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5

Voorwoord

De kredietcrisis die in de zomer van 2007 in Amerika begon, heeft wereldwijd
zowel financieel als economisch een schokgolf veroorzaakt. In 2008 bracht SMO
daarover al een boek uit: ‘De kredietcrisis. De implosie op de financiële markten
van binnenuit bekeken’. De auteur, Jacques Kragt, heeft in zijn publicatie destijds
laten zien hoe de financiële markten functioneren en welke haperingen in het
financiële systeem mede oorzaak zijn geweest van deze crisis.
Door stimulerende maatregelen van overheden en nationalisering van een groot
aantal banken is de kredietcrisis voorlopig bezworen. De economische groei trok
wereldwijd weer aan en de gedachte was dat men de zaken weer aardig op orde
had. Maar toen stak de Eurocrisis de kop op.

Wat beide crisissen gemeen hebben, is dat ze niet langer beperkt zijn tot één
staat maar doorwerken in de economieën van vele landen. Door de globalisering
zijn de financiële markten en economieën zo sterk verweven geraakt dat een
golfrimpel in een land kan leiden tot een tsunami in een continent.

Toezicht en controle zijn vaak nog nationaal en niet internationaal georganiseerd.
Met andere woorden: zij zijn niet toereikend om financiële mondiale stormen
het hoofd te kunnen bieden.
Er is geen mondiale toezichtraad. Op Europees niveau is weliswaar al veel gerea-
 liseerd, maar er is nog geen Europees bestuur dat het mandaat bezit om voor heel
Europa het economische en sociale beleid te bepalen. 

Daarbij komt dat dergelijke economische onevenwichtigheden niet puur 
ratio neel kunnen worden opgelost. In het economisch systeem zitten vele 
psychologische en politieke factoren, die minstens zo belangrijk zijn als de 
rationeel-economische variabelen. Politici die rekening moeten houden met hun
nationale achterban, vertragen de besluitvorming. Markten worden daardoor
onzeker en de kosten voor de oplossing nemen toe. Het geruzie en getalm over
de te verlenen financiële steun voor Griekenland is daar een goed voorbeeld van.

Nieuwe financiële producten worden steeds gecompliceerder. De experts hebben
alleen begrip van en grip op een klein stukje van het financiële gebouw; zij ont-
 wikkelen een financieel product voor een deelmarkt maar zijn zich niet bewust
van de doorwerking van een dergelijk product op andere markten en producten.
Zodoende kunnen bijvoorbeeld hedge funds valuta’s/obligatiemarkten onder
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druk zetten. Langzamerhand zijn we in een toren van Babel terecht gekomen.
Daarnaast hebben bestuurders van banken en institutionele instellingen niet 
altijd de noodzakelijke kennis om de producten en hun doorwerking in detail
te begrijpen.

De crisis is niet voorbij. De wijze van oplossen is in feite belangrijker dan de
oplossing.

In dit boek geeft prof.dr. Frank den Butter een helder inzicht in de oorzaak van
zowel de kredietcrisis als de huidige Europese schuldencrisis. Vanuit een macro-
economisch perspectief laat hij zien hoe de onderlinge verwevenheid van finan-
ciële instellingen ertoe leidt dat banken en – in het geval van de Europese crisis –
landen elkaar kunnen ‘besmetten’ en vervolgens omvallen. Daarmee biedt hij
zicht op waar het op de financiële markten fout heeft kunnen gaan. Ook doet
hij enkele aanbevelingen om nieuwe ‘grote besmettingen’ te voorkomen of
beperken.

De Eurocrisis is bij het ter perse gaan van dit boek nog niet opgelost. Via de
website van SMO zullen we u verder op de hoogte houden van de laatste econo-
 mische inzichten. 
Wij zijn Frank den Butter bijzonder erkentelijk dat hij dit boek via de SMO-reeks
heeft willen publiceren. 

Hans Smit
augustus 2011
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1 Inleiding

Rond augustus 2007 werd de financiële wereld getroffen door een crisis die in
de daaropvolgende jaren uitgroeide tot een wereldwijde recessie. De manier
waarop dit gebeurde, doet denken aan het verhaal van de vlinder van Lorenz.
Edward Lorenz is een in de meteorologie terecht gekomen wiskundige, die
vreemde uitkomsten kreeg met de door hem opgestelde computermodellen voor
atmosferische circulatie. Een kleine verstoring aan het begin van de berekening
bleek tot grotere verstoringen verderop in het model te leiden. Het was alsof de
vlucht van een vlinder ergens in het Braziliaanse oerwoud na een aantal dagen
een flinke stormdepressie op de Noordzee tot gevolg had. 
Iets dergelijks lijkt zich rond augustus 2007 in de financiële wereld voor te
hebben gedaan. Een aantal hypotheekbanken in de VS had klanten risicovolle
hypothecaire leningen – zogenaamde ‘subprime mortgages’ – verstrekt en
raakte in de problemen toen die klanten, of schuldenaren, de lasten van hun
hypotheken niet meer konden opbrengen. Deze naar verhouding betrekkelijk
kleine schok, zij het iets groter dan de vleugelslag van een vlinder, verspreidde
zich als een olievlek over de financiële wereld.

De vreemde uitkomsten van het computermodel van Lorenz leidden tot de ont-
 wikkeling van de chaostheorie. Binnen deze theorie worden zogeheten vreemde
aantrekkers aangemerkt als boosdoeners voor het ontstaan van chaos. Omdat
chaos een toestand is die op de financiële markten en in de rest van de economie
koste wat kost vermeden dient te worden, is het van belang de boosdoeners te
achter  halen die voor schok versterking op de financiële markten zorgen. De chaos-
theorie is vooralsnog niet echt bruikbaar om de doorwerking van schok ken in de
economie te begrijpen (zie De Wolff, 1990). Daarom probeer ik in dit boek de
oorzaken van de schokversterking die het probleem met de hypotheken in de VS
teweeg bracht, te achterhalen vanuit de discipline van de staathuishoudkunde.

Initiële schok en voortplanting van de schok
Voor een goed begrip van het ontstaan van de crisis is het van belang onderscheid
te maken tussen de schok zelf en de manier waarop deze zich in het eco nomisch
systeem heeft kunnen voortplanten (schokversterking). De initiële schok – de
problemen van een aantal hypotheekbanken in de VS – was in dit geval betrekke-
 lijk gering. Deze schok heeft zich in het systeem kunnen voortplanten doordat de
banken veel meer met elkaar verstrengeld bleken te zijn dan in rustige tijden werd
veronder steld. Dit fenomeen wordt wel aangeduid met de term ‘besmetting’
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(‘contagion’). In feite gaat het er in eerste instantie om het besmettingsgevaar
zoveel mogelijk te beperken. Bij de kredietcrisis is het duidelijk niet gelukt om
besmetting te voorkomen. En voor de huidige (2011) schulden crisis is het bij
het afronden van dit boek nog maar de vraag of een tweede ronde van besmet-
 ting kan worden vermeden. Vandaar de titel van dit boek: ‘De grote besmetting’.

Een belangrijke oorzaak achter de schokversterking is de zogeheten securitisatie:
het bundelen van de hypotheken, waaronder de subprime-hypotheken, in pak  -
ketjes die als liquide activa aan financiële instellingen worden doorverkocht.
Deze securitisatie heeft de verstrengeling in de financiële wereld enorm doen
toenemen, en heeft uiteindelijk geleid tot een wereldwijde besmetting van finan  -
ciële instellingen. Daarom spreek ik in dit verband wel van onveilige hypo theken.

De gevolgen van de schok en de securitisatie zijn in de loop van 2008 overge-
slagen naar de reële economie, dat wil zeggen de productie van, en handel in,
goederen en diensten. Daarbij is Nederland, dat als handelsland sterk afhanke-
lijk is van de wereldhandel als graadmeter voor de internationale conjunctuur, 

relatief zwaar getroffen. Waar eerdere berichten
van de overheid nog optimisme uitstraalden over
de conjuncturele ontwikkeling, blijkt uit de Mil-
joenennota van 2010 dat ons land in de herfst van
een ernstige economische crisis is geraakt. In
2010, en voor de duur van de crisis, hebben de
zogeheten automatische stabilisatoren van de
Zalmnorm hun werk gedaan en is de economie
wat extra gestimuleerd. Indertijd werd, ook voor
de val van het kabinet-Balkenende IV, ingezien dat

in de jaren na 2010 drastische ombuigingen op de rijksbegroting nodig zouden
zijn om de overheidsfinanciën houdbaar te laten zijn en om de volgende gene-
raties werkenden niet met te hoge lasten op te zadelen. Het kabi net-Rutte heeft
deze ombuigingen, die mede geïnspireerd waren door de bezuinigingsalterna-
tieven uit de brede herwaarderingsoperaties (2009/2010), inmiddels ter hand
genomen. De vraag daarbij is in hoeverre een mogelijke tweede besmetting 
– namelijk als gevolg van de huidige (2011) schuldencrisis – hierbij roet in het
eten kan gooien. 

Rode draad in dit boek
In dit boek ga ik in op de oorzaken van de dubbele crisis: de kredietcrisis en
de schuldencrisis. Ik bezie de beleidsreacties vanuit de economische theorie,
waarin rationeel handelen, zij het in een breed perspectief, centraal staat. Daarbij
worden twee aspecten van de kredietcrisis van specifieke kanttekeningen voor-
zien. Het eerste aspect betreft de bestrijding van de oorzaak van de crisis. In de
kakofonie van meningen over het gedrag van bankiers dat de crisis heeft ver oor-
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“Deze securitisatie heeft de 
verstrengeling in de financiële wereld

enorm doen toenemen, en heeft 
uiteindelijk geleid tot een wereldwijde

besmetting van financiële 
instellingen”
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 zaakt, blijft vooralsnog onderbelicht dat kennis ontbreekt over de ware aard van
de externe effecten die de financiële markten tot een fragiel kaartenhuis hebben
gemaakt. Die externe effecten waren de werkelijke reden waarom een relatief
kleine schok op de Amerikaanse huizenmarkt zulke grote gevolgen kon krijgen.

Het tweede aspect betreft de bestrijding van de gevolgen van de crisis. Hoewel alle
taboes overboord mochten worden gezet, zijn de commissies van ambtenaren
in de brede heroverwegingsoperatie (2009/2010) vooral op bekende bezuini-
gingspaden uitgekomen. Het verdient echter aanbeveling oplossingen niet alleen
daar te zoeken waar al eerder is gezocht. De kans om verloren sleutels te vinden
is immers klein wanneer men alleen maar onder het licht van de lantarenpalen
zoekt. De crisis biedt juist een uitgelezen gelegenheid om de positie van Neder  -
land in deze periode van globalisering te heroverwegen en duurzaam te verster-
  ken. Naast relevante ombuigingen kan zo’n verduurzaming van de economische
structuur er evenzeer toe bijdragen dat de volgende generaties werkenden van
een welvaartsvaste toekomst kunnen genieten.

De rode draad in dit boek wordt zo gevormd door twee begrippen, besmetting en
externe effecten, die met elkaar in verband staan. Bij de externe effecten gaat het in
dit geval om negatieve externe effecten. Deze doen zich voor wanneer strategisch
en op winst gericht gedrag van een individu, bedrijf of groep uit de samenleving
leidt tot benadeling van anderen, die geen invloed hebben op dat gedrag. De
steeds grotere verstrengeling van de financiële markten, onder meer door inno-
 vaties die risicospreiding maar ook risicoafwenteling tot doel hadden, heeft het
besmettingsgevaar in de periode voorafgaand aan de kredietcrisis sterk doen
toenemen. De besmetting die volgde op de schok op de Amerikaanse huizen-
markt heeft de omvang van het negatieve externe effect, dat het gevolg was van
onverantwoord bankgedrag, vervolgens enorm opgeblazen. De ‘grote recessie’ met
een miljardenverlies voor de samenleving was het gevolg. 

Inhoud van dit boek
In dit boek redeneer ik, zoals gezegd, vanuit de
discipline van de staathuishoud kunde om te achter  -
halen hoe het kon gebeuren dat de schok op de 
financiële markten als gevolg van het probleem met
de hypotheken in de VS werd versterkt. De staathuis-
 houdkunde maakt met name gebruik van de macro-
economische theorie. Dit macro-economisch perspectief biedt een meer om-
vattend beeld van de crisis dan een uitsluitend financiële beschouwingswijze.
Bovendien redeneert het consequent vanuit het beginsel van de economische
rationaliteit. Daarbij is de macro-economische en rationele blik ook nodig om
te begrijpen hoe de krediet crisis tot een ongekende economische recessie heeft
geleid en vervolgens tot de schuldencrisis in de eurozone.

“Dit macro-economisch perspectief
biedt een meer omvattend beeld van

de crisis dan een uitsluitend 
financiële beschouwingswijze”
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Na deze inleiding volgen vier hoofdstukken. In hoofdstuk 2 gaat het over de
oorzaken van de crisis. De nadruk ligt daarbij op het falen van de financiële
markten en op de reden waarom de toezichthouders dit marktfalen te weinig
hebben onderkend. Het toezicht heeft zich in hoofdzaak beperkt tot het toe-
zicht op de individuele banken terwijl het toezicht op macroniveau – het ma-
croprudentieel toezicht – lange tijd een ondergeschoven kindje is gebleven. 

In hoofdstuk 3 staat de manier centraal waarop de crisis in de monetaire sfeer
is bestreden en hoe zo’n crisis in de toekomst kan worden voorkomen. Daarbij
komen de meningen van de banken en van de monetaire autoriteiten aan de
orde. Het zijn niet zozeer de bonussen van bankdirecties en medewerkers als wel
de aard van de winsten van de financiële instellingen die aandacht behoeven.
Ook besteedt hoofdstuk 3 aandacht aan de manier waarop economische model  -
len in de toekomst kunnen helpen om betere schokdempers in de economie in
te bouwen. 

Dat de crisis zich niet tot de financiële sfeer beperkte maar ook de reële econo-
 mie ernstig ging aantasten, is het onderwerp van hoofdstuk 4. De vraag is dan
in welke mate een stimuleringsbeleid nodig is om de gevolgen van de krediet-
crisis voor de reële sfeer zoveel mogelijk te beperken. Aan het eind van dit hoofd-
 stuk bespreek ik hoe institutionele hervormingen binnen de eurozone een vol-
gende schuldencrisis kunnen helpen voorkomen.   

Tot slot vat ik in hoofdstuk 5 de bevindingen samen en formuleer ik een aantal
aanbevelingen voor het toekomstig beleid. 

De Penrose-driehoek als symbool van wat er mis is gegaan
In de analyse van de kredietcrisis symboliseert de Penrose-driehoek de ‘fallacy of
composition’, waarbij op het microniveau van de hoekpunten alles lijkt te klop  -
pen maar het op het macroniveau van de hele figuur niet klopt. Dat is wat er
in de kredietcrisis fout is gegaan. Op macroniveau ontstond een groot besmet-
tingsgevaar dat niet werd opgemerkt doordat alleen naar het microniveau van
de hoekpunten werd gekeken. Dit vormt het hoofdthema van dit boek. 

De Penrose-driehoek is een onmogelijke figuur, genoemd naar de Britse wiskun-
 dige Roger Penrose, die deze figuur bedacht en in 1958 publiceerde. De drie-
hoek bestaat uit drie balken die alle drie loodrecht op de andere twee lijken te
staan, maar tezamen toch een driehoek vormen (zie de afbeelding).

Het is een optische illusie en een onmogelijke figuur: door bedrieglijke schaduw-
en perspectiefwerking wordt een ruimtelijke figuur gesuggereerd die niet reali  -
seerbaar is. Weliswaar is een ruimtelijk bouwsel mogelijk dat dezelfde figuur
suggereert, maar dat is niet de constructie die men ‘ziet’. 

10
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De Penrose-driehoek is ook bekend uit het werk van de Nederlandse graficus
Maurits Escher. Hij is bijvoorbeeld toegepast in de ets ‘Klimmen en dalen’ die
(gedeeltelijk) op het omslag van dit boek staat afgebeeld. Hier verbeelden de
traplopers die naar beleden lopen, de schuldenaars en degenen die aan de schul  -
den verdienen, terwijl de (pensioen)spaarders en belastingbetalers de trap al
maar moeten beklimmen. 
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2 Oorzaken van de crisis

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk ga ik eerst nader in op de rol van securitisatie, als directe aanleiding
voor de crisis. Hoe kan het dat deze doorverkoop van pakketjes hypotheken niet,
zoals bedoeld, als schokdemper – de spreiding van risico’s over verschillende
financiële instellingen – heeft gefunctioneerd maar juist als schokversterker?
Dit is boosdoener 1. Vervolgens neem ik een aantal andere aspecten onder de
loep, die als oorzaken van de crisis worden beschouwd (par. 2.3). Namelijk:
het moreel risico (‘moral hazard’) dat op verschillende plaatsen in het financiële
systeem van belang is (boosdoener 2), en de vloek van de winnaar (boosdoener 3).
In paragraaf 2.4 komt een aantal vaak genoemde boosdoeners aan de orde waar-
 van ik de schuld nog niet bewezen acht: (a) de langdurig aangehouden lage
rente, de daarop volgende rentestijging en de daarmee samenhangende daling
van de huizenprijzen in de VS, (b) de kredietbeoordelaars, en (c) de wereldwijde
onevenwichtigheden in de betalingsbalans waardoor een financiële zeepbel kon ontstaan.
Daarna bespreek ik de – vanuit economisch perspectief – meer principiële 
aspecten van de kredietcrisis. Zo zouden de ongebreidelde hebzucht als belang-
 rijkste boosdoener (par. 2.5) en het vertrouwen, of liever het gebrek aan vertrou-
 wen (par. 2.6), aanleiding zijn voor een radicale maatschappelijke vernieuwing.
Deze gedachten worden flink gerelativeerd, waarna in paragraaf 2.7 nog enkele
andere misverstanden de revue passeren. 

Dit alles vormt de opmaat voor hetgeen wel als de cruciale achterliggende oor-
zaak van de crisis wordt gezien, namelijk de ‘fallacy of composition’: de obser-
vatie dat de som van het gedrag op microniveau afwijkt van het gedrag op macro-
 niveau (par. 2.8). Vanuit de invalshoek van de ‘fallacy of composition’ is het de
enorme verstrengeling van de financiële markten die heeft geleid tot be smettings-
 gevaar. Beleid is nodig om verdere besmetting tegen te gaan (par. 2.9). Paragraaf
2.10 tot slot gaat over marktfalen en systeemrisico’s als oorzaak van de crisis.

2.2 Boosdoener 1: securitisatie

Het financieringsproces van de securitisatie wordt gezien als de voornaamste boos-
 doener van de crisis. Hierdoor is het gebrek aan schokbestendigheid van de finan  -
ciële wereld ontstaan. Een bijkomend effect van securisatie is dat een financiële
instelling of bedrijf activa buiten de balans plaatst en zodanig verpakt dat deze
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verhandelbaar zijn en buiten een eventuele faillissementsregeling van de instel-
 ling of het bedrijf vallen. Door deze doorverkoop van pakketjes activa – waar-
onder de ‘onveilige’ of ‘giftige’ subprime-hypotheken – met verschillende risico -
profielen verdween het zicht op de omvang van de onderliggende risico’s. Het
verpakken en doorverkopen van deze activa is te vergelijken met een rivier die
water bevat uit verschillende bronnen. Aan de benedenloop is niet meer na te
gaan uit welke bron het water oorspronkelijk afkomstig is. In de aanloop tot de
kredietcrisis hebben die partijen de pakketjes gekocht die het risico het laagst
inschatten en daarmee dus uiteindelijk onderschatten. 

Het probleem van de securitisatie bleef verborgen bij de stijgende huizenprijzen
in de VS. Deze financiële innovatie werd in die tijd zelfs als een zegen beschouwd,
omdat zij de risicospreiding over de financiële instellingen leek te bevorderen.
Een ander voordeel was dat securitisatie onhandige activa die, zoals hypotheken,
langdurig vastliggen, beter verhandelbaar en daarmee liquide maakte. De secu-
ritisatie werd tot slot als gunstig beoordeeld omdat deze bij de stijgende huizen-
 prijzen – deze kunnen in dit verband als een positieve schok wor den gezien –
als schokversterking werkte. Dit bracht voor de financiële instellingen positieve
tweede-orde-effecten met zich mee. Immers, de hypotheek verstrekkers konden
hun hypotheken doorverkopen en met het daarmee verkregen geld nieuwe
hypotheken verstrekken. 
Hiermee werd de kiem gelegd voor een excessieve kredietverlening, die op lange
termijn eerder nadelig dan voordelig uitpakte. Toen de huizenprijzen gingen
dalen, sloeg de positieve schok om in een negatieve. Een negatieve schok boven  -
dien die enorm bleek te kunnen worden versterkt. En dat terwijl het idee van
securitisatie juist was de risico’s te spreiden en een mogelijke schok te dempen.
Kennelijk is hier sprake van een asymmetrie in de externe effecten van de secu-
 ritisatie: positief bij een positieve schok en negatief bij een negatieve schok. Zo
werd deze financiële innovatie van zegen tot vloek. 

Securitisatie heeft een beetje het karakter van een kettingbrief: de hypotheek-
verstrekker geeft de risico’s door, ofwel schuift ze af, terwijl hij profiteert van
een relatief hoog rendement. In de economische analyse heet dat een Ponzispel:
een hoog te leveren rendement wordt ten dele betaald door het aantrekken van
nieuwe middelen waarvoor eveneens een hoog rendement wordt toegezegd.
Sommige gedragingen van de ‘hedge funds’ doen hieraan denken, terwijl ook
de manier waarop de hypotheekbanken van de stijgende huizenprijzen hebben
geprofiteerd, en daarmee voor een verdere stijging hebben gezorgd, als een
soort milde variant van een Ponzispel kan worden gekenschetst. Natuurlijk was
het geen echt Ponzispel zoals Madoff dat speelde toen hij de inleg van nieuwe
beleggers gebruikte om eerdere beleggers de beloofde hoge rendementen te
bieden. Dat was regelrechte fraude. De securitisatie daarentegen werd als een
aanvaardbare en in gunstige tijden zelfs nuttige financiële innovatie gezien. 
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Securitisatie kan ook worden vergeleken met (de oude vorm van) het poker  spel
waarbij in een gesloten kring van spelers de beker met stenen wordt door  ge-
geven. Iedere speler bepaalt welke informatie hij of zij prijsgeeft door bepaalde
stenen buiten de beker te leggen. Daarbij kan het in dit herhaalde spel rationeel
zijn om niet alle informatie prijs te geven. Uiteindelijk zal een van de spelers
zijn of haar verlies moeten nemen. Anders dan bij deze vorm van pokeren lopen
bij de securitisatie alle spelers de kans een verlies te moeten nemen wan neer
het spel beëindigd wordt. 

In een breder verband betekent het dat de rol van financiële innovaties zoals
securitisatie nadere aandacht behoeft in de analyse van de systeemfouten die
ertoe hebben geleid dat de initiële schok in de kre-
diet  crisis zo enorm is opgeblazen. De wijze waarop
de securitisatie heeft bijgedragen aan het ontstaan
en uit de hand lopen van de crisis, toont dat zulke
innovaties niet altijd goed zijn voor de economie.
Zij doet denken aan vissers die dankzij een innovatie
over betere netten beschikken. Individueel zijn ze
hierdoor efficiënter, terwijl de innovatie op collectief
niveau betekent dat de zee eerder is leeg gevist. 
Alleen bij een goede regulering – in dit geval vast-
stelling en strikte handhaving van vangstbeperkingen – kan de inno vatie van de
betere netten een positieve uitwerking hebben. De productiviteit stijgt en de
vis wordt minder duur betaald. 

De vergelijking met de visser en zijn innovatieve netten gaat natuurlijk maar tot
op zekere hoogte op. Zij toont echter wel aan hoe een innovatie negatieve ex-
terne effecten kan versterken wanneer die effecten niet goed gereguleerd zijn.
Met negatieve externe effecten wordt in dit verband bedoeld dat beslissingen
van de één nadelige gevolgen hebben voor anderen, zonder dat die gevolgen in
de overwegingen van de beslissing zijn meegenomen. Bij een adequate regule-
ring daarentegen kan er zelfs sprake zijn van positieve externe effecten. In dat
geval hebben de innovaties gunstige neveneffecten voor anderen. Zo zullen vis-
 sers netten ontwikkelen waarmee minder ondermaatse vis wordt gevangen en
de visstand beter op peil blijft. 

Het voorbeeld van de vissers en de vangstbeperkingen toont ook hoe moeilijk
een goede regulering in de praktijk kan zijn. Een groep onafhankelijke deskun-
digen zal eerst een geloofwaardige analyse moeten maken van de toekomstige
ontwikkeling van de visstand. Maar dan nog zijn er politieke belangen die een
zodanig grote rol spelen bij de vaststelling van de visquota dat het advies van
de deskundigen veelal niet wordt gevolgd. Uiteindelijk zijn het de vissers die
hiervan de dupe zijn. Dat geldt evenzeer voor de banken die uitsluitend hun
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eigen belang nastreven en geen rekening houden met de boemerangeffecten van
de ongewenste risico-afwenteling. Is er echter goed toezicht om deze vorm van
marktfalen te voorkomen, net zoals de visquota goed gehandhaafd worden, dan
kunnen financiële innovaties een positieve bijdrage aan de welvaart leveren. De
vissers en hun innovatieve netten laten zien waarom marktfalen, en de weinig
adequate reactie van toezichthouders, als een belangrijke oorzaak van de crisis
wordt aangemerkt (zie verder par. 2.10).

