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Eenmegalomaanherstelfonds gaat
Europa juist tegenwerken

De Franseminister van economie, financiën en handel Bruno LeMaire FOTO:ANP

O
okNederlandheeft de
stapnaar eenEuropese
aanpakgezet, en terecht.
Elk landheeft er belang
bij dat deproblemen in
andere landenbeheers-

baar blijven. Alswe zelfs bij zo’nmondia-
le crisis niet Europees kunnenoptreden,
waarhebbenwedeEUdan voor?

EnEuropaheeft geacteerd. Bij alle
discussienuover eenHerstelfonds, zou-
denwebijnauit het oog verliezendat de
regeringsleidershebben ingestemdmet
eenEuropeesnoodpakket van€540mrd.
Dit is ophoofdlijneneen solidair pakket,
gericht opdeurgenteproblemendiede
coronacrisis veroorzaakt.Dushulde.

Maar is het doordeFranseminister
van economie, financiën enhandelBru-
noLeMaire gepushteEuropeesHerstel-
fonds van€2.000mrdookeengoed idee?
Wij vinden vanniet.Dit planhelpt niet
waarherstel nodig is en leidt tot verspil-
lingwaar geld juist doelmatig besteed
moetworden.DeEuropese solidariteit
kan effectieverworden vormgegeven.

LeMaireprobeert zijnplanpolitiek
correct temakendoor te stellendat er
‘natuurlijk’ geïnvesteerdmoetworden
in5G, kunstmatige intelligentie en ver-
groening, kortom, alle goededingen
der aarde.Maarnieuwe investeringen
vereisengrondige voorbereiding, priori-
teitenstelling en competitieve aanbeste-
dingen. Ben jebenieuwdwat er gebeurt
als je dit soort stappenoverslaat, kijkdan
naarde charade ronddewonderapp van
ministerHugode Jonge. Elkemajeure
investering vereist regie en zorgvuldig-
heid.Dat kost dus tijd die eenpolitiek
Herstelfondsniet heeft.Noemons zwart-
kijkers,maarwekennengeen voorbeeld
waarbij dit goedging, laat staanopEuro-
peesniveau.

Wij zijn voorstander van een innova-
tief, ondernemenden vooral ook sociaal
Europa.Maarhet draagvlak voordeEU
raakt onherstelbaar beschadigd als het
Herstelfonds vanLeMaire leidt tot de
zoveelste verspilling van collectievemid-
delen.Met eenpolitiekHerstelfondsdat
dermatebreed enopen-ended is, zal het
geldniet terechtkomenwaarhet nodig
is.

Geengrootschaligeprojectendus. In
het reeds geaccepteerdenoodpakket is
het Europese StabiliteitsMechanisme
(ESM) geactiveerd voorde gezondheids-
zorg engerelateerde economische scha-
de. Italië kanbijvoorbeeld voor ongeveer
€38mrd steunuit dit fondskrijgen tegen
lage rente.Het 2%maximumvanhet
brutonationaal product van een lidstaat

opESM-leningen zou verruimdkunnen
worden,waarbij alleen voorwaarden
wordengesteld aande effectiviteit van
bestedingen.OokhetnieuweSURE-
programma,met gerichte interventies
tegenexploderendewerkloosheid, is een
waardevol instrument.Daarnaast, als
derdepoot vanhetnoodpakket, kande
Europese Investeringsbankbedrijven
steunenmet leningenengaranties.

DYNAMIEK
WatkaneenHerstelfondshieraan toe-
voegen?Herstel vergt groeipotentieel en
dynamiek inhetEuropesebedrijfsleven.
Dit vraagt ombottom-up-instrumenten.
Zorgdaaromvoorbalansherstel voor
bedrijven, dus voor eigen vermogen, be-
loonhen voor innovatie, enzovoorts.On-
dernemingsklimaat iswaarhet omgaat.
Zonderdynamiekblijft herstel uit, en zal
dedivergentie blijven tussenhetmeer
dynamischenoordenenhet inbureau-
cratie gevangen zuiden.

Hier speelt dewezenlijke tegenstelling
inEuropa.HetHerstelfondskomtuit
dekoker van een landdat de economie
presidentieel en top-downwil aansturen.
Dit is altijdde insteek geweest vanFrank-
rijk; de coronacrisis biedt eenopening
omeigen voorkeuren via eenmegalo-

maanherstelfondsdoor te drukken.Ook
Eurobonds als centraal financierings-
instrument komenuit diezelfdedirigis-
tischekoker.Nederlandmoet inzetten
ophet tegengaan vandezedirigistische
top-downneigingopde inrichting vande
economie. Europaheeft een innovatie-
ve, ondernemende spirit nodig, endie is
juist bottom-up.

Dit is hetmoment omhet jaarlijkse
budget vandeEU te richtenopde
toekomst.Maakdaaromreserveringen
uit het EUbudget vandekomende jaren
voorhetmkb (het hart vandeEuropese
economie), en voordefinanciering van
bottom-upinitiatievendie innovatie
stimuleren ende verduurzamingsagenda
vooruithelpen.Dathelpt het herstel in
Europa.

En ja, dit is echthetmomentomdeeen
derdebudgetallocatie aan landbouwen
eenzelfde allocatie voor ‘probleemregio’s’
aan tepakken.Beide zijn gedrevendoor
lobby’s en eigenbelang van sommige lid-
statenenerfenissenuit het verleden.
Hetbelang vanEuropamoet vooropstaan.

Zowordt eenHerstelfondsdat staat
voor ineffectief beleid enmassale geld-
verspillingomgezet in eenbudget gericht
op innovatie endynamiek, endusde toe-
komst vanEuropa.

Europa heeft een
innovatieve en
ondernemende spirit
nodig en die is juist
bottom-up
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