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K ent u deClub vanRome
nog? In 1972 verstomdedie
grandioze denktankde
wereldmet een apocalyp-
tische voorspelling over de

‘grenzen aande groei’. Computermodel
in de handwerdhet einde van zink,
goud, koper, tin, olie en gas voorspeld
tegen… 1992, gevolgddoor een ineen-
storting vanbeschavingen enbevolkin-
gen. 1992 is al 20 jaar voorbij en de voor-
raden zijn groter dan ooit, net als dewe-
reldbevolking. Geen vrees: dezelfde
doemdenkers zijn bevallen van een
nieuweonheilsvoorspelling: ‘2052’. Dat
is de houdbaarheidsdatumvan een
mensheid die zichzelf dreigt te liquide-
ren als ze niet breektmet ‘overconsump-
tie’ en ‘kortetermijndenken’.

Het is geen toeval dat de Club van
Romenet numet eennieuwdoemscena-
rio uitkomt: het is de tijdgeest. Als de
economie tegen zit, dandrijven pessi-
misten boven.Hetwas zo in de jaren
1970, het is zo vandaag. Endat is niet het
enige déjà vu. Politici die energieprijzen
willen bepalen en industriële relance
willen plannen, economendie geluk bo-
ven groei verkiezen, sociologendie
weeklagen over eenpermanente onder-
klasse, politieke extremisten van links en
van rechts die hun versie vanhet nieuwe
grote gelijk verdedigen: dat alles had-

denwe in de jaren 1970. Dat alles heb-
benwe vandaag opnieuw.Het enigewat
ontbreekt, is inflatie,maar dat ismaar
een kwestie van tijd, alswe deKrugmans
vandezewereld laten doen.

Mijn verwachting is dat demensheid,
met de haar kenmerkende innovatie-
drive, zichzelf en de onheilsprofeten po-
sitief zal verrassen. Voor de zoveelste
keer, want sindsMalthus begin 19de
eeuwde ondergangdoor bevolkings-
groei aankondigde, zijnwe al talloze
malen van voorspelde rampenbespaard
gebleven. Inmijn eigen levenben ik al
ontsnapt aan zure regen, nucleairewin-
ter, de verdwijnende ozonlaag, diverse
pandemieën, gekke koeien, demillen-
niumbug,wateroorlogen, olieschaarste,
en ik vergeet er nog.

Ik bendus rationeel-optimistisch:wij
- en demensheid in het algemeen - zijn
al door diepere dalen enhetere vuren
gegaan en er telkens gelouterd en verbe-
terd uitgekomen. Ik deel het pessimisme
niet dat de volgende generatie het on-
vermijdelijk slechter zal hebben. Eenwe-
reld diemiljardennieuwemiddenklas-
sers zal tellen,met dank enAzië& co, is
eenwereldmet veelmeermarktpoten-
tieel en innovatiekracht. Niemandkan
wetenhoedewereld er in 2052 zal uit-
zien.We kunnenhopen er dannogbij te
zijn. De kans dat zij veel beter zal zijn
dan van vandaag, is velemalen groter
danhet omgekeerde.
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Ik deel het pessimisme
niet dat de volgendegene-
ratie het onvermijdelijk
slechter zal hebben.

2052

Hetwoord is eruit: ‘Grexit’.
Verschillende beleidslui
spreken openlijk over een
Griekse exit uit de euro. Is
het louter bluf omdruk op
deGriekse ketel te houden

ende inzet vannieuwe verkiezingendui-
delijk temaken?Demeerderheid vande
Grieken zou immers de eurowel degelijk
willen behouden.

Of zijn de beleidslui hetmoe enwillen
ze deGrieken er echt nietmeer bij?De an-
dere lidstaten, die hetmomenteel zelf
moeilijk hebbenomde eindjes aan elkaar
te knopen, hebbendeGrieken al heelwat
geld toegestopt.Meer enmeerwordt het
echter duidelijk dat dat in eenbodemloos
vat verdwijnt. Beleidsluimoetenhetwel
hard spelen. EenGrexit zou eveneens voor
eens en voor altijd eenduidelijk signaal
zijn naar andere lidstaten diemet slechte
gedachten zouden rondlopen.Wie niet
binnende Europese lijntjes kleurt, kanwel
degelijk aandedeur gezetworden.Moral
hazard kanniet gedoogdworden.

