat ze al heeft moeten inbinden in-
zake de rol van het Europees Hof
van Justitie. Merkel wilde dat Hof

promoten tot de
ultieme waakhond,
maar zelfs Sarkozy
zag dat niet zitten.

BAZOOKA
Ook inzake de

noodfondsen, de zo-
genaamde bazooka,
gaat het tussen Mer-
kel en de rest. De rol
van de ECB komt op
de top niet echt ter
sprake, hoewel voorzitter Mario
Draghi de hele tijd aanwezig is.

Iedereen heeft begre-
pen dat hoe meer
men de ECB onder
druk zet, hoe minder
de centraal bankiers
bereid zijn redding te
brengen.

Ook de rol van het
Internationaal Mone-
tair Fonds lijkt niet al
te moeilijk te liggen.
Via de nationale cen-
trale banken zou men

het IMF zo’n 150 miljard euro ter
beschikking stellen, die dan kan

worden gebruikt voor Europese
probleemlanden.

Wel problematisch is het eigen
Europese IMF, een combinatie van
de noodfondsen EFSF en ESM.
Het ultieme doel van ‘de anderen’
is dat Europa meer eigen middelen
heeft, maar Merkel wil niet verder
gaan dan wat tot nu is afgesproken:
maximaal 440 miljard euro in het
EFSF en maximaal 500 miljard in
het ESM. En beide sommen mo-
gen niet worden opgeteld. Van
Rompuy stelt voor om beide fond-
sen voor een deel op te tellen. Wan-

neer het ESM in werking treedt,
ergens in de tweede helft van 2012,
zouden de nog lopende leningen in
het EFSF niet verrekend worden
in de 500 miljard van het ESM.

Van Rompuy en Commissie-
voorzitter José Manuel Barroso
stellen ook voor het ESM soepeler
te laten beslissen over eventuele
reddingsoperaties. De nieuwe be-
slissingsregels zouden worden
overgenomen van het IMF, wat de
facto betekent dat Duitsland, Italië
en Frankrijk de enige landen zijn
die een vetorecht behouden.

David Cameron
eist vetorecht
over alle
Europese regels
inzake financiële
diensten.

Merkel drijft Europa tot het uiterste
l Merkel en Sarkozy vormen front tegen rest van Europa l Moeilijke discussie over begrotingsdiscipline en over noodfondsen

Wie zal de bovenhand halen: ‘Merkozy’ of de rest van Europa? En blijven Nicolas Sarkozy en Angela Merkel samen? © REUTERS
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In de Europese Unie zijn

alle landen gelijkwaardig. An-
gela Merkel en Nicolas Sarkozy
betekenen dan ook niet meer
dan Petr Necas of Jyrki Katai-
nen, hun collega’s uit Tsjechië
en Finland. Allen zitten ze sa-
men om de tafel van de Euro-
pese top, neutraal geplaatst in
alfabetische volgorde van het
land dat de premier of presi-
dent vertegenwoordigt.
Bij de centrale bank is dat iet-
wat anders. De bestuurders
van de ECB zitten om een
ronde tafel. Links van voorzit-
ter Mario Draghi zit onder-
voorzitter Vitor Constancio,
rechts van hem de secretaris,
en dan de bestuurders alfabe-
tisch volgens familienaam. Bij
de bestuurders telt hun eigen
naam, want zij zitten niet na-
mens hun land in de raad van
bestuur. In een tweede cirkel
zit een ander directielid van
elke nationale centrale bank.

STEMMEN
Toch is in Europa niet ieder-
een gelijk. Het gewicht van
een land wordt verrekend in
de manier van stemmen. Al-
thans voor wetgevende be-
slissingen. In de Europese
Raad heeft iedereen maar één
stem en wordt normaal be-
slist bij unanimiteit. Op een
top is de correctie voor be-
langrijke landen een kwestie
van pragmatisme.

