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Het trilemma voor de eurozone
In 2007 presenteerde Harvard-econoom Dani Rodrik het 
politieke trilemma van de wereldeconomie, waarin hij liet zien 
dat het onmogelijk is om als land volledige open te zijn voor 
internationale markten en gelijktijdig democratie en nationale 
soevereiniteit te behouden (Rodrik, 2007; 2011). In 2011 paste 
Rodrik deze analyse toe op de situatie in de eurozone (WRR 
Lecture, 2011). Ook voor de eurozone zijn er volgens hem drie 
opties, waarvan er maximaal twee gelijktijdig mogelijk zijn:  
we moeten kiezen.
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In zijn nieuwe, nog te verschijnen, boek werkt Rodrik 
(2017) deze analyse verder uit: “Als de Europese leiders 

de democratie willen behouden, moeten ze  
kiezen tussen politieke integratie of economische 

desinte gratie. Ze zullen ofwel hun soevereiniteit op 
economisch gebied moeten opgeven of deze actief moeten  inzetten 

voor het welzijn van hun burgers. De eerste opties betekent dat 
ze schoon schip maken met hun electoraat en een supranationaal 

democratisch systeem invoeren. Het tweede houdt in dat ze de 
monetaire unie opgeven om nationaal monetair en fiscaal beleid te 

kunnen inzetten voor herstel op de langere termijn.” 

Economische integratie

Nationale soevereiniteit Democratische politiek

   Landen behouden soevereiniteit en integreren op economisch  
gebied, maar dienen rekening te houden met internationale markten en  

kunnen daardoor niet altijd de wens van de democratische meerderheid volgen

 Landen voeren een gemeenschappelijk begrotingsbeleid 
met een gemeenschappelijke parlement, wat betekent dat 

de  nationale beslisruimte wordt ingeperkt

Landen 
voeren een eigen
 beleid met nationale   
democratische  controle,  
maar  profiteren minder  
van de eventuele voordelen  
van economische integratie
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