Voorbereid
Dekosten ende chaos van een exit zijn in
vergelijkingmet een aantalmaandengele-
den ongetwijfeld verminderd. Demeeste
ondernemingen zijn voorbereid. Contrac-
tenmetGriekse tegenpartijen bevatten
clausules die rekeninghoudenmet een
exit, terwijl exporteurs hungoederenpas
leverennadat die door deGriekenbetaald
zijn. De blootstelling vande banksector
aan eenGrieks faillissement is door de re-
cente schuldherschikking ookbeperkt ge-
worden, en hierdoor eveneens demogelij-
ke uitdijing via CDS-contracten. Het groot-
ste gedeelte vandeGriekse overheids-
schuld zit nu in officiële handen (Europese
Unie (EU), InternationaalMonetair Fonds
(IMF) en Europese Centrale Bank (ECB)).

De kosten voor Europa zijn echter nog
steeds groot, en vooral zeer onvoorspel-
baar. Het ligt voor de handdat een exit zal
gepaard gaanmet een serieuze devaluatie
vandedrahme enhet bankroet vande
Griekse overheid. De rechtstreekse verlie-
zen opde EU-leningen aanGriekenland en
Griekse overheidsobligaties in portefeuille
vande ECB kennenweminofmeer. Die
zijn niet gering. Erwordt te vaak over het
hoofd gezien dat de overheden als enige
aandeelhouder vande ECB al deze verlie-
zen rechtstreeks in hunbegroting zullen
voelen,waardoor bijkomendebesparin-
gen enmisschien zelfs een kapitaalverho-
ging vande ECB zich opdringen.Het is niet
duidelijk hoeveel verliezenhier nogbij ko-
men, omdat bankenGriekse obligaties
ook gebruikt hebben als onderpandom
leningen te verkrijgenbij de ECB.

Besmetting
Demacro-economische onzekerheid ten
gevolge van een exit kan Europamissen als
kiespijn. Die onzekerheid kanhet prille
economische herstel serieus fnuiken, en is
misschienwel de grootste kostprijs. Ook
andere overheden zullen in de klappende-
len. Hun rentevoeten gaannu al de hoogte
in, wat opnieuw repercussies heeft voor de
begrotingen. Omdebesmetting van ande-
re lidstaten binnendeperken te houden,
kan een verhoging vanhet Europees nood-
fonds nodig zijn. En als de financiële
markten eenmogelijke exit van landen zo-
als Spanje en Italië écht testen, is zelfs een
verhoging vanhet noodfonds onvoldoen-
de endreigt er eenniet te overziene chaos.

Een exit betekent ook geenszins dat
mendefinitief vandeGrieken verlost is.
Voor hunoverheidsuitgaven zullen zij nog
steeds financiering nodig hebben. De ge-
haaideGrieken zullen Europa ongetwij-
feld voor de keuze stellen: ofwel betalen ze
helemaal niets terug vanhunbestaande
schulden, ofwel is er een schuldherschik-
king vanbijvoorbeeld 50procent,maar op
voorwaarde dat ze nieuwe leningen krij-
gen…

Verdienen
Een lange en onzekere onderhandelings-
periode ligt voor de hand. Kan Europahet
zich politiek permitteren omdeGrieken
bij een exit aanhun lot over te laten? Kun-

nende kostenmisschien beperktworden
via een schuldherschikking ennieuwe le-
ningen?Denu al historische uitspraak ‘we
verdienen aanhet redden vanbanken en
landen’ van enkeleministers in gedachte,
zal de verleiding groot zijn omdeGrieken
opnieuwgeld toe te stoppen. Op korte ter-
mijn zien zij de rente-inkomsten voor de
begroting liever nietwegvallen, terwijl
kostenwordendoorgeschovennaar de
volgende generatie.

Vooral voor deGrieken zelf zijn de kos-
ten gigantisch. Zij hebben geen enkel be-
langbij een exit. Zij hebben enerzijds pro-
blemenmet de opgelegde besparingen,
maar diemoeten evengoed en zelfs nog
meer gebeurenbij een exit, omdat ze dan
worden afgesneden vande financiële
markten. Anderzijds zijn zij fel gekant te-
gen een eventuele daling vanhun lonen en
prijzen,maar dat is in essentie evengoed
het geval bij eendevaluatie.

Koopkracht
Bij eendevaluatie van 30procentmet be-
houd vandehuidige lonen enprijzen,
wordt deGriekse export voor de rest van
Europa 30procent goedkoper, wordt de
import voor deGrieken 30procent duur-
der enblijft de koopkracht van goederen
geproduceerd in het binnenland constant.

Bij een daling van zowel lonen als prij-
zenmet 30procent, verbetert de competi-
tiviteit evenveel, wordt de import eveneens
(relatief) 30 procent duurder enblijft de
binnenlandse koopkracht ook constant.
Het resultaat voor de koopkracht ende
competitiviteit is exact hetzelfde!Het ver-
schil is louter psychologisch.

