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Politiek&Economie

Lorenzo Bini Smaghi: ‘Een instelling zoals de ECB, die efficiënt is en het lef heeft

om beslissingen te nemen, verliest haar geloofwaardigheid niet.’
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Oud-directeurbij deEuropeseCentraleBankLorenzoBini Smaghi zegt tewetenwaarom
deeurocrisis al bijnadrie jaarduurt. ‘Depolitici latendemarkten telkensweerdemachtgrijpen.’

‘Europageeftde
marktenvrijspel’

INTERVIEW
KOEN DEDOBBELEER
LONDEN

‘C
entraal bankieren in Eu-
ropa kan erg frustrerend
zijn’,bekentLorenzoBini
Smaghi (56). Als oud-
directeurbijdeEuropese
Centrale Bank (ECB) zat

hij tot eind 2011 in de cockpit van de crisis-
bestrijding. De Italiaan liet zich opmerken
omdat hij politici onvermoeibaar op hun
verantwoordelijkhedenbleefwijzen. Inzijn
ogen schuiven ze lastige beslissingen voor
zich uit, wat de schade alleenmaar groter
maakt.
Het is een nagelwaaropde ‘Florentijnse

denker’, zoals Bini Smaghi wel eens ge-
noemd wordt, wil blijven kloppen. ‘Het is
eenbeetjeeenparadox.Politici sprekenover
de markten als speculanten, met een zeer
negatieveconnotatie.Maardemarktenzijn
de enige die hen aanzetten tot duurzaam
handelen.’
Vandaag geeft hij seminaries aan de

Amerikaanse universiteit Harvard. Over de
eurocrisis, jawel. ‘Die is spijtiggenoegalveel
te langveel te interessant’, lachtBiniSmaghi.
Zijn Amerikaanse studenten overstelpen
hemmet bezorgde vragen. ‘Ze begrijpen er
nietveel van.Daaromprobeer ikaltijd terug
te grijpen naar hun eigen geschiedenis. De
VS hadden ook grote crisissen nodig om te
komenwaar ze vandaag staan. Zo is het fe-
deralebegrotings- enwelvaartssysteempas
gebouwd in 1933, na deGroteDepressie. Ze
kunnendusnietverwachtendatEuropaalle
problemenoplost in ééndag.’

Hebtu er vertrouwen indatwe eruit-
geraken?
LorenzoBiniSmaghi: ‘Datmoetwel.Het is
fout te denken dat dit enkel een Europese
crisis is.Nee,het iseenwereldwijdecrisis.De
ontwikkelde landenhebbenveel te langbo-
ven hun stand geleefd. De VS zijn nog niet
begonnenmetdenoodzakelijkeaanpassin-
gen. Japan ookniet. Hier is al veel gebeurd,
maar het is lang niet voldoende en snel ge-
noeg. Europamoet de instrumenten heb-
ben ommet de snel veranderende wereld
om te gaan. De politici benaderen het niet
op diemanier. Ze denkendat dit een euro-
kwestie is, die we hier en daarmoeten bij-
sturen.Maarhet is veel globaler.Deproble-
mendieweovereen tiental jaar zullenheb-
benmet China en Latijns-Amerika, vragen
omeen veel sterker Europa. Dat sterker Eu-
ropa isdusnietalleennodigomdemarkten
gerust te stellen.’

Met zijn tweede inkoopprogramma
voorobligaties namdeECBactie omdie
markten te kalmeren,maar opnieuw
treuzelendepolitici. Frustrerend?
BiniSmaghi: ‘Zonder twijfel.Dat is eenvan
de frustrerendste zaken. De centrale bank
was vorig jaar zeer doortastend door een
eerstekeerobligaties tekopen.Maardepo-
liticiwarenzelfvoldaanenkwamenterugop
hun verplichtingen. (De Italiaanse oud-pre-
mier SilvioBerlusconi zwaktebijvoorbeeldmet-
eenzijnbesparingsplannenaf, red.)Zedachten
dat de centrale bank al het werk voor hen
had gedaan. Pas toen demarkten opnieuw
nerveuswerdenendrukbegonnentezetten,
schoten zeweer in actie. Daaromzittenwe
2,5 jaar laternogaltijd indecrisis.Ondanks
alle genomenmaatregelen.’

