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Zin en onzin van euro-obligaties

Inleiding
Al vanaf maart 2010 worstelt de euro-
zone met een fundamentele vertrou-
wenscrisis. Op dat moment werd  
duidelijk dat Griekenland in dermate 
grote economische problemen zat dat 
het land zonder substantiële noodhulp 
niet overeind zou blijven. Onderliggende 
oorzaken waren de uit het lood gesla-
gen overheidsfinanciën in combinatie 
met een vastgelopen, niet competitieve 
economie. Hoewel de benodigde red-
dingsfondsen op korte termijn gereali-
seerd werden, bleek het probleem niet 
- zoals door velen gehoopt en gedacht 
- beperkt te blijven tot Griekenland. 
Binnen een jaar hadden ook Ierland 
en Portugal om verschillende redenen 
formele steun van Europa nodig. 
Daarna kwamen zelfs de grotere  
economieën van Spanje en Italië 
onder druk te staan, zoals blijkt uit 
oplopende rente op de overheids-
schuld van die landen, en moest de 
hulp aan Griekenland verschillende 
keren opgeschaald worden. Pas na  
het machtswoord van ECB president 
Draghi in juli 2012 dat de ECB “alles 
wat nodig is” zal doen om de euro te 
verdedigen, lijken de financiële mark-
ten enigszins tot rust gekomen te zijn. 
Het herstel van vertrouwen is echter 
nog fragiel en gevoelig voor negatief 
economisch of politiek nieuws.  

Er is duidelijk meer nodig om een 
duurzame stabiliteit en geloofwaardig-
heid van de euro en de eurozone te 
garanderen. 

In het politieke en economische debat 
hierover duikt met enige regelmaat 
het voorstel op om euro-obligaties - 
zogenaamde ‘eurobonds’ - te gaan  
uitgeven. Met euro-obligaties worden 
hier schuldtitels bedoeld die dienen 
om de overheidsuitgaven van de ver-
schillende eurolanden te financieren. 
Ze onderscheiden zich van het huidi-
ge palet aan nationale staatsobligaties 
door een gezamenlijke garantie van 
alle eurolanden op terugbetaling van 
rente en hoofdsom aan beleggers. 
Voorstanders claimen dat dit een 
belangrijk hulpmiddel kan zijn bij  
stabilisatie van de EMU en kan leiden 
tot een herstel van economische groei. 
Tegenstanders zien het als het begin 
van het einde van de euro omdat het 
nationale overheden in eurolanden 
vanwege het creëren van moreel risico 
extra prikkels zou geven om de eigen 
begrotingsdiscipline te laten varen en 
de lasten daarvan op andere landen af 
te wentelen.1

In het vervolg van dit essay wil ik kort 
ingaan op voor- en nadelen van euro-
obligaties. Daarvoor is het nodig om 
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eerst terug te gaan naar de uitgangs-
punten bij de introductie van de euro. 
Immers, de discussie over de invoe-
ring van euro-obligaties hangt nauw 
samen met de vraag hoeveel politieke 
en fiscale integratie nodig is om de 
eurozone als muntunie een stabiele  
en duurzame basis te geven.