Dat terwijl deGriekenbij een exitwel
de voordelen vande euro verliezen: die be-
vordert de handel omdat er nietmet ver-
schillendemuntenmoet gewerktworden,
rentevoeten zijn substantieel lager, er is
prijsstabiliteit en prijstransparantie. En
danhebbenwehet nogniet eens over de
praktische kosten van ondermeer een
overgangnaar eennieuwemunt en een
faillissement vande banksector. Het verla-
ten van eenmuntunie is in die context veel
duurder danhet loslaten van eenbestaan-
demuntkoppeling zoals bijvoorbeeld in
Argentinië het geval geweest is.

Tanden
Kortom, deGriekenhebben er eigenlijk
alle belangbij om inde euro te blijven. De
Europese beleidslui hebben geen andere
keuze danhun tanden te laten zien.Maar
stilletjes hopen ze tochdat deGrieken
voor de euro kiezen,want de schade zou
voor hunookwel eens groot kunnen zijn.
Mijn vrees is echter dat dit laatstewaar-
heid zalworden. En als niet serieus aande
constructie vande euro gesleuteldwordt,
zouden er in de toekomst nog andere lan-
den kunnen volgen.
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Eenmuntunie verlaten is
veel duurder danhet
loslaten van eenmuntkop-
peling, zoals inArgentinië
het geval is geweest.

Mijn vrees is
dat een ‘Grexit’
waarheid kan
worden.

Dekosten endemogelijke chaos van
eenGrieks vertrek uit demuntunie zijn
verminderd tegenovermaanden gele-
den.Maar ze zijn nog steeds zeer groot.
En vooral zeer onvoorspelbaar.

GERT PEERSMAN

I kbennietmeerkwaad! Ikweet
nietwanneerhet gebeurdemaar
plotsben iknietmeerkwaad te
krijgen.Vroegerwel. Vroegerwas
ikwoest telkens als ikdekrant

opensloeg,maarnunietmeer.Nukijk ik
naarhetwereldnieuwsen lees ikover
rampenenoorlogen ikbenniet kwaad.
Ikbeneerdergeneigdomte checkenof ik
niet in een soort ‘bananasplitopnameh
verzeildgeraaktben. Eenopnamewaar
het slachtoffer, ikdus, allerlei bizarre ver-
halen te verwerkenkrijgt terwijl zijn reac-
tie gefilmdwordt.

Neemnuhet EK voetbal 2012 in Polen
enOekraïne van komende zomer. De
voltallige Europese politieke klasse heeft
beslist niet aanwezig te zijn uit protest
tegende behandeling van ex-premier
Joelia Timosjenko. Eerst dacht ik: ‘Goed,
dan komen erwat plaatsen vrij voor ech-
te supporters.’Maar dandenk ik: ‘Wacht
effe, zijn dat niet de leiders diewel Chi-
nese handen schuddenbij elke gelegen-
heid? Zijn dat niet de leiders die ons in
een illegale oorlog in Irak enAfghani-
stan hebben verwikkeld?’ Helemaal in
shockwas ik (ik bedoel dat ik schokte
vanhet lachen) toen ik las dat de Belgi-
sche politici ookhunkat sturennaar het
EK. ‘Zijn die danuitgenodigd? België
doet niet eensmee aanhet kampioenen-
balwegens niet gekwalificeerd!’ Enfin,
maybe iths justme.

Ikwordnietmeer kwaad, dat be-
spaartmij enormveel energie. Ik kijk

naar fotohs vanCEOhs die een of andere
bonus terwaarde vanhet bnp van een
kleinAfrikaans landbij elkaar hebben
gescharreld en ik benniet boos. Ik heb
eerdermedelijdenmet demannetjes
wiens enige nalatenschap zal zijn dat zij
goed gegrabbeld hebben. Geen eer,
geen trots, geen fatsoen, enkel laag-bij-
de-gronds geldgegraai. I wish them luck.

Mij krijg je dus nietmeer kwaad, zelfs
niet als ik omeenuur ’s nachts in de file
zit. De files zijn ʻaway of lifeh geworden
in ons vrolijk koninkrijk endaar hoef ik
dus niet boos over teworden. Terwijl
onze grote leiders zich buigen over loon-
kosten en concurrentiecijfers zittenwij
met zhn allen loon en concurrentie te
verdoen in de file terwijl we opde radio
horendat de haven vanAntwerpen ver-
derwordt uitgebreid. Nogmeer verkeer!
(en datwas ʻgoodnewsh). Maar ik blijf
dus zen, ik bennietmeer boos te krijgen,
zelfs nietwanneer de Londense bevol-
king (enfin ongeveer 30procent ervan)
haar Boris als burgemeester herkiest.
Misschienwas dat het.Misschienwas
dat hetmomentwaarop ik besefte dat
het blijkbaar allemaal om te lachen is.

‘Mij krijgen ze nietmeer kwaad’
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