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Nederland is door de bankencrisis €50mrdaan
bbp kwijtgeraakt. Dáármoetenweover praten
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‘M
ijnheer, komt er
eennieuwe crisis
aan?’Deze vraag
werdmij de af-
gelopenweken
meerderemalen

gesteld, tijdens interviews en spreek-
beurten ter gelegenheid vande tiende
verjaardag vanhet faillissement van
LehmanBrothers, endedaaraangere-
lateerdepublicatie vanmijnboekOver
dedijken.

De gebeurtenissen van tien jaar te-
rug staanklaarblijkelijk inons geheu-
gengegrift. Endaar is alle reden toe,
want de recessie dienadeondergang
vanLehmanBrothers uitbrak ismet
afstandde zwaarste sindsdeGroteDe-
pressie vande jarendertig, nu tachtig
jaar geleden.

Datwedaarnog steedsmet schrik
aan terugdenken, ligt voor dehand.
Theorieënals ‘Zoueen crisis op zijn
tijd juist gezond zijn voor eenecono-
mie, omdorhout te kunnenkappen?’
— ‘creative destruction’ in jargon—
vindenweinig steun inde empirie.
Integendeel, tijdens een crisis komt in-
novatie tot stilstandenkruipt iedereen
in zijn schulp.

Sinds 1970 zijn erwereldwijdmeer
danhonderdbankencrises geweest,
gemiddeld grofweg eensperhalf jaar.
Naar verwachting zal er dus in eenhalf
jaarweer een crisis uitbreken, kijk bij-
voorbeeldnaarTurkije.

Toch vind ikde vraagweinig zinvol
of erweer eennieuwe crisis à la Leh-
manaankomt.Wewetendat er af en
toe eenhuis afbrandt.Het is voorde
bewoners een traumatisch ervaring,
endekans is groot dat zede eerste ja-
rennadebrandnachtmerries hebben
over die rampzaligedag. Inbedme-
nen zij steedsde geur vaneennieuwe
brandop te snuiven.Dekansdat dit
morgenopnieuwgebeurt?Die is zoals
altijd zeer klein—eenLehman-cri-
sis zal ruwweg eens inde tachtig jaar
voorkomen.

Het enigewat jena eenbrand zinvol
kuntdoen is lessen trekken: hadbetere
brandpreventie dezebrandkunnen
voorkomen?Hebbenwedebrand
effectief geblust, of hadeenbetere
brandbestrijdingde schadekunnen
beperken?Enookbij brandpreventie
is er eenafweging tussenkosten enba-
ten:wat zijnde extra kosten vanmeer
preventie enwegendie op tegendeba-
ten vaneen lager brandrisico?

Een tweededingdatmij opviel inde
herdenkingsijver vande afgelopenwe-
ken is dat de aandacht geheel is gericht
opdedirecte kosten vande redding

vandebanken. Erwas geenenkele
aandacht voorde indirecte kosten, die
vooral ontstondendoordat bedrijven
nietmeer aankrediet kondenkomen
omdatbanken tijdelijkniet goed func-
tioneerden.Het lijkt alsof niemand
zich afvraagt of, en zo jahoe, deze indi-
recte kostenbeperkt haddenkunnen
worden. Anders gezegd: of debrand
effectief geblust is.

Dat is opmerkelijk,want de erva-
ringuit eerderebankencrises is bijna
zonderuitzonderingdat dedirecte
kosten vande redding vanbanken
slechts afronding zijn vergelekenmet
de indirecte kosten als gevolg vande
vaak langdurige verstoring vande
kredietverlening.

Dat geldt ook voorNederland tijdens
de laatste crisis.Debelastingbetaler
heeft definanciële sector alles bij el-
kaar voor ongeveer 12%vanhetbruto
binnenlandsproduct (bbp) gered in
de vormvangaranties, leningenen
versterking vanhet eigen vermogen.
Het ziet ernaar uit dat dit hele bedrag
metwinst zalworden terugverdiend.
Dit verschijnsel heeft zichookbij ban-
kencrises elders voorgedaan.Ook inde
Zweedse crisis van1990 is bijvoorbeeld
winst gemaakt opde steunverlening.

Dit kanniet gezegdworden vande
indirecte kosten.Die laten zichminder
makkelijk eenduidigbepalen,maar
hetNederlandsebbp iswaarschijnlijk
minimaal 10% lager danhet zonder
eenfinanciële crisis zou zijn geweest.
Anders dande steun voordefinancië-
le sector is dat geeneenmalig verlies,
maar komthet ieder jaar terug en
wordthet nooit terugbetaald. Er zijn
mensendie claimendat de groei van
het bbp sowieso zouafzwakken,maar
jemoet je in gekkebochtenwringen
omtekunnen volhoudendathet ver-
lies aanbbpminderdan10% is.

Je kunt ernogopeenanderemanier
naar kijken: is deNederlandsebrand-
bestrijding effectief geweest? Ikdenk
hetniet. Ik zie geen redenwaaromde
Nederlandse economie tijdens een
crisis slechter zoumoetenpresteren
dandie vanFrankrijk. Structureel heeft
Nederland zijn zakenbeter opdeorde.
Frankrijk kamptnual ruim twintig
jaarmet eenwerkloosheid van rond
de10%.Toch isNederland tenopzich-
te vanFrankrijk tussen2008 en2018
relatief veel bbpkwijtgeraakt.Door
de relatief diepe recessie inde jaren
2011-2015heeftNederlandminimaal
€50mrdaanbbpgemist.DeNeder-

De grootste fouten
zijn niet gemaakt in
de bestuurskamers
van banken, maar in
Den Haag

landsebrandweer is blijkbaar toe aan
bijscholing.

In reactie opde crisis is de focus
vandeNederlandse economie verlegd
vanproductie voordebinnenlandse
markt naarde export, veelmeerdan in
Frankrijk.Door veel te exporteren en
deopbrengst te sparenkonNederland
versneld zijn reserves aanzuiveren.
Die omschakeling is echtermethoge
kostengepaardgegaan.Nude crisis
voorbij is,wordt er inNederland te veel
geëxporteerd,waardoor eenomscha-
keling inomgekeerde richtingmoet
plaatsvinden,wat opnieuw tot hoge
kosten leidt.

Definanciële crisis is begonnenbij
bankendie te veel risicohebbenge-
nomen;met investeringen indeAme-
rikaansewoningmarkt,maar vooral
metdeovernamevananderebanken
—denkaanhet debaclemetABN
Amro.Demorele verontwaardiging
daarover is alleszinsbegrijpelijk,maar
staat eennuchterediagnose indeweg.
ToenLehmaneenmaal faillietwas, zijn
de grootste foutenniet gemaakt inde
bestuurskamers vanfinanciële instel-
lingen,maar inDenHaag.Daar staat
het zelfonderzoek echter nog inde
kinderschoenen.
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