DeECB is de enige instellingwier repu-
tatie ongeschondenuit de crisis kwam.
Wat zegt dat over Europa?
BiniSmaghi: ‘Ietsheelbelangrijk.DeECB is
een echte federale instelling, dus zonder al
dieveto’s.Westemmen,nemenbeslissingen
en het is efficiënt. En als je een instelling
hebt die efficiënt is, en die het lef heeft om
beslissingen te nemen, verliest ze haar ge-
loofwaardigheid niet. Dat is een sterke
boodschap voor politici.’

Zekunnenwat leren vande ECB?
Bini Smaghi: ‘Ja. Politicimoeten hun land
hervormen en naar veranderingen leiden.
Zelfs alshet zwaarof pijnlijk is opkorte ter-
mijn.Zemoetendeernst vandesituatiebe-
grijpenenuitleggendathetalternatief veel
erger is.Dit zijngeentijdenvansterkegroei,
waarinwederijkdomkunnenherverdelen.
Het is een tijd van grote veranderingen,
zoals de globalisering en de integratie van
China en andere groeilanden. Dat dwingt
politici omveelmoediger te zijn.’

Moediger ookomstappen te zettennaar
eenhechtere politieke samenwerking
en een echte politiekeunie?
Bini Smaghi: ‘In zekere zin is er al eenpoli-
tieke unie. De beslissingen die de Spaanse
premierMarianoRajoy neemt, hebben een
impact op ieder van ons. De instrumenten
zijn er om Rajoy te zeggen wat hij moet
doen.Maar de instellingen - de Eurogroep
en de Europese Raad - zijn niet gewapend
omdat efficiënt te doen. Ze zijn niet fede-
raal, zoals de ECB, maar confederaal. We
moetendatbijsturennaareenechtedemo-
cratische politieke unie, anders wordt de
machtnietuitgeoefend.Ermoeteenveelef-
ficiënterbeslissingsproceskomen, inplaats
van al die veto’s waar landenmee zwaaien.
Dat kan alleen als politici niet bang zijn
macht te verliezen.
‘Uiteindelijk verliezen die politici nu

meermacht.Wantalsde instellingennietef-
ficiënt zijn, duiken de markten in het
machtsvacuümen grijpen ze demacht. En
dandwingenze jedingentedoendie jemis-
schiennietwilt. Endiebeslissingenzijnniet
altijddemocratisch.Wehebbeneeneurozo-
nedie handelt uit noodtoestanden, niet op
basis van gedachten of eenproject.’

HoekanEuropadekloofmet deburger
dichten?
Bini Smaghi: ‘Politiek gaat over het volk.
Mensen die Europa vertegenwoordigen,

wordennugekozenviaeencomplexspelop
hoog niveau. De burgers moeten zelf hun
vertegenwoordigers kunnen kiezen. Dan
kunnenzenietzeggen: ‘Hetgaat foutomdat
zedaardeverkeerdemanhebbengekozen.’
Nee, dan is het: ‘Wehebben zelf de verkeer-
demangekozen.’HetvoorstelombijdeEu-
ropese verkiezingen van 2014 de voorzitter
vande Europese Commissie rechtstreeks te
verkiezen, zou een zeer belangrijke beslis-
singzijn.Nuvoelendemensenzichnietver-
bondenmet JoséManuel Barroso. Zeweten
niet wie hij is. Wat Europa nodig heeft, is
nieuw leiderschap.’