De eurozone: geen optimaal 
valutagebied
In de aanloop naar de introductie van 
de euro werd al direct duidelijk dat er 
geen electoraal en politiek draagvlak 
was voor het vormen van een politieke 
en fiscale unie en dat een monetaire 
unie – in ieder geval op dat moment – 
het hoogst haalbare was. Tegelijkertijd 
was duidelijk dat de groep landen die 
deel uit wilden gaan maken van de 
eurozone en zich daarvoor ook kwali-
ficeerden door te voldoen aan de cri-
teria uit het verdrag van Maastricht, 
samen geen optimaal valutagebied 
vormden. Anders gezegd, de verschil-
len tussen de deelnemende landen in 
termen van economische instituties  
en structuur waren groot. Het voor-
spelbare gevolg daarvan was dat de 
kans op grote asymmetrische schokken 
en daarmee de kans op economische 
divergentie binnen de eurozone vanaf 
de start al hoog was. Bovendien laten 
de gevolgen van de wereldwijde finan-
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echter vanaf het begin afgesproken dat 
landen verantwoordelijk zijn voor hun 
eigen wel en wee en zijn grensover-
schrijdende automatische stabilisatoren 
afwezig. Een ander potentieel aanpas-
singsmechanisme aan onevenwichtig-
heden binnen de eurozone is arbeids-
mobiliteit tussen landen. Door een 
veelheid aan factoren, onder andere 
taalbarrières en de problemen bij het 
overstappen van het ene naar het 
andere stelsel van sociale zekerheid, 
pensioenen et cetera, werkt ook dat  
tot nu toe maar in zeer beperkte mate. 

Ondanks de genoemde problemen 
was de politieke veronderstelling dat 
een combinatie van verantwoord cen-
traal monetair beleid en verantwoord 
gedecentraliseerd nationaal budgettair 
beleid voldoende voorwaarden zou 
bieden voor een stabiele en conver-
gente ontwikkeling van de eurozone 
als geheel, gefaciliteerd door een stel-
sel van geïntegreerde financiële mark-
ten. Om het nationale budgettaire 
beleid binnen verantwoorde kaders  
te houden, werd een Stabiliteit en 
Groei Pact (SGP) geformaliseerd. 
Oppervlakkig gezien leek dat tot een 
paar jaar geleden goed te gaan. De 
rente op nationale overheidsschuld  
lag voor de verschillende eurolanden 
dicht bij elkaar. De implicatie was dat 
financiële markten het niet nodig von-
den om voor een land als Griekenland 
een substantieel hogere risicopremie 
te rekenen dan voor Duitsland of 
Nederland en dat het dus wel goed zat 
met de convergentie. Onderhuids was 
wel sprake van groeiende oneven-
wichtigheden die vooral zichtbaar 
werden in oplopende lopende reke-
ning onevenwichtigheden - met over-
schotten in de noordelijke en tekorten 
in de zuidelijke eurolanden - en daar-
mee gepaard gaande opbouw van 
externe schulden. Met uitzondering 
van Griekenland was dat grotendeels 
te wijten aan de private sectoren in 
die landen, de banken voorop, en niet 
aan de overheid. Met het uitbreken 
van de crisis kwamen deze oneven-
wichtigheden aan het licht en bleek 
voor meerdere landen een pijnlijk en 
langdurig economisch aanpassings-

proces vereist, waarvan het eind nog 
niet in zicht is. 

Euro-obligaties: probleem of 
oplossing
Eén van de neveneffecten van de 
eurocrisis is dat sommige landen tij-
delijk geen toegang hebben tot de 
kapitaalmarkt om hun schuld te 
financieren, waardoor liquiditeitspro-
blemen en faillissementsdreigingen 
ontstaan. Als gevolg hiervan heeft 
Europa in allerijl noodfondsen moeten 
creëren, waarvan de laatste, het 
Europese Stabilisatie Mechanisme 
(ESM), zelfs een permanent karakter 
heeft gekregen. Daarnaast laat De 
Grauwe (2011) overtuigend zien dat 
de financiële markten de crisis kunnen 
versterken door voor landen binnen 
de eurozone een aanzienlijk hogere 
rente te eisen dan voor landen in een 
overeenkomstige situatie buiten de 
eurozone.2 Door staatsobligaties van 
landen in problemen in te ruilen voor 
die van sterke eurolanden zorgen 
beleggers er voor dat de financierings-
problemen voor de zwakke landen 
versterkt worden, terwijl de sterkere 
landen een bonus krijgen. Bovendien 
krijgt het bankwezen in de zwakkere 
landen een extra klap omdat ook hun 
financiering duurder wordt terwijl 
hun deels uit overheidsschuld van het 
eigen land bestaande activa minder 
waard worden. Door de expliciete en 
impliciete garanties die elke nationale 
overheid aan het eigen bankwezen 
verschaft, verslechtert dit de positie 
van de betreffende overheid verder. 
Het risico van een neerwaartse spiraal 
is dan levensgroot. 

