DDS Internationaal Euro Debat
Maandag 2 december 2013
Nieuwspoort - Den Haag

Presentatie

André ten Dam
(Euro-researcher)

www.TheMatheoSolution.eu

Internationale Rode Kruis

IFRC rapport ‘Thinking Differently’
Differently’ (oktober 2013):

“We beseffen ons als continent (Europa) niet wat ons is overkomen.”
-

Lange periode van toenemende armoede, massale werkloosheid, sociale uitsluiting, extreme
ongelijkheid en collectieve wanhoop.
Ontwikkelingen beperken zich niet tot de Zuid-Europese landen.
Gestrenge besparingspolitiek maakt situatie niet beter maar erger.
Lange termijn gevolgen moeten zich nog manifesteren.

“Problemen zullen decennialang voelbaar zijn, zelfs indien
de economie zich herstelt in de nabije toekomst.”
Dringende oproep aan Europese beleidsmakers tot koerswijziging bij aanpak
van de schulden- en muntcrisis. ...er moet ruimte komen voor innovatieve
ideeën om de sociaal economische problemen effectief te kunnen bestrijden.
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Is euro zone een optimaal valuta gebied?
Voorwaarden volgens de ’Optimal Currency Area (OCA)’ theorie voor
het succesvol kunnen invoeren van een one-size-fits-all
monetaire unie (één munt, één rentebeleid en vrij kapitaalverkeer):
1. Duurzame convergentie economieën deelnemende landen
(gelijke economische kracht en ontwikkelingsnelheid),

2. Hoge graad van arbeidsmobiliteit tussen de landen, en
3. Politieke Unie - Institutioneel federaal kader, federale economische regering en federaal
budget voor herverdeling in gevallen van ‘asymmetrische schokken’ ).
De eurozone voldeed/voldoet aan géén van deze voorwaarden.
NB! 1976-1978 - OPTICA (economen advies aan Europese Commissie) en Prof.
Roland Vaubel: Daarom Europese gemeenschapsmunt invoeren parallel aan de
nationale munten …..anders ongelukken.
NB! Indien aan eerste voorwaarde (duurzame convergentie) niet wordt voldaan, is het
onverstandig (zelfmoord) om een monetaire unie aan te gaan ……
….dus alleen ‘Politieke Unie’ …..géén oplossing.
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Diverse aspecten van de eurocrisis

1. Monetaire crisis
2. Economische & sociale crisis
3. Schuldencrisis
4. Bankencrisis
5. Politieke crisis
6. Democratie & rechtsstaat crisis
Eurocrisis vraagt dus allesomvattende oplossingen
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Eurocrisis = Monetaire crisis

Oorzaken:
- macro-economische onevenwichtigheden zowel tussen eurolanden onderling als
binnen individuele eurolanden

Gevolgen:
 Verschillen internationale concurrentiekracht -- euro véél te duur voor de PIGS
(Portugal, Spanje, Italië en Griekenland) en Frankrijk, terwijl te goedkoop voor
Duitsland, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland.
 Ontsporing nationale lopende rekeningen zowel in de ‘+/+’ (Nederland en
Duitsland) als in de ‘-/-’ (PIGS en Frankrijk)
 Risico van bovenmatige inflatie (o.a. huizenprijzen bubbles) en deflatie.
NB! Door eenheidseuro géén mogelijkheid tot nationaal gericht monetair beleid
(wisselkoersen en rente) om (de gevolgen van) macro-economische onevenwichtigheden
te corrigeren

 Euro Pact is in 2010 vastgelopen.
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Eenheidseuro = OneOne-SizeSize-fitsfits-None
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Economische verschillen (divergentie)

Wall Street Journal/Morgan Stanley’s 2013 PPP-analyses of the relative changes in competitiveness
for each country since they joined the Euro --- Because only the Netherlands entered the Euro
with its national currency substantially (13%) undervalued), for the Netherlands the present ‘fair
value’ euro exchange rate is now $1.38.

Let op de onderlinge verschillen, van Duitsland tot Griekenland
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Eurocrisis = Economische & sociale crisis

-

-

-

Faillissementen, massawerkloosheid en armoede in zwakke eurolanden (voor
welke de euro veel te duur is).
Crisis en werkloosheid slaat over van de zwakke op de initieel sterke landen,
…niet alleen door transferbetalingen van sterk naar zwak.
Koopkracht van lage én middengroepen onder druk.

NB! Eenheidseuro werkt groeivertragend/krimpbevorderend op gehele eurozone
economie ...en dus welvaartverlagend voor alle eurolanden …..werkt ook negatief
door op wereldeconomie.
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Eurocrisis = Schuldencrisis

- Mínder opbrengsten winst- en inkomstenbelastingen.
- Méér uitgaven aan werkloosheid- en sociale uitkeringen.
Ondanks besparingen:
 Oplopende staatsschulden (absoluut en BBP relatief).
 Staatschulden in veel gevallen onhoudbaar.
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Eurocrisis = Bankencrisis

- Zwakke economische situatie drukt winstgevendheid banken.
- Slechte leningen (publiek en privaat) zullen banken moeten afboeken.
NB! Banken hebben staatsobligaties van zwakke (feitelijk insolvente)
eurolanden.
 Indien de feitelijk al geleden verliezen daadwerkelijk (boekhoudkundig)
genomen worden, blijken veel (Zuid-) Europese banken failliet.
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Eurocrisis = Politieke crisis

-

Euro = Polarisatie – zowel tussen Noord en Zuid Europa als binnen eurolanden

-

Euro = Nationale regeringen vallen bij de vleet.
Euro = Voedingsbodem voor bewegingen zoals de Gouden Dagenraad.