2.3 De andere boosdoeners

Boosdoener 2: moreel risico
Een volgend aspect dat in de oorzakenanalyse van de crisis een belangrijke plaats
dient te krijgen, is het moreel risico (‘moral hazard’). Dit moreel risico kan zich
voordoen als onverantwoord gedrag als gevolg van de staatssteun. De Neder-
landsche Bank (DNB, 2009b) geeft aan in welke situaties dit probleem van het
moreel risico zich aan dient. Bij de securitisatie doet dit probleem zich voor
omdat de oorspronkelijke kredietverstrekker minder prikkels heeft om aan te
dringen op de terugbetaling van krediet. Daarnaast betekent een depositogaran-
 tieregeling dat spaarders minder voorzichtig zijn in hun beoordeling van de
betrouwbaarheid van de financiële instelling waaraan zij hun spaargeld toever-
trouwen. De kwestie met Icesave spreekt hier voor zich. 

Wat minder duidelijk is DNB (2009b) over het feit
dat het uitzicht op een bailout asymmetrie oproept ten
aanzien van het in bezit nemen van risico’s. Deze
bailout houdt in dat de banken geloven dat de over-
heid en/of de centrale bank hen in het geval van een
dreigend faillissement uit de problemen zal helpen,
zoals aan het begin van de kredietcrisis na de val van
Lehman Brothers inderdaad is gebeurd. Het feit dat

zulke bailouts onont koombaar bleken, kan als een belangrijke oorzaak worden
gezien van het slechte gedrag van de banken; deze namen onverantwoorde 
risico’s of schatten die risico’s te laag in. De beloning voor geluk valt in dat 
geval toe aan de banken, terwijl pech via de bailout op de maatschappij wordt
afgewenteld. Het neutraliseren van deze vormen van moreel risico vormt een
belangrijk aandachtspunt bij de vormgeving van het toekomstige toezicht op
de financiële sector (zie bijvoorbeeld Bullard e.a., 2009). 

Hoewel het gevaar van moreel risico vanuit het perspectief van de bailout een
belangrijke verklaring vormt voor de schokversterking in het financiële systeem,
hoeft het moreel risico een dergelijk gevolg niet te hebben. De klassieke situatie
van moreel risico bewijst dat. Deze situatie doet zich voor bij verzekeringen.
Iemand die verzekerd is, is minder voorzichtig dan wanneer hij of zij niet ver-
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zekerd zou zijn en heeft dus een grotere kans op schade. Verzekeringsmaatschap-
 pijen hebben echter allerlei regelingen en voorwaarden ontwikkeld om moreel
risico zoveel mogelijk te voorkomen. Denk aan eigen risico en bonus-malusrege -
lingen. Moreel risico is dan ook niet van betekenis bij de schokdempende werking
die uitgaat van de spreiding van verzekeringsrisico’s. 

In het geval van het financiële systeem is echter sprake van een gestaffeld stelsel
van moreel risico. De verwachting is dat de overheid en/of de centrale banken
getroffen banken en financiële instellingen op de been zal houden wanneer de
crisis te omvangrijk wordt. Voor de centrale banken vormt dit een dilemma waar-
 door zij met de rest van de financiële wereld in een soort gijzelaarsspel terecht
komen. Wanneer de centrale banken toegeven en ‘losgeld’ betalen in de vorm van
een bailout – en in de afgelopen periode hebben ze dat gedaan –, wekt dit bij de
financiële instellingen de verwachting dat zij in geval van een volgende decon-
fiture weer met een bailout zullen worden gered. De centrale banken beseffen
dit maar moeten de kortetermijnwinst van het beteugelen van de crisis afwegen
tegen het reputatieverlies van de bailout op de lange termijn. Dat verlies houdt
in dat de financiële instel ling voor slecht gedrag wordt beloond en in de toe-
komst ook risicovoller zal optreden. De bailout verhoogt dus het moreel risico
bij de financiële instellingen. Op hun beurt zullen de financiële instellingen weer
minder geneigd zijn het moreel risico bij hun klanten te bestrijden. Zij zullen
dus minder strenge eisen stellen bij het afsluiten van risicovolle leningen. In die
zin zit er een zichzelf versterkend element in de verminderde aandacht voor
moreel risico die de bailout oproept. 

Veelzeggend is in dit verband een studie van Igan, Mishra & Tressel (2011). Aan
de hand van een empirisch onderzoek tonen deze auteurs aan dat banken die veel
lobbymacht bij de regering hadden, over het algemeen risicovoller opereer den
dan banken met minder invloed. Het idee dat de overheid hen bij een dreigend
faillissement met een bailout uit de brand zou helpen, versterkte het moreel
risico bij de sterk lobbyende banken.

Boosdoener 3: de vloek van de winnaar
Een belangrijke boosdoener, die in de analyse van de kredietcrisis overigens
weinig aandacht heeft gekregen, is de heterogeniteit van de kredietbeoordeling
bij de spreiding van kredietrisico’s. Hier is sprake van een vorm van ‘de vloek
van de winnaar’ (zie tekstbox 1). Opgemerkt zij dat in deze interpretatie het te
laag inschatten van het risico, en dus het genoegen nemen met een te lage risico  -
premie, niet kan worden aangemerkt als irrationeel of foutief gedrag. Het is
ge woonweg de uitkomst van het kansmodel wanneer er onzekerheid bestaat over
de omvang van de risico’s, ook in geval van verschillen in voorkeur ten aanzien
van de risico’s. Deze onzekerheid over de risico’s en de onbekendheid met de
financiële producten vormt in deze optiek dus de kern van het probleem; daar-
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bij komt nog het feit dat deze risico’s werden
her verpakt en doorverkocht. De vloek van de
winnaar, die volledig past binnen de rationele
beschouwings wijze van het economisch hande-
len, leidt zo tot een verkeerde allocatie van risi-
co’s. Die verkeer de allocatie brengt externe 
effecten met zich mee en leidt dus in zekere zin,
even als de securitisatie en het niet goed opheffen
van moreel risico, tot marktfalen. 

Box 1 De vloek van de winnaar

Securitisatie heeft als oogmerk het spreiden van kredietrisico’s. Een kernprobleem daarbij is

de heterogeniteit van kredietbeoordeling. Niet alle kredietverleners beoordelen kredietrisico’s

op dezelfde wijze; dat komt vooral omdat het hier gaat om een inschatting van onzekerheden.

Een vergelijkbaar probleem bestaat in de bouw, bij een aanbesteding waarbij de opdracht wordt

gegund aan degene die de laagste prijs heeft opgegeven. De kans is groot dat deze ‘winnaar’

de kosten te laag heeft ingeschat en uiteindelijk verlies zal leiden of, wat nog erger is, de op-

dracht niet zal kunnen uitvoeren. Dit heet de vloek van de winnaar (‘the winners curse’). 

Nobel prijswinnaar Vickrey heeft zelfs een systeem bedacht – de Vickreyveiling – om deze vloek

te vermijden, namelijk door de opdracht te gunnen aan degene met de laagste prijs maar dan

tegen de prijs die de op een na laagste bieder heeft opgegeven. In meer algemene zin doet dit

probleem zich voor op iedere door een veilingsysteem gekarakteriseerde markt waar ter veiling

gebrachte objecten aan de hoogste bieder worden verkocht. In het geval van de doorverkoop

van risico’s is de financier die het risico het laagst inschat en daardoor de laagste risicopremie

vereist, bereid de ‘hoogste’ prijs te betalen. Het betekent dat degene die het risico laag inschat,

eigenaar wordt van het risico. Het betekent ook dat de risico’s systematisch worden onderschat.

Deze kruik gaat zolang te water tot hij barst. Het is evident dat deze vloek van de winnaar bij

de moderne vormen van securitisatie, waarbij risico’s in steeds andere samenstellingen en ver  -

houdingen worden steeds verder doorverkocht een schokversterkende werking heeft. 

2.4 Vermeende boosdoeners

Boosdoener 4: de rentestijging
Een andere boosdoener die in de analyse van de kredietcrisis ruim aandacht heeft
gekregen, is de rentestijging die in reactie op de toenemende hoogconjunctuur
heeft plaatsgevonden en deels door de centrale banken is uitgelokt. In de publieke
discussie over de oorzaken van de crisis wordt overigens niet zozeer deze rente-
 stijging als oorzaak van de crisis aangemerkt als wel het lang volgehouden lage
renteniveau dat aan de rentestijging vooraf ging. Hoe dat ook zij, dit rentebeleid
van in hoofdzaak het Amerikaanse stelsel van centrale banken – de Fed – wordt
vaak mede als boosdoener van de crisis aangemerkt. De Amerikaanse hypotheek-
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 banken verleenden namelijk niet alleen leningen met een woning als onderpand
aan volledig kredietwaardige huiseigenaren – dus met een goede credit rating –
maar ook aan minder kredietwaardige personen. Dit waren veelal mensen die
anders geen lening zouden hebben gekregen. Deze leningen worden enigs zins
eufemistisch aangeduid als ‘subprime’, dat wil zeggen niet helemaal ‘eerste klas’.
Soms ging het zelfs om zogenoemde ‘ninja’s’: leningen aan personen met ‘no
income, no job en no assets’. Vanwege het grote risico werden deze tweede-
 kansleningen verstrekt tegen hogere rentepercentages dan bij de gewone hypo  -
theken. Maar de hypotheekverschaffers maakten het wel verleidelijk om zo’n
tweedekanshypotheek aan te gaan. In de eerste jaren is de rente op zo’n hypo-
theek bijvoorbeeld laag om vervolgens langzamerhand op te lopen. In de periode
met stijgende huizenprijzen die vooraf ging aan de crisis, was dat niet zo’n
probleem. Bij betalingsmoeilijkheden werd de gestegen waarde van de woning
als onderpand benut. 
De rentestijging, en mede daardoor de inzakking van de Amerikaanse woning-
markt, bracht hierin verandering. Flink wat huiseigenaren konden de rente niet
langer opbrengen. Zij moesten hun woningen verkopen en bleven achter met
een schuld. Bij faillissement was het de hypotheekbank die het verlies leed. En
juist dat was het risico waarmee de hypotheekbanken in de vaststelling van de
rente op de subprimes dienden te rekenen Immers, deze banken moeten zo
rationeel zijn dat ze ook in hun kredietverlening uitgaan van scenario’s met een
hoger algemeen renteniveau en lagere huizenprijzen. 

Het renteverloop en de handelswijze van de hypotheekbanken heeft overigens
twee vragen opgeroepen. In de eerste plaats de vraag of de hypotheek  banken
niet immoreel handelen als zij tegen dergelijke voorwaarden leningen uitgeven
aan personen die de schuldenlast wellicht niet kunnen dragen. De meningen
daarover zijn verdeeld. Als tegenargument dat het hier om immo reel handelen
gaat, wordt aangevoerd dat de subprime-hypotheken voor flink wat Amerikaanse
gezinnen de droom van een eigen woning heeft verwezenlijkt, en dat juist daar-
 door deze gezinnen in betere doen zijn geraakt. 
Opmerkelijk is dat vooral de zogeheten Government Sponsored Enterprises
(GPE’s) de subprime-hypotheken hebben verleend. Daarbij nam het aandeel in
de totale hypotheekverstrekking van twee ervan, ‘Fannie Mae’en ‘Freddie Mac’,
toe van 4,7% in 1990 tot 12,9% in 2006. Hoewel de Amerikaanse overheid
geen formele rol heeft bij het overeind houden van deze banken in geval van
betalings problemen, zag de markt zo’n hulp toch wel als een morele plicht.
Dat is ook de reden waarom de risicovolle producten van deze banken gretig
aftrek vonden. Daarom ook worden deze beide hypotheekbanken voor een be-
langrijk deel verantwoor delijk gehouden voor de ellende op de Amerikaanse
hypotheekmarkt. Wrang daarbij is dat deze banken zo omvangrijk waren dat
de Amerikaanse over heid ze niet failliet kón laten gaan. Daardoor konden deze
banken ook in hun gedrag anticiperen op een kostbare redding van een faillisse-
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 ment (de ‘bailout’). Dit zorgde voor het morele risico dat in de vorige paragraaf
als een belangrijke boosdoener is aangemerkt. Dit aspect van ‘too big to fail’
komt later in dit hoofd  stuk uitvoeriger aan de orde. 

Het tweede discussiepunt betreft hier met name het rentebeleid van de Fed. Zo
spreken onder meer de Italiaanse economen Tito Boeri en Luigi Guiso er op
hun blog schande van dat de Fed (in casu Fed-voorzitter Greenspan) indertijd
de keynesiaanse verlokking niet heeft weerstaan de rente te verlagen om de
economie uit het conjuncturele dal te helpen. Deze lage rente heeft de makkelijke
hypotheekverlening en de hausse – er wordt ook wel gesproken van een zeep-
bel – op de woningmarkt opgeleverd. Als tegenargument kan hier worden inge-
 bracht dat hypotheekbanken, zoals gezegd, over de lange termijn geacht worden
rationeel te handelen, en dat de Fed bij het macrobeleid geen rekening hoeft te
houden met kortzichtig gedrag in een deelsector. Althans wanneer dat beleid
niet leidt tot een schokversterking. Bovendien moet het financiële systeem in
feite zodanig zijn ingericht dat het schokbestendig is. Een schokbestendigheid
die niet afhankelijk behoort te zijn van het monetaire beleid dat op macroniveau
beoogt de conjunctuur te stimuleren (of deflatie te vermijden – hoewel dat 
indertijd niet de reden was van de lagerentepolitiek van de Fed). In een eniger-
mate wrange vergelijking kan worden gesteld dat men er in sommige gebieden
reke ning mee moet houden dat die gebieden aardbevingsgevaarlijk zijn. Het
feit dat bij de aardbeving in China veel schoolkinderen zijn omgekomen, mag
daarom niet gezien worden als een gevolg van die aardschok maar als een gevolg
van slecht toezicht op het schokbestendig bouwen van de scholen. 
Kortom, vanuit dit perspectief biedt de rentestijging geen echte verklaring
voor de schokversterking in het financiële systeem.

Boosdoener 5: de kredietbeoordelaars
Veelvuldig wordt in de analyses van de kredietcrisis de rol gehekeld van de be-
oordelaars van kredietrisico’s zoals Moody’s en Standard & Poor’s. De klacht van
beleggers die tijdens de crisis besmette pakketten met hypotheken en andere
schuldbewijzen tegen een te hoge prijs kochten, is dat de kredietbeoordelaars
het risico van die pakketten te laag hebben ingeschat. De kredietverleners gaan
bij hun aankoop van beleggingen af op het oordeel – de ‘rating’ – die deze be-
oordelaars geven. Deze ratings, waarbij de hoogste een AAA-rating is, hebben
het karakter van een standaard. Zij verlagen daarmee in beginsel de transactie-
kosten bij dergelijke financiële transacties. 
De vraag is echter waar hier de rationaliteit van een dergelijk handelen ligt.
Immers, door zo’n verkeerde inschatting verliest de kredietbeoordelaar zijn 
reputatie en daarmee een bron van toekomstige inkomsten. Daarnaast gaat het
om zo grote bedragen dat de beleggers toch ook zelf alert naar de beoordeling
zouden moeten kijken. 
Als argument voor de lage inschatting wordt wel genoemd dat de kredietbeoor-
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 delaars financieel afhankelijk zijn van de beleggers en dat een lage inschatting
als gewenst gedrag wordt gezien. In die zin is er een analogie met sommige
accountants, die financiële constructies en rapportages hebben goedgekeurd die
later niet rechtmatig bleken te zijn. Op eenzelfde manier heeft het gedrag van
de kredietbeoordelaars bijgedragen aan de schokversterking door de vloek van
de winnaar. Hierbij zij wel opgemerkt dat kredietbeoordelaars slechts een oor-
deel geven over het kredietrisico. Zij laten het liquiditeitsrisico dat optreedt als
activa te gelde moeten worden gemaakt, buiten beschouwing. En juist dit liqui-
 diteits risico speelt een grote rol als er onrust ontstaat op de financiële markten.

In dit verband verdient ook de analyse van het IMF (2007) in het Global Financial
Stability Report aandacht. Op grond van simulatie-exercities wijst het IMF op de
mogelijkheid dat het gebruik van uniforme risicomaatstaven een versterkend
effect op de crisis heeft gehad. Mede onder invloed van het indertijd geldende
Basel II Akkoord over bankentoezicht zijn banken er steeds meer toe overgegaan
uniforme risicomaatstaven te hanteren met daarbij behorende risicomodellen.
Een veelgebruikte maatstaf is Value at Risk (VaR). Deze maatstaf beschrijft de om  -
vang van het verlies waarbij er nog maar een kleine overschrijdingskans is. 
Bij de berekening van de VaR spelen kansverdelingen een grote rol. Wanneer de
volatiliteit in de markt toeneemt, neemt ook de VaR toe. Banken die dezelfde
risicomodellen gebruiken, krijgen op hetzelfde moment het signaal dat zij het
risico verkeerd hebben ingeschat. Tegenover dit risico hoort economisch risico  -
kapitaal te worden aangehouden. Hebben banken onvoldoende risicokapitaal tot
hun beschikking, dan kunnen zij worden gedwongen om risicovolle activa te
liquideren. Overkomt dit een aantal banken tegelijkertijd, dan kan liquidatie
moeilijk zijn. In ieder geval komen de activaprijzen dan onder druk te staan.
De VaR drijft die weer op. Een dempend effect wordt mogelijk gevormd door
het feit dat sommige financiële instellingen een afwijkende risicobegeerte (risk
appetite) hebben. Deze risicobegeerte dient te worden onderscheiden van risico  -
perceptie. Deze financiële instellingen kunnen de gedumpte activa opkopen en
zo een bodem in de markt leggen. Voorbeelden van deze instellingen zijn som-
mige typen hedge funds, die hiermee een stabilisatiefunctie kunnen vervullen.
Deze rol wordt wel eens over het hoofd gezien.

Boosdoener 6: De zeepbel en wereldwijde betalingsbalansonevenwichtigheden
De kredietcrisis wordt ook wel gezien als het uiteenspatten van de zeepbel die
in de voorafgaande periode is ontstaan vanwege uitbundige kredietverlening
en een onntwoord op de pof leven. Dat laatste geldt in het bijzonder voor de
Verenigde Staten. Het heeft ertoe geleid dat in de wereld belangrijke oneven-
wichtigheden op de betalingsbalans zijn ontstaan. Aan de ene kant zijn er de rijke
Arabische oliestaten en China, die een enorm spaaroverschot hebben opge-
bouwd. Aan de andere kant is er het enorme spaartekort van de Verenigde Staten,
en in mindere mate van een aantal Europese landen. Het is duidelijk dat in de
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huidige wereldeconomie wisselkoersaanpassingen niet meer voor terugkeer naar
betalingsbalansevenwicht zorgen. Deze grote spaaroverschotten en -tekorten
hebben enorme wereldwijde kapitaalstromen tot gevolg gehad, waar bij de be-
zitters van het gespaarde vermogen pogen zo hoog mogelijke rendementen te
behalen. 

Dat verklaart echter nog niet waarom deze onevenwichtigheden tot een zeepbel
leiden en waarom die zeepbel als oorzaak van de kredietcrisis moet worden
gezien. Immers, het is juist de taak van banken en andere financiële instellingen
die van betekenis zijn in de geglobaliseerde economie, om te bemiddelen tussen
de bezitters van kapitaal uit de landen met een spaaroverschot en de vragers van
kapitaal uit de landen met een spaartekort. In een financieel systeem waarin
markten niet falen, behoort deze bemiddeling zonder problemen plaats te vin-
den. Grote spaar overschotten en -tekorten zijn juist gunstig voor het financiële
systeem omdat er dan veel te bemiddelen valt. Bovendien is het hele maal niet
zeker dat de grote onevenwichtigheden in de wereld hebben bijgedragen tot de
vorming en uiteindelijk tot het uiteenspatten van een zeep bel. Caballero (2010)
laat zelfs zien dat de grote kapitaalinvoer die de Verenigde Staten nodig had van-
 wege de oplopende schulden, eerder een stabiliserende dan een destabiliserende
rol heeft gespeeld. De grote boosdoener is volgens Caballero vooral de wens om
de risico’s op schulden af te dekken. Deze visie sluit aan bij de benoeming in
dit boek van de financiële innovaties tot grote boosdoener van de crisis. In dit
verband is een analyse met zogeheten gestructureerde vectorautoregressieve
modellen (SVAR) van Den Haan & Sterk (2011) interessant. Deze analyse laat
zien dat in de periode van de ‘great moderation’ voorafgaand aan de krediet-
crisis financiële innovaties, zoals securitisatie, niet hebben bijgedragen tot de
demping van de conjunctuur. Dit zou zelfs betekenen dat deze innovaties ten
onrechte eerst als ‘weldoeners’ zijn opgevat voordat ze als ‘boosdoeners’ werden
ontmaskerd. 

Naast de onevenwichtigheden op de betalingsbalans wordt ook kuddegedrag als
oorzaak van het opblazen van de zeepbel gezien. Besturen van ondernemingen
volgden goedgelovig de adviezen van duurbetaalde consultants (Boot, 2009).

Toch draagt de zeepbelanalyse weinig bij aan een oplossingsgerichte analyse van
de krediet- en schuldencrisis. Dat komt omdat men eigenlijk alleen achteraf,
wanneer de zeepbel uiteen is gespat, kan zeggen dat er sprake was van een zeep  -
bel. Daarbij – en dat is karakteristiek voor de zeepbeltheorie – is het moment
dat een zeepbel uiteen spat, volledig onvoorspelbaar. Het kuddegedrag, waarbij
men anderen volgt bij de opbouw van de zeepbel – ook al is men ervan over-
tuigd dat er sprake is van een zeepbel die eens uiteen zal spatten –, kan dan ook
worden aangemerkt als rationeel gedrag. Door te volgen profiteert men, zolang
als het duurt, van de winsten die dit gedrag oplevert. Vanuit het oogpunt van het
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beleid van regulering van de financiële markten biedt de zeepbeltheorie geen
verdere aanvulling op de constatering dat de som van het gedrag op microniveau
niet gelijk is aan het gedrag op macroniveau. Dat is de ‘fallacy of composition’
(zie verder par. 2.8), die in dit boek centraal staat als achterliggend economisch
mechanisme om de crisis te verklaren. 

2.5 Hebzucht en overheidsoptreden

In het maatschappelijk debat dat de kredietcrisis heeft opgeroepen, wordt heb-
zucht vaak als hoofdoorzaak van de crisis aangemerkt, vooral door niet-econo-
men. Sommigen koppelen hieraan de politieke opvatting dat het hele kapita-
listische systeem van marktordening heeft afgedaan. Dat is echter onzin. In ons
land, zoals in vele andere westerse democratieën, is immers sprake van een ge-
 mengde economische orde, waarin de overheid ongeveer de helft van de econo-
 mie bestiert. Zuiver kapitalisme bestaat niet; zuiver communisme ook niet meer,
op enkele uitzonderingen na. Wel kan men spreken van kapitalistische hebzucht,
in de zin dat het systeem van de markteconomie gebaseerd is op het nastreven
van eigen belang. In zo’n moderne markteconomie is het de taak van de over-
heid om ongewenste hebzucht – dat is hebzucht die anderen schade berokkent –
in te dammen. Dat is het belangrijkste argument voor overheidsregulering.

In zijn beschrijving van de hel in ‘La Divina Commedia’ schetst Dante twee 
tegengestelde kanten van de hebzucht. Aan de ene kant zijn er de schraapzuch-
tigen, de ‘avari’, en aan de andere kant de verkwisters, de prodighi’. Niet-zondig
gedrag vergt dus een zekere mate van matiging waarbij men zich een weg kiest
tussen beide uitersten: ‘avari’ en ‘prodighi’. Vertaald naar het heden zou men
kunnen zeggen dat men in de periode voorafgaand aan de kredietcrisis te veel
heeft verkwist en, vooral in de Verenigde Staten, te veel op de pof heeft geleefd.
Daarentegen hield men vervolgens, toen de crisis in volle hevigheid had toe-
geslagen, uit voorzichtigheid de hand te veel op de knip.

Bij de duiding van hebzucht als oorzaak van de kredietcrisis denkt men echter
niet in de eerste plaats aan schraapzucht of verkwisting. De beschuldiging van
hebzucht betreft juist de bestuurders van de banken; met het oogmerk van
zelfverrijking, en mede onder druk van Angelsaksisch aandeelhoudersactivisme,
hebben deze onverantwoorde risico’s gelopen. Theeuwes (2008) formuleert
het als volgt, daarbij verwijzend naar de hel van Dante: “halverwege de hel is
waar de inhalige financiële bemiddelaars en bankiers met hun superbonussen
thuishoren samen met de economen en marktfundamentalisten die met hun
geschriften deze hebberigheid hebben aangemoedigd”. 
Hebzucht is dan het ongebreideld nastreven van eigenbelang. Met nastreven van
eigenbelang is volgens het economische gedachtegoed op zich niets mis. In een
ideale wereld van volledige mededinging en kosteloze ruilhandel levert het de
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hoogste gemeenschappelijke welvaart op wanneer iedereen zijn eigen belang
nastreeft. Of, zoals de formulering luidt, wanneer consumenten hun nut maxi-
meren en producenten, waaronder de banken, zo groot mogelijke winst na-
stre ven. Dit is waarom, ook volgens Theeuwes, hebzucht niet als hoofdoorzaak
voor de kredietcrisis en, meer in algemene zin, voor alle ellende in de wereld
kan worden gezien.