De Grauwe legt hiermee een systeem-
zwakte bloot voor landen die in een 
muntunie participeren. Immers, lan-
den met een eigen munt kunnen als 
hun overheidsfinanciën onhoudbaar 
zijn geworden altijd door inflatie en 
devaluatie de reële schuldenlast ver-
minderen. Landen in een muntunie 
kunnen dat niet.3 Vandaar dat De 
Grauwe een warm pleitbezorger is van 
euro-obligaties die collectief door de 
nationale overheden gedekt worden. 
Hiermee worden de externe effecten 

ciële crisis van 2008 - die zijn oor-
sprong had in de VS - zien dat ook 
een symmetrische externe schok ver-
schillend kan uitpakken voor de lan-
den van de eurozone en het proces 
van interne divergentie kan versterken. 
Monetair beleid door de Europese 
Centrale Bank (ECB) staat in principe 
met lege handen als het gaat om het 
corrigeren van regionale of nationale 
onevenwichtigheden. Het monetaire 
beleid - de nominale rente- is overal 
hetzelfde en dient alleen voor het  
creëren van stabiele en lage inflatie 
voor de eurozone als geheel.

In een politieke en fiscale unie zorgen 
het belastingstelsel en de sociale 
zekerheid in principe voor automati-
sche stabilisatoren die een deel van  
de asymmetrische effecten van schok-
ken compenseren. In de eurozone is 
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van nationale overheidsschuld die nu 
binnen de eurozone tot onwenselijke 
en destabiliserende kapitaalstromen 
leiden geïnternaliseerd. Bovendien 
gaat De Grauwe er net als andere 
voorstanders van euro-obligaties van 
uit dat de rente op zulke schuldtitels 
veel lager zal komen te liggen dan het 
gemiddelde van de huidige marktren-
tes omdat het risico op faillissement 
vrijwel nul zal worden. Een markt 
voor euro-obligaties die qua omvang 
vergelijkbaar zal zijn aan die van het 
VS schuldpapier zal daarbij dermate 
diep en liquide zijn dat ook dat tot 
een lagere rente zal leiden. 

Tegenstanders van de introductie van 
euro-obligaties zijn over het algemeen 
niet overtuigd van de door De Grauwe 
genoemde voordelen. Zij wijzen er op 
dat het onzeker is hoe hoog de risico-
premies en de geëiste rente uiteinde-
lijk zullen worden.4 Belangrijkste punt 
daarbij is het gevaar van moreel risico 
bij nationale overheden en het weg-
vallen van de disciplinerende werking 
van financiële markten. Immers, als 
een onafhankelijk Europees agent-
schap namens alle eurolanden schuld 
kan uitgeven tegen een gemeenschap-
pelijke rente, kunnen nationale over-
heden in theorie de eigen overheids-
financiën uit de pas laten lopen en 
een groter aandeel in de gezamenlijke 
schuldfinanciering voor zich opeisen. 
Maar dan hebben alle andere landen 
vanuit strategische overwegingen een 
sterke prikkel om zich ook te expan-
sief te gedragen. Als de markten hier 
rekening mee houden, kan de rente 
op euro-obligaties zelfs boven het hui-
dige gemiddelde renteniveau komen 
te liggen en is het financieringsvoor-
deel van de euro-obligaties weg. Als 
markten er wel vertrouwen in hebben 
dat de sterkste landen uiteindelijk 
garant voor alle schuld zullen staan, 
zelfs bij onverantwoordelijk gedrag bij 
enkele landen, dan ontstaat in feite 
een voorspelbare subsidiestroom van 
de landen die zich goed gedragen naar 
diegenen die zich slecht gedragen. 

