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Europarlementariër Peter van Dalen maakt de ECB ten onrechte tot zondebok in wat hij 
overigens terecht omschrijft als een Europese 'megacrisis' (FD 14 juli). Er zijn eigenlijk 
verschillende Europese crises: de schuldencrisis van de perifere overheden houdt nauw 
verband met de crisis bij de banken. 

Banken hebben kapitaalversterking nodig mede vanwege de perifere schulden in hun boeken 
en de crises zijn sterk verergerd door de al anderhalf jaar durende kakofonie van afzonderlijke 
ministers. Daaraan doet ook de Nederlandse minister van Financiën krachtig mee. Ondanks de 
sterke economische vervlechting, zien de financiële markten dat Europa niet met één stem 
spreekt. Zij raken daardoor in verwarring en vluchten weg van risico. 

De plotselinge aandacht voor Italië maakt duidelijk dat crisisbestrijding per afzonderlijke 
lidstaat niet langer kan. Voor Europese problemen zijn Europese oplossingen nodig. Zelfs 
voormalig Brits premier Gordon Brown erkent dat de parallelle crises alleen door een 
gezamenlijke aanpak kunnen worden opgelost. Die oplossing dient te bestaan uit discipline en 
solidariteit. De begrotingsdiscipline volgt uit de al gemaakte afspraken dat de 24 lidstaten die 
een buitensporig tekort vertonen op hun begroting dit deficit uiterlijk 2014 tot aanvaardbare 
proporties hebben gereduceerd. Dat is niet bezuinigen om de Grieken te helpen, zoals de 
Europarlementariër populistisch stelt, maar nodig voor onze eigen - ook Nederlandse! - 
soliditeit. 

De solidariteit moet in gemeenschappelijke uitgifte van overheidsobligaties tot uitdrukking 
komen. Zoals Gordon Brown en eerder Giuliano Amato en Guy Verhofstadt voorstellen moet 
Europa overgaan tot de uitgifte van eurobonds. Net als de Bradybonds, gegarandeerd door de 
VS, een einde maakten aan de Latijns-Amerikaanse schuldencrisis, kan gezamenlijk optreden 
van overheden laten zien dat het de Unie menens is als ze zegt alles te zullen doen voor de 
stabiliteit van de euro. 

De technische details dienen uiteraard te worden uitgewerkt. Maar de kern is duidelijk: de 
afzonderlijke lidstaten in Europa zijn een onverbrekelijk onderdeel van één samenhangend 
economisch geheel. Onwaar is dan ook wat de heer Van Dalen zegt, dat de ECB van 
onafhankelijke hoedster van de prijsstabiliteit partij is geworden. Als enige instantie die actie 
op Europees niveau kon ondernemen, heeft de ECB, net zoals de Amerikaanse centrale bank 
in de crisis, geprobeerd rust te brengen op de obligatiemarkten door overheidspapier op te 
kopen. Dat gebeurde bij gebrek aan politiek leiderschap van de lidstaten en is niet in strijd met 
de geest van het EU-verdrag maar juist in lijn daarmee. 

Het wordt tijd dat de ministers van financiën de beperkingen, die zij het EFSF oplegden om 
overheidsschulden op de secundaire markt te kopen, opheffen. 'These times require wisdom 
and courage among those in charge of our affairs' schreef Martin Wolf in de Financial Times. 
En zo is het. 
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