Hoe schat ude situatie in Spanje in?
Bini Smaghi: ‘Spanje moet een steunpro-
gramma vragen. Ik snap niet waarom dat
landdatnietdoet.Alshet steunvraagt,heeft
het lagere intrestvoeten. Endat is inhet be-
lang van het Spaanse volk en de economie.
Hunbelangenzijnbelangrijkerdandievan
politici.Waaromdepolitieke trots latenpri-
merenopeconomischeduurzaamheid?Te-
gendehuidige intrestvoetenkanSpanjede
aanpassingenniet duurzaamdoen.’

Waaropwacht Rajoy?
Bini Smaghi: ‘Hij denkt dat hij er politiek
niets bij kanwinnen. Het is een erkenning
dat Spanje het zelf niet aankan. Het is niet
hetmoment te vragen of het zijn fout is of
vandevorigeregeringen.Externesteun iser
net omdie reden. Een van de grote proble-
men in Europa is dat de steun altijd te laat
gevraagd is.Datheeftde financiëlemarkten
nerveuzer gemaakt, waardoor de aanpas-
singsprogramma’s altijd op de piekmoes-
ten beginnen.’

Is hetna Spanjedebeurt aan Italië?
Bini Smaghi: ‘We zullen zienhoedemark-
tenreageren. Italiëmoetdekostenendeba-
ten afwegen. Als je een streng begrotings-
beleidhebt,datrecessie-effectenuitlokt,dan
hebjeeensoepelmonetairbeleidnodigom
de lasten te verlichten. Nublijft dat eenge-
maaktmonetairbeleid indeeurozonedode
letter.Derentes inde landenvandeeurozo-
nezijnzeerverschillend,omdatdevreesbe-
staat dat de eurozone zal exploderen.’

Tochverzet deBundesbankzich tegende
inkoopvanobligaties omde rente te
drukken.Want volgensdebankkleurt
deECBbuitende lijntjes vanhaar enige
mandaat: prijsstabiliteit garanderen.
Bini Smaghi: ‘Dat kande Bundesbankniet
zeggen.Destatutenzijnduidelijk. Jekanko-
penopde secundairemarkt, niet opdepri-
mairemarkt (bij de uitgifte van staatspapier,
red.). Ingrijpenalserverstoringenzijn, iswat
alle centrale bankendoen. Als je de verant-
woordelijkheid hebt over hetmonetair be-
leid, heb je ookde verantwoordelijkheid in
actie te schieten.HetprobleemmetdeBun-
desbank is dat ze altijd nee zegt,maar niet
metoplossingenkomt.Wat isdeoplossing?
De explosie vande eurozone?’

Zijnde risico’s op verlies danniet
immens, zoals deBundesbank zegt?
Bini Smaghi: ‘Natuurlijk zijn er risico’s. De
centralebank iseromrisico’s aantepakken
en ze te beheersen. Trouwens, in haar ge-
schiedenis heeft de ECBmaar een keer ver-
lies gemaakt. En dat was te wijten aan een
DuitsebankLehmanBrothersBankhausdie
in 2008 failliet ging. (stellig) Tot dusverwas
er dus een transfer naar Duitsland, niet uit
Duitsland.’

Wat Europa
nodig heeft,
is nieuw leiderschap.

OUD-DIRECTEUR ECB

LORENZO BINI SMaGHI

BIO
LORENZO
BINI SMAGHI

Geboren in 1956 in Firenze.

Woonde vijf jaar in Brussel,

waar zijn vader voor de Europese

Commissie werkte.

Studeerde economie aan de UCL

en in de VS. Haalde zijn doctoraat

aan de universiteit van Chicago.

Werkte onder meer voor het

Italiaanse ministerie van Economie.

Werd in 2005 een van de zes

ECB-directeurs.

Ruimde eind 2011 plaats voor

de Fransman Benoît Coeuré en

plaveide zo de weg voor zijn land-

genoot Mario Draghi als ECB-voor-

zitter.