Op zich wordt dit potentiële probleem 
erkend door de voorstanders van 

euro-obligaties. In hun visie zijn er 
echter twee krachtige tegenargumen-
ten. Ten eerste zetten zij vraagtekens 
bij de disciplinerende werking van 
financiële markten in de praktijk.  
Zij wijzen daarbij op het feit dat die 
markten eerst tot 2007 faalden in het 
herkennen en prijzen van de risico’s 
inherent aan de zichtbaar groeiende 
onevenwichtigheden tussen eurolanden, 
en daarna excessieve risico-opslagen 
zijn gaan hanteren voor de landen in 
de problemen. In beide gevallen is 
eerder sprake van een procyclisch dan 
van een disciplinerend en dempend 
effect. Ten tweede zijn er verschillende 
voorstellen gedaan om de euro-obliga-
ties een vorm te geven die geen 
afbreuk doet aan de disciplinering van 
het nationale budgettaire beleid en die 
niet alleen voordelen biedt aan de lan-
den die nu kampen met hoge rentes 
maar ook aan landen met lage rentes.5

De Grauwe en Moesen (2009) stellen 
voor de Europese Investeringsbank 
(EIB) de formele emissie van euro-
obligaties te laten verzorgen, waarbij 
die obligaties een coupon krijgen die 
een gewogen gemiddelde is van de 
verschillende nationale marktrentes en 
de gewichten bepaald worden door 
het aandeel van elke land in de EIB. 
Die gewichten bepalen dan gelijk ook 
de trekkingsrechten per land.6 Het 
belangrijkste voordeel voor de zwak-
kere landen is onbeperkte toegang tot 
de kapitaalmarkt en - misschien - een 
iets lagere rente vanwege een algemeen 
liquiditeitsvoordeel. Bij de sterkere 
landen moet het de angst voor free-
rider gedrag en hogere eigen rente- 
lasten wegnemen. Delpla en von 
Weizsäcker (2010) willen onderscheid 
maken tussen ‘blauwe’ euro-obligaties 
die een land tot een maximum van 60 
procent van het BBP mag (laten) uit-
geven en ‘rode’ obligaties voor de res-
terende staatsschuld van een land waar 
geen collectieve garantie voor geldt.7 
Dit geeft prikkels aan landen om hun 
schuld onder de 60 procent van het 
BBP te houden. Op korte termijn zal 
dit echter niet tot lagere rentelasten 
leiden voor de zwakkere landen omdat 
het totale risico op een nationaal  

faillissement niet doet afnemen. Als 
gevolg zal naar verwachting de rente 
op de ‘rode’ obligaties sterk stijgen.

Meer recente voorstellen van onder 
andere Muellbauer (2011) and 
Boonstra (2012) kiezen een alternatie-
ve route om de lusten en de lasten te 
verdelen.8 In beide varianten wordt 
onderscheid gemaakt tussen de 
marktrente op de euro-obligaties  
enerzijds en de rentepercentages voor 
de deelnemende landen anderzijds. 
Landen met een zwakkere positie - 
onder andere gereflecteerd door een 
hogere overheidsschuld, hogere finan-
cieringstekorten en lopende rekening-
tekorten - betalen het agentschap een 
wat hogere rente dan de feitelijke 
marktrente op de schuld via een  
van te voren vastgestelde formule. 
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Mogelijke kritiek hierop is dat het niet 
duidelijk is of een dergelijke formule 
de prijs van risico wel correct kan 
bepalen als de markt dat niet kan. 
Voordeel is wel dat bij jaarlijkse her-
ziening van het verschuldigde rente-
percentage rekening kan worden 
gehouden met eventueel geboekte 
vooruitgang in de sanering van de 
overheidsfinanciën en hervorming  
van de economie. In de visie van 
Muellbauer worden deze extra inkom-
sten door het agentschap uitgekeerd 
aan de sterkere landen die garant 
staan. Boonstra wil de inkomsten 
gebruiken als reserve bij eventuele 
faillissementen. Boonstra stelt boven-
dien voor om dit in het begin alleen 
als tijdelijk instrument voor korte ter-
mijn schuldpapier te doen.9 Dit heeft 
het voordeel dat het slechts een deel 
van de totale schuld betreft, dat het de 

mogelijkheid biedt om te leren van 
ervaringen en het systeem bij te stellen 
en dat er een natuurlijk eindpunt is.