Regulering is nodig om hebzucht te beteugelen
De ideale wereld van volledige mededinging en kosteloze ruilhandel bestaat
niet. Daarom is er een overheid nodig die de werking van de markt corrigeert.
Degenen die onvoorwaardelijk geloven in de heilzame onzichtbare hand van de
markt, zien het vooral als taak van de overheid om de markt beter te laten func-
 tioneren. In dit perspectief dient de overheid de markt werking te bevorderen
door zoveel mogelijk publieke taken te privatiseren en via mededingingsbeleid
markmacht te beperken. Voor iets minder fervente aan hangers van het liberale
gedachtegoed echter is het geloof in de markt voorwaar delijk. In vele gevallen is
immers sprake van externe effecten, waarbij, zoals eer der vermeld, beslissingen
van de één negatieve (of positieve) gevolgen hebben voor een ander. Denk aan
vissers die uit winstbejag de zee leegvissen, chemische fabrieken die de omge-
ving vervuilen, aannemers die om kosten te besparen ondeugdelijke construc-
ties maken of rokers die niet alleen hun eigen gezondheid schaden maar ook
die van de degenen die hun rook inademen. Om deze externe effecten te inter-
 naliseren is regulering door de overheid nodig. Dat is de manier waarop de
overheid de hebzucht die inherent is aan economisch hande len, dient te beteu-

 gelen. Wanneer hebzucht zich dan toch in 
ongunstige zin weet te manifesteren, zoals in
de aanloop naar de kredietcrisis, is dat niet de
schuld van de hebzucht zelf maar van onvol-
doende of verkeerde regelgeving om die heb-
zucht te beteugelen. 

Op de financiële markten heeft hebzucht kun-
nen opbloeien omdat de regulering van die
markten onvoldoende gebaseerd was op kennis
van de externe effecten die zich voordoen, of
zouden kunnen voordoen, in de organisatie van

die markten. Dat heeft geleid tot deregulering dan wel tot ongepaste en mis-
schien zelfs overbodige regulering. Een cruciaal aspect daarbij is de omslag van
onderling vertrouwen naar onderling wantrouwen, waardoor de financiering
tussen de banken onderling volledig stagneerde. Die omslag is een belangrijk
symptoom van het falen van de financiële markten. Over vertrouwen en de
manier waarop vertrouwen vanuit de institutionele economische theorie wordt
benaderd, gaat de volgende paragraaf.
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2.6 Het spel van vertrouwen

Reparatie van marktfalen is het voornaamste argument voor overheidsregulering,
niet alleen bij de kredietcrisis, maar ook in bredere zin. Bij de implementatie
van regulering om marktfalen op te heffen dan wel te voorkomen, doen zich
allerlei kosten voor die als implementatiekosten van over heidsbeleid zijn op te
vatten. De implementatiekosten, of transactiekosten, die voortvloeien uit overheidsregu  -
lering, vormen onderdeel van de transactiekosten die het maatschappelijk ver-
 keer in bredere zin met zich meebrengt. In feite zijn aan iedere ruiltransactie
kosten verbonden. Zo’n ruiltransactie kan daarbij zeer ruim worden opgevat. In
de eerste plaats gaat het hierbij om alle trans acties die via de markt verlopen en
waarbij een overdracht van eigen  domsrechten plaatsvindt, zoals bij handels-
 transacties. Maar ook transacties op de arbeidsmarkt in de sfeer van de perso-
neels voorziening brengen allerlei kosten met zich mee. Dan gaat het om zoek-
kosten, kosten van arbeidsdiensten en personeelsdiensten, salarisadministratie,
sollicitatiekosten, inwerkkosten, ontslagkosten en dergelijke. 

Vertrouwen vervult hierbij een essentiële rol. Het vormt een belangrijk aangrij-
 pingspunt voor transactiemanagement, dat wil zeggen: de kunde om de trans-
actiekosten laag te houden (Den Butter, 2009). Deze rol van vertrouwen in het
faciliteren van transacties kan begrepen worden vanuit de denkbeelden van Greif
(2000) over het fundamentele probleem van de ruil. Volgens Greif komen de
transactiekosten bij ruil voort uit het feit dat betrokken partijen bij een ruiltransactie vooraf
zekerheid moeten hebben dat achteraf geleverd wordt wat is afgesproken. Greif stelt daarbij dat
iemand slechts dan een objectief wederzijds profijtelijke ruiltransactie wil aan-
gaan, wanneer hij of zij er zeker van is dat de ruil hem of haar tot voordeel kan
strekken en dat de andere partij zodanig zal optreden dat hem of haar het voor-
 deel ook daadwerkelijk toevalt. Die verlangde zekerheid valt vaak niet of slechts
moeizaam te verkrijgen. Dat komt door een typisch kenmerk van veel ruiltrans-
 acties: de volgtijdelijkheid. Deze volgtijdelijkheid geeft de partij die als laatste
aan de verplichtingen dient te voldoen, de mogelijkheid zich opportunistisch
te gedragen en voordeel ten koste van de andere partij te behalen. 

Dit probleem verergert wanneer specifieke investeringen voor een bepaalde ruil  -
relatie vereist zijn, die niet kunnen worden terugverdiend wanneer de ruiltrans  -
actie niet doorgaat. Een ‘hold-up’ dreigt in deze situatie. Zo’n hold-up houdt in
dat de partij die het laatst aan de verplichtingen moet voldoen, de gelegenheid
te baat neemt om de voorwaarden van de ruil in zijn of haar voordeel te ver-
anderen. Zo kan een leverancier tussentijds de prijs van de te leveren producten
verhogen wanneer de afnemer al allerlei kosten heeft gemaakt om de te leveren
producten te verwerken. Iets dergelijks geldt voor een aannemer, wanneer de
bouw al een stuk is gevorderd. Bij een arbeidscontract is sprake van zo’n hold-up
wanneer een werknemer tegen hoge inwerkkosten productief is geworden en
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vervolgens een hoger loon eist, waardoor de baas de inwerkkosten niet kan 
terugverdienen. Ook in de relatie tussen enerzijds de overheid en ander zijds de
burgers en het bedrijfsleven ligt het gevaar van een hold-up op de loer. Denk aan
de situatie dat de overheid de regelgeving verandert wanneer burgers of be-
drijven al kosten hebben gemaakt om te voldoen aan de oorspronkelijke regels.
De dreiging van een hold-up vormt een belemmering voor het aangaan van een
ruilcontract en dient dus vermeden te worden. Om zo’n hold-up te kunnen
vermijden, moeten de daarmee gepaard gaande transactiekosten lager zijn dan
de winst van het ruilcontract voor beide partijen.  

Het fundamentele ruilprobleem komt dus in essentie voort uit de volgtijdelijk-
heid van ruiltransacties: de ene partij gaat geen objectief profijtelijke ruilrelatie
aan, tenzij de andere partij zich ex ante weet te committeren om ex post de contrac-
 tuele verplichtingen na te komen. In speltheoretische termen kan het funda men-
 tele ruilprobleem opgevat worden als een vorm van het gevangenendilemma.
De oplossing die vanuit het oogpunt van de welvaart voor beide partijen opti-
maal is, houdt in dat beide partijen zich coöperatief opstellen. Voor elke partij
is het vanuit het individuele gezichtspunt echter rationeel om dit niet te doen,
waardoor de uitkomst vanuit het oogpunt van gemeenschappelijke welvaart in
beginsel niet optimaal is. 

Institutionele oplossingen van het fundamentele ruilprobleem
Volgens Greif kan de oplossing van dit probleem gevonden worden in het spel van
vertrouwen. Daarbij gaat het erom het spel van vertrouwen te spelen binnen een
institutioneel kader dat als het ware de spelregels voor het spel vastlegt. Het ligt
voor de hand om hier in eerste instantie te denken aan juridische institutionali-
 sering. Wanneer handhaving van de spelregels wordt gegarandeerd volgens een
gevestigd rechtssysteem, kunnen partijen daarop vertrouwen en zullen zij het spel
van vertrouwen volgens deze regels willen spelen. Bij de bescherming van afspra-
 ken door het juridisch systeem in een land is het vertrouwen gebaseerd op een
formele grondslag. De dreiging van dwangsommen, boetes en gevangenneming
zwakt de prikkels voor opportunistisch gedrag af. Wanneer echter aan het sluiten
en afdwingen van contracten hoge kosten en grote informatieproblemen verbon-
 den zijn, is deze oplossing vaak niet optimaal. In het geval van internationale
handelsrelaties verergert dit probleem doordat partijen onbekend zijn met het
recht en/of lacunes en overlappingen tussen de rechtssystemen van de verschil-
 lende landen. 
Netwerken waarin ervaringen met transactiepartners efficiënt kunnen worden
gecommuniceerd, zijn een andere en minder formele methode om vertrouwen
op te baseren. In deze (handels)netwerken staat de opbouw van de reputatie van
betrouwbaarheid van de handelaar centraal. Omdat dit reputatiemechanisme,
zowel op zakelijk als op sociaal gebied, opportunistisch gedrag voorkomt, zijn
handelaren van oudsher in dergelijke netwerken georganiseerd. De leden van
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het handelsnetwerk komen dikwijls uit dezelfde familie, clan of gebied, zoals
heden ten dage nog bestaat in bijvoorbeeld de Chinese handelsnetwerken (Rauch,
2001). De geslotenheid van deze netwerken voor niet-verwanten hindert echter
de tot standkoming van internationale handel op grotere schaal.

In de hiervoor genoemde voorbeelden van geïnstitutionaliseerd vertrouwen 
– men spreekt wel van institutioneel vertrouwen – berust de vertrouwensrelatie
volledig op rationeel gedrag. Het gaat daarbij om vormen van calculatief (of berekend)
vertrouwen. Daarbij baseert de ene partij het vertrouwen in de andere partij op de
wetenschap dat die andere partij bij een schending van het vertrouwen een gro  -
ter verlies lijdt dan de partij die het initiatief neemt tot de transactie. Een andere,
meer informele, vorm van vertrouwen komt voort uit waarden en normen. Een
cultureel of religieus bepaalde conditionering kan ertoe leiden dat mensen zich
ook zonder enige formele garantie betrouwbaar willen en durven op te stellen.
Dit vertrouwen gedijt voornamelijk in relatief homogene groepen, waarbij men
ervan op aan kan dat de normen en onderliggende waarden gemeenschappelijk
zijn. Ook zal overtreding van die normen en waarden door de groep gesanctio  -
neerd worden. Deze groepen lopen uiteen van familie, vrienden, kennissen tot
collegae, beroepsgenoten en mensen uit hetzelfde dorp, gebied of land. 
Micro-economische spelexperimenten laten overigens zien dat dit type vertrou  -
wen vaker voorkomt dan men in eerste instantie zou verwachten. Mensen laten
zich in hun gedrag niet louter sturen door formele garanties, maar stellen vertrou-
 wen in de coöperatieve houding van anderen, zelfs wanneer het spel wordt ge-
 speeld met onbekenden of slechts één keer (Camerer, 1997). In die zin weer spre-
 ken deze vormen van moreel vertrouwen het uitgangspunt van rationaliteit van de
economische theorie. Toch zal ook bij moreel vertrouwen veelal de vrees voor uit-
 sluiting en statusverlies – denk aan gezichtsverlies – een rol spelen, zodat uit het
oogpunt van rationeel gedrag het onderscheid met calculatief vertrouwen ge-
ring is. 

Het is evident dat de institutionalisering van vertrouwen tussen culturen sterk
verschilt. Zo domineren in het Angelsaksische model de formele juridische spel  -
regels, waarbij de noodzaak tot ellenlange contracten de kosten hoog kan doen
oplopen. De vertrouwensrelaties in de Rijnlandse, Islamitische en Aziatische
modellen berusten veel meer op een informele en morele basis. Kennis van al
deze culturele verschillen is nodig om in de verschillende delen van de wereld
handelstransacties op profijtelijke wijze af te kunnen sluiten.  

Vertrouwen als tegengif tegen kapitalistische hebzucht
Volgens de economische theorie, die rationeel gedrag als uitgangspunt heeft, is
er met hebzucht dus niets mis. In een (kapitalistische) wereld met perfect wer-
kende markten, en zonder transactiekosten, leidt het streven naar een zo hoog
mogelijke individuele welvaart juist tot een maximale maatschappelijke welvaart.

27

O O R Z A K E N  VA N  D E  C R I S I S

2641.Bw_De grote besmet._Nano  23-08-11  15:49  Pagina 27



Dan behoeft hebzucht geen tegengif. In de echte wereld echter is er altijd sprake
van marktfalen. De overheid dient dan zorg te dragen voor internalisering van
de externe effecten die het marktfalen veroorzaken. Het borgen van vertrouwens-
 relaties in de economie die de transactiekosten laag houden, kan ertoe bijdragen
dat het marktfalen wordt vermeden. In die zin vormt vertrouwen het tegengif
voor kapitalistische hebzucht. 

Regulering via wet- en regelgeving is het voornaamste instrument voor de over-
 heid om marktfalen te voorkomen, en dus om de kwalijke gevolgen van ver-
keerd gerichte hebzucht om te buigen. De toezichthouders die verantwoordelijk
zijn voor de regulering van de financiële markten, hadden dat bij de krediet-
crisis beter moeten beseffen. Wanneer het vertrouwen op en in die markten is
hersteld, dient daarom goed te worden bedacht hoe adequate regulering een

dergelijke systeemcrisis, waarbij wederzijds vertrouwen
omslaat in wederzijds wantrouwen, in de toekomst kan
voorkomen. 

De specifieke functie van vertrouwensmechanismen in
de financiële wereld vormt een belangrijke oorzaak van
de schokversterking die tot de kredietcrisis heeft geleid.
Banken zijn gebonden aan het vertrouwen van hun finan-
 ciers, omdat deze banken korte middelen aantrekken en
deze lang uitzetten. Een vertrouwenscrisis heeft tot ge-

volg dat de banken hun korte middelen terugtrekken terwijl zij geen mogelijk-
heid hebben om de lange vorderingen te innen. McAfee (2004) merkt op dat
een dergelijke vertrouwens breuk tot gevolg had dat Enron, na het bekend wor-
den van het boekhoudschan daal, volledig te gronde ging terwijl andere bedrijven
met een even twijfelachtige boekhouding wisten te overleven. Enron opereerde
bij wijze van bank, en niet als een echte energie leverancier, door een markt van
langlopende energiecontrac ten te creëren en daar zelf als marktmeester op te
treden. Op soortgelijke wijze zijn de beleggers, zoals investeringsbanken en
hedge funds, getroffen door een vertrouwensbreuk toen het vermoeden be-
stond dat zij met risicovolle lenin gen besmette pakketjes activa in portefeuille
hielden. De financiers wilden deze beleggers geen nieuwe middelen verschaf-
fen zodat deze gedwongen waren hun bezittingen met een flink verlies te ver-
kopen (indien dat al mogelijk was). Zo kon een verdere verdieping van de crisis
alleen maar worden voorkomen door dat de centrale banken de korte financiering
overnamen en tegelijkertijd de rente laag hielden, dan wel verlaagden. Daarmee
werden de centrale banken de verliezers in het gijzelaarsspel. Het waren de cen-
trale banken, en in het kielzog daar van de nationale over heden, die de banken
niet wilden laten omvallen. Daarmee werd de verwachting van een bailout ge-
wekt. Zo werd het mechanisme van het morele risico, zoals eerder beschreven,
een belangrijke boosdoener bij de kredietcrisis. 
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Overigens is in een later stadium hetzelfde mechanisme werkzaam ten aanzien
van de no-bailoutclausule in het verdrag van Lissabon, die stelt dat alle EU-lan-
den bij begrotingsproblemen hun eigen boontjes moeten doppen. Deze regel
is volstrekt ongeloofwaardig gebleken; een ongeloofwaardigheid die de landen
met schuldenproblemen in de eurozone hebben benut. In de schuldencrisis zijn
de rijke eurolanden door de druk van de financiële markten terechtgekomen in
een gijzelaarsspel met de schuldenlanden. In dat spel hebben de overheden van
de rijke eurolanden met het opgeven van de no-bailoutregeling moeten afwijken
van de goede voornemens om geen ‘losgeld’ te betalen. Daarmee hebben zij het
gebrek aan fiscale discipline van de schuldenlanden beloond.

2.7 Misverstanden

Hebzucht kan niet als oorzaak worden beschouwd van de kredietcrisis en alle
verdere economische ellende op de wereld; dat is in het voorgaande uitgebreid
beargumenteerd. Evenzeer is het een misverstand dat ongetemde emoties een
oorzaak van de crisis zijn geweest. Emoties en niet-rationeel gedrag leveren geen
analyse op die voor het macrotoezicht bruikbaar is. Bovendien is het ondenkbaar
dat emoties een cruciale rol spelen in een wereld waarin het gaat om verlies of
winst van miljarden. Hiervoor heb ik de manier waarop de handel in gesecuri-
tiseerde activa en daarmee verbonden derivaten plaatsvindt, vergeleken met het
pokerspel. Zoals professionele pokerspelers zich niet door emoties moeten laten
leiden, en die zelfs zo goed mogelijk moeten verhullen, zo geldt dat ook voor
de spelers op de financiële markten. In beide gevallen moeten de spelers snel
beslissingen nemen in een situatie van informatie onzekerheid, zowel over de
eigen kansen als over de positie van anderen. Dat vergt een door ervaring ge-
louterde intuïtie, maar juist geen emotionaliteit of irrationeel gedrag. 

Dit brengt een ander aspect voor het voetlicht dat veelal als oorzaak van de crisis
wordt aangeduid, namelijk de asymmetrische beloningsstructuur in de finan-
ciële wereld: winst wordt beloond met grote bonussen terwijl verlies niet wordt
bestraft (zie bijvoorbeeld Zalm, 2009). Natuurlijk is dit een aberratie van het
systeem, maar een aberratie die eerder een gevolg is dan een oorzaak van de
systeemfout. Immers, indien de externe effecten via een adequate regulering
perfect zouden worden geïnternaliseerd en banken die te grote risico’s nemen
daarvoor zelf alle kosten zouden dragen, zouden dergelijke asymmetrische be-
loningssystemen niet plaatsvinden. Dergelijke beloningssystemen zijn daarom
vooral symptoom en indicator van wat mis is in het systeem. In het vervolg van
dit boek zal ik beargumenteren dat het niet zozeer de hoge beloningen maar de
winsten van de banken zijn waarop het beleid zich zou moeten richten. 

Een dergelijke vermenging van symptomen en oorzaken geldt eigenlijk ook voor
de rol van de kredietbeoordelaars (‘rating agencies’). Bij een adequate regulering
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zullen de banken er wel voor waken zich door een te gunstige risicobeoordeling
tot onverantwoorde risico’s te laten verleiden. Maar ook hier geldt in de imper-
 fecte wereld dat toezichthouders beter zelf een eigen risicobeoordeling kunnen
laten maken. Interessant is in dit opzicht het idee voor een Europees krediet-
beoorde lingsbureau, dat is ontstaan nadat de Amerikaanse kredietbeoordelaars
in de schuldencrisis naar het oordeel van de regeringen van de schuldenlanden
te streng in hun oordeel waren. Overigens hebben ook de Chinezen een eigen
kredietbeoordelaar die (in juli 2011) een lagere waardering aan Amerikaanse
staatsleningen geeft dan de eigen Amerikaanse kredietbeoordelaars. Met betrek  -
king tot de financierbaarheid van de eigen staatschuld zijn de Amerikanen ken  -
nelijk te optimistisch. 

2.8 De ‘fallacy of composition’ 

De kern van het probleem dat de kredietcrisis heeft veroorzaakt, ligt vooral in
de manier waarop risico’s in de financiële wereld worden gespreid. Ieder van de
drie genoemde echte boosdoeners (par. 2.2 en 2.3) heeft betrekking op deze
spreiding en toedeling van risico’s. Een belangrijke vraag is dan wat onder risico

wordt verstaan. Een risico heeft twee dimensies, name-
 lijk (i) de kans dat zich een gebeurtenis met (negatieve)
financiële gevolgen voordoet en (ii) de omvang van het
(negatieve) gevolg: de schade. Doordat risico’s bestaan,
is er sprake van onzekerheid. Het is dan essentieel het
risico goed in te schatten. Ter verklaring van de crisis
wordt wel gesteld dat met de deconfiture van de Ame-
 rikaanse hypo theekbanken het risico op de financiële
markten zou zijn toegenomen. Dat is echter onzin, zoals

de bewering onzin is dat bij het gooien met een zuivere dobbelsteen de kans op
een 3 groter wordt wanneer men al een keer een 3 heeft gegooid. 

Verzekeringsmaatschappijen hebben veel ervaring met het juist inschatten van
risico’s. Zij zullen de verzekeringspremie ook alleen dan verhogen wanneer een
trendmatige stijging van de schadebedragen (ten opzichte van het verzekerde
bedrag) aantoonbaar is. Hier geldt zelfs de ver zekeringsparadox (zie Hinloopen,
2007). Het feit dat zich af en toe schade voordoet, is nodig voor het bestaans-
recht van de verzekering. Wan neer er geen schade meer zou zijn, zou niemand
zich willen verzekeren. Iets derge lijks geldt in de financiële wereld. Wanneer
risicovolle beleggingen en durfkapitaal niet af en toe met een oninbare schuld
worden geconfronteerd, zou er geen reden zijn voor een hoog te verlangen
rendement op dergelijke beleggingen. De risicopremie kent twee componenten:
(i) een extra rendement (hogere rente) om de uitval vanwege deconfiture te
kunnen bekostigen, en (ii) een extra rendement vanwege de onzekerheid die
inherent is aan het kansproces van de risico’s. De tweede component staat cen-
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traal in de afweging tussen risico en rendement. Hier levert risicospreiding
een voordeel op, omdat zij de volatiliteit in de rendementen vermindert. 

Verzekeringsmaatschappijen spreiden hun risico’s al sinds jaar en dag via een
onderlinge uitwisseling. Zij weten dat ook steeds beter en op steeds grotere
schaal te doen (zie Lucas, 2002). Dit systeem werkt (kennelijk) ook uitstekend
als schokdemper. Grote rampen met veel schade zijn vooralsnog goed door het
systeem opgevangen en hebben niet geleid tot een wereldwijde crisis van ver-
zekeringsmaatschappijen. Waarom is het dan niet goed gegaan bij de risicosprei-
 ding van risicovolle leningen zoals de subprime-hypotheken? Ten dele heeft dit
te maken met de doelstelling van risicospreiding in de financiële wereld, die
verschilt van die in de verzekeringswereld. Het eigendom van de risico’s wordt
doorgegeven om een zo hoog mogelijk rendement te behalen met, vanuit het
perspectief van de individuele beleggingsinstelling, zo min mogelijk risico.
Daarbij worden de vorderingen met risico’s in pakketjes samengevoegd, zodat
deze verhandelbaar zijn en buiten de balans vallen van de financiële instelling
die de risicovolle leningen heeft uitgegeven. Dit maakt de vorderingen liquide.
Vooral hedge funds en investeringsbanken hebben deze pakketjes in portefeuille
genomen en op hun beurt weer doorverkocht. Het gevolg is een zeer gecompli-
 ceerd systeem waarover moeilijk overzicht te verkrijgen valt. 
De economische theorie draagt twee fundamentele redenen aan waarom het in
zo’n systeem mis kan gaan en waarom het systeem niet als schokdemper maar als
schokversterker gaat fungeren. In de eerste plaats is dat de rol van de asymmetrische
informatie. De kopers van de pakketjes die risicovolle beleggingen bevatten, hebben
minder informatie over de inhoud van de pakketjes dan de ver kopers. Hier geldt
het theorema van de beperkte rationaliteit (‘bounded ratio nality’), waarbij het
voordeel van extra informatie voor de kopers niet opweegt tegen de kosten van
die extra informatie. Deze informatieasymmetrie kan worden onder vangen door
een wederzijds vertrouwen tussen de handelaars die elkaar deze ingewikkelde
financiële producten verkopen. Wanneer dit vertrouwen wordt geschonden, bij-
 voorbeeld door een te lage risico-inschatting vanwege
de vloek van de winnaar, kan het onderlinge vertrou-
 wen niet langer dienst doen als sub stituut voor in-
for matie over de aard van de financiële producten.
Dit is dan ook het mechanisme dat is ingebouwd in
een aantal modelmatige verklaringen van het ontstaan
van de krediet crisis en het omslaan van een evenwicht
van vertrouwen naar een van wantrouwen.

