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Eenherstelfondsmoet de Europese
economie sterker en schonermaken
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D
eEuropeseUnie reageert
traagopde economische
aspecten vande coronacri-
sis. Bij deEuropese topop
donderdagwordendede-
tails, zoals de looptijd van

noodleningen, vande landensteunuit
het noodfondsuitgewerkt.Maarwemoe-
tenookdoorde crisis getroffenbedrijven
helpenomweer op te starten.

Op9april introduceerdedeEurogroep
het tijdelijk herstelfondsomdeecono-
mienade crisisweer opgang tebrengen.
Voordat het Europeesherstel-
fondswordt uitgewerktmoetnueerst
overeenstemmingwordenbereikt over
het doel van eendergelijkherstelfonds:
het versterkenenherstructureren vande
Europese economie.

Allereerst kanhetherstelfondshel-
pendebedrijfsbalansen teherstellen
metnieuweigen vermogen inplaats van
nogmeer leningen.Daarnaast kanhet
een rol spelenomdeeconomieopeen
nieuwe, duurzamebasis te structureren.
Bijvoorbeelddoor te investeren inonder-

zoek, veerkracht en vergroening vande
economie.Dit betekent gerichte investe-
ringen, gecoördineerdeherstructurering
inbepaalde sectoren ende introductie
van eenaandelenfondsomhetmkb te
helpende crisis te overleven.

Het is nu cruciaal ommanieren te vin-
denomgezamenlijk actie tefinancieren.
Zoals specifiekonderzoeknaarmoge-
lijke coronabehandelingenen vaccins.
Maar ookmiddelenomeen vlotte door-
stroming vangoederen indewaarde-
ketens te verzekeren, ondanksblijvende
beperkingen vandemobiliteit vanperso-
nen. Enomsteun te verlenenaan landen
diehet zwaarstwordengetroffendoorde
crisis, omhuneigeneconomieën teher-
starten. Solidariteit is zowel onderdeel
vandegenetische code vandeEUals een
vereiste uit nationaal eigenbelang.

SUBSIDIEOORLOG
Naenkelemaanden van strikte
beheersing enbeperkingen, zal het
bedrijfsleven indeheleEUsterk
verzwakt uit de crisis komen.Veel
bedrijven zullen, zelfsmetuitstel
vanbetaling, niet aanhunschulden
kunnen voldoen.Nationale regeringen
makenal plannenomdit probleem
aan tepakken,maar ongecoördineerde
actie opnationaal niveaukan leiden
tot een subsidieoorlog.Dit houdtde
overcapaciteit innoodlijdende sectoren
in standenondermijnt het gelijke
speelveld.Daarbij zullenniet alle kleine
enmiddelgrote ondernemingengelijk
wordenbehandeld, aangeziende steun
afhangt vandekracht van elkenationale
regering.

De internemarkt, demotor vande
Europese economie, kanalleen functio-
nerenals bedrijvenopdezelfdebasis en
voorwaarden toeganghebben tot
eigen vermogenengaranties op lenin-
gen. Andershebbenbedrijven in landen
metminderfiscale leencapaciteit een

achterstand.De economie verzwakt dan
verder door vermindering vaneconomi-
schebedrijvigheid enbelastinginkom-
sten.De sterkere landen ziendanhun
afzetmarkt inde zwakkere landenweg-
vallen. Endoor economische verschillen
zal dedrukopde euroweer terugkeren.

Naalle initiatievenom leningen te ver-
strekken ishetnodig omhet eigen ver-
mogen vanbedrijven te versterken.
Uiteraardkomenalleen indekernge-
zondemiddelgrote enkleinebedrijven
voornieuweigen vermogen in aanmer-
king.Dit kanbijvoorbeeldwordenge-
toetst doordekredietwaardigheid van
eind2019 voorhet uitbreken vande cri-
sis te beoordelen.Ookmoet er toekomst-
perspectief zijn, dus alleenbedrijvendie
kunnenbijdragenaande vergroening
vandeEuropese economie.De voorwaar-
den voor eigen vermogenomvattendan
naast de gebruikelijke voorwaarden, zo-
als geendividend- enbonusuitkeringen,
ookgroene voorwaarden zoals streefdoe-
len voorde reductie vanCO2-uitstoot en
vermindering vanmateriaalgebruik. Ver-
dermoet duidelijk zijnhoe enopwelke
termijnde interventiewordt beëindigd.

Sommige regeringen zijn al begonnen
methet verschaffen vaneigen vermogen
aanhunnationale ‘kampioenen’.Hoe-
wel begrijpelijk, dreigendeze interven-
ties in strijd te zijnmetdebeginselen
vande internemarkt enhet gelijke speel-
veld.Deze interventies kunnen leiden tot
overcapaciteit en een remopde vergroe-
ning vande economie.

Als hoedster vande integriteit vande
internemarktmoetdeEuropeseCom-
missie dit per sectormonitoren en
coördineren. In sommige gevallenmoet
deCommissie de leidingnemenbij een
grondigeherstructurering, zoals inde
jaren zeventig voorde staalindustrie.Op
dezewijze kanhetEuropeseherstel-
fonds zorgendatEuropa sterker en
schoneruit de crisis komt.

De Europese
Commissie moet
soms leiding nemen
bij een grondige
herstructurering
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