Europese
leiders zijn
(niet) gelijk

We moeten oplossingen
vinden met respect

voor de Europese geest en met
solidariteit. Die korte bood-
schap gaf premier Elio Di Rupo
gisteren mee aan de pers toen hij
binnenkwam op zijn eerste Eu-
ropese top. Een groot deel van
het Belgische standpunt zat in
die korte mededeling.

België toont zich bereid extra
begrotingsdiscipline te aanvaar-
den, maar wil in ruil ook een ver-
hoging van de solidariteit. Dat is
intussen Europees jargon voor
gemeenschappelijke schuld-
financiering, via grotere nood-
fondsen en op termijn euro-
obligaties.

België voelt niet veel voor de
Franse pleidooien om uitslui-
tend te werken via de regeringen
van de 17 eurolanden. De oplos-
sing moet zoveel mogelijk ko-
men van de bestaande Europese
instellingen, en zoveel mogelijk
met de 27 lidstaten.

De regering-Di Rupo is wel
niet happig op het plan van
Raadsvoorzitter Herman Van
Rompuy om de sociaal-econo-
mische aanbevelingen van de
Commissie afdwingbaar te ma-
ken via sancties. Voor België had
de Commissie dit jaar zes aanbe-
velingen, waaronder de hervor-
ming van de loonindexering. Dat
lokte nogal wat discussie uit tus-
sen de coalitiepartners. Ook an-
dere landen vrezen die dictaten.

Di Rupo bepleit
solidariteit

S ony Kapoor reist Europa
rond als adviseur van
overheden en instellin-

gen over de aanpak van de euro-
crisis. De jonge Indiase ex-bankier
kon niet aarden bij Lehman Bro-
thers en al evenmin bij de Wereld-
bank en richtte in 2008 een eigen
denktank op.

‘De klok tikt, er is geen tijd te
verliezen’, zegt Kapoor bij de start
van de Europese top. ‘Maar er
kunnen zoveel dingen fout gaan:
een of andere minister of centraal

bankier die lastig doet of stommi-
teiten zegt. Of een open oorlog
tussen Angela Merkel en Nicolas
Sarkozy.’

Zelfs met een goed resultaat op
de top pakt Europa volgens
Kapoor niet aan wat echt móét
gebeuren: ‘We kijken tegen een
diepe recessie aan.
Morgen wordt dus
erger dan vandaag, en
we weten niet waar
het eindigt. En dan is
er ook nog het onver-
antwoordelijk ge-
kwaak van veel Euro-
pese leiders.’ Zo
opperden Merkel en
Sarkozy in Cannes
zelf de mogelijkheid
van een euro-exit.
Kapoor: ‘De poten-
tiële kostprijs voor
het uiteenvallen van
de eurozone is ramp-
zalig. Beleggers, consumenten en
bedrijven hebben het vertrouwen
verloren. Wij zijn de risee van de
wereld. Als zelfs een groeiland als
Brazilië hulp aanbiedt aan de
grootste en welvarendste econo-
mie ter wereld...’

Europa moet dus uit die ‘self-

fulfilling’ spiraal geraken. Voor
Kapoor vergt dat een drievoudig
antwoord: een toekomstplan om
de structuur van de eurozone aan
te passen, een interventie van de
Europese Centrale Bank op korte
termijn en een groeiplan.

‘De ECB is de enige instelling
die een geloofwaar-
dige bodem kan leg-
gen onder de euro.
Maar ik ben bijna ze-
ker dat ook op deze
top de ECB niet vol-
uit die rol wil opne-
men en tijdelijk blijft
rommelen in de mar-
ge.’

Volgens de Indiër
grijpt de eurozone
naar recepten die wel
werkten voor kleine
landen als Noorwe-
gen maar niet voor de
grootste economie

ter wereld. ‘Het vertrouwen is
weg, de economie slabakt: dit is
zeer problematisch. We moeten
ons aan onze eigen bretellen uit
het moeras trekken. Er zal nie-
mand van Mars komen om ons te
helpen. Groei moet van binnenuit
komen.’