Dit alles geeft aanleiding om de ‘fallacy of composition’ uit te roepen tot de twee-
de en fundamentele achterliggende oorzaak van de kredietcrisis (zie tekstbox 2).
De ‘fallacy of composition’ houdt in dat het systeem anders functioneert dan een
analyse van de som van de onderdelen leert. Anders gezegd: een analyse die alleen
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betrekking heeft op het individuele niveau van banken, of op de merites van de
verschillende derivaten om risico’s in te pakken, is onvoldoende. Het is deze
macroblik op het financiële systeem die inzicht geeft in de mate waarin de in het
voorgaande besproken mogelijke boosdoeners de schokbesten   digheid van het
systeem hebben aangetast. Dit is wat de driehoek van Penrose en de traplopers
van Escher op het omslag van dit boek illustreren. 

2.9 Besmetting

Vanuit het macro-economisch perspectief van de ‘fallacy of composition’ is de
onderlinge verstrengeling van de financiële markten een belangrijke oorzaak
achter de versterking van de initiële schok. Naast de securitisatie heeft trouwens
ook de toename van andere vormen van risicoafdekking – zoals de risicoverze-
kering in de‘credit default swaps’ – bijgedragen tot deze onderlinge verstrenge  -

ling. Op het microniveau van de individuele
instellingen ging het zicht op deze door-
geschoven risico’s verloren. Op macroniveau
echter bleven de risico’s bestaan, waardoor
bij een (negatieve) schok alle onderling
verbonden instellingen konden worden
getroffen. De steeds grotere verstrengeling
liet het besmettingsgevaar in de periode
voorafgaande aan de kredietcrisis (de ‘great

moderation’) steeds verder oplopen. Uiteindelijk materialiseerde dit gevaar zich
in een echte besmetting (‘contagion’), toen de negatieve schok van de eerste
deconfitures op de Amerikaanse huizenmarkt zich via de hypotheekderivaten
over de hele financiële wereld verspreidde.

Besmetting staat in verband met de manier waarop schokken doorwerken in de
economie. In algemene zin wordt bij besmetting gedacht aan het zich uitbreiden
van financiële onrust, waarbij schokken via de onderlinge verwevenheid van
financiële instellingen worden doorgegeven. Daarbij worden de begrippen ‘con -
 tagion’, ‘propagation’,’transmission’ en ‘transfers of shocks’ door elkaar gebruikt.
Over de precieze omschrijving van besmetting bestaat echter discussie. Gallegati
e.a. (2008) noemen drie verschillende definities die de Wereldbank gebruikt.
De meest ruime definitie luidt: “contagion is the transmission of shocks or the
general cross country spill-over effects”. Een tweede, iets beperktere, definitie is:
“contagion is the transmission of shocks to other countries or the cross country
correlation, beyond any fundamental link among countries and beyond common
shocks”. De laatste, meest beperkte, definitie komt het dichtst in de buurt bij de
vorm van besmetting die Gallegati e.a. relevant achten voor de analyse van de
kredietcrisis: “contagion occurs when cross country correlations increase during
crisis times relative to correlations during tranquil times”. Hierbij gaat het er 
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dus om dat de transmissie van de schok in het systeem veel sterker bleek dan
dat in rustige tijden werd verondersteld; een versterking die werd veroorzaakt
door de wederzijdse verstrengeling van banken. 

Zoals gezegd, hebben de aard en omvang van de besmetting te maken met risico  -
spreiding. Internationale risicospreiding leidt in beginsel tot een vermindering
van de risico’s en daarmee tot een hoger rendement, zoals met de financiële
innovatie van de securitisatie werd beoogd. Maar wanneer de onderlinge corre-
 laties van risico’s na een negatieve schok toenemen, ondermijnt dit het effect
van de risicospreiding. In die zin bestaat er een afruil (‘trade-off’) tussen risico  -
spreiding en besmetting. 
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Box 2 De fallacy of composition

Individueel gedrag dat beoogt op microniveau de welvaart te verhogen, hoeft op macroniveau

niet zo uit te pakken en kan zelfs in het tegendeel uitwerken. Dit fenomeen wordt wel aange-

duid als de ‘fallacy of composition’. Het bekende voorbeeld is een voetbalstadion dat alleen zit-

 plaat sen heeft. Wanneer toeschouwers op de eerste rijen gaan staan om de wedstrijd beter te

kunnen zien, levert dat hen tijdelijk beter zicht op. Het gevolg is echter dat iedereen gaat staan.

Uiteindelijk hebben alle toeschouwers in het stadion dan hetzelfde zicht als voorheen. Doordat

iedereen nu staat in plaats van zit, is de totale ‘welvaart’ echter afgenomen. De Nederlandse

grafisch kunstenaar Escher was gefascineerd door de 'fallacy of composition' zoals blijkt uit de

vele variaties op de Penrose-driehoek die hij heeft getekend. De ets met de traplopers van

Escher op het omslag van dit boek is zo’n variant op de Penrose-driehoek. Wanneer men uit-

sluitend de hoek  punten beziet – het microperspectief – klopt de tekening, terwijl er met het

totaalbeeld – het macroperspectief – duidelijk iets mis is. 

Wat betekent de ‘fallacy of composition’ voor risicospreiding op de financiële markten? Wanneer

alle individuele beleggers en financiële instellingen hun risico’s in pakketjes samenvoegen met

weinig risicovolle beleggingen en deze pakketjes doorverkopen, zal, op macroniveau, het totale

risico niet afnemen. Weliswaar zorgt de risicospreiding voor een lagere benodigde risicopremie

vanwege een lagere te verwachten volatiliteit, maar de buffer die nodig is om de schade van

deconfiture op te vangen, blijft voor de totaliteit gelijk. 

Aangezien het financiële systeem wereldwijd een gesloten systeem is, komen de risico’s die de

banken en speculatieve beleggers in pakketjes hebben doorverkocht, uiteindelijk in vermom-

ming weer op hun bordje terug. Het feit dat deze risico’s via de securitisatie buiten de balans

geplaatst zijn, doet daar niets aan af. Integendeel. Via de speciaal voor de doorverkoop van

risico’s opgerichte bedrijfjes is het uiteindelijke risico minder zichtbaar dan wanneer de door-

verkoop gewoon via de balans van de financiële instellingen zelf zou verlopen. Op het niveau

van individuele financiële instellingen was er bij de meeste instellingen namelijk niet zo veel

aan de hand. De banken en andere kredietverleners voldeden aan de eisen die de toezicht-

houders stelden. De toezichthouders hadden voornamelijk oog voor de hoekpunten in de Pen-

rose-driehoek en beseften daarom onvoldoende dat het totaalbeeld niet deugde. 
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Zo kan men stellen dat risicospreiding in goede tijden kan omslaan in besmet-
ting in slechte tijden. Anders gezegd, in de goede tijden wordt besmettings  -
gevaar opgebouwd dat zich na een negatieve schok materialiseert. In de litera-
tuur wordt erop gewezen dat het risico van besmetting toeneemt naarmate er
meer risicospreiding plaatsvindt. Besmetting is dan een onvermijdelijk bijpro-
duct van risicospreiding. Gallegati e.a. (2008) draaien dit argument om; de
mogelijk heid van besmetting beperkt de mate waarin risicospreiding kan wor-
den benut, aangezien risicospreiding effectiever is naarmate er sprake is van een
grotere negatieve correlatie van de opbrengsten van de onderliggende activa.
Besmetting betekent juist een toename van de positieve correlatie van die op-
brengsten. Vanuit het gezichtspunt van de risicoverdeling heeft deze besmetting
tot gevolg dat de gebruikelijke kansmodellen, waarbij de kans op een tegenvaller
(of op een meevaller) snel afneemt met de omvang van die tegen- of meevaller,
niet langer geldig zijn. Door de toegenomen onderlinge correlaties is de kans
op grote tegenvallers als gevolg van een negatieve schok veel groter dan bij een
‘normale’ risicoverdeling. Zo wordt wel gezegd dat de besmetting maakt dat de
risicoverdelingen ‘dikke staarten’ hebben. 

Op vergelijkbare wijze beschrijft Chan-Lau (2011) het verband tussen deze ‘dikke
staarten’ en de gevolgen van de toegenomen correlaties voor het systeem risico
en het macroprudentiële toezicht. Volgens hem loopt de mate waarin be leggers
gecorreleerde risico’s in hun portefeuille opbouwen, uiteen. Dit is de ‘correlation
bias’. Hij laat zien dat deze ‘correlation bias’ aandeelhouders ertoe aanzet te kie  -

zen voor beleggingen met hoge gecorreleerde
risico’s. Hierdoor neemt het besmettingsgevaar
in de financiële wereld toe, evenals de kans voor
financiële instellingen om in problemen te raken
en daarmee de kans op een groter systeemrisico.

Daarom kan de kredietcrisis, die in de reële eco  -
no mie tot de ‘grote recessie’ heeft geleid, ook
wor den aangeduid als de ‘grote besmetting’.
Mis  schien is de kredietcrisis zelfs pas de eerste
fase van een grote besmetting en luidt de recente
schuldencrisis, die het gevolg is van het verslap  -

 pen van de budgettaire discipline en/of steun aan het bankwezen in een aantal
eurolanden, een tweede fase in. Een schuldencrisis in de eurozone die wordt ge    -
 kenmerkt door een grote verstrenge ling van financiële belangen. De banken in de
rijke eurolanden kunnen in de problemen komen wanneer de schul den  landen in
de eurozone niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De huidige schul-
 dencrisis kan aanleiding zijn tot een nieuwe grote besmetting en daar mee tot een
nieuwe conjuncturele inzinking. Op dit besmettingsgevaar in de schulden  crisis
en de mogelijke oplossingen ervoor kom ik terug aan het slot van hoofdstuk 4.
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Beleid om besmetting tegen te gaan
De voornaamste taak van antibesmettingsbeleid is om wereldwijde risicosprei-
ding, en de daarmee gepaard gaande verstrengeling van financiële instellingen en
risicoafwenteling, te begrenzen. Het macroprudentiële toezicht is zich te weinig
bewust geweest van, en heeft te weinig kennis over, het feit dat de besmetting
kon leiden tot een versterking van negatieve externe effecten, en daarmee tot
substantieel marktfalen. Volgens de economische theorie van de collectieve sector
(‘public economics’) is het voorkómen van marktfalen door de internalisering
van externe effecten in dit geval het enige argu-
ment voor regulering. Hier spelen geen aspecten
van herverdeling, afgezien van een moge lijk be-
zwaar tegen hoge bonussen bij de financiële in-
stellingen (zie Bartelsman, 2010); deze bonus sen
zouden een te scheve inkomensverdeling op leve-
 ren. Voor een beter toezicht en een beter anti be-
smettingsbeleid is het dus essentieel om meer
ken nis te verwerven over de bronnen van de be-
 smetting en over de aard en om vang van de exter-
ne effecten. Het is opmerkelijk dat in de kako  fonie
van meningen die in het journalistieke en publieke
debat over de kredietcrisis weer klinkt, dit aspect van marktfalen en de speur-
tocht naar de externe effecten zo weinig wordt gehoord. In het rapport van de
Commissie-De Wit worden de woorden ‘externe effecten’ en ‘besmetting’ zelfs
niet eens genoemd (Tijdelijke Commissie Onderzoek Financieel Stelsel, 2010).

Toch hebben de monetaire autoriteiten wel geprobeerd de besmetting in te dam  -
men toen aan het begin van de crisis duidelijk werd hoe de verstrengeling op
de financiële markten leidde tot een systeemcrisis en het ineenstorten van het
financiële kaartenhuis. Toen de val van Lehman Brothers tot een kettingreactie
dreigde te leiden en andere banken in de val dreigde mee te sleuren, werden de
banken die ‘too big to fail’ waren met overheidssteun op de been gehouden. Deze
banken waren als een rij dominostenen. Door de verstrengeling stonden zij zo
dicht bij elkaar dat als één bank zou omvallen, deze de hele trits als domino-
stenen zou meenemen. Het is overigens niet zozeer de omvang van de banken
die bepaalde of deze tot de systeembanken – dat zijn de banken die bij omvallen
het hele financiële systeem zouden opblazen – wordt gerekend. Veel relevanter
was de mate waarin deze banken in het systeem waren verstrengeld. Hierdoor
zou den zij bij een deconfiture andere instellingen besmetten en daarmee in ge-
 vaar brengen. Het besef dat banken en andere spelers in de financiële wereld
‘too interconnected to fail’ waren, betekende ook dat de monetaire autoriteiten bij
voorbaat al gedoemd waren het onderspit te delven in het spel van risicobe heer  -
 sing en risiconeming om hoge rendementen te behalen. Voor de systeem  banken
was het immers rationeel erop te anticiperen dat de monetaire autoritei ten hen,
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via een bailout, zouden redden wanneer de grote risico’s verkeerd uit zouden
pakkan. Door het besmettingsgevaar rekenden de financiële instellingen op een
bailout; zij kwamen daarmee als winnaars van het gijzelaarsspel uit de bus. Het
moreel risico dat dit heeft opgeroepen is, zoals eerder aangegeven, een belang-
 rijke boosdoener van de crisis geworden. Overigens laten Goldstein & Véron
(2011) zien dat het adagium ‘too big to fail’ nog sterker geldt voor de banken
in Europa dan voor die in de Verenigde Staten. Dat komt doordat de Europese
banken relatief groter zijn dan die in de VS. 

2.10 Marktfalen en systeemrisico’s 

Uit het voorgaande blijkt dat de toezichthouders te weinig begrip hebben gehad
voor de externe effecten van financiële innovaties en besmettingsgevaar. De ernst
van het systeemrisico werd daardoor over het hoofd gezien. In de financiële
markten is in de periode voorafgaand aan de crisis een vorm van marktfalen
ingebouwd, waarbij vooralsnog niet precies duidelijk is in welke zin mogelijke
negatieve externe effecten een rol hebben gespeeld. Uit de literatuur zijn welis  -
waar modellen bekend die de externe effecten beschrijven die tot een systeem  -
crisis leiden – waarover meer in het volgende hoofdstuk –, maar in hoeverre
deze een adequaat beeld geven wat er in werkelijkheid is misgegaan, is voor-
alsnog niet duidelijk. Om in de toekomst een dergelijke systeemcrisis te voor-
komen, is het dus nodig een beter inzicht te hebben in de externe effecten van
risicoafwenteling binnen de financiële wereld en in het besmettingsgevaar dat
een te grote onderlinge verstrengeling van financiële instellingen en belangen
met zich meebrengt. 

De bailout zou de centrale banken niet in een gijzelaarsspel hebben gebracht
wanneer het toezicht beter had gefunctioneerd en eerder had ingegrepen in de
keten van doorverkochte risico’s. Het onvermijdelijke verlies in dit spel met de
instellingen die ‘too interconnected to fail’ waren, zou dan zijn vermeden. Im-
mers, het moreel gevaar dat de financiële instellingen te veel risico’s nemen
wordt afgewenteld wanneer deze instellingen juist wel de kans lopen failliet te
gaan. Dus in het geval van een geloofwaardige ‘no bailout’. 

Als excuus voor de toezichthouders wordt wel aangevoerd dat de transacties met
securitisaties en andere ingewikkelde financiële derivaten buiten de balans van
de instellingen om hebben plaatsgevonden en dat het toezicht zich beperkt tot
de degelijkheid van de activa en passiva op de balans. Dit is echter een louter
juridisch argument, dat zou zijn vermeden wanneer de regels sneller waren
aangepast. Er is wel gesuggereerd om bij de risicobeoordeling van financiële
instellingen ook ex-medewerkers van die instellingen in te schakelen. Dit vanuit
het beginsel dat men boeven vangt met boeven. De analyse in dit boek laat echter
zien dat het vooral nodig is dat het toezicht kennis heeft van het systeem risico
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op macroniveau. Een probleem hierbij is wel dat het voorkomen en bestrijden
van dergelijke crisissen een veel verdergaande internationale coördinatie van het
toezicht vergt dan nu het geval is. 

Voor een goed toezicht is het dus essentieel te onderkennen welke externe effec  -
ten er op het macroniveau van de financiële markten spelen. Helaas is dat zeer
moeilijk gebleken. Wanneer deskundigen precies hadden kunnen aangeven waar
het marktfalen gerepareerd diende te worden, hadden de toezichthouders die
reparatie op adequate wijze kunnen reguleren. Deskundigen hebben wel dege-
lijk gewezen op de systeemrisico’s die verbogen zaten in de manier waarop de
financiële markten steeds omvangrijker geldstromen deden ontstaan waardoor
de onderlinge verwevenheid van de instellingen steeds groter werd. Opmerkelijk
in dit verband is een opmerking van de bestuursvoorzitter van de Rabobank,
Bert Heemskerk, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer op 26 november
2008 over de kredietcrisis. Heemskerk gaf aan dat hij de risicomodellen van de
Rabo  bank niet vertrouwde en daarom had besloten de onveilige hypotheken zo-
 veel mogelijk te verkopen (volgens NRC Handelsblad, 27 november 2008: 17).
Intuï tief had deze bankier het gevoel dat er op macroniveau iets niet pluis was,
maar de risicomodellen voor de individuele banken boden hierin geen inzicht. 

Hoe dit ook zij, de grote verscheidenheid aan analyses van de kredietcrisis en
de uiteenlopende aanbevelingen hoe zo’n crisis in de toekomst te vermijden,
maken duidelijk dat nog veel onderzoek nodig is naar de oorzaken en achter-
gronden van de crisis. Het verdient aanbeveling daarvoor een coherent onder-
zoeksprogramma op te stellen. Dat moet
gebeuren vanuit een onafhankelijke blik en
niet door de banken, de monetaire autori-
teiten of de door banken gefinancierde
wetenschappelijke instituten. In dat onder-
zoeksprogramma moet het er vooral om
gaan zicht te krijgen op de mecha nismen
die tot het marktfalen hebben geleid, en
op de reden waarom de autoritei ten dit,
ondanks waarschuwingen en voor tekenen,
niet voldoende hebben onderkend. Het is
minder gewenst dat zo’n onderzoek als bijkomende doelstelling krijgt te bepa-
len welke personen de voornaamste schuldigen aan de crisis zijn. Zo’n zwarte-
pietenonderzoek draagt niet bij aan het draagvlak voor de maatregelen die no-
dig zijn om een volgende crisis te voorkomen (of minder heftig te laten zijn).
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3 Bestrijding van de oorzaken van de crisis

3.1 Inleiding 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat toezicht op de financiële instellingen van
belang is om te voorkomen dat schokken op de financiële markten crisis en
chaos veroorzaken. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre dit toe-
zicht kan helpen de mechanismen die aanleiding geven tot schokversterking en
besmetting, zo veel mogelijk te neutraliseren. 

Om die vraag te beantwoorden ga ik eerst kort in op de aanbevelingen van de
Commissie-Maas (par. 3.2), die het perspectief schetst voor verbetering vanuit de
bancaire wereld zelf, en op de visies van het kabinet en DNB over de toekomst
van de financiële sector (par. 3.3). In paragraaf 3.4 gaat het over de inperking
van de uit de hand gelopen bonuscultuur als mogelijkheid om de oorzaak van de
crisis te bestrijden. Vervolgens kom ik in paragraaf 3.5 terug op de rol die ver-
trouwen in de crisis heeft gespeeld en plaats ik de bemoeienis van de overheid
om het vertrouwen te herstellen in perspectief. Paragraaf 3.6 bevat een over zicht
van de modellen die beogen om oorzaken en gevolgen van de crisis te beschrij-
 ven. Daarbij ligt de nadruk op modellen die de verschillende externe effec ten
in beeld brengen. Het toezicht van de toekomst kan zich daar naar richten. Dit
toe zicht van de toekomst is het onderwerp van paragraaf 3.7. Tot slot bevat para-
 graaf 3.8 een beschouwing over het beroep op moraliteit dat de Nederlandse
overheid heeft gedaan om hebzucht bij op winst beluste bedrijven in te dammen.

3.2 De mening van de banken

Het was een hachelijke opdracht die het bestuur van de Nederlandse Vereniging
van Banken aan de Adviescommissie Toekomst Banken – de Commissie-Maas –
in het begin van 2009 meegaf. Het vergt immers veel omzichtigheid voor een
commissie die uit het bankwezen zelf afkomstig is, om aanbevelingen te doen
over het functioneren van banken. Zeker in een periode dat de volkswoede zich
tegen het bankwezen keert. Het is alsof een verdachte zijn eigen politieonder-
zoek verricht. In het rapport Naar Herstel van Vertrouwen dat de commissie op 7 april
2009 presenteerde, blijkt de commissie de valkuil te hebben vermeden om de
schuld van de huidige crisis te leggen bij zo’n beetje iedereen – kortzichtige
aandeelhouders, naïeve spaarders, op de pof levende consumenten, krediet-
beoordelaars, lage rente, scheefgroei in internationale schuldverhoudingen, de
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zeepbel op de huizenmarkt, toezichthouders – en zo de eigen sector te ontzien.
Het rapport beperkt zich tot de rol van de banken en geeft een aantal aanbeve-
lingen voor hoe het in de toekomst anders en beter moet. 

Een geloofwaardig herstel van vertrouwen in de banken?
De vraag is echter hoe geloofwaardig de belofte is om het in de toekomst anders
en beter te doen. Wie garandeert bijvoorbeeld dat, wanneer de crisis is overge-
waaid, de banken zich aan hun goede voornemens houden en niet opnieuw
slecht gedrag gaan vertonen? Wie kan de recidive voorkomen? Het rapport van
de Commissie-Maas geeft geen analyse van het hoe en waarom van het ineen-
storten van het financiële kaartenhuis en het bevat geen antwoord op de vraag
waarom de hele wereldeconomie in deze val is meegesleurd. Daarentegen doet
de lijst met aanbevelingen – deze is ten dele gebaseerd op eerder door interna-
tionale instellingen gegeven richtlijnen – vermoeden dat men wel weet waarom
het fout is gegaan. 
Het rapport blijft daarmee binnen de denkwereld van de bankeconomen. De
analyse in termen van besmetting en regulering om marktfalen te repareren en
externe effecten te internaliseren, blijft onbesproken. Een economische analyse
die zich, buiten die bancaire denkwereld om, met een frisse blik richt op de
vraag waarom een geringe schok in de monetaire sfeer tot een dergelijke zware
systeemcrisis heeft kunnen leiden, ontbreekt vooralsnog. Wel heeft de commissie
met haar rapport enkele stappen in de goede richting gezet. 

De aanbevelingen die de Commissie-Maas doet op het gebied van de inrichting
van het bestuur, het risicomanagement en de beloningen hebben, aldus de com  -
missie, niet het karakter van zelfregulering maar zijn bedoeld als ‘best practices’.
Zij lijken op een vorm van open coördinatie, zoals deze binnen de EU opgeld
heeft gedaan maar daar weinig zoden aan de dijk heeft gezet. Zo wordt een
procedure voorgesteld met ‘blaming’ en ‘shaming’, waarbij de banken die de
aanbevelingen niet opvolgen, moeten uitleggen waarom ze dat niet doen. Bij
andere aanbevelingen valt er overigens moeilijk wat uit te leggen. Zo stelt de
commissie voor dat toekomstige commissarissen en bankiers bij DNB een soort
examen doen om te zien of ze wel genoeg kennis van de financiële wereld heb  -
ben. De vraag is echter of DNB voor die examens de kennis in huis heeft. Immers,
bankieren vereist veel taciete kennis – kennis die niet codificeerbaar is en/of
schriftelijk valt over te dragen – en een door jarenlange ervaring opgedane in-
tuïtie. Bovendien is bij DNB zelf de speurtocht naar de diepere oorzaak van de
crisis nog niet afgerond. 

De bankbestuurders zet de Commissie-Maas aan tot een ‘education permanente’.
Zij moeten bovendien een moreel-ethische verklaring afleggen die het karakter
heeft van de eed van Hippocrates bij artsen. De vraag is dan wie gaat controleren
of de bankbestuurders zich aan die verklaring houden. Krijgt de Vereniging van
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Banken de functie van beroepsvereniging waar men met klachten tegen bankiers
terecht kan en die sancties kan opleggen wanneer banken zich niet aan de ge-
dragscode houden? Voor economen is het opstellen en handhaven van een der-
gelijke gedragscode echter ondoenlijk, omdat er geen ‘economische waarheid’
bestaat. Verschillende theorieën leiden tot verschillende analyses en aanbevelin-
gen, en het is onmogelijk om een bepaalde opvatting als foutief en de verkon-
diger van die opvatting als ketter te veroordelen. In paragraaf 3.8 kom ik, zij het
vanuit een andere optiek, terug op deze moraliteit. 

Innovaties ook op macro-effecten beoordelen
Voor de introductie van door de bank te leveren producten beveelt de Commis sie-
Maas een ‘product approval process’ aan, om na te gaan of een nieuw product
niet te veel risico oplevert. Daarbij gaat het om het risico voor de bank zelf en
niet om het maatschappelijk risico van het product. De eventuele negatieve 
externe effecten van de financiële innovaties worden echter pas zichtbaar wan-
neer zij worden getoetst op hun bijdrage aan de financiële stabiliteit en efficiën-
 tie op macroniveau. Een interne procedure binnen de banken is voor zo’n toets
niet toereikend, maar deze kan ook niet aan de markt worden overgelaten. Hier
kan de invoering van belastingmaatregelen en institutionele nderingen in de
sfeer van de gezondheid en sociale zekerheid inspireren. Voordat deze maatre-
gelen worden ingevoerd, worden hun effecten getoetst via uitgebreide model-
berekeningen. Dat zou met vernieuwingen in de financiële sfeer ook moeten
gebeuren. Terecht stelt het CPB in het Centraal Economisch Plan 2009 (blz. 117) dat
in de komende tijd macro-economische modellen nodig zijn die een banken-
sector bevatten. De modellen die de individuele banken nu voor hun risicoma-
nagement gebruiken, gaan slecht om met de macro-economische risico’s. 

