Join the pound!
Vell<iezing van dc' Gloittstc Nederlander'

Neclcr-llnd via hogele rcntestan<len eu ontw:tittding van

aller tijden gaat our de rneest invloeclrijkc
1,,1ederlar-rdel aller tijdcn clau vc'r'dic'ut l(onitrg
Stadhor-rclc,r Willcm lll wellicht cleze tiïel. Stadl.rouder Willem lII wercl in 1688 dool opstandi-

pc,r.rsioenreserves, mccdeicn in cle hst van <1e tekortschietendc' pc'nsioenort s I agsystr:m c'n van on ze ell foplirtnc ts. Il<

ls

c'le

ge Engelsen r-ritgenodigci om l(oning van Engeland te worden. De twee achteraf belangrijkste daclen van Willem als
I(oning van Engeland walen cle oprichting vat de Lonclon
Stock Exchange en cle oprichting van de }lank of England.
Door oprichting van deze twee instiluten kon Londen het
toonaangevende financiële centrunt r,,;rn cle achttiende
eeuwse wereld worden met een moderl ftinctionerende
kapitaalmarkt. Deze moclern functionerende kapitaalmarkt
lag- vervolgens aan de basis van veel Engelse militaire successen tegen de eeuwigdurencle liranse concltrrent. Dankzij
hun goed functionerende kapitaalnnrl<t kondc'n cle Engelsen hr.rn oorlogen hnnncieren met 'goedkoop' vreemcl ver'Dogen (obligaties) terwijl c1e Fransen voornamelijk wtrren
:rangewezen op c1e beperkte urogeliil<heicl van hogere
belastingen. De Engelsen kondcn dus gem:rkkelijker aan
mecr geld komen voor c1e financiering van hun oorlogen met een mincler remmencl
effect op hun economie. Dit zorgde elvool dat Engeland [1et een veel kleinere bevolking Franklijk financieel, en daardoor ool< militair vaak de baas kon zijn.
Het financiële 'gehein-re wapen' van de Ingelsen zorgde niet alleen vool overwinningen op Frankrijk m.aar stelde Engeland ool< in staat de clor.ninante wereldnacht van de
achttiende en negentiende eeuw te worden. Arnerika nam het stokje aan het bcgin van
de twintigste eerlw over en zocloende leven wij al n-Leer dan 300 jaar in een lt ereld die
wordt gevornlrl en overheerst door Angelsaksische invloeden. Dit alles dankzij de
oprichting van cle Bank of Englancl door onze Willem III. Dit historische vootbeeld, laat
zien dat overheclen op financieel terrein in hetzelÍde schuitje zitten als onroerendgoedondcrnemers: goecl financieel beheer en optiinale toegang tot goedkope fiuancieringsbronnen vortrren basisingrecliënten voor succes. Dit inzicht brengt me bij de eulo.
Ik heb de inclruk dat de euro op dit n'roment een belangrijker discussieonclerwerp is in
de politiek en op stlaat dan zeven jaar geleden toen <le eurobeslissing als een soort
harnerstnk is genomen. De man op de straat klaagt over hogere plijzen en de politiek
klaagt over n-rachtiger Europaltncrs die de afgesproken begrotingsspelregels van het

stabiliteitspact tlexibel willen intelpreteren.
Ieclele discussic' trijl( echter te eindigen met de conclusie dat er gecn alternartief is, dtis
Nederland moet m:tar loeien met de euroriemen die ze heeft. Dit roeien ktrn nog knap
lastig worden want Neder'land is iurmels een klein land. Daarbij is de l<ans groot clat
Necler'land alleen kon'rt te starln op een van de belangrijkste monetaire beleidsterreinen van de toel<omst, uamelijk de Íinanciertrg van c1e ourledagsvoorzienir-rgen NederIand is het enige euroland r)re[ een pensioenspaalsysteeru, a1le andere eurolanclen
nlaken gebmik vtln een pensioenomslagsysteem. Daarbij heeft Ncdcr'land, volgc'us
bevolkingsvoorspellingen van de Verenigde Naties, in de toehon-rst cen tniuder'[ll-oo1
vergli.jzin.qsprobk:ern clal gcniiddeld in Eulopa. Dc' dluk dic vclgrijzing Icgt op p('nsioenornslagsystemc,n kan zeer w-aarschijnlijk leiclen tot overhcidsfinancieringslel<orten
en dailrcloor oplopenrle rertes en inflatic binnen het Euroblok. Op deze wiizr' zou

denk clat het drLidelijk is dat sncl stijgende retttes het
ondernemingsklimaat voor met name o[roerendgoeclonclernemers niet ten goetle zullen komen,
Celr-rkl<ig heeft Nederlaircl een goed altern:rtief voor de
euro. Dankzij de cliscnssie over een euro declnan-ie die de

Britten wel hebben gevoeld bestaat de llritse pond nog
stcecls als potentiële nooduitgang rzoor Nederlancl. Gr-ooL-

Brittaunië heeft net als Nederland een pensioensprarsysteem en het verwachte velgrijzingsprobleem is r-elatief
k1ein. De huidige Britse regeling voert een beleid dat is
gericht op het beperken van begrotilgste-korter, hetgeen
in lijn is nret het beleid van de Nederlandse regering. Daarnaast geven de vele succesvolle voorbeelden van economische sarnenwerking tussen Nederlanders en Britten vertrouwen dat toekomstige Nederlandse en Britse regeringen
in staat zuller.r zijn een gezamenlijke begrotingsdisclipine
tc bewaren. Tenslotte lijkt Groot-Brittannië op dit moment
wc.inig last te ondervinden van betalen in ponden in plaats van etlro's. De goed clraai
ende en Ílexibele Britse economie is zelfs een voorbeeld voor de rest van Europa.
De Britten zelfzouden natuullijk ook akkoorcl nloeten gaan nret de eventuele contbinatie, maar ik geefhet plan een goede kans. Voor de keep the Pound-groep zou cle cotttbilatie een versterking van de pond inhouden, voor de pro euro-groep zou het een
gewenste eerste stap naar monetaire sam.enwerking kunnen vertegenwoordigen met
de rest van Eulopa.
Laat er geen misverstand over bestaan clat de euro op dit uroment een belangrijke sti
mulans is bij de totstanclkoming val1 vrij verkeer van geld, goederen en arbeid binnen
de Europese Unie en dat met name Necler'land als handels- en cloorvoerland hier- op
dit moment veel baat bij Iijkt te hebben. Maar onze wereld lijkt op dit nrorlent snel1er te velanderen d:rn ooit tevolen en daarom is over altcrnatieven nadenl<en een
noodzaak en alternatieven hebben een gloot goecl. Daalour k:rn de Nederlandse
onroerendgoeclitrdustrie blij zijn clat de pond nog steecls bestaat, dar-rkzij de Britse
eigengcreidheid binnen Europa en een heel klein beetje dankzij onze eigen Stadhott

der I(oning Willem lll.
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