Een groeiplan voor de euro-
zone houdt tevens in dat het tem-
po van de sanering vermindert en
dat landen in betere doen meer re-
lancemaatregelen treffen: ‘We zijn
beland in een situatie waarbij in
landen als Spanje een verminde-
ring van de overheidsuitgaven van
1 procent van het bbp ook het bbp
zelf met 1 procent vermindert. En
dus verslechtert ook de schulden-
ratio. Spanje moet dus steeds snel-
ler lopen om op dezelfde plaats te
blijven.’

BANKEN
Sony Kapoor wijst met een be-

schuldigende vinger naar de ban-
ken: ‘We hebben het bankenpro-
bleem nooit bij de wortel aange-

pakt. De financiële sector moet de
risico’s afbouwen. Banken hebben
te veel schulden opgestapeld.
Daardoor zitten we nu in een ge-
vaarlijke crisis: zwakke banken ha-
len zwakke landen onderuit en
zwakke landen trekken de zwakke
banken naar beneden.’

Kapoor verwijst naar de mas-
sieve steun die de eurozone sinds
het begin van de crisis pompte in
het financiële systeem. ‘Er is voor
de banken voor 1.000 miljard euro
aan overheidsgaranties gegeven
tegen een heel lage vergoeding.
Daarnaast kunnen de banken on-
gelimiteerd en risicoloos lenen bij
de ECB. Een Italiaanse bank koopt
Italiaans schuldpapier tegen
6 procent rente en geeft dat als on-

derpand aan de ECB. Die bank
krijgt in ruil daarvoor geld van de
ECB tegen een heel voordelig ta-
rief van nu 1 procent.’

REPUTATIE
Voor Kapoor is het onzinnig dat

Europa zo massaal steun pompt in
de banken maar tegelijk weigert
voor een veel kleiner bedrag steun
te geven aan de landen zelf. Terwijl
net in die landen de welvaart op
het spel staat. ‘Als we krachtiger
waren opgetreden toen de proble-
men in Griekenland begonnen,
hadden we in de EU tussen 200 en
400 miljard euro verliezen moeten
absorberen. Nu zit het verlies al te-
gen 1.000 miljard euro. En het dikt
nog aan. We zullen dat zeker nog
de volgende vijf tot tien jaar voe-
len. We zitten met een verloren ge-
neratie, een generatie zonder job.’

En dan is er de reputatiescha-
de, benadrukt Kapoor. ‘Als je al
met 17 landen met eenzelfde cul-
tuur en geschiedenis en gezamen-
lijke instellingen zo incompetent
het Griekse probleem aanpakt,
welke hoop is er dan dat je met zo
uiteenlopende landen als China,
India en Rusland de grote wereld-
problemen - witwassen, terroris-
me, de financiële crisis - kan aan-
pakken? Ik krijg er nachtmerries
van.’

Kapoor ergert zich ook aan het
Duitse provincialisme. ‘Voor de
Duitsers was de crisis tot nog toe
abstract. De mogelijke ratingver-
laging van S&P voor de hele euro-
zone zet ze het mes op de keel. De
timing was verschrikkelijk, maar
iemand moest de waarheid zeg-
gen: het is samen uit of samen on-
deruit.’
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De eurozone moet zichzelf
aan de eigen bretellen uit
het moeras trekken. ‘Groei
moet van binnenuit ko-
men.’ Eens te meer vreest
Sony Kapoor, adviseur van
de denktank Re-define, dat
het antwoord van de Euro-
pese top onvoldoende zal
zijn: ‘Over een jaar zijn we
nog met de eurocrisis be-
zig.’

Als de eurozone
het Griekse
probleem
al niet kan
oplossen, hoe
moet het dan
met de wereld-
problemen?
Ik krijg er nacht-
merries van.

Sony Kapoor, adviseur van de denktank Re-define: ‘Slechte timing van S&P, maar
iemand moest de Duitsers de waarheid zeggen.’ RV

‘Euro moet zichzelf
uit moeras trekken’

l Adviseur Sony Kapoor vreest voor ‘verloren generatie’