De ppp-afweging
De Commissie-Maas vraagt hernieuwde aandacht voor de maatschappelijke rol
van het bankwezen. Het streven is het vertrouwen in het bankwezen terug te
winnen door minder accent te leggen op het kortetermijngewin en het belang
van de aandeelhouders. Impliciet verwerpt de commissie het Angelsaksische
model en bepleit zij een terugkeer naar het Rijnlandse model. Dit betekent dat
een goede afweging moet worden gemaakt tussen ‘profit’, ‘people’ en ‘planet’.
Eigenlijk gaat het daarbij om pppp; bij ‘people’ gaat het immers niet alleen om
de eigen werknemers maar vooral ook om de klanten van de bank. 
De klant weer op de eerste plaats stellen is het streven van de banken. Met de
klant als koning wil men het vertrouwen in het bankwezen herstellen. Dat is om
twee redenen opmerkelijk. In de eerste plaats zou het in een concurrerende
markteconomie onmogelijk moeten zijn om winst te maken zonder de klant op
zijn wenken te bedienen. Dit gegeven vormt een belangrijke aanwijzing waarom
het in het verleden mis is gegaan. In de tweede plaats is de crisis niet zozeer
veroorzaakt door het gebrek aan vertrouwen dat de klanten in de banken stelden,
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maar door het feit dat de banken elkaar onder ling niet meer vertrouwden. Dat
laatste is de werkelijke reden waarom de ‘grote besmetting’ heeft kunnen plaats  -
vinden. Het gaat dus niet alleen om klanten die gespaard kapitaalvermogen zijn
kwijtgeraakt of die met woekerpolissen zijn bedot. Het is ook de terugkeer van

het fundamentele vertrouwen tussen de ban-
ken onderling waarmee de financiële sector
haar geloofwaardigheid dient te herstellen.

Toezicht en regulering
Hiermee komen we bij de laatste p: die van
‘planet’, in dit geval de maatschappelijke be-
tekenis van het bankwezen. Juist de noodzaak
de relatie tussen de financiële markten en de

macro-economie te reguleren verdient de meeste aan dacht in de analyse van de
crisis. De Commissie-Maas baseert de aanbevelingen over regulering weliswaar
ten dele op externe rapporten zoals de ‘Turner Review’ van de Engelse Financial Service
Authority, maar vertoont hier toch wel enig lobbygedrag. Zo bepleit zij een open
verhouding tussen toezichthouders en banken. Bovendien vraagt zij om een
grotere arbeidsmobiliteit tussen de toezichthouders en de banken, bijvoorbeeld
via onderlinge detacheringen van bankmedewerkers en toezichthouders. Te vre-
 zen valt echter dat dergelijke personele uitwisselingen de neiging zal versterken
om de analyse binnen de denkwereld van de bankeconomen te houden. En dat
terwijl juist hier een ander perspectief essentieel is, namelijk de macroblik. 

Om herhaling van een systeemcrisis te voorkomen, ik benadruk het nog maar
eens, is het nodig het macroprudentieel toezicht weer het primaat te geven.
Andere analyses van de crisis uit 2009 zijn op dit punt duidelijker dan de
Com missie-Maas. Zo schetst het CPB in het Centraal Economisch Plan 2009 (blz. 127)
hoe marktfalen vanwege het ‘originate and distribute’ bedrijfsmodel van de
banken (de securitisatie) als een belangrijke oorzaak van de crisis kan worden
aangemerkt. In de Turner Review van maart 2009 staat hierover het volgende: 

“The lack of a (..) system-wide macro-prudential (..) perspective, and the failure
to specify and use macro-prudential levers to offset systemic risks, were far more
important to the origins of the crisis than any specific failure in supervisory pro-
cess relating to individual firms. Getting macro-prudential analysis and tools right
for the future is vital.”

Ook President Wellink van DNB, als toezichthouder toch schuldig aan het falen
om marktfalen te voorkomen, merkt in het Jaarverslag 2008 (DNB 2009a: 30)
hierover op: 

“Als de crisis één ding heeft geleerd, dan is het dat er dringend behoefte is aan een
systeemwijde (macro-prudentiële) aanpak, te beginnen op nationaal niveau.”
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In die macroprudentiële aanpak ligt de sleutel voor het bankwezen om het maat  -
schappelijk vertrouwen in de sector te herstellen. Om echt goed te doorgronden
hoe dit macroprudentieel toezicht effectief kan zijn, zijn macromodellen nodig
die laten zien hoe een initiële schok door de externe effecten die deze veroor-
zaakt, zodanig kan worden versterkt dat een systeemcrisis ontstaat. Deze model  -
discussie komt aan de orde in paragraaf 3.6. 

3.3 Financiën en DNB over de toekomst

Het rapport van de Commissie-Maas maakt duidelijk dat nader onderzoek, bui  ten
de denkwereld van de banken om, nodig is naar de werkelijke bronnen van het
falen van de financiële markten. Vanuit dat perspectief zijn de meningen relevant
van de regering en DNB, als toezichthouders en verantwoordelijken voor de
borging van het publiek belang van stabiele financiële markten. Deze meningen
over de toekomst van het financiële stelsel zijn gedocumenteerd in twee gelijk-
tijdig gepubliceerde rapporten, namelijk de Kabinetsvisie toekomst financiële sector door
het Ministerie van Financiën (2009) en het rapport Het Nederlandse financiële stelsel,
een onderzoek naar huidige en toekomstige trends door DNB (2009c). 

In de kabinetsvisie zijn ‘solide’, ‘verantwoord’ en ‘transparant’ de sleutelbegrip  -
pen. De visie geeft een overzicht van de receptuur voor de herinrichting van het
financiële systeem en voor de aanscherping van het toezicht. De internationale
deskundigen hebben daarover een zekere mate van consensus bereikt. Zo dienen
de activiteiten en risico’s van de financiële sector weer beheersbaar te blijven.
De sector moet met de economie meegroeien, maar deze groei mag niet primair
worden gedreven door overmatig gebruik van vreemd vermogen De groei mag
ook niet worden gedreven door een te risicovolle zoektocht naar rendement of
kwetsbare constructies buiten de balans om, zoals met de securitisatie veelal het
geval was. De toezichthouders zullen strengere kapitaaleisen stellen – hetgeen
ook internationaal als middel wordt gezien om een dergelijke crisis te voorko-
men – en het toezicht krijgt meer aandacht voor het systeem als geheel. Opmer  -
kelijk, gezien de hierboven aangevoerde bedenkingen tegen de voorstellen van
de Commissie-Maas, is dat de kabinetsvisie een deel van de aanbevelingen van
de commissie overneemt. Namelijk de aanbevelingen over het risicobeheersing-
 proces, de inrichting van het bestuur van de onderneming (‘corporate gover-
nance’) en het beloningsbeleid. Bovendien wil het ministerie van Financiën,
zodra dat verantwoord is, de overheidspositie in de financiële instellingen – be-
 doeld is de nationalisering van ABN-AMRO/Fortis en de kapitaalinjecties bij ING,
Aegon en SNS Reaal – afbouwen om tot een normale marktsituatie te komen. 

Het rapport van DNB (2009c) biedt een inventarisatie van de bedrijfsactiviteiten
van de Nederlandse financiële instellingen. Vanuit die inventarisatie worden de
mogelijkheden tot groei bezien en de daarbij passende specialisatie van de in-
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stellingen in de toekomst. Gezien de relatief kleine thuismarkt zal die groei toch
voor een belangrijk deel buiten de landsgrenzen gerealiseerd moeten worden.
Het ontwikkelen van een Nederlands financieel centrum dat verder kijkt dan de
herkomst van de banken, is daarbij een belangrijke strategie. Het gaat dan niet
alleen om de ontwikkeling van internationale financiële instellingen van Neder  -
landse herkomst met een in Nederland gevestigd hoofdkantoor, maar ook om
buitenlandse spelers die in Nederland zijn gevestigd. Opmerkelijk is dat het rap  -
port van DNB synergievoordelen ziet in het samenvoegen van verschillende 
typen bancaire activiteiten in één concern (de universele bank). Dit in weerwil
van het hiervoor uitvoerig besproken gevaar van besmetting. DNB verwacht dus
geen heil van een splitsing tussen verzekeringsbedrijven, zakenbanken en retail-
 banken. 

Helaas rept het rapport van DNB niet over de mogelijke positionering van de
Nederlandse banken als een brug tussen de Angelsaksische, Rijnlandse, Islami-
tische en Aziatische manieren van handel drijven. Uitbuiting van die brugfunctie
kan de positie van de Nederlandse financiële sector helpen versterken, zeker nu
in de mondiale verhoudingen een verschuiving valt waar te nemen van het

Angelsaksische naar het Rijnlandse en het
Aziatische model. Met die brugfunctie zou
Nederland vervolg kunnen gegeven aan
haar traditie als handelsnatie, waar bij het
overbruggen van culturele verschillen een
sleutelcompetentie vormt – indien die
traditie met alle discussie rond de multi-
culturele samenleving tegen woordig ten-
minste nog te handhaven valt. In deze visie
zouden de Nederlandse banken – als inter-
 mediair voor de verschillende modellen
van handeldrijven – als vanouds als ‘han-

delsbanken’ kunnen fungeren. Deze gedachte sluit aan bij het bedrijvenbeleid
van het kabinet-Rutte, om niet alleen de negen geselecteerde topsectoren maar
ook de positie van Nederland als vestigingsplaats voor de handelsfunctie van
bedrijven te willen versterken. Op basis van comparatieve voordelen zou de
Nederlandse financiële sector zo een eigen niche kunnen ver krijgen, die veel
extra bedrijvigheid met zich meebrengt en die zich onderscheidt van het op
zakenbankieren en juridisering gerichte Angelsaksische model. Boven dien kan
met deze niche de in het verleden opgebouwde kennis en reputatie worden
benut, zij het dat die kennis met de overdracht van het kantorennet van ABN
Amro – vroeger de Nederlandse Handelsmaatschappij – aan RBS helaas wat in
de versukkeling is geraakt. 
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De mening van DNB en Financiën in 2011
De mening die President Wellink geeft in zijn laatste algemeen overzicht in het
Jaarverslag 2010 van DNB, gepubliceerd in maart 2011, getuigt van voortschrijdend
inzicht. In deze publicatie geeft Wellink toe dat de meeste economen en beleids  -
makers verrast waren door de vergaande consequenties van de sterk toegenomen
verwevenheid van de economieën. Het belang van besmetting bij de krediet-
crisis en de dreigende schuldencrisis onderkent hij daarmee in volle omvang. 
Toch blijft ook in dit jaarverslag de consequentie van die onderkenning buiten
beeld, namelijk dat het macroprudentieel toezicht zich moet richten op de inter-
 nalisering van externe effecten en op het voorkomen van marktfalen. Wel heeft
DNB het macroprudentieel beleid in de steigers gezet, omdat het monetair be-
leid en het toezicht op de individuele instellingen de opbouw van grote finan-
 ciële onevenwichtigheden niet hebben kunnen verhinderen. Onderdeel van dat
beleid is de European Systemic Risk Board (ESBR). Deze ESBR is opgericht bin-
nen de EU om de stabiliteit van het financieel systeem in zijn geheel te borgen
en als onderdeel van een nieuw Europees toezichtsysteem op 1 januari 2011 van
start gegaan. Deze ESBR gaat in eerste instantie de risico’s in kaart brengen voor
de financiële stabiliteit en vervolgens op basis van die analyse waarschuwingen
geven en aanbevelingen doen. Daarnaast is het de bedoeling dat uiteindelijk ook
een instrumentarium wordt ingezet om de financiële stabiliteit daadwerkelijk te
borgen. Als voorbeelden van dergelijke instrumenten noemt Wellink anticyclische
kapitaalbuffers en maximale schuldratio’s. In feite komen deze overeen met de
reguleringsinstrumenten in het kader van Basel III, het akkoord tussen banken
en toezichthouders over nieuwe regels voor financiële instellingen. Daar naast
noemt Wellink de nieuwe liquiditeitseisen die een belangrijke bijdrage aan de
vermindering van het systeemrisico kunnen leveren. 

Ook zal DNB (2011a: 46), in samenwerking met onder toezicht staande instel  -
lingen, ervaring opdoen met zogeheten ‘living wills’: herstel- en afwikkelplan-
nen waarin staat beschreven welke maatregel een instelling in tijden van crisis
kan nemen om een faillissement te voorkomen en hoe een eventuele liquidatie
snel en ordelijk kan worden afgewikkeld. Deze ‘living wills’ zouden, aldus DNB,
nationale autoriteiten betere handvatten bieden om bij oplopende spanningen in
te grijpen en een crisis te beteugelen. In hoeverre zij daadwerkelijk een besmet  -
ting zullen weten te voorkomen, dient nog te worden bezien en hoort onder-
werp van nader onderzoek te zijn. 

In een wetenschappelijke publicatie van DNB beschrijft Gelderman (2011) hoe
de kapitaalvereisten die het macroprudentieel toezicht stelt, ertoe kunnen bij-
dragen dat de individuele belangen van de financiële instellingen in lijn worden
gebracht met de maatschappelijke belangen. Impliciet houdt deze probleem-
stelling in dat de kapitaalvereisten beogen om externe effecten te internaliseren.
Gelderman draait daarbij de redenering die de theorie van de economie van
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de collectieve sector voor het bestaan van externe effecten geeft, zelfs om. Het
bestaan van banken vormt in zijn visie het bewijs dat er sprake is van marktfalen.
Immers, bij perfect werkende markten zouden banken niet nodig zijn. In dit
geval gaat het niet zozeer om marktfalen maar om het bestaan van transactie-
kosten, waarbij banken een functie als intermediair kunnen vervullen tussen
degenen die geld willen beleggen – de spaarders – en degenen die willen inves  -
teren. Deze gedachte sluit aan bij het hiervoor gehouden pleidooi voor een her-
 stel van de functie van banken als bemiddelaars in de handel.

Vanuit het perspectief van besmetting merkt Gelderman op dat banken niet alleen
‘too big – of too important – to fail’ kunnen zijn, maar ook ‘too interconnected
to fail’. In die zin vormt de dreiging van besmetting nu dus onderdeel van het
gedachtegoed van DNB. Om tot een goede macroprudentiële regulering te kun-
 nen komen moet, zo vindt Gelderman, het kapitaal van de banken de rol vervul-
 len van buffer voor het geval een financiële instelling failliet gaat. Hiertoe zijn
drie nieuwe vormen van financiële activa nodig. In de eerste plaats zogenaamde
‘catastrophe bonds’, ofwel cat  bonds. Deze zijn, zoals in de verzekerings branche,
bedoeld om extreem grote risico’s – de dikkestaartrisico’s – af te dekken. Banken
zouden kun nen worden verplicht dergelijke obligaties uit te geven om de kosten
van liquida tie te dekken. Ten tweede bepleit Gelderman dat banken een mini mum
aantal ‘contingent convertibel capital’ ofwel CoCos uitgeven. Dit zijn obligaties
die, wanneer liquidatie dreigt, omgezet kunnen in aan delenkapitaal om die liqui-
 datie te vermijden. In aanvulling op deze twee activa moeten de banken, ten
derde, voldoende aandelenkapitaal hebben om te voorkomen dat de risicopre-
mies op de catbonds en CoCos in slechte tijden te hoog oplopen. 

Vanuit het ministerie van Financiën laten Van Hengel & Knot (2011) hun licht
schijnen over de macro-economie van de kredietcrisis en het daarbij passende
reguleringsbeleid. Zij onderschrijven mijn analyse in dit boek dat er sprake is
van een fundamenteel marktfalen in het functioneren van de financiële sector,
hetgeen deze sector gevoelig maakt voor instabiliteit. Van Hengel & Knot noemen,
in algemene zin, vier boosdoeners die tot het marktfalen hebben geleid. In de
eerste plaats de informatieasymmetrie tussen de klanten die hun spaargeld aan
de bank toevertrouwen en de banken. Deze boosdoener is een combinatie van
de in het vorige hoofdstuk als boosdoeners genoemde moreel risico en de vloek
van de winnaar. In dit verband merken Van Hengel & Knot op dat bij het aan-
trekken van spaargelden averechtse selectie plaatsvindt. Dat komt doordat banken
die een hoge rente bieden en dus een (te) lage risicopremie aanhouden, de
meeste spaargelden verkrijgen. 
Als tweede boosdoener noemen Van Hengel & Knot de centrale positie van het
bankwezen in de economie en de daarmee verbonden externe effecten. Dit argu-
  ment is verwant aan de netwerkexternaliteiten die een rol spelen in de macro-
modellen van de kredietcrisis (zie paragraaf 3.6). 
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Ten derde beschouwen zij het coördinatieprobleem als boosdoener. Dit omdat
de coördinatie binnen het bankwezen voor een belangrijk deel op vertrouwen
gebaseerd is en dit evenwicht van vertrouwen in minder goede tijden gemakke  -
lijk naar een evenwicht van wantrouwen kan omslaan. 
De vierde boosdoener is volgens Van Hengel & Knot de toegenomen complexi  -
teit en ondoorzichtigheid van de financiële markten. Deze boosdoener is direct
ge relateerd aan de in het voorgaande hoofdstuk als belangrijkste boosdoener
aan geduide ontwikkeling, namelijk die van de financiële innovatie, waaronder
de securitisatie. Evenals DNB (2011a) noemen ook Van Hengel & Knot de ‘living
wills’ een mogelijke oplossing om de stabiliteit in het financiële stelsel te hand  -
haven en besmetting te vermijden (zie ook Avgouleas e.a., 2010). In aanvulling
op die ‘living wills’ dienen wel juridische barrières te worden geslecht om in
zulke gevallen van dreigende deconfiture van financiële instellingen tot een 
afhandeling te komen. Een mogelijk alternatief is om een holdingmaatschappij
in het leven te roepen, die zelf geen operationele taken heeft maar waarin de
verschillende onderdelen van een grote financiële instelling bij deconfiture 
afzonderlijk kunnen worden behandeld, en eventueel bij een dreiging van liqui-
 datie al uit voorzorg kunnen worden verkocht. 

Al met al toont het bovenstaande overzicht dat de macro-economie van de kre-
 dietcrisis, en de wijze waarop vanuit dat perspectief regulering dient plaats te
vinden, inmiddels de aandacht heeft. Externe effecten en de rol van besmetting
worden expliciet genoemd. De vraag is echter of de voorgestelde maatregelen
ook daadwerkelijk kunnen bijdragen tot het internaliseren van de externe effec  -
ten en tot het verminderen van het besmettingsgevaar. De directe relatie tussen
theorie en praktijk is nog niet gelegd. Iets dergelijks geldt voor de aanscherping
van de toezichtregels in het kader van Basel III. Deze aanscherping van de regels
ten opzichte van Basel II is eerder een vorm van ‘no regret’-beleid dan dat de
regels direct voortvloeien uit een overtuigende analyse van marktfalen en be-
smetting. 

3.4 Kijk naar de winsten en niet naar de bonussen 

Een belangrijk aandachtspunt voor beleidsmakers waarover nationaal en inter-
nationaal veel te doen is geweest, is de aanpak van de uit de hand gelopen bonus  -
cultuur bij de banken. Ook de Commissie-Maas heeft in dit kader voorstellen
gedaan voor salarisbeperkingen. Deze voorstellen klemmen des te meer daar
de financiële instellingen sinds de zomer van 2009 weer winst maken. Daarbij
lopen vooral de zakenbanken, die in de herfst van 2008 nog op sterven na dood
waren, voorop. Zij profiteerden flink van het financiële infuus dat ze in de vorm
van een kostbare bailout ontvingen van verschillende overheden, waaronder de
Amerikaanse. Een mooi voorbeeld is Goldman Sachs. Deze bank noteerde in het
tweede kwartaal van 2009 een winst van 3,44 miljard dollars. Navrant is dat de
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banken meteen ook weer enorme bonussen uitdeelden. Zo hebben de Britse
bankiers in 2009 een kleine 7 miljard euro aan bonussen ontvangen. Om die
reden staat het inperken van de bonussen hoog op de politieke agenda. 

De vraag is echter of de maatregelen om de bonussen te beperken, zullen helpen.
In feite vormen de bonussen namelijk niet het werkelijke probleem waarover
politiek en toezichthouders zich druk moeten maken. Het zijn veeleer de winsten
die om een scherpe beoordeling vragen. Op zich is er niets mis met bedrijven die
winst maken en daarbij bonussen uitdelen aan degenen die daarvoor verantwoor-
 delijk wor den gehouden. Zo is er weinig bezwaar tegen de hoge beloningen die

clubs en toernooiorganisa toren uitkeren aan
spor ters die uitzonder lijke prestaties leveren en
daarmee voor volle stadions en voor grote tele-
visie- en reclame-inkomsten zorgen. Velen genie-
 ten van die prestaties, die daar mee direct bijdra-
 gen aan de maatschappelijke welvaart. 
De relatie tussen prestatie en maatschappelijk
belang is hier overzichtelijk. Het verband tussen
de prestatie van een directeur of raad van bestuur
van een grote industriële onderneming, de winst
van die onderneming en de bijdrage aan de wel-

 vaart ligt al iets gecompliceerder. De vraag is in hoeverre de winst kan worden
toegeschreven aan een goede bedrijfs strategie, aan inventieve en vakbekwame
medewerkers of aan externe factoren zoals een gunstige conjunctuur. Maar wan  -
neer de winst van zo’n onderneming bijdraagt aan de welvaart en niet ten koste
gaat van de welvaart van anderen, is er geen reden voor de politiek of de toe-
zicht houders om zich tegen bonussen te verzetten. 

Op dezelfde manier is er weinig reden voor de politiek of de toezichthouders om
zich te verzetten tegen de winsten van financiële instellingen, voor zover deze een
directe bijdrage leveren aan de welvaart. Oogmerk van deze instellingen is om
particulieren en bedrijven die geld nodig hebben, in contact te brengen met par-
 ticulieren en bedrijven die geld over hebben. Daarbij dienen bedragen, termijnen
en kosten op elkaar te worden afgestemd. Onder de kosten is ook het risico be-
 grepen dat degenen die geld lenen, niet kunnen voldoen aan hun verplichtingen
om die lening terug te betalen. Omdat financiële instellingen vaak een grotere
kennis van deze risico’s hebben dan hun klanten, nemen zij het risico over en
brengen ze hun klanten hiervoor een verzekeringspremie in reke ning. Daarnaast
bieden financiële instellingen hun klanten hulp bij het verrichten van betalingen,
bijvoorbeeld in de internationale handel. In deze traditionele bedrijfs voering
halen de financiële instellingen hun winst uit de aanwezige kunde en kennis om
al deze vormen van bemiddeling tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren.
Dat was het geval in onze Gouden Eeuw; dat is nu nog zo. De instellingen die er
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het beste in slagen de transactiekosten laag te houden, maken de hoogste winsten
en leveren daarbij tevens een bijdrage aan de maatschappelijke welvaart. Ook in
deze situatie is er niets mis met de beloning van bankiers via bonussen.

Winst en welvaart
De financiële sector is de afgelopen decennia steeds verder afgedreven van de
hierboven beschreven traditionele bedrijfsvoering. De financiële innovaties met
gecompliceerde financiële producten en de institutionele aanpassingen verdoe  -
zelen de werkelijke bron van de winsten van de financiële instellingen. Daarnaast
hebben zakenbanken en private investeringsfondsen allerhande activiteiten ont  -
wikkeld om winsten te behalen uit het samenvoegen en overnemen van bedrij  -
ven. Ook die activiteiten hebben niet uitsluitend het oogmerk om via waarde-
creatie de welvaart te bevorderen. Winstgevendheid op de korte termijn wordt
verkregen ten koste van de winsten op de lange termijn. In enkele uitzonderlijke
gevallen (zoals Madoff) gaat het overduidelijk om een echt piramidespel en om
echte fraude. De meeste beleggingsstrategieën waarmee op korte termijn flinke
rende menten worden gehaald, bergen wel de kiem in zich van zo’n piramide-
spel maar kunnen op generlei wijze als frauduleus worden bestempeld. Eerder
is dit argument al genoemd met betrekking tot de securitisatie. Een teken aan de
wand is dat de rendementen die de financiële instellingen in de periode voor de
kredietcrisis hebben behaald, jarenlang flink groter zijn geweest dan de rende-
menten in de reële economie. Het is onwaarschijnlijk dat dit uitsluitend het
resultaat is van een voortdurend toegenomen efficiëntieverbetering, waarbij de
kosten van de financiële bemiddeling steeds verder zijn teruggedrongen. 