-

Euro = Afbrokkelend draagvlak en splijtzwam voor ‘Europa’.
www.TheMatheoSolution.eu

Eurocrisis = Democratie & rechtsstaat crisis



-

Burgers van eurolanden zijn/worden onjuist en onvolledig geïnformeerd.

-

Beleid van ‘Noodfondsen’ e.d. zijn/worden er doorheen gedrukt.

-

Beleid van ‘Noodfondsen’ is strijdig met EU-Verdrag (no-bail-out) .

-

ECB meent alles te kunnen doen (Draghi: whatever it takes to save the euro).

-

ECB acties zijn strijdig met EU-Verdrag (no-bail-out) en ECB mandaat.
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Recente vergelijkbare monetair economische crises
Mexico (1994), Thailand (1997), ZuidZuid-Korea (1997) en Brazilië
Brazilië (1999)

-

Hervormingen (publiek en privaat).
Besparingen.
Waar nodig afboeking staatschulden tot houdbaar niveau.

EN
-

‘MONETAIRE’ devaluatie (t.o.v. buitenland prijs/loonniveau in één klap verlaagd).

NB! ‘Monetaire’ devaluatie is géén feest maar paardenmiddel om de voor
krachtig sociaal-economisch herstel op de noodzakelijke korte termijn.
NB! Gematigde loonontwikkeling en hervormingen noodzakelijke voorwaarden
voor duurzaam succes!
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Borenzstein & De Gregorio,
Gregorio, Graafland en Van Heyningen
"Er zijn veel voordelen aan de herinvoering van het stelsel van wisselkoersen
voor een land..... Een land met een eigen munt kan deze laten devalueren,
zodat de export weer op gang komt........Landen in Azië en Zuid-Amerika
zijn er m.b.v. devaluaties weer bovenop gekomen.......... ....Deze landen
lieten na devaluatie een toename zien van de concurrentiekracht en
economische groei, alsmede een lagere rente en een hogere
terugbetaalcapaciteit op schulden."

José
é De Gregorio (1999)
Eduardo de Borenzstein & Jos
Idem Johan Graafland en Kelly Van Heyningen (2012)
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Angela Merkel (2010)
‘Scheitert der Euro, dann scheitert Europa‘
Europa‘

Angela Merkel (Mei 2010)
NB! Grootste verworvenheid ‘Europa’ is niet euro maar Interne Markt!
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Op weg naar herstel …….???
…….???

Luchtspiegelingen

Hervormingen, Besparingen, Noord/Zuid geldtransfers, ECB acties
….en ‘INTERNE’ devaluatie (= loonsverlaging) .
NB! ‘Interne’ devaluatie werkt niet, want de te overbruggen
concurrentieverschillen zijn véél te groot !
 Economieën en samenlevingen zijn/worden vernietigd!
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HansHans-Werner Sinn
“De redding van de euro is een faliekante mislukking…. Van een ‘redding’ is
geheel geen sprake, juist het tegendeel. …...Als de schuldenlanden weer
concurrerend willen worden, dan moeten ze hun prijzen zeer fors laten
zakken. ….Indien het niet lukt deze landen goedkoper te maken, zal hetzij
de euro uit elkaar spatten, hetzij zullen we een permanente transferunie
moeten accepteren ….en dat wordt heel duur.“
“Intussen zijn vijf jaar verstreken, zónder dat de concurrentiekracht van de
crisislanden zich noemenswaardig heeft verbeterd.“

 ‘Monetaire’ devaluatie !

HansHans-Werner Sinn (September 2012 en November 2013)
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Franç
François Heisbourg (eurofederalist)

“laten we in een rustig herfstweekend de euro afschaffen
afschaffen””
“ De euro is de kanker van de EU geworden, die moeten we eruit snijden om de EU te
redden. …..want de euro heeft een structureel probleem ….dan moet je de
intellectuele moed hebben om te zeggen ‘laten we er mee ophouden’…. a.s.a.p.
terug naar 18 nationale munten!”

Franççois Heisbourg
Fran

(November 2013)
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Angela Merkel
“Wat we missen in de eurozone en dus dringend nodig hebben
zijn ’mechanismen’, waarmee we die landen waarvan de
internationale concurrentiekracht onvoldoende is, kunnen
helpen deze op niveau te brengen."

