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Ennumet eigen vermogen uit
de Europese crisis komen
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A
fgelopendinsdagnacht
was teleurstellenddat
ook tijdensde corona-
crisis de vergadering van
deEuropeseministers
vanfinanciënweinig

eensgezind verliep.De centrale vraag is:
inwelkemate enopwelkemanier zijn
landenbinnende eurozone endeEuro-
peseUniebereid economische risico’s
te delen?

Het gaat hierbij omzakenals de voor-
waarden voor leningenuit het nood-
fondsEuropees Stabiliteitsmechanisme
(ESM), ende vooral zuidelijkehoopom
tot eurobonds te komen.Nederland
heeft als kleine, openeconomie groot
belangbij Europese oplossingen,maar
tegelijkertijd is Europageen federaal ge-
biedmet een centrale overheid.Compro-
missen zijndusonvermijdelijk.

Hoe ingewikkeldook, latenweeen
stap terugdoen.HetEuropese antwoord
kanniet alleenmeer leningenen schul-
den zijn. EenflorerendEuropa vereist
gezondefinanciële verhoudingen, endit

geldt nogwel hetmeest bij bedrijven. En
juist die dreigenmet overmatige schul-
denopgescheept teworden. Als er iets
duidelijk is uit alle voorstellendan ishet
dat die crisismaatregelen leiden tot een
nog verder inde schulden verzakkend
bedrijfsleven.

Zonderflorerendebedrijven zijn er
geengezondebankenengeengezonde
overheden. Juist inde zwakkere lidstaten
zal dit zichhetmeestmanifesteren, en
ons steeds verderwegbrengen vaneen
houdbare eurozone.

Begrijp onsniet verkeerd. Inhetmid-
den vaneen crisis ismet leningenenkre-
dietgaranties snel geldbeschikbaar, en
dat lost eenonmiddellijk liquiditeitspro-
bleemop.Maardezeovermatige schuld
kanniet het antwoord zijn.
Er is beleidnodig ombij te dragen

aandedynamiek vanEuropa, endit
vraagt omhet versterken vaneigen
vermogen vanbedrijven.Daartoeheeft
de internationale onderzoeksgroepSafe
PandemicPolicy Team (waarArnoud
Boot deel vanuitmaakt) een voorstel
voor versterking vanhet eigen vermogen
vanhetEuropesebedrijfsleven
geformuleerd:CoronaandFinancial
Stability3.0:Try equity-risk sharing for
companies, largeandsmall (voxeu.org, 3
april). Enwel zodanigdat juist ookhet
kleinerebedrijfsleven, demotor van
economischedynamiek, bereiktwordt.

Voordehand liggend ishet opzetten
vaneenEuropees fonds voor eigen ver-
mogen, het EuropeanPandemicEquity
Fund (Epef) in dewoorden vanhet Sa-
fe-team,waarmeehet eigen vermogen
vanbedrijvenkanworden versterkt.

Hiermeewordt denegatieve spiraal
vanmeer enmeer leningendoorbroken,
enkunnenpan-Europese investeerders
(overhedenmaarmogelijk ook institu-
tionele beleggers) delen inhet toekom-
stige succes vanEuropesebedrijven.
Dit schept ook eenpositiever Europees

verhaal dande louter negatieve stem-
mingdie leningenoproepen.Ookmoet
de kracht vanhet versterken vanonder-
liggendeondernemingsdynamiek in
lidstatenwordenonderkend.Hetmobi-
liseren vanondernemerschap en inven-
tiviteit staat centraal. Opdezemanier
kandekleffe deken vanmoeilijk functi-
onerendenationale overhedenmogelijk
wordendoorbroken.

Hetmechanismedatwordt voorge-
steld is simpel. Bedrijven,mits krediet-
waardig vóór de coronacrisis, kunnen
in aanmerking komen voor een injectie
van geldmiddelen in ruil voor een toe-
komstige opslag opde vennootschaps-
belasting (of inkomstenbelasting op
winst uit ondernemingbij niet-vennoot-
schappen).Ditmechanisme zorgt ervoor
dat het risicodragend endus eigen ver-
mogen is: het Epef deelt via extra belas-
ting in toekomstigewinsten,maar haar
investering isat risk. Bovendienheeft de
desbetreffendeondernemingdemoge-
lijkheid om, zodra deomstandigheden
goed zijn, de investeerder, het Epef, uit
te kopen.Dusdeonderneming zit voor
eenbeperkte periode vast aanhet Epef.

In de kern is het eenvoudig. Europa
gaat delen inhetupsidepotentieel van
het Europesebedrijfsleven. Bedrijven
waar een infuus van eigen vermogen
het noodzakelijkst is, krijgen eengoede
kans. Lokale banken zienhunbalans
daardoor sterkerworden, omdat ermin-
der probleemleningen zullen zijn. Zwak-
kere overhedenkrijgen ruggensteun
door een sterkere lokale economie en
wordennietmeegesleept in eennegatie-
ve spiraal door verzwakte banken.

Dit verhoogt deweerbaarheid van
Europa, de eurozone, enhaar ban-
ken. Almet al een veel dynamischer en
meer toekomstgerichtmodel, waar-
meeEuropadeelt in zijn succes in
plaats van zichzelf omlaag te trekken in
neerslachtigheid.

Zonder florerende
bedrijven zijn er geen
gezonde banken
en geen gezonde
overheden
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