Op deze manier is niet langer duidelijk welke winsten bijdragen aan en welke
ten koste gaan van de welvaart van anderen. Wanneer een financiële instelling
winsten behaalt ten koste van andere instellingen of ten koste van beleggers, dan
draagt zij niet bij aan het vergroten van de welvaarts koek maar alleen aan een
andere verdeling daarvan. Dit kan een direct gevolg zijn van (tegengestelde)
speculatie, maar ook de ingewikkelde financiële producten en manipulatie van
de handel op de finan ciële markten kan een dergelijke herverdeling van winsten,
en dus van vermogens, tot gevolg hebben. Zo’n herverdeling tussen kapitaal-
bezitters bevordert de maatschappelijke welvaart niet. Zij gaat ge paard met veel
onnodige transacties en de bijbehorende kosten. 

Nog erger is het wanneer de winsten ten koste gaan van de maatschappij zelf.
Eerder is al beschreven dat (sommige) financiële instellingen in hun bedrijfs-
voering meer risico namen dan ntwoord was, omdat ze ervan uitgingen in geval
van een dreigend faillissement via een bailout uit de brand te worden geholpen.
Hetgeen is gebeurd. Daarmee wentelen deze instellingen hun verliezen af op
de maatschappij, terwijl zij de winsten, wanneer de risicovolle bedrijfsvoering
gunstig uitpakt, zelf behouden. Daarnaast zijn financiële producten ontwikkeld
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die handig gebruik maken van fiscale regelingen en waar goed aan wordt ver-
diend. Deze producten zijn eveneens schadelijk voor de maatschappij omdat zij
minder belastinginkomsten opleveren. 

In deze laatste gevallen is niet alleen sprake van marktfalen, soms is zelfs sprake
van ‘rent seeking’: het afsnoepen van welvaart van anderen. De overheid en de
toezichthouders hebben tot taak dit marktfalen en deze ‘rent seeking’ te voor-
komen. Anders gezegd, zij moeten ervoor zorgen dat financiële instellingen geen
winsten kunnen behalen ten koste van anderen of ten koste van ons allemaal.
Op dezelfde manier moet een chemische fabriek zich aan de milieuvergunning
houden en mag zij geen winst maken door buitensporig te ververvuilen en daar  -
mee anderen of de maatschappij te belasten. Welke eigen bijdrage een instelling
levert aan de welvaart en in welke mate de winsten op diefstal van de welvaart
van anderen zijn gebaseerd, is bij de overheidsregulering van de financiële we-
reld echter veel minder transparant dan bij die van het gewone bedrijfsleven.
De afweging tussen ‘echte winsten’ die voorvloeien uit waardecreatie door finan-
 ciële instellingen en winsten die ten koste gaan van anderen, wordt gefrustreerd
door het complexe karak ter van de financiële producten en de onderlinge ver-
wevenheid van de financiële sector. 

Meer en meer dringt het besef door dat de sleutel voor adequaat overheidsin-
grijpen om een volgende crisis in de financiële wereld te voorkomen, ligt bij
de ontrafeling van de verschillende bronnen van de winsten. Aan de financiële
instellingen is er echter alles aan gelegen om deze ontrafeling te dwarsbomen en
de toezichthouders zand in de ogen te strooien over de werkelijke strategieën
om winsten te behalen. Dat is de reden voor toezichthouders om meer trans-
parantie te eisen. Deze eisen dreigen gefrustreerd te worden door een sterke
lobby van de banken, hetgeen een teken is van het gedrag van ‘rent seeking’. 

Een voorbeeld van een bedrijf dat met zo’n averechtse strategie publiek en poli  -
tiek heeft misleid, is wederom Goldman Sachs. In zijn artikel ‘The great American
bubble machine’ (Rolling Stone, posted July 13, 2009) beschrijft Matt Taibbi de
strategie van Goldman Sachs om via manipulatie van de financiële markten zeep-
 bellen te doen ontstaan en daaraan goed te verdienen ten koste van de wel vaart
van anderen. Daarbij heeft Goldman Sachs, via een netwerk van oud-mede werkers
in de Amerikaanse regering, altijd een sterke lobby gevoerd voor beslis singen
die binnen de strategie van deze zakenbank goed uitpakten. Zo is Henri Paulson,
die als Minister van Financiën het eerste reddingsplan voor de banken maakte,
afkomstig van Goldman Sachs. Dit prikkelde Taibbi tot uitspraken als “… organ-
 ized greed always defeats disorganized democracy” en “… in this world some of
us have to play by the rules while others get a note from the principal excusing
them from homework till the end of time, plus 10 billion free dollars in a paper
bag to buy lunch”.
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Natuurlijk is dit harde Amerikaanse journalistiek en behoeven we de complot-
theorie van Taibbi niet op de letter te geloven. Zij valt niet te bewijzen. Maar wel
schuilt er een kiem van waarheid in die een meer gedegen wetenschappelijke
analyse vergt. Zo laat één van de Amerikaanse topeconomen, Daron Acemoglu, in
NRC Handelsblad van woensdag 5 augustus 2009 optekenen dat de politieke macht
van de bankiers dient te worden ingeperkt. Nobelprijswinnaar Paul Krugman kan
zich, in het webartikel ‘Rewarding bad actors’ in de Economist’s View van 3 augustus
2009, de woede van de Amerikanen op Wall Street wel voorstel  len nu de banken,
na eerder door kostbare bailouts uit de brand te zijn geholpen, weer enorme
bonussen uitkeren terwijl de economie nog in een diepe recessie verkeert. In
beginsel kan, aldus Krugman, speculatie een bijdrage leveren aan de maatschap-
 pelijke welvaart, maar “(making) money by outsmarting other investors rather
than by directing resources to where they’re needed, (..) it is hard to see the
social value”. Een reactie op het artikel van Krugman bevat de meest bondige
formulering van wat er mis is in het huidige economische model: “..the privati-
 zation of profits and the socialisation of losses.”

Dit alles toont nog eens aan dat voor een goed toezicht op, en regulering van,
de financiële wereld een helder inzicht noodzakelijk is in het marktfalen dat via
de financiële innovaties en strategische beslissingen in het financiële systeem
wordt ingebouwd. Er is behoefte aan een dergelijke transparantie, die zichtbaar
maakt waar de financiële wereld daadwerkelijk bijdraagt aan de welvaart, en
waar sprake is van ongewenste herverdeling en ‘rent seeking’. Die kennis be-
vordert dat waardecreatie voor financiële
instellingen behouden blijft, en dat winsten
niet ten koste van anderen worden behaald.
Welke maatregelen de toezichthouders
daartoe moeten nemen, is vooralsnog niet
duidelijk. Strengere kapitaaleisen en een
belasting op financiële transacties (Tobin
tax), zoals Adair Turner – voorzitter van de
Britse toezichthouder FSA – in augustus
2009 voorstelde, kunnen bijdragen tot een verkleining van het systeemrisico,
maar kunnen ook de ‘echte welvaartswinsten’ belemmeren. Een zelfde kant-
tekening kan geplaatst worden bij de nieuwe reguleringseisen van Basel III.
Hoe dit ook zij, inperking van de bonussen zonder meer draagt er niet toe bij
dat uitsluitend ‘goede’ winsten worden behaald. Het is alsof de overheid een
chemische fabriek zou toestaan om met vervuilende activiteiten veel winst te
behalen, zolang er maar geen hoge salarissen worden betaald. 
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3.5 Herstel van vertrouwen als oplossing voor de kredietcrisis

De kredietcrisis is het schoolvoorbeeld waar een verlies aan vertrouwen tot enorm
hoge transactiekosten heeft geleid. Het wederzijds vertrouwen tussen banken om
elkaar onderling krediet te verlenen is belangrijk voor het goed functioneren
van financiële markten, zowel in goede als in slechte tijden. Dit is een vorm van
institutioneel vertrouwen, dat wordt opgebouwd in herhaalde contacten tussen
de handelaars van de banken. In de interbancaire geldhandel en kredietverlening
gaan miljarden van hand tot hand. Daarbij moeten snelle beslissingen worden
genomen in een situatie van informatieonzekerheid, zowel over de eigen kansen
als over de positie van anderen. Naast informatieonzekerheid is dus ook sprake
van informatieasymmetrie, in dit geval tussen geldhandelaars en niet tussen de
financiële instellingen en het publiek. In zo’n situatie zullen handelaars vooral
transacties aangaan met collega’s waarmee ze in eerdere contacten goede erva-
ringen hebben opgebouwd en dus een vertrouwensrelatie hebben. Het verbreken
van zo’n relatie, bijvoorbeeld doordat de ene handelaar de andere bedriegt, kan
zeer kostbaar zijn. Het spel van vertrouwen tussen handelaars op de financiële
markten vereist daarom dat degene die de zaak bedriegt, daar zelf grote schade
van ondervindt. Daarom kan het opgebouwde vertrouwen tussen de handelaars
worden gezien als een vorm van calculatief of berekend vertrouwen: degene die
het vertrouwen schendt, lijdt een groter verlies dan degene die bedrogen wordt.

Toen de huizenprijzen op de Amerikaanse woningmarkt gingen dalen in plaats
van steeds maar te blijven stijgen zoals daarvoor, en de val van Lehman Brothers
tot grote onzekerheid leidde op de financiële markten, sloeg het evenwicht om
van wederzijds vertrouwen naar wederzijds wantrouwen. In termen van het
gevangenendilemma zijn de banken in hun onderlinge transacties overgegaan
van het evenwicht van coöperatief gedrag naar het evenwicht van non-coöpera -
 tief gedrag. Hierdoor stagneerde de kredietverlening tussen de financiële instel  -
 lingen en werd ook de reële economie getroffen door een stop van de krediet-
verlening. De overheid heeft hierbij tot taak de terugkeer naar het evenwicht
van wederzijds vertrouwen te bevorderen, net zoals zij de taak heeft om bij de
voorziening van collectieve goederen het gevangenendilemma te doorbreken en
de economie in het evenwicht van wederzijdse samenwerking te doen belanden
(zie bijvoorbeeld Schram, Verbon & Van Winden, 1997:7).
Terecht heeft de Nederlandse overheid het vertrouwen dat in haar gesteld werd,
gebruikt door banken die in de problemen kwamen, te nationaliseren dan wel
te herkapitaliseren. Dat vertrouwen in de overheid is in zo’n situatie, waarin het
vertrouwen in de banken is verdwenen, zeer veel geld waard. Hopelijk blijkt dat
de overheid die positie zodanig goed heeft benut dat de financiële hulp die is
geboden om banken van omvallen te behoeden, de belastingbetalers niet met al
te hoge lasten zal opzadelen. Hetzelfde geldt hopelijk voor de hulp die geboden
is, en gaat worden, aan de landen in de eurozone die door onverantwoord be-
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grotingsbeleid in de problemen zijn geraakt. Met name geldt dat voor de hulp die
de eurolanden landen bij afsluiting van dit boek aan Griekenland hebben ge-
 geven en waar de banken ‘vrijwillig gedwongen’ aan meebetalen. Hoe groot die
bijdrage van de banken is, en in welke mate dat de schuld van Griekenland zal
verlichten, blijft vooralsnog achter veel boekhoudkundig gegoochel verborgen.

3.6 Gebruik de goede modellen

Het herstel van vertrouwen door de overheid is een maatregel die op de korte
termijn speelt. Op deze termijn gaat het om een terugkeer naar een normaal
functioneren van de financiële markten. Voor de lange termijn is het voor de
over heidsregulering, dat wil zeggen het toezicht op de financiële markten, van
belang dat beter zicht komt op het antwoord op de vraag welke mechanis men
via de kredietcrisis een wereldwijde besmetting hebben veroorzaakt. Daartoe is
het nodig dat goed begrepen wordt welke
externe effecten tot het marktfalen, en daar-
 mee het ineenstorten van het internationale
financiële kaartenhuis, hebben geleid. Onze
kennis van die externe effecten is, ondanks
alles wat daarover al is gezegd en geschreven,
nog gebrekkig en onvolledig. Zij behoeven,
zoals eerder gezegd, nader en onafhankelijk
onderzoek. Een belangrijk onderdeel van
dit onderzoek is de ontwikkeling van een
nieuw type modellen.

De oude monetaire modellen voldoen niet langer
De traditionele empirische macromodellen met een monetaire sector, zoals het
MORKMON-model (Fase, 1981; De Nederlandsche Bank, 1984; Den Butter,
1988), voldoen niet meer. In deze modellen worden de balansposten van de
verschillende economische sectoren en daarmee de geldstromen (flow of funds)
tussen die posten op consistente wijze gemodelleerd. De afhankelijkheid van
de banken onderling, het doorschuiven van risico’s en de daarmee verbonden
externe effecten laten zij echter buiten beschouwing. 

Als opvolger van het MORKMON-model hanteert DNB het DELFI-model. Op-
merkelijk is dat in dit model de monetaire sector, en daarmee de onderlinge
afhankelijkheid van banken en financiële markten, nog minder uitvoerig wordt
beschreven dan in MORKMON (De Nederlandsche Bank, 2011b). Hierbij zij aan-
 getekend dat een belangrijke doelstelling bij de specificatie van het MORKMON-
model was om aansluiting te houden met de monetaire analyse van Holtrop,
die in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog de basis vormde van het
monetaire beleid van DNB. Centraal in deze analyse staan de monetaire impulsen
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die tot inflatie kunnen leiden. Het oogmerk van het monetaire beleid was om
de liquiditeitscreatie in de pas te laten lopen met de economische bedrijvigheid
in het land. Wanneer er teveel liquiditeiten in de economie waren, werd de
banken via een directe kredietrestrictie opgedragen de liquiditeitscreatie door
kredietverlening te beperken. De berekening van de oorzaken – de bronnen –
van liquiditeitscreatie neemt in de analyse van Holtrop een centrale plaats in. Het
MORKMON-model was er op toegerust om voor deze verschillende oor zaken
van liquiditeitscreatie een gedragsmatige verklaring te geven. In die zin bood
het MORKMON-model een aanvulling op de monetaire analyse van Holtrop
(Den Butter, 1981). De vraag daarbij is of zo’n bronnenanalyse volgens de
mone taire analyse van Holtrop, maar dan in een modern en gedragsmatig jasje,
toch niet had kunnen bijdragen aan een vroege en tijdige signalering van het
besmet tingsgevaar dat in de periode voorafgaand aan de kredietcrisis werd op-
gebouwd.    

Dat neemt niet weg dat andere modellen nodig zijn om de opbouw van de be-
smetting en de daaraan verbonden externe effecten te kunnen analyseren. Mo-
del len die op adequate wijze de doorwerking van externe schokken kunnen
beschrij ven, zoals de daling van de huizenprijzen. Deze modellen verschillen van
de macromodellen die in stresstesten worden gebruikt om de gevolgen van een
massale terugvordering van banktegoeden te simuleren. De stressmodellen bie-
 den niet voldoende verklaring voor de doorwerking van de huidige crisis naar
de reële economie.
Een voorbeeld is het stressmodel dat DNB gebruikt. Dit model beschrijft de re-
actie van banken wanneer deze als gevolg van een externe schok hun liquiditeits  -
positie moeten aanpassen (Van den End, 2008). Het model beoogt na te gaan
in hoeverre de banken bestand zijn tegen een dergelijke schok. De reactie van
de banken op elkaars gedrag wordt in dit model beschreven als tweede-orde-
effec ten, die zijn op te vatten als externe effecten. Volgens deze modelexercities
zouden grotere liquiditeitsbuffers en beter liquiditeitsmanagement bij banken
het risico van instabiliteit in het financiële systeem hebben verkleind. Dit model
geeft ech ter niet weer hoe de economie na een schok door een versterking van
het besmettingsmechanisme in een nieuw evenwicht kan raken waarbij alle liqui-
 diteitsstro men en onderlinge kredietverlening tussen banken zijn opgedroogd.
Daarnaast is er in het model weinig terug te vinden van de mechanismen die de
kredietcrisis een geheel eigen karakter hebben gegeven, waardoor niet alleen de
initiële schok onvoorspelbaar is (zie ook paragraaf 4.5) maar waardoor ook de
manier waarop de schok zich in de economie heeft voortgeplant, niet is voorzien.

Nieuwe macromodellen zijn nodig
De benodigde nieuwe simulatiemodellen moeten de doorwerking kunnen be-
rekenen van schokken zoals deze zich in deze crisis hebben voorgedaan. Zulke
simulatiemodellen geven een beeld van de mate van schokbestendigheid en
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be vatten een aanwijzing over de mogelijke bronnen van schokversterking en
besmettingsgevaar. Met zulke modellen kunnen verschillende scenario’s worden
weergegeven van financiële crisissen, en kan worden bezien met welke regule-
rings vereisten de toezichthouders de kans op degelijke crisissen kunnen ver-
kleinen.

Over deze modellen is in Nederland een flinke discussie ontstaan. Deze discussie
is vooral gevoerd in Me Judice, een onafhankelijk discussieforum dat als doel heeft
het debat onder economen te stimuleren. Aanleiding tot het debat is onder meer
de vraag van de Engelse koningin bij een bezoek aan de London School of
Economics in november 2008. Zij wilde weten waarom niemand – lees geen
econoom – de kredietcrisis heeft zien aankomen. Het antwoord van de British
Academy op deze vraag van koningin Elisabeth bevat de volgende passage:

“But the difficulty was seeing the risk to the system as a whole rather than to any
specific financial instrument or loan. Risk calculations were most often confined
to slices of financial activity, using some of the best mathematical minds in our
country and abroad. But they frequently lost sight of the bigger picture”.
(RES Newsletter, Issue 147, October 2009: 8). 

Bestonden er al geschikte modellen?
Deze bekentenis van de British Academy raakt de kern van wat er tot nu toe
ont breekt aan de modellen die de monetaire autoriteiten ten dienste staan om
de risico’s van een systeemcrisis zoveel mogelijk te beperken. De Nederlandse
discussie in Me Judice betreft vooral de vraag of er toch niet modellen waren die
de crisis hebben voorzien. Volgens Den Haan (2009) is het een groot misverstand
dat de moderne macromodellen uitgaan van een evenwichtssituatie. Daardoor
zouden zij, zo is de onterechte kritiek, de situatie van grote onevenwichtigheden,
die karakteristiek is voor de kredietcrisis, per definitie niet kunnen beschrijven.
Den Haan verwijst daarbij naar een eigen model, dat laat zien dat een schok die
groot genoeg is een financiële crisis kan veroorzaken waaruit de economie zich
zonder overheidsbemoeienis niet kan herstellen (Den Haan, Ramey & Watson,
2003). Dit is een zogeheten dynamisch stochastisch algemeen evenwichtsmodel
(DSGE-model) met een financiële sector. De aanduiding evenwichtsmodel daar bij
is dus misleidend, omdat het model allerlei starheden in de keynesiaanse traditie
kan beschrijven zodat activistisch overheidsingrijpen nodig kan blijken te zijn.
De DSGE-modellen zijn momenteel in de mode om de sprongen tussen even-
wichten en het opblazen van kleine schokken te verklaren. Wanneer deze model  -
len met een bankensector worden uitgebreid, kunnen zij zeker de crisis helpen
verklaren (zie Christiano e.a., 2010 voor een overzicht). Aan de andere kant
moet de aandacht van het onderzoek naar nieuwe modellen zich niet uitsluitend
con centreren op deze klasse modellen. Voor een echt begrip van de externaliteiten
en de werking van het besmettingsmechanisme zijn nog weer andere modellen
nodig. 
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Gautier (2009) noemt een aantal economische modellen die ver voor de krediet-
 crisis zijn ontwikkeld, maar die wel de mechanismen beschrijven die aanleiding
geven tot een crisis. Daarbij is in de huidige context het model van Kiyotaki en
Moore (1997) wellicht het meest relevant. Deze auteurs laten zien hoe een kleine
daling van de vastgoedprijzen enorme effecten kan hebben wanneer dat vastgoed
gebruikt wordt als onderpand voor (hypothecaire) leningen. Wanneer de vast-
goedprijzen minder snel stijgen dan verwacht, zullen investeerders minder lenin-
 gen krijgen waardoor ze minder investeren waardoor er minder wordt gepro-
duceerd waardoor het publiek weer minder verdient en de vastgoedprijzen
uiteindelijk verder dalen. Dit is een voorbeeld van een zichzelf versterkend proces
dat flinke overeenkomst vertoont met hetgeen op de huizenmarkt in de VS is
gebeurd.

Daarnaast zijn er ook macromodellen die meerdere evenwichten beschrijven. Dit
sluit aan bij de eerder genoemde overgang van een evenwicht van onderling
vertrouwen tussen handelaars op de financiële markten naar een evenwicht van
onderling wantrouwen. Daarbij wijst Gautier op de mooie metafoor van Diamond
(1982). Deze beschrijft een tropisch eiland waar de bewoners alleen kokosnoten
plukken en op het strand lig gen. Zij ontlenen nut aan het eten van de kokosnoten
maar dat mag niet de eigen kokosnoot zijn. Dat betekent dat zij eerst een handels-
 partner moeten vinden om de kokosnoot mee te ruilen voordat zij een kokosnoot
mogen consumeren. In dit model bestaat er een goed evenwicht, waarbij ieder-
 een de boom inklimt om kokosnoten te plukken en vervolgens te verhandelen.

Daarnaast bestaat er een slecht evenwicht,
waarbij niemand kokosnoten plukt en dus
geen handel plaats vindt. In dat slechte
evenwicht worden geen kokosnoten ge-
consumeerd. 

Nodig is een expliciete modellering van 
externe effecten
De bestaande modellen die de huidige
kredietcrisis verklaren, kennen als pro-
bleem dat zij niet, of niet expliciet, de
externe effecten beschrijven die de toe-

zichthouders een handvat bieden voor een macroprudentieel toezicht dat beter
op het vermijden van de crisis is gericht. Bovendien bieden deze modellen geen
zicht op de ‘fallacy of composition’ ten aanzien van het risico op macroniveau
(zie het eerder geciteerde antwoord van de British Academy op de vraag van de
Engelse koningin). 

Toch zijn er modellen beschikbaar die wél de externaliteiten beschrijven die een
crisis in het financiële systeem teweeg kunnen brengen. Sommige van deze
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modellen zijn al (ver) voor de financiële crisis ontwikkeld, maar zijn nog uit-
sluitend theoretisch van aard. Daarbij blijft ook de kans dat zo’n crisis kan op-
treden en de mogelijke omvang ervan onbepaald. 
Wagner (2009) geeft een overzicht van deze modellen. Hij maakt daarbij een
onderscheid tussen modellen met externaliteiten die buiten het financiële sys-
teem liggen, en modellen met externaliteiten die zich door moeilijkheden van
individuele banken – dus van binnenuit het systeem – manifesteren. De externa-
 liteiten zouden in omvang toenemen naar mate meer banken niet meer, of bijna
niet meer, aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Al deze modellen laten zien
hoe regulering het marktfalen kan voorkomen; met name regulering via kapi-
taalverplichtingen.

Gai e.a. (2008) geven een voorbeeld van een model dat door het inbouwen
van een externaliteit een systeemcrisis kan simuleren. Dit model beschrijft de
finan ciële bemiddeling vanuit een algemene evenwichtsbenadering, waarbij de
exter naliteit optreedt in het geval van gedwongen verkopen van activa tijdens
een periode van stress. Deze externaliteit roept een zichzelf versterkend effect
op, waardoor de economie verspringt van een evenwicht met een goede finan-
 ciële bemiddeling naar een evenwicht zonder financiële bemiddeling. Volgens
dit model is de kans op zo’n systeemcrisis dankzij de financiële innovaties klei-
 ner geworden, maar zal deze, wanneer hij zich voordoet, heftiger zijn dan voor-
 heen. Opmerkelijk is de uitkomst van het model dat een milde recessie zich eens
in de zes jaar voordoet en een diepe systeemcrisis slechts eens in de 200 jaar (!).
Kennelijk is de beschrijving die dit model geeft van de mechanismen in het 
finan ciële systeem, nog niet helemaal van toepassing op de kredietcrisis. 

Dit laatste is al meer het geval in het belangwekkende model van Gallegati e.a.
(2008). Deze auteurs, waaronder Nobelprijswinnaar Stiglitz, laten zien dat de
wens tot risicospreiding en het liquide maken van financiële activa tijdens de
goede tijden van oplopende huizenprijzen tot een sterke vervlechting van de
financiële instellingen heeft geleid, via securitisatie. Toen de huizenprijzen 
begonnen te dalen, bleek deze vervlechting via de daardoor ontstane besmetting
een negatieve externaliteit die niet door de toezichthouders was voorzien. Deze
externaliteit had tot gevolg dat de oorspronkelijke schok van dalende huizen-
prijzen – waardoor de pakketjes onveilige hypotheken voor de banken in waarde
verminderden – leidde tot een wereldwijd wantrouwen tussen de banken over
de waarde van hun onderlinge schuldposities. De sterke vervlechting van de 
financiële instellingen riep dus een enorme schokversterking op, in plaats van
een schokdemping zoals met de risicospreiding werd beoogd. Daarmee geeft
het model aan hoe ander en beter toezicht in de toekomst een dergelijke crisis
kan voorkomen. Bijvoorbeeld door de onderlinge vervlechting van de banken
tegen te gaan, waarbij wel risicospreiding wordt toegestaan maar besmetting
wordt vermeden. Loskoppeling van verschillende onderdelen van het bankwezen
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en een grotere diversiteit in de bedrijfsvoering vormt dan een deel van de op-
lossing. Anders gezegd, wanneer dominostenen verder uit elkaar staan, is de kans
kleiner dat ze allemaal tegelijk omvallen. Welke specifieke reguleringsmaatregelen
nodig zijn om dit te bewerkstelligen, en hoe de regulering met zo min mogelijk
kosten kan plaatsvinden, staat vooralsnog niet vast. 

