
Het straatprotest in Athenedoetdeangst
toenemendatGriekenlandweldrauitde
eurozonezal stappen. DeGriekenzijnhet
crashdieetvanEuropagrondigbeu. «Men
doeternogallesaanomGriekenland in

deeurozone tehouden», zegt
GertPeersman,hoogleraar
MonetairBeleidaande
UGent. «Maarachterde
schermen ismenongetwij-
feldbezigmethetuittekenen

vanexit-scenario’s. Dat zalplotsen
zosnelmogelijkmoetengebeuren.
Vandeeneopdeanderedag.»

De Griekse politici zitten gevangen
tussen twee vuren. Aan de ene kant
rebelleert de eigen bevolking tegen de
drastische besparingen die het parle-

mentheeft doorgedrukt. Aande andere
kantgroeitvanuitEuropa dedrukomdie

bezuinigingen minutieus en zonder dra-
lenuittevoeren. VooraldeDuitseregering
weigert een tweede reddingspakket van
130miljardeuroaandeGriekentoetewij-
zen zonder spijkerharde garanties van
Athene. MaarhoelangzalhetGrieksevolk
dat juk nog dragen? Steeds meer econo-
menachtendaaromeenexitvan Grieken-
landuit deeurozone reëel. Zij twijfelener
niet aan dat de Europese leiders zo’n sce-
narioal een tijdje in stilte voorbereiden.

Overgangsperiode
Maarhoeverlooptzo’nexit? «Zo’nuitstap
moet je plots doorvoeren», vertelt Gert
Peersman. «Anders gaanalleGriekenhun
euro’s veilig in het buitenland parkeren.
Vandaar dat je haast ogenblikkelijk alle
bankrekeningen moet omzetten van
euro’s in drachmen. Zo’n omzetting gaat
gepaard met kapitaalcontroles. Daarbij

wordenallekapitaalstromenindeGriekse
financiële sector stopgezet. Enmen moet
ook beslissen omslechts beperkte bedra-
gen te latenafhalen. Daarnaastmoet je zo
snel mogelijk drachmen laten drukken.
Ophetmomentzelf zullendeGriekennog
wel met de euro’s kunnen betalen die ze
op zakhebben. Maar die euro’s zullen ge-
devalueerd zijn. In het begin krijg je dan
een overgangsperiodewaarbij de euro en
dedrachmenaast elkaar zullenbestaan.»
Ook voor Europa zou zo’n exit drastische
gevolgen hebben. «De Europese Centrale
Bank zal onmiddellijk bekendmaken dat
ze andere landen, zoals Portugal, zal on-
dersteunen», aldusPeersman. «Enmenzal
klaarstaan met maatregelen en fondsen
omzosnelmogelijk integrijpen. Zo’nsce-
nario is ongetwijfeld al besproken op Eu-
ropees niveau,maar ook daarbuiten. Met
de Amerikaanse centrale bank bijvoor-

beeld. Men is nual aanhet kijkenwaarde
zwakste schakels bij de Europese banken
zittenenwelkebankendegrootstebloot-
stellinghebbenaanGriekenland.»

Interne devaluatie
Toch proberen de Europese leiders de
Grieken nog altijd in de euro te houden,
zegt Peersman. «Men probeert Athene te
dwingentoteenloon-enprijsdaling,maar
welbinnendeeurozone. Alsde lonenmet
20% dalen, dan zullen ook de kosten met
20% zakken en dus ook de prijzen. Zo be-
houdendeGriekenhunkoopkrachtente-
gelijk voert men een interne devaluatie
door. Dit scenario heeft precies hetzelfde
effect als een exit uit de eurozone. Maar
alles hangt af van de Grieken. Zij moeten
dit aanvaarden. Als zij beslissen uit de
eurozone te stappen, openen zij de doos
van Pandora.» (FrD)
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ANGST GROEIT DAT GRIEKEN EURO OVERBOORD ZULLEN GOOIEN
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