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Decennia lang werd de rentevergoeding gezien als een compensatie voor het inflatie risico. Echter wie naar de 
renteniveaus van de verschillende Eurolanden kijkt moet vaststellen dat de hoogte van de rente nu vooral 
wordt bepaald door de financiële gegoedheid van de debiteur en kijkt men vooral naar de winst en verlies 
rekening van de landen. Je zou dus verwachten dat de politici en beleidsbepalers alles op alles zetten om 
ervoor te zorgen dat alle Eurolanden een gezonde economie en evenwichtige begroting hebben, maar ook dat 
de bankensector gezond is en er sprake is van normale rente niveaus. Maar kennelijk hebben onze politieke 
leiders nog altijd niet geleerd van de Griekse, Ierse en Portugese problemen waardoor nu ook Spanje en Italië  
in de gevarenzone zitten. Opmerkelijk is wel dat de financiële markten nog betrekkelijk rustig blijven.                 

 
Europese leiders moeten daadkracht tonen 
Met de verkiezingen voor de deur lijkt het erop dat de Grieken de 
euro toch willen behouden. Ook is bekend geworden dat jaarlijks 
ruim € 40 miljard aan belastingaanslagen niet wordt geïncasseerd en 
dat de Griekse elite de grootste wanbetaler is. Dit verklaart wellicht 
ook waarom er ruim 4.100 rederijen in Griekenland zijn gevestigd. Je 
zou dus denken dat het vrij eenvoudig is om de gaten in de begroting 
te dichten. Maar kennelijk reikt de macht van de Griekse elite zover 
dat politici geen actie durven te ondernemen. Maar ook in Spanje 
blijft de politiek in gebreke. Want hoe makkelijk was het geweest om 
een groot deel van de assets van de spaarbanken (‘cajas’) conform 

het Ierse model (NAMA) in te wisselen voor staatsobligaties. In dit verband is het goed om vast te stellen dat de 
‘normale’ banken van Spanje, BBVA en Santander, sinds de kredietcrisis geen euro steun hebben gehad. Tot 
dusverre volgt elk land zijn eigen agenda en vind men het lastig om samen een stap vooruit te zetten. Want hoe 
anders zou het zijn wanneer er ook daadwerkelijk bindende kaders zijn in de Eurozone en er weer zicht is op 
groei. Ook kunnen we dan eindelijk de noodzakelijke eurobonds introduceren en kan er een rentestructuur 
ontstaan die in lijn is met die van de thans nog sterke Eurolanden en de Verenigde Staten van Amerika.    
 
Geen dollarcrisis maar wel een eurocrisis                             
Wat maar weinig politici zich afvragen is waarom de Amerikanen geen dollarcrisis hebben en wij de eurocrisis 
hebben. Het lijkt erop dat de Amerikanen gewoon slimmer en slagvaardiger zijn. Dit blijkt ook uit het feit dat 
Amerika de gevolgen van de kredietcrisis allang heeft verwerkt en wij nog volop in de problemen zitten. Dit terwijl 
de oorzaken van de kredietcrisis in Amerika lagen! Maar slim als de Amerikanen waren heeft men 50% van haar 
hypotheekschuld geëxporteerd richting Europa. Het restant is grotendeels weggepoetst via Fannie Mae en 
Freddie Mac zodat de Amerikaanse banken relatief weinig last hebben gehad van de malaise op de Amerikaanse 
vastgoedmarkt. Sterker, de banken hebben nu geen extreme afboekingen meer en kopen zelfs weer eigen 
aandelen in. Dat kredietverzekeraar AIG na de kredietcrisis zo’n $ 225 miljard steun heeft ontvangen en net als 
General Motors weer helemaal back in business is, lijkt onze politici eveneens te ontgaan. Kennelijk vinden wij het 
niet opportuun om de goede dingen van andere landen over te zijn nemen. In dit verband kan worden vastgesteld 
dat, ondanks het feit dat de staat Californië technisch failliet is, Amerika niet te maken heeft met een dollarcrisis. 
Dit terwijl het GDP van Californië ($ 1.900 miljard) vrijwel gelijk is aan het GDP van Italië!  
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