In het model van Acharya e.a. (2009) is de negatieve externaliteit het systeem-
risico dat ontstaat doordat één financiële instelling in de problemen raakt en
daardoor negatieve gevolgen heeft voor andere financiële instellingen. Op basis
van de in hun model beschreven mechanismen bepleiten deze auteurs om bij
het vaststellen van de verzekeringspremies voor een deposito-garantiestelsel niet
alleen rekening te houden met de risicoverwachtingen van de verschillende 
afzonderlijke instellingen maar ook met het te verwachten systeemrisico. 

Het model van Caballero & Simsek (2009) tot slot is toegespitst op de mechanis  -
men die in de kredietcrisis werkzaam zijn geweest. Het biedt van die mechanis-
 men een interessante stilering. In dit model worden drie externaliteiten onder-
 scheiden. De netwerkexternaliteit en de externaliteit vanwege gedwongen
verkopen (‘fire sales’) zijn ook in andere modellen beschreven. Daaraan voegen
Caballero & Simsek een complexiteitsexternaliteit toe. Deze externaliteit wordt
veroorzaakt door de situatie dat het financiële systeem dermate complex is ge-
worden, bijvoorbeeld door de doorverkoop via verschillende instellingen van
pakketjes gesecuritiseerde activa, dat het zicht op het risico verloren gaat. Wan-
neer de banken risico’s mijden, leidt de grotere onzekerheid over de risico’s in
het netwerk tot een afname van de welvaart van de banken. Het gevolg is een
grote negatieve spiraal: een probleem in de financiële wereld heeft niet alleen
een terugslag op andere financiële instellingen, die daardoor in de problemen
komen (de netwerkexternaliteit), maar ook op alle overige financiële instellin-
gen, die hun zicht op de gebeurtenissen verliezen. Dit theoretische model van
Caballero & Simsek beschrijft goed hoe een gebrek aan onderling vertrouwen
de handel in liquiditeiten tussen de banken in een snel tempo heeft kunnen
doen opdrogen. De reguleringsmaatregelen die volgens dit model nodig zijn om
een systeemcrisis te vermijden, hebben de auteurs nog niet uitgewerkt. Toch laat
het zich aanzien dat een model met drie externaliteiten een uitgebreid pallet aan
mogelijke beleidsmaatregelen biedt.

Modellen die expliciet besmetting modelleren
In reactie op de kredietcrisis is ook een aantal modellen geconstrueerd die direct
aangrijpen bij de manier waarop besmetting een initiële schok kan versterken.
Iyer & Peydró (2010) toetsen in dit verband de mate waarin de onderlinge 
afhankelijkheid van banken tot besmetting leidt. Zij maken daarbij gebruik van
een ‘natuurlijk experiment’, waarbij een grote bank niet meer aan de betalings  -
verplichtingen kan voldoen. Ze doen dit aan de hand van gedetailleerde gegevens
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over de mate waarin de individuele bankbalansen met elkaar verbonden zijn.
Iyer & Peydró constateren onder meer dat de besmetting toeneemt naarmate de
banken er slechter voorstaan; ze constateren ook dat de onderlinge verbonden-
heid van banken die de crisis wel overleven, evenzeer bijdraagt aan het doorge-
ven van de schok. Deze studie laat zo zien dat de onderlinge verstrengeling van
banken een belangrijk besmettingskanaal vormt.

Gauthier e.a. (2010) beschouwen een methodiek om de bijdrage van individuele
banken aan het totale systeemrisico te berekenen. Deze methodiek zou een ijk-
punt kunnen zijn voor gedifferentieerde kapitaalvereisten voor de individuele
banken ten behoeve van mogelijk antibesmettingsbeleid. De auteurs maken ge  -
bruik van unieke gegevens van de zes grootste Canadese banken. Met behulp van
deze gegevens modelleren zij de externaliteiten als gevolg van de besmetting in
de Canadese bancaire sector en schatten ze de omvang ervan. Het blijkt dat het 
mechanisme van besmetting tot gevolg heeft dat de mate waarin de waarde van
de activa van de banken onderling gecorreleerd zijn, samenhangt met de gezond-
 heid van het hele financiële stelsel. 

Drehman & Tarashev (2011) hebben twee indicatoren ontworpen die aangeven
in welke mate banken met elkaar verweven zijn en daarmee van belang zijn voor
het systeemrisico. Het gaat daarbij om de ‘participatie’ van een bank bij het sys-
 teem  risico en om de bijdrage (‘contribution’) van een bank aan dat risico. Of-
schoon beide indicatoren een opsplitsing geven van hetzelfde systeemrisico op
macroniveau, vindt er een andere toedeling plaats van dit risico over de afzonder-
 lijke banken. In die zin is er een conceptueel verschil tussen beide indicatoren. 

Castrén & Kavonius (2009) gebruiken gegevens over geldstromen tussen finan  -
ciële instellingen om daarmee de wederzijdse afhankelijkheden binnen de finan-
 ciële sector in de EU te modelleren. Daarmee laten zij zien hoe een lokale schok
zich in het hele netwerk kan voortplanten. Het model is gebruikt om twee
vor men van besmetting binnen de EU te simuleren, namelijk (i) besmetting
als gevolg van de bilaterale verwevenheid van de balansen van de sectoren (die
weergeven in welke mate verliezen naar de verschillende sectoren uitstralen), en
(ii) risicobesmetting die wordt gedefinieerd als een toename van de correlatie
van risicoblootstelling van sectoren in tijden van crisis.

Aït-Saghalia e.a. (2010) analyseren de besmetting in de financiële wereld met
behulp van stochastische tijdreeksmodellen, waarbij sprongetjes in de individuele
tijdreeksen elkaar beïnvloeden. Hierbij specificeren zij wiskundige tijdreeksmo-
 dellen volgens Hawkes-processen, een methodiek die oorspronkelijk is toegepast
in de beschrijving van besmetting in de epidemiologie. Deze modellen blijken de
clustering van sprongetjes goed te kunnen simuleren; clusters van sprongetjes
die ook in werkelijkheid in de aanloop tot de kredietcrisis zijn waar genomen. 
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Cocozza & Piselli(2011) zijn nagegaan wat de kanalen zijn van mogelijke be-
smetting in Europa. Zij doen dit aan de hand van indicatoren voor het risico
dat banken niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen (‘default risk’).
Het besmettingsgevaar tussen Europese banken blijkt tijdens de kredietcrisis sterk
te zijn toegenomen. De grootste toename van dit gevaar werd aangetroffen bij
West-Europese banken met een groot marktaandeel in Oost-Europa. Dit geldt
ook voor de mogelijke verspreiding van de besmetting van West-Europese ban ken
naar de banken in Oost-Europa. Besmettingsgevaar de andere kant op, van
Oost-Europese banken naar banken in West-Europa, bestaat ook maar dat heeft
te maken met het meer algemeen geldende gevaar dat banken in opkomende
markten de banken in het Westen kunnen besmetten. 

Besluit
De nieuwe macro-economische modellen om de werking te beschrijven van de
mechanismen die tot kredietcrisis hebben geleid, moeten vooral worden toe-
gespitst op het in beeld brengen van de externaliteiten die verantwoordelijk zijn
voor het marktfalen en het instorten van het financiële systeem. Dat blijkt uit
bovenstaand overzicht. De eerste modellen die een enigermate realistisch beeld
geven van de gebeurtenissen, zijn in concept gereed. Er is echter nog een lange
weg te gaan voordat empirische modellen beschikbaar zijn die niet alleen een
kwalitatieve maar ook een kwantitatieve indruk geven van de verschillende exter-
 naliteiten en mechanismen die de crisis hebben doen ontstaan. Wel is er in de
afgelopen periode een flinke vordering gemaakt op het gebied van beschrij v ende
empirische analyses van de besmetting. Deze direct op tijdreekswaarnemingen
geënte modellen bieden echter geen zicht op de onderliggende besmettings-
mechanismen en daarmee op de beleidsmogelijkheden om het besmettings-
gevaar te verkleinen en besmetting te voorkomen. 

3.7 Toezicht voor de toekomst

Pas als via de nieuwe modellen duidelijk is welke externe effecten essentieel zijn
in de verwevenheid van de financiële wereld, kunnen voorschriften en regel-
geving worden uitgewerkt om deze effecten zo goed mogelijk te internaliseren.

Het in de vorige paragraaf beschreven
model van Gallegati e.a. (2008) geeft in
dit verband een interessante analyse van
de huidige problemen. Deze analyse maakt
duidelijk dat het toezicht er tijdens gunstig
economisch getij op moet zijn gericht
zoveel mogelijk de onderlinge afhanke-
lijkheden tussen banken – deze kunnen
immers tot besmetting leiden – door te
snijden maar daarbij wel de ruimte te la-
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ten voor financiële constructies die risicodeling beogen. In ongunstig economisch
getij dient het reguleringsbeleid waar mogelijk op cruciale punten de economische
verstrengeling te ontvlechten en onderlinge afhankelijkheden te verbreken. 

Als laatste redmiddel kan het toezicht gerichte hulp aan financiële instellingen
bieden om een faillissement te voorkomen. Daarbij moet het bankroet van de
instelling worden vermeden zonder dat de kosten van het bankroet voor de
leiding van de instelling worden verminderd. Het model van Gallegati e.a. laat
namelijk zien dat de autoriteiten weliswaar hun best moeten doen om de finan  -
ciële instellingen te redden, maar niet de bankiers die leiding gaven aan de in-
stellingen en die zichzelf, en daarmee het hele systeem, in moeilijkheden brach  ten.
Naarmate de kosten van onverantwoord gedrag voor een individuele bank kleiner
zijn, bijvoorbeeld via een gemakkelijke bailout waarbij ook de verantwoordelijke
bankiers er genadig vanaf komen, is er sprake van een groter maat schappelijk
welvaartsverlies. Wanneer de leiding van een bank namelijk uitzicht heeft op een
dergelijke bailout, bestaat de neiging nog meer afhankelijkheden tussen de in-
stellingen te creëren dan wanneer zij dat uitzicht niet zou hebben; de gevolgen
van de besmetting kunnen daarmee nog ernstiger worden. Kortom, een ‘bailout
for banks but not for bankers’. Dit voorkomt dat slecht gedrag wordt beloond
en dat bankiers ook voor de toekomst op een bailout blijven rekenen.

Dat het besmettingsgevaar moet worden verminderd om het systeemrisico te ver-
 lagen, is een eerste les die de kredietcrisis leert. In dat verband wordt wel een
grotere diversiteit in de regelgeving bepleit, waarbij er instellingen zijn die liqui-
 diteit kunnen verschaffen wanneer andere instellingen omvallen (zie bijvoorbeeld
Lucas, 2008). Een andere aanbeveling die in dit verband wordt gehoord is om
terug te keren naar een systeem met ‘narrow banking’, waarbij weer een scheiding
wordt aangebracht tussen verzekeringsmaatschappijen, zakenbanken en particu-
 liere (consumenten)banken. Een andere geopperde oplossing is de terugkeer
naar banken van nationaal formaat, die minder internationale coördinatie van
toezicht behoeven. 

Om het probleem van de securitisatie op te lossen zou het toezicht meer transpa-
 rantie moeten nastreven. Dit houdt in dat de securitisatie moet worden gestan-
 daardiseerd en dat bilaterale verkoop (‘over the counter’) moet worden tegen-
 gegaan. Bovendien moeten de banken die de gesecuritiseerde pakketjes uitgeven,
verplicht worden een deel van de pakketjes in eigen portefeuille te houden. Op
deze manier kan het moreel risico en de onzekerheid over het risico worden
beperkt. Daarnaast moet het fenomeen van resecuritisatie - het opnieuw samen-
 voegen van pakketjes hypotheken en andere verpakte activa - worden ver boden
(Fender & Mitchell, 2009).
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Het falen van de financiële markten en de antwoorden van de economen op de
‘waarom-vraag’ leert ons ook een algemene les. Een grote bezinning op, en ver  -

volgens herziening van, het internationale
toezicht en de inrichting van de finan ciële
markten is noodzakelijk (zie bijvoor beeld
Claessens e.a., 2010). Pas dan kan stabili-
teit worden geborgd in een wereld waarin
de financiële sector steeds verder onder-
ling verbonden raakt.

3.8 Een beroep op moraliteit?

In het najaar van 2009 zijn na de bankiers ook ondernemers en managers met
hoge salarissen en bonussen onder vuur komen te liggen. Het Tweede Kamerlid
Ten Hoopen (CDA) bepleitte een cursus ‘normen en waarden’ voor ondernemers,
bestuurders en managers, om hen bij te scholen op het gebied van integriteit
en ethiek. Dit naar aanleiding van een onderzoek van KPMG, waaruit blijkt dat
er nogal wat schort aan het normbesef van jonge managers. Minister Van der
Hoeven, ook CDA, bleek het in grote lijnen eens te zijn met deze opvatting. Zij
zag gebrek aan ethisch en moreel verantwoord handelen als een van de bepa-
lende factoren in de kredietcrisis: “We moeten ethiek en ondernemerschap 
beter ver binden en af van de korte termijn focus die nu nog te vaak regeert”.
De voorzitters van de drie werkgeversorganisaties reageerden furieus. Zij hadden
geen enkel begrip voor deze beschuldiging door de minister, die toch voor de
belangen van het bedrijfsleven stond. 

Toch is het terecht dat de minister aandacht vroeg voor waarden en normen bij
het Nederlandse bedrijfsleven, dat zijn beleid vooral richt op de aandeelhouders  -
waarde en vaak ook op het eigen inkomen. Voor zover winsten, en daarvan af-
hankelijk gestelde bonussen, worden verkregen uit waardetoevoeging door goed
ondernemerschap, en die waardetoevoeging de maatschappij voor een belang-
rijk deel ten goede komt, is er niets mis met die winsten en bonussen (zie ook
paragraaf 3.4 ). Anders is het wanneer de winsten, en dus ook de bonussen, ten
koste gaan van de maatschappelijke welvaart. Dan is ook in het bedrijfsleven
sprake van negatieve externe effecten. Is het in de financiële wereld het (macro -
prudentieel) toezicht dat zorg draagt voor het internaliseren van die externe
effecten, bij de rest van het bedrijfsleven draagt de regering, dus in eerste instan-
 tie de minister van Economische Zaken, die verantwoordelijkheid. 
Deze verantwoordelijkheid voor het internaliseren van externe effecten kan de
overheid invullen door strengere regelgeving. Dergelijke regelgeving is het meest
efficiënt wanneer zij direct aangrijpt bij de externe effecten. Op die manier
be staat er regelgeving voor het milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden;
sectoren waar de aard van de externe effecten over het algemeen duidelijk is. Bij
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hebzuchtig gedrag en een focus op kortetermijnwinstgevendheid is het echter
moeilijker om sluitende regels te vinden die dit gedrag verhinderen. De speur-
tocht naar passende wet- en regelgeving op het gebied van de organisatie van het
bestuur van bedrijven (de zogeheten ‘governance’-structuur) is in dit opzicht
van belang, maar lost niet het hele probleem op van de scheiding tussen maat-
schappelijke waardecreatie en winstbelustheid ten koste van anderen. Zelf regu-
lering, met een beroep op waarden en normen en op ethisch gedrag, is dan de
gemakkelijkste manier voor de overheid om het probleem op te lossen. De cru-
 ciale vraag daarbij is of dergelijke zelfregulering effectief is. Gezien de enorme
bonussen die inmiddels weer worden uitgedeeld in de financiële wereld, is een
beroep op ethisch gedrag en een verzoek tot matiging in die sector kennelijk
tegen dovemansoren gericht. Zolang de achterliggende oorzaken van de krediet-
 crisis niet worden aangepakt, is het noodzakelijk dat de toezichthouders kracht-
 dadig ingrijpen om excessieve winsten ten koste van anderen te beperken.

De opkomst van het maatschappelijk verantwoord ondernemen in de afgelopen
periode staat tegenover bovenstaand gedrag. Ontegenzeggelijk heeft die opkomst
te maken met de aandacht die er in het publieke debat in ons land is geweest
voor waarden en normen. Zo brengt de WRR (2003) de waarden en normen
vooral in verband met normoverschrijdend gedrag dat ten koste gaat van de
maatschappij. De aanbevelingen die de WRR geeft om dergelijk normoverschrij  -
dend gedrag tegen te gaan, hebben met name betrekking op aandacht voor
waarden en normen, en de pluriformiteit daarvan, in het onderwijs en op een
institutionele inbedding van het debat over normoverschrijdend gedrag. Binnen
bedrijven kan een dergelijke zelfreflectie leiden tot een betere internalisering
van de externe effecten van normoverschrijdend gedrag. In dit verband wijst
Kimman (2009) erop dat praktische economische ethiek zich richt op inter-
mediaire instellingen tussen staat en burgers. Vanuit dat perspectief vervult het
maatschappelijk middenveld een belangrijke functie.

Zelfregulering om normoverschrijdend gedrag en graaizucht van ondernemers te
voorkomen past dus in de Nederlandse poldertraditie. Het is echter twijfelachtig
of zo’n ethisch appel voldoende is. Het alternatief is een strenge regelgeving met
harde gebods- en verbodsbepalingen. Implementatie van dergelijke maatregelen
loopt via lange procedures en is zeer kostbaar. Beter is het dat over  heid en be-
drijfsleven een vertrouwensrelatie opbouwen, ofwel de bestaande vertrouwens-
 relatie herstellen, en tot afspraken komen over het uitbannen van normoverschrij-
 dend ondernemersgedrag. Immers, afspraken die gebaseerd zijn op wederzijds
vertrouwen, verlagen de transactiekosten; in dit geval zijn dat de implementatie-
 kosten van overheidsbeleid. Dat vormt de essentie van het polder  model. 

Nu zit hier zit wel een addertje onder het gras. Zoals vermeld in paragraaf 2.6
maakt de economische theorie een onderscheid tussen calculatief (berekend)
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en moreel vertrouwen. Moreel vertrouwen berust op gedeelde waarden en
normen, en uit zich in reciprociteit en altruïstisch gedrag. Het zou mooi zijn
wanneer de overheid het bedrijfsleven kan aanzetten tot ethisch handelen door
een beroep te doen op moreel vertrouwen. Dit draagt echter het risico in zich
dat de hebzucht niet of nauwelijks wordt ingedamd. 
Beter is het de zelfregulering te baseren op calculatief vertrouwen. Hierbij be-
rust het wederzijds vertrouwen op het besef dat degene die de afspraak schendt
zichzelf meer schade berokkent dan de andere partij. Dit is de ‘trigger’ waarmee
het spel van vertrouwen een maatschappelijk gunstig evenwicht van wederzijds
vertrouwen oplevert. 

In feite is dit ook de economische rationaliteit achter het maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. De publieke aandacht voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen zorgt ervoor dat de kosten van normoverschrijdend gedrag hoger

zijn dan de winst die een onderneming met
normoverschrijdend gedrag kan behalen. In
het polderoverleg over zelfregulering van het
bedrijfsleven moet deze les ter harte worden
genomen. Laat ondernemers en jonge mana-
gers leren dat normoverschrijdend gedrag op
den duur kostbaar is en dat het rationeel is
om dat gedrag te vermijden.
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4 De gevolgen voor de reële economie, 
de bestrijding daarvan en de schuldencrisis

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over het overslaan van de financiële crisis naar de reële eco-
nomie en de beleidsreactie van de Nederlandse overheid daarop. In paragraaf 4.2
schets ik de kanalen waardoor de crisis heeft kunnen overslaan naar de reële
sfeer. Paragraaf 4.3 gaat over de vraag in hoeverre een keynesiaans stimulerings-
 beleid voor Nederland een voor de hand liggende reactie op de economische
teruggang zou zijn geweest. In paragraaf 4.4 laat ik zien dat Nederland op het
gebied van stimulering ten opzichte van andere landen niet uit de pas heeft
gelopen. Voor de periode na 2010 staat nog wel een flinke ombuigingsoperatie
voor de deur; een ombuigingsoperatie die het kabinet-Rutte inmiddels heeft
ingezet. Dit is het onderwerp van paragraaf 4.5. In paragraaf 4.6 reflecteer ik
op een mogelijke volgende recessie, met als argument dat het tijdstip en de
omstandigheden van de schok die zo’n recessie inluiden, weliswaar onvoorspel-
 baar zijn maar dat de mechanismen die de schok versterken nu al aandacht ver-
 dienen. De kans is groot dat het besmettingsmechanisme ook in de volgende
recessie een belangrijke rol speelt. Dit vormt de opmaat tot de laatste twee para-
 grafen van dit hoofdstuk, over de aanloop en dreiging van de schuldencrisis in
de eurozone (vanuit de situatie in juli 2011). Paragraaf 4.7 laat zien hoe de af-
handeling van de kredietcrisis tot een dreigende schuldencrisis heeft geleid. In
paragraaf 4.8 geef ik aan hoe fiscale discipline in de toekomst in de afzonderlijke
eurolanden beter kan worden gegarandeerd opdat een volgende schuldencrisis
kan worden vermeden.

4.2 De crisis slaat over naar de reële economie

Tot het midden van 2008 was de verwachting, of liever gezegd de hoop, nog
dat de crisis in de financiële wereld slechts in geringe mate zou doorsijpelen
naar het reële deel van de economie. Die hoop is de bodem ingeslagen, zeker
nadat de zakenbank Lehman Brothers op 15 september 2008 niet via een bailout
werd gered en failliet ging. Zonder met dit feit te rekenen voorspelde het CPB
indertijd in de Macro Economische Verkenning 2009 dat de kredietcrisis, en de daardoor
vertragende wereldconjunctuur, zou leiden tot een de economische groei in
Nederland in 2009 van 1¼%: een scherpe terugval ten opzichte van de voor-
gaande periode maar nog steeds een positieve groei. De recessie gloorde toen
nog niet. De omslag kwam in december 2008: voor 2009 werd een krimp
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voorzien van ¾%. In februari 2009 stelde het CPB zijn raming nog verder naar
beneden bij: het BBP zou afnemen met 3½%. De bodem van de voorspelling
voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie werd bereikt in juni 2009:
een daling met 4¾%. 

De voorspellingen van het CPB zijn sterk afhankelijk van de raming van de 
wereldhandel; deze is voor het CPB een exogene grootheid en wordt ingeschat
op basis van de voorspellingen van anderen. Het is vooral het groeiend pessimis-
 me over de wereldhandel dat leidde tot de benedenwaartse bijstellingen over de
economische ontwikkeling in ons land. Dit inzakken van de wereldhandel was
een direct gevolg van de mondiale vraaguitval als gevolg van de vermogensver-
liezen en de beperkte beschikbaarheid van kredieten. Dat zijn de kanalen waar-
door de crisis in de financiële wereld heeft kunnen overslaan naar de reële sfeer
en daar voor een enorm welvaartsverlies heeft gezorgd. 

In tabel 4.1 zijn de ramingen samengevat die het CPB in de periode 2009-2011
heeft gemaakt. In juni 2009 gaf het CPB de meest sombere raming van de eco-
nomische ontwikkeling in Nederland af. Nadien is de daling van de wereldhan-
 del in 2009 iets minder fors gebleken dan in juni 2009 nog werd verondersteld.
Het is echter de voorspelling van de wereldhandelsgroei in 2010 die leidde tot
de meest substantiële bijstelling van de CPB-ramingen. Werd aan het begin van
2009 nog een zeer gering herstel van de wereldhandel in 2010 voorzien, nadien
is deze groei fors naar boven bijgesteld; uiteindelijk kwam de groei uit op meer
dan 11%. Deze wereldhandelsgroei heeft ertoe bijgedragen dat de binnenlandse
economie in 2010 met 1,7% is gegroeid. Dit herstel uit de crisis, dat sneller
heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk verwacht, heeft dus geleid tot aanzien-
 lijke bijstellingen van de te verwachten economische ontwikkeling in 2010. 