Een nieuwe conflictdriehoek
Voordat ik tot een afronding kom, wil 
ik de discussie rond euro-obligaties in 
een breder kader zetten. De door 
Pisani-Ferry (2012) geïntroduceerde 
conflictdriehoek biedt daarvoor een 
goed handvat.10 In zijn analyse van de 
eurocrisis laat Pisani-Ferry zien dat de 
gekozen institutionele structuur van 
de eurozone gebaseerd is op drie met 
elkaar onverenigbare principes. Het 
eerste principe is dat het de ECB 
expliciet verboden is om over te gaan 
tot monetaire financiering van de 
overheidsschuld van één of meer van 
de eurolanden (de ‘no bail-out’ clau-
sule). Dat wil zeggen dat de ECB geen 
overheidsschuld in de primaire markt 

- bij uitgifte- mag kopen. Overigens 
mag de ECB hetzelfde papier in de 
secundaire markt wel kopen zolang 
het expliciete doel is om een ordelijke 
markt te garanderen en dus niet om 
een overheid in financiële problemen 
te redden. Het tweede principe is dat 
er geen gezamenlijk verantwoordelijk-
heid van de verschillende eurolanden 
is voor de nationale schuld. In feite 
sluit dit een rol voor elke vorm van 
euro-obligaties uit. Het derde principe 
is dat landen individueel verantwoor-
delijk zijn voor problemen in hun 
eigen bancaire stelsel. Anders gezegd, 
landen houden zelf toezicht op hun 
bankwezen, besluiten zelf of ze een 
bank wel of niet failliet kunnen en 
willen laten gaan en zijn zelf verant-
woordelijk voor de kosten bij een fei-
telijk faillissement. 
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Pisani-Ferry betoogt dat de ervaringen 
van de afgelopen jaren hebben laten 
zien dat het niet mogelijk is om aan 
alle drie de principes altijd te voldoen. 
In zijn visie moet er een keuze 
gemaakt worden welke van de twee 
voorrang zouden moeten krijgen. 
Uiteindelijk komt hij dan uit bij het 
maken van kleine stapjes in de rich-
ting van een fiscale unie via het expe-
rimenteren met euro-schuldpapier 
met korte looptijden, à la de voorstel-
len van Boonstra (2012) en Philippon 
en Hellwig (2011). 

Het interessante is natuurlijk dat er 
ondertussen op alle fronten beweging 
is ontstaan. Het oude SGP is openge-
broken en is vervangen door een 
zwaardere controleprocedure op 
financieel overheidsbeleid, zowel ex 
ante als ex post. Bovendien biedt het 
nieuwe ESM in bepaalde omstandig-
heden al een voorziening voor kre-
dietverstrekking aan landen in proble-
men tegen rentes die niet marktcon-
form zijn. Het ESM zal daarvoor kapi-
taal uit de markt gaan halen waar de 
gezamenlijke eurolanden garant voor 
staan. Je zou kunnen stellen dat daar-
mee via de achterdeur al een beperkte 
vorm van euro-obligaties in het leven 
geroepen wordt.