Angela Merkel (September 2012)
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Theo Wolters: welke ingenieur redt onze euro?
“Mechanismen zijn bij uitstek het terrein van de ingenieur”
“Nou denk ik niet dat er veel ingenieurs zijn die voldoende kennis hebben over
politieke structuren en economische wetmatigheden om zelf tot in detail een
mechanisme te kunnen ontwerpen dat de oplossing voor deze crisis
is……maar er moet beslist een ingenieur zitten in het team dat de oplossing
gaat beoordelen, …..om erop toe te zien dat er een degelijk en betrouwbaar
mechanisme in is opgenomen waar de Europese burgers hun toekomst aan
kunnen toevertrouwen.”

Ingenieur Theo Wolters (Augustus 2011)

www.TheMatheoSolution.eu

The Matheo Solution (TMS) - Formule

Voordelen euro (zoals prijstransparantie) zoveel mogelijk behouden maar nadelen
euro ondervangen  Euro Pact ‘flexibiliseren’  nationaal gericht monetair beleid
(wisselkoersen en rentebeleid) mogelijk maken bínnen Euro Pact.
Economische theorie van de functies van geld:
- Geld = ruil/betaalmiddel
- Geld = rekeneenheid (Numéraire)
NB! Rekeneenheidfunctie van geld = Monetair economische functie van geld.
Invoering nationale rekeneenheden parallel aan de rekeneenheid van de euro, terwijl de euro
(conform het EU Verdrag!) het énig wettig betaalmiddel (chartaal en giraal) blijft in alle
eurolanden  (double price tagging, zowel in nationale rekeneenheid als in euro) 
Transacties binnen eurolanden in ‘nationale rekeneenheid’ en grensoverschrijdend binnen
eurozone in ‘euro’ (prijstransparantie).
NB! Oplossing bínnen het Euro Pact ….dus zowel met perspectief op snel economisch herstel
zwakkere landen als met druk én betere kans van slagen op hervormingen…!
NB! TMS-formule niet op N/Z-Europees maar op nationaal vlak  géén tweespalt & maatwerk !
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The Matheo Solution (2010): Parallelle Rekeneenheden

Single Currency
(Enig wettig betaalmiddel in alle eurolanden)
Euro Currency Units- Exchange Rate Mechanism (ECU-ERM)

DU Rekeneenheid

FR Rekeneenheid

NL rekeneenheid

IT Rekeneenheid

Euro Rekeneenheid
AUT Rekeneenheid

ESP Rekeneenheid
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Willem Buiter,
Buiter, Margrit Kennedy & Ludwig Schuster
“De functie van geld als ‘rekeneenheid’ (numéraire) is één van de minst
onderzochte en begrepen onderwerpen in de monetair economische
wetenschap en blijft daarom een ‘weeskind’. …Een goed begrip van de
‘numéraire’ en het belang daarvan is in de monetaire economie veel te veel
en veel te lang verwaarloosd."

Willem Buiter (2007)
“Als voor een euroland de doelstellingen zijn zowel zijn valuta te devalueren als

een eurozone lidstaat te blijven, zou dat land een nationale munt kunnen
introduceren als een ’numéraire’, met in standhouding van de euro als het
énig wettig betaalmiddel. …Het kán werken!”

Buiter,, Margrit Kennedy & Ludwig Schuster (2011)
Willem Buiter
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Zeitschrift für Wirtschaftspolitik (2012)
“Het idee om de eurocrisis op te lossen middels de invoering
binnen de eurozone van nationale valuta als ‘numéraire’
parallel aan de euro, is door André ten Dam - onder het
begrip ‘Matheo Solution’ - in het internationale debat
ingebracht.”

Michael Vogelsang (BVMW)

in ‘Zeitschrift für Wirtschaftspolitik
Wirtschaftspolitik’’ (2012)
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The Matheo Solution (TMS) - Schulden & Banken crisis

- Waar nodig ‘afboeking‘ staatsschulden tot houdbaar niveau  Onder leiding
van uitsluitend het IMF.
- ‘Slimme’ herkapitalisatie van onmisbare Europese systeembanken in de
laatste (Europese) fase via een SPV (Special Purpose Vehicle) gefinancierd
door ECB.

 Niet de belastingbetaler (ESM) maar de banken betalen dit uiteindelijk zelf
…..en de banken kunnen dat ook want de banken profiteren direct van het
economische herstel in Europa op gang gebracht door het nationaal gericht
monetair beleid mogelijk gemaakt door ….‘The Matheo Solution (TMS)’.

NB! …maar éérst wisselkoersen en rentedifferentiatie regelen bínnen Euro Pact !
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Iedereen blij …??? …!!!

‘Eenheid in verscheidenheid’
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Matheo en de Europeanen ook…
ook…!!!

The Matheo Solution (TMS) – For Matheo and all other Europeans

Stelling voor het Eurodebat

“Invoering van The Matheo Solution (TMS) heeft enorme ‘opbrengsten
& voordelen’ (zowel sociaal-economisch als geopolitiek), terwijl
de‘kosten & nadelen’ daarvan te overzien zijn.”
NB! Kosten invoering TMS zijn voornamelijk kosten aanpassen software
systemen financiële sector en kosten ‘double pricing’ in winkels …
…Kosten oplossen symptomen eurocrisis betreffen voornamelijk (‘sunk costs’)
 afboeking staatsschulden en herkapitalisatie onmisbare Europese systeembanken.
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