Ook de rol van de ECB is stilzwijgend 
anders geworden. Door het stilvallen 
van het interbancaire verkeer binnen 
de eurozone, zijn de laatste jaren bin-
nen het Europese Stelsel van Centrale 
Banken grote bruto schuldposities 
ontstaan tussen landen. Terwijl sterke 
landen als Duitsland en Nederland 
grote vorderingen hebben op de ECB, 
hebben landen als Griekenland en 
Spanje verplichtingen aan de ECB. 
Mocht een van deze landen niet meer 
aan de betalingsverplichtingen kun-
nen voldoen, dan worden de ECB ver-
liezen gezamenlijk gedragen door de 
eurolanden. Ook hier is dus al sprake 
van een vorm van collectivisering van 
de schuld. Pisani-Ferry betoogt dat 
handhaving van het mandaat en de 
onafhankelijkheid van de ECB priori-
teit heeft en dat voorkomen moet 
worden dat de ECB zich noodge-
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dwongen compromitteert door toch 
impliciet over te gaan tot monetaire 
financiering. Ik deel die zorg.

De bancaire unie tenslotte, waarvan 
Pisani-Ferry begin 2012 veronderstel-
de dat dit een no-go gebied zou zijn 
heeft al rudimentaire vorm gekregen 
en zal naar verwachting in de nabije 
toekomst zijn beslag krijgen. Een 
belangrijk mechanisme dat voorheen 
grote risico’s met betrekking tot finan-
ciële onrust en besmetting met zich 
meebracht zal hiermee ontkracht wor-
den. Wie de analyse van Pisani-Ferry 
letterlijk neemt zou daaruit kunnen 
concluderen dat met het verdwijnen 
van de onderlinge verwevenheid van 
nationale bancaire stelsels en overhe-
den ook de noodzaak om na te den-
ken over een vorm van collectieve 
garanties op overheidsschuld vervalt. 
Naar mijn mening is dit niet het geval. 
De afgelopen crisis heeft laten zien dat 
de risico’s die verstopt zitten in natio-
nale bancaire systemen groot en op 
nationaal niveau onbeheersbaar kun-
nen zijn. Maar het collectiviseren van 
die risico’s impliceert niet automatisch 
dat er geen andere nationale systeem-
risico’s bestaan die tot eenzelfde type 
divergentie tussen eurolanden kunnen 
leiden met mogelijk opnieuw verster-
kende effecten via financiële markten. 
Zolang voldoende alternatieve aanpas-
singsmechanismen bij asymmetrische 

schokken ontbreken, blijft de nationa-
le overheid de instantie die nationale 
schokken moet opvangen. Als de 
absorptiecapaciteit van die overheid 
onvoldoende is, kan opnieuw een 
destabiliserende spiraal ontstaan.

Conclusie
De afgelopen jaren is op allerlei 
manieren gewerkt aan een nieuw 
institutioneel kader van de eurozone 
met als belangrijkste doelstelling een 
stabiele toekomst voor de euro te 
garanderen. Hoewel euro-obligaties 
formeel nog geen deel uit maken van 
het nieuwe instrumentarium, lijkt een 
zekere mate van collectivisering van 
de nationale overheidsschuld via de 
achterdeur al plaats te vinden. Naar 
mijn mening is het onvermijdelijk dat 
dit geleidelijk ook via de voordeur zal 
moeten. Het is uitermate onwenselijk 
dat het ECB-mandaat opgerekt wordt. 
En zolang de structurele verschillen 
tussen landen zo groot blijven als ze 
nu zijn is automatische convergentie 
en afname van onevenwichtigheden 
onwaarschijnlijk. De nu nog onzekere 
bankenunie is een stap in de goede 
richting. Hetzelfde geldt voor de nieu-
we Europese begrotingsprocedures, ex 
ante en ex post. Niettemin lijkt het 
verstandig om langs de lijnen van de 
voorstellen van Boonstra en Philippon 
en Hellwig te gaan experimenteren 
met een vorm van euro-obligaties. 
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1 Overigens zijn voor- en tegenstanders 

het er over eens dat de invoering van 

euro-obligaties op zichzelf geen substituut 

is voor de noodzakelijke hervormingen die 

in veel eurolanden noodzakelijk zijn. 
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3 Daarmee is hun situatie vergelijkbaar 

geworden met die van ‘emerging market’ 
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