In de nadagen van de kredietcrisis en de daaropvolgende recessie is veel gespro-
 ken over de kwaliteit van de CPB-voorspellingen. Met name de voorspelling in
juni 2009 dat de werkloosheid in 2010 tot 730.000 personen zou oplopen, is
veel te pessimistisch gebleken. Uiteindelijk is de werkloosheid in 2010 niet
boven de 430.000 uitgekomen. Er kunnen twee redenen worden aangevoerd
waarom het CPB de werkloosheid als gevolg van de crisis oorspronkelijk te hoog
inschatte. In de eerste plaats het vermoeden dat er in de grote recessie sprake is
van een ander verband tussen werkloosheid en economische ontwikkeling dan
in een normale recessie. In de tweede plaats heeft het beleid van deeltijd-ww
de werkloosheid minder doen stijgen. Daarbij komt dat wellicht ook zzp-ers
(zelfstandigen zonder personeel) als buffer hebben gefungeerd om de tijdelijke
uitval van de arbeidsvraag op te vangen. Toch geeft het CPB in een evaluatie van
deze episode aan dat de ramingen niet veel beter hadden gekund en dat ook de
volgende financiële crisis niet goed te voorspellen valt (De Jong e.a., 2010). 
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Tabel 4.1 De ramingen van het CPB voor 2009-2011

4.3 Welke beleidsreactie is adequaat: Keynes versus Zalm

De vraag waarvoor de overheden zich gesteld zagen, is hoe de gevolgen van de
kredietcrisis voor de reële economie zo veel mogelijk konden worden beperkt.
Toen de diepte van de recessie duidelijk werd, had Nederland de keuze tussen
twee beleidsalternatieven: een keynesiaanse bestedingsimpuls of handhaving
van het trendmatige begrotingsbeleid, beter bekend als de Zalm-norm. Anders
gezegd, de keuze was flink extra stimuleren of niets doen. 
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Moment van raming 2009 2010 2011

MEV 2009/ Groei wereldhandel (in %) 3 ¾ 

september 2008 Groei bbp (in %) 1 ¼ 

Werkloosheid (in dzd.) 335

maart/april 2009 Groei wereldhandel (in%) -9 ¾ 1 ½ 

Groei bbp (in %) - 3 ½ - ¼

Werkloosheid (in dzd.) 420 675

juni  2009 Groei wereldhandel (in %) -15 ¼ 1 ¾ 

Groei bbp (in %) -4 ¾ - ½ 

Werkloosheid (in dzd.) 430 730

MEV 2010/ Groei wereldhandel (in %) -14 ¾ 2 ½ 

september 2009 Groei bbp (in %) -4 ¾ 0

Werkloosheid (in dzd.) 405 615

december 2009 Groei wereldhandel (in %) -12 ¾ 7 ½ 

Groei bbp (in %) -4 1 ½ 

Werkloosheid (in dzd.) 380 510

februari 2010 Groei wereldhandel (in %) -12,7 7 ½ 5 ½

Groei bbp (in %) -4 1 ½ 2

Werkloosheid (in dzd.) 379 500 500

juni 2010 Groei wereldhandel (in %) -12,6 7 ½ 5 ¼

Groei bbp (in %) -4 1 ¼ 1 ¾

Werkloosheid (in dzd.) 379 445 465

MEV 2011/ Groei wereldhandel (in %) -12,6 9 5 ¼

september 2010 Groei bbp (in %) -3,9 1 ¾ 1 ½

Werkloosheid (in dzd.) 377 435 435

december 2010 Groei wereldhandel (in %) -13.4 10 ¾ 4 ¾

Groei bbp (in %) -3,9 1 ¾ 1 ½

Werkloosheid (in dzd.) 377 425 400

februari 2011 Groei wereldhandel (in %) -13,7 11,3 6 ¼

Groei bbp (in %) -3,9 1,7 1 ¾

Werkloosheid (in dzd.) 377 426 390
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Een belangrijk argument voor een ruimhartige bestedingsimpuls (‘Keynes’) is
dat de crisis overeenkomst vertoonde met de situatie in de jaren ‘30 van de vorige
eeuw, toen een stimulering van de vraag veel te lang achterwege bleef. Ontegen-
 zeggelijk heeft de ‘New Deal’ van president Roosevelt indertijd uitkomst geboden.
Het is niet verwonderlijk dat president Obama zich hierdoor heeft laten inspi-

reren. Gezien de grote internationale
economische vervlechting en toe name
van de wereldhandel die de globali sering
heeft gebracht, lag het voor de hand de
recessie die op de kredietcrisis volgde,
tegen te gaan met een keyne siaanse vraag-
  stimulering op wereldwijde schaal. De EU
vroeg Nederland hieraan mee te doen. 
Een ander argument voor het beleid van
vraagstimulering was dat het gevaar van

oplopende inflatie door de bestedings impuls niet groot was. Eerder bestond het
gevaar voor deflatie wanneer de crisis zou voortduren en de vraag niet zou aan-
trekken. Bovendien gold in deze situatie dat sommige bedrijven ‘too big to fail’
waren, evenals de banken die met een bailout uit de brand zijn geholpen. Het
ging immers niet om een normale conjuncturele inzinking, waar bij laag tij de
wrakken bloot komen te liggen en vervolgens kunnen worden opgeruimd.
Deze reinigende rol was minder relevant bij de ‘grote recessie’, omdat de bron
van de crisis volledig in de monetaire sfeer lag. Zo leek in dit geval het voordeel
van de reiniging niet op te wegen tegen de kosten van afbraak van de productie-
 capa citeit en het ontslag en weer aannemen van personeel. Dat is trouwens ook
de reden dat in Nederland flink en dankbaar gebruik is gemaakt van de mogelijk-
 heid van een deeltijd-ww die het kabinet-Balkenende IV bood. 

Toch lijkt de keuze die in Nederland is gemaakt om vrijwel niets te doen – dus
voor ‘Zalm’ en niet voor ‘Keynes’ – de juiste. Met deze keuze hield het kabinet
vast aan het trendmatig begrotingsbeleid volgens de Zalm-norm van een strikte
scheiding tussen overheidsuitgaven en overheidsontvangsten. Bij deze Zalm-norm
zijn automatische stabilisatoren ingebouwd, die in feite al voor een bestedings-
 impuls zorgen. Het financieringssaldo van de overheid vormt de buffer: tijdens
slechte tijden neemt het saldo af en loopt de staatschuld op, terwijl het de be-
doeling is dat in goede tijden het saldo positief is en de staatsschuld wordt af-
gelost. In de afgelopen decennia heeft toepassing van het trendmatige begrotings-
 beleid voor veel rust in de overheidsfinanciën gezorgd: zowel de ministeries
als de buitenwacht weten waar ze met deze begrotingsregels aan toe zijn. 

Toegeven aan de roep om een keynesiaans stimuleringsbeleid verstoort deze rust.
Dat bleek toen maar enigszins de suggestie werd gewekt dat stimulering in de
rede zou liggen. In reactie op de hulp die de omvallende banken via bailouts
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van de regering kregen, kwamen ook vele andere bedrijven bij de overheid om
hulp te vragen. Daarbij is het moeilijk een onderscheid te maken tussen hulp die
echt noodzakelijk is om tijdelijke problemen op te lossen, en lobbygedrag om
flink wat uit de ruif te kunnen meepikken. Binnen het begrotingskader is het
trouwens wel mogelijk om tijdelijk de belastingen te verlagen en zo de econo-
mie te stimuleren. De regering heeft dat ook gedaan, door ondernemers toe te
staan investeringen versneld af te lossen. Boven dien heeft zij zelf zoveel moge-
lijk bestaande investeringsplannen vervroegd in uitvoering genomen. 
Het is echter anders wanneer de overheid een keynesiaanse impuls wil geven
door nieuwe overheidsplannen te ontwikkelen en die snel te willen uitvoeren.
Snel beslissen over nieuwe overheidsplannen, bijvoorbeeld om de economische
structuur te verduurzamen, of het uit de la halen van oude plannen, vallen in
zo’n situatie af te raden. Conjunctuurbeleid en structuurbeleid mogen niet wor-
   den verward. Daarnaast, en daar heeft de Raad van State op gewezen, kunnen de
procedures om plannen goed te keuren en vergunningen te verlenen niet zo
maar buiten werking worden gesteld.

Een ander probleem met het keynesiaanse stimuleringsbeleid is de timing. Zelfs
al zou de besluitvorming versneld plaatsvinden, dan nog hebben nieuwe plan-
nen vaak een lange opstarttijd. De vraag is dan of de timing van de uitgaven niet
ver keerd is. Dit timingsprobleem van de conjuncturele stimulering is een reden
waarom het keynesiaanse stimuleringsbeleid uit de gratie is geraakt. 
Een andere reden daarvoor is dat de economie aan het eind van de jaren zeven  tig
en het begin van de jaren tachtig immuun bleek te zijn geworden voor een ac-
tief conjunctureel stabilisatiebeleid. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat
de bezwaren die indertijd golden tegen vraag stimulering, in de grote reces sie
niet meer zouden gelden. Daarbij komt dat het om aanbodstimulering zou gaan;
de roep om overheidshulp kwam immers vooral van de bedrijven. En aan bod-
stimu lering zou een wat vreemd beleid zijn in een periode van vraaguitval die
de ‘grote recessie’ karakteriseerde. Die vraag uitval was overigens niet onbegrij-
pe lijk. Immers, de crisis werd vooraf gegaan door een periode met overmatige
consumptie op basis van schuldfinanciering. 

Invloed op schuldfinanciering
De schuldfinanciering vormde evenzeer een argument om voor ‘Zalm’ te kiezen
en de economie niet via verdere uitgaven extra te stimuleren. Immers, het be-
grotingstekort liep dankzij de methodiek van het trendmatige begrotingsbeleid
door de crisis toch al sterk op. Volgens de gegevens van het CPB uit het Centraal
Economisch Plan 2011 van maart 2011 is het overschot van 0,2% van het BBP in
2007 en van 0,6% in 2008 (volgens de EMU-definitie) omgeslagen in een tekort
van 5,4 % in 2009 en in een tekort van 5,2% BBP in 2010. Hierdoor is ook de
staatschuld flink toegenomen, namelijk van 45,3% BBP in 2007 tot 63,7% BBP
in 2010. 
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In deze toename van de staatsschuld zijn de enorme bedragen begrepen die de
overheid heeft moeten uitgeven om een aantal banken te nationaliseren en te her-
 kapitaliseren. Deze bedragen blijven buiten de EMU-definitie van het financie-
rings saldo. De toename van de staatschuld vindt daarom vooral plaats in 2008: van
45,3% naar 58,2%. Zoals eerder vermeld, bestaat er twijfel of al dat geld op ter-
 mijn wel in de schatkist zal terugvloeien. De rentebetalingen maken de oplopende
staatsschuld tot een last voor de toekomstige generaties, die het toch al zwaar
krijgen door de vergrijzing en ontgroening. Juist in zo’n situatie is het nodig om
de staatschuld af te bouwen en een meer eerlijke verdeling van lusten en lasten
tussen generaties te bereiken. Daarom kan de keuze voor ‘Zalm’ worden opgevat
als een generatiebewuste oplossing voor de kredietcrisis. Het toch nog ontstane
financieringstekort vormt wel de aanleiding voor het stringente bezuinigings-
beleid dat na de crisis nodig werd geacht. Hierover gaan de volgende paragrafen.

4.4 De aanloop naar de schuldencrisis

De vraag die zich voordoet bij de keuze voor ‘Zalm’, is of Nederland, in verhou-
 ding tot andere Westerse landen, wel voldoende heeft bijgedragen aan het op
gang brengen van de haperende wereldeconomie. Immers, zelf niet stimuleren

maar wel profiteren, via weglekeffecten, van
de stimuleringsmaatregelen van ande ren,
kan gemakkelijk als worden gezien een
‘beggar thy neighbour’-beleid: een be leid
dat ten koste gaat van de buurlanden. 

Tabel 4.2 geeft een overzicht van de stimu  -
 leringspakketten als percentage van het BBP.
Uit deze tabel blijkt dat de Verenigde Staten

en China het meeste geld beschikbaar hebben gesteld voor het direct stimuleren
van de economie. Italië en Nederland bevinden zich aan de andere kant van het
spectrum. De netto additionele stimulans van de Nederlandse over heid is relatief
laag: 2,7 miljard in 2009 en 3,2 miljard in 2010 (Ministerie van Financiën,
2009). 
Deze bedragen voor directe stimulering geven echter geen volledig beeld van
de mate waarin de verschillende landen hebben bijgedragen aan het uit het dal
helpen van de wereldeconomie. Immers, ook de mate waarin de automatische
stabilisatoren werkzaam zijn, is van belang voor de omvang van de stimulering
die van het begrotingsbeleid uitgaat. De werking van de automatische stabilisa-
 toren verschilt sterk van land tot land; zij hangt af van de gehanteerde begrotings-
 systematiek. In landen met een relatief kleine overheidssector, en in landen die
geen trendmatig begrotingsbeleid voeren, zal het impliciete stimulerende effect
van het budgettair beleid kleiner zijn dan in landen waar dergelijke begrotings-
 normen wel gelden. 
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Tabel 4.2. Stimuleringspakketten van negen grote G20-landen en Nederland (in percentages van het BBP)

2008 2009 2010 Totaal

Canada 0,0 1,5 1,3 2,7

China 0,4 2,0 2,0 4,4

Duitsland 0,0 1,5 2,0 3,4

Frankrijk 0,0 0,7 0,7 1,3

India 0,0 0,5 3,0 3,5

Italië 0,0 0,2 0,1 0,3

Japan 0,4 1,4 0,4 2,2

Verenigd Koninkrijk 0,2 1,4 -0,1 1,5

Verenigde Staten 1,1 2,0 1,8 4,8

Gewogen gemiddelde 0,5 1,6 1,6 3,6

Nederland 0,0 0,5 0,6 1,0

Bron: Fund Staff Estimates, IMF; de gegevens van Nederland zijn ontleend aan het ministerie van Financiën en het IMF.

Stimulering en toename van financieringstekort
Om een beeld te krijgen van het impliciete stimulerende effect van het budget tair
beleid staat in tabel 4.3 de ontwikkeling van de begrotingssaldi van negen G20
landen en van Nederland. Als indicator voor het totale stimulerende effect, is in
de rechter kolom het verschil berekend tussen het feitelijk begrotingssaldo in
2008 en het saldo in 2010. Vanuit dit perspectief blijkt Nederland (volgens deze
opstelling) van alle beschouwde landen, op Japan na, de grootste impuls aan de
economie te hebben gegeven. In die zin hebben de automatische stabili satoren
volgens de Zalm-norm inderdaad voor een flinke bestedingsimpuls gezorgd. 

Tabel 4.3. De ontwikkeling van het begrotingssaldo in de periode 2008-2010

2008 2009 2010 Verschil 2008 – 2010

Canada 0,0 -5,5 -5,5 -5,5

China -0,4 -3,0 -2,9 -2,5

Duitsland 0,1 -3,0 -3,3 -3,4

Frankrijk -3,3 -7,5 -7,0 -3,7

India -7,4 -9,6 -9,2 -1,7

Italië -2,7 -5,3 -4,5 -1,8

Japan -2,2 -8,7 -8,1 -6,0

Verenigde Koninkrijk -4,8 -10,8 -10,3 -5,5

Verenigde Staten -6,3 -11,3 -10,6 -4,3

Nederland 0,5 -5,5 -5,3 -5,8

Bron: OESO; de cijfers voor China en India komen van het IMF
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De verschillen tussen de landen zijn mede een gevolg van de verschillende ma-
nieren waarop deze landen begrotingsnormen hanteren (zie Von Hagen e.a.,
2002). Het onderzoek van Von Hagen e.a. laat zien dat in de zogenoemde ‘dele -
 gation states’ tijdens het begrotingsproces veel bevoegdheden aan de minister
van Financiën worden gedelegeerd. Deze heeft veel macht bij het bepalen van
de budgettaire doelstellingen en bij het aanpassen van deze doelstellingen. Vaak
gaat dit samen met een politieke omgeving waarin één partij de meerderheid
heeft of een blok van traditioneel samenwerkende partijen een meerderheids-
regering vormt. Dit komt voor in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.
Onder het tweede type, de ‘commitment states’, zijn het de betrokken partijen
onderling die de budgettaire afspraken maken. Alle partijen committeren zich
aan deze afspraken, die vaak in een regeerakkoord staan vermeld. De rol van de
minister van Financiën is erin gelegen de naleving van deze afspraken te bewa-
ken. Nederland is duidelijk zo’n ‘commitment state’. Daarbij komt dat van alle
door Von Hagen e.a. beschouwde landen Nederland als enige ook een formele
regel heeft over de aanwending van financiële meevallers. Dit is vastgelegd in
de regels van het trendmatige begrotingsbeleid van de ‘Zalm-norm’.

In dit verband ligt het voor de hand dat landen met een hoge automatische sti-
mulans een lage netto fiscale stimulans hebben. Een eenvoudige berekening op
basis van de toename van de begrotingstekorten en de extra stimuleringsmaat-
regelen suggereert een negatief verband tussen de toename van het tekort als
gevolg van de automatische stabilisatoren en de keynesiaanse impuls. Kortom,
hoe groter de automatische stabilisatoren, des te lager de keynesiaanse vraag-
stimulans. 

Bij deze conclusie zij opgemerkt dat De Kam (2009: tabel 1.6) op basis van
gegevens van het CPB tot andere waarden van de begrotingsimpuls komt dan
tabel 4.3. Wel vindt ook De Kam dat de begrotingsimpuls in Nederland de
grootste is van de door hem beschouwde landen. Daarentegen vinden Dolls e.a.
(2009) geen direct verband tussen de omvang van de automatische stabilisatoren
en de keynesiaanse impuls. Hun conclusie berust op een modelmatige analyse
van de verschillende typen schokken en impulsen. Nadat alle impulsen zijn uit-
 gewerkt, is het interessant om op basis van een dergelijke modelmatige analyse
te berekenen in welke mate de multiplicator van de impuls via de auto matische
stabilisatoren afwijkt van de keynesiaanse bestedingsmultiplicator. De uitkomst
zou best eens kunnen zijn dat, bij een gelijkblijvend beroep op extra financiële
middelen van de overheid, de automatische stabilisator in deze reces sie de econo-
 mie effectiever blijkt te stimuleren dan de keynesiaanse impuls. 
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4.5 De bezuinigingsdrift na 2010

Vanuit het oogpunt van de conjuncturele stabilisatiepolitiek is de keuze voor het
benutten van de automatische stabilisatoren en extra iets stimuleren, een goede
beleidsreactie voor Nederland geweest. Het heeft de scherpe kantjes van de ‘grote
recessie’ afgeslepen. Doordat zij leiden tot een goede verankering van het trend-
 matige begrotingsbeleid, gaat er van de
automatische stabilisatoren een relatief
sterke bestedingsimpuls uit. Voor de lange
termijn, dat wil zeggen voor de periode
na 2010, geldt een ander verhaal. Om
voor een generatiebewuste borging van het publieke
belang te kunnen zorgen – de terminologie
is ontleend aan WRR (1999, 2000) –
dient de overheid haar financiën op orde
te brengen. Dit betekent dat het verschil tussen geprojecteerde uitgaven en in-
komsten – het zogeheten houdbaarheidstekort (‘sustainability gap’) – drastisch
dient te worden teruggebracht. Doet zij dit niet, dan zal sprake zijn van een
onevenredige belasting van de toekomstige generaties. 

Vanuit dit perspectief is het nodig om in de periode na 2010 flink te bezuinigen.
Het kabinet-Balkenende IV heeft daartoe 19 commissies van ambtenaren de op-
 dracht gegeven om op verschillende deelterreinen van het overheidsbeleid na te
gaan in welke mate ombuigingen mogelijk zijn. En een bestaande commissie op
het gebied van internationale veiligheid kreeg – als twintigste commissie –
diezelfde opdracht. Iedere commissie moest een variant presenteren die een
structurele bezuiniging van 20% van de netto uitgaven zou opleveren. Het start  -
schot van deze zogenoemde brede heroverwegingsoperatie werd gegeven bij de presen  -
tatie van de Miljoenennota 2010 op de derde dinsdag van September 2009.
Onder de centrale regie van het ministerie van Financiën hebben de ambtenaren,
soms versterkt met externe deskundigen, zich uitstekend van hun opgelegde taak
gekweten (Van den Berg & Kabel, 2010). Met de bundeling van de 20%-varian -
ten viel in potentie zo’n 35 miljard euro te besparen. Het is echter een misver-
stand dat de heroverwegingsoperatie zich zou richten op een bezuiniging van
35 miljard euro. De operatie had juist als doelstelling om de politiek een palet te
bieden aan opties waaruit zij al naar gelang de politieke voorkeuren zou kun nen
kiezen. In die zin hebben de verschillende politieke partijen bij het op stellen van
de verkiezingsprogramma’s waarmee zij de Tweede Kamerverkiezin gen van juni
2010 ingingen, dankbaar gebruik gemaakt van de dikke stapel rapporten die de
commissies hebben opgeleverd. 

Problemen met de ambtelijke heroverwegingen
In feite heeft de val van het kabinet-Balkenende IV, en de daardoor vervroegde
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verkiezingen, een aantal problemen voorkomen die een dergelijke door ambte  -
naren opgestelde trits ombuigingsmaatregelen met zich meebrengen. Het eerste
probleem is de fijnmazige opsplitsing in de verschillende beleidsgebieden en
thema’s waar ombuigingen tot stand moeten worden gebracht. De vraag is of
deze opsplitsing wel het hele takenpakket van de overheid dekte, of dat er be-
zuinigingsmogelijkheden door de mazen van het net zijn geglipt. Het tweede
probleem is dat er bij de ambtenaren, en zeker bij degenen die deel uitmaakten
van de commissies, in beginsel weinig animo zou bestaan om zichzelf weg te
bezuinigen. De reductie van het aantal ambtenaren is een onderwerp dat al jaren
hoog op de beleidsagenda van de regering staat. Tot nu toe is het ambtenaren-
apparaat echter eerder toe- dan afgenomen. Een derde probleem is dat de com  -
missies van ambtenaren voornamelijk gebruik maakten van bestaande onder-
zoeken en beleidsevaluaties. De voorstellen bleven daarmee volledig binnen de
Haagse vertoogcoalitie van de beleidsanalyse – om het zo te noemen. Weliswaar
mochten alle taboes worden doorbroken en alle heilige huisjes worden aange-
pakt, maar in veel gevallen ging het daarbij om hervormingen waarvan de op-
brengst in termen van bezuinigingen onzeker was.

Het belangrijkste probleem echter is de combinatie van de drie voorgaande aspec-
 ten. De doelstelling van het beleidsonderzoek mag niet alleen een boekhoud-
 kundige opstelling van ombuigingsmogelijkheden zijn. Zij moet ook een goede
borging van het publieke belang dienen, en dus de economische en maatschap  -
pelijke structuur van ons land versterken in deze periode van globalisering.
Kortom, de doelstelling moet zijn te komen tot een verduurzaming van de
eco nomie. Daartoe is het nodig alle beleidsthema’s in onderlinge samenhang en
vanuit een ander en nieuw perspectief te bezien. Buiten de Haagse redeneertrant
van ambtenaren om dienen nieuwe wegen te worden ontwikkeld en verbindin  -
gen tot stand te worden gebracht die maatschappelijk voordeel opleveren. Zo
blijven in het onderzoek naar de effectiviteit van beleidsmaatregelen de imple-
mentatiekosten van overheidsbeleid meestal buiten beeld (zie o.a. Den Butter,
2012). Hetzelfde geldt voor de transactiekosten binnen de overheid, zoals de
afstemmings- en coördinatiekosten tussen de verschillende ministeries en onder-
 delen daarvan. Hier werkt de inventarisatie door ambtenaren en de opsplitsing
in beleidsthema’s belemmerend. Men is dan geneigd slechts te zoeken onder het
licht van de lantarenpaal. Toch valt juist op het gebied van de afstemming veel
winst te halen. Dat kan door een betere inzet van ICT, maar vooral door een
goede institutio nalisering. Deze institutionalisering maakt het mogelijk de coör-
 dinatie tussen overheid en private sector enerzijds, en tussen onderdelen van de
overheid anderzijds, tegen zo laag mogelijke transactiekosten te realiseren. Dit
zou een taak kunnen zijn voor nieuwe commissie van buitenstaanders en des-
kundigen. Het wordt tijd om de eco nomische theorie van de transactiekosten en
de daaraan verwante ‘nieuwe insti tutionele economie‘ (zie Ménard & Shirley,
2005) een meer centrale plaats in de economische en monetaire beleidsanalyse
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te geven. Wellicht helpt het dat de Nobelprijs voor de economie in 2009 is toe-
 gekend aan Williamson, die een funda mentele bijdrage op het gebied van insti  -
tuties en transactiekosten heeft geleverd. Daarbij kan de Nobelprijs als een be-
vestiging van het maatschappelijk belang van dit gedachtegoed gelden.  

Uitkomsten van de bezuinigingsdrift
Uiteindelijk is het aan de regering en aan de politiek om de keuze te bepalen
voor de omvang en vormgeving van de ombuigingen. Vanuit dat oogpunt kwam
de val van het kabinet-Balkenende IV juist op tijd. Nu waren het de politieke
partijen die in de partijprogramma’s hun keuze voor de verschillende aange-
dra gen alternatieven hebben vastgelegd. Naast de inhoudelijke keuze ging het
daar bij vooral om het tempo waarin de ombuigingen zouden plaatsvinden.

Inmiddels had het CPB berekend dat het houdbaarheidstekort in 2015 zo’n 29
miljard euro zou betreffen. Dit betekent dat de overheid vanaf 2015 permanent
29 miljard euro op haar uitgaven zou moeten bezuinigen, of dat zij de collectieve
lasten permanent met eenzelfde bedrag zou moeten opschroeven. Een com binatie
van beide mogelijkheden, waarvoor de meeste politieke partijen hebben geko-
zen, is natuurlijk ook mogelijk (De Kam, 2010). Het dilemma is nu hoeveel van
deze ombuigingen al in de regeerperiode tot 2015 moet worden doorgevoerd
en in welke mate het opvullen van het houdbaarheidstekort tot een volgende
kabinetsperiode moet worden uitgesteld. Te veel bezuinigen in de kabinets perio-
 de tot 2015 zou het wankele conjuncturele herstel in gevaar kunnen brengen.
Daarentegen zou het doorschuiven van te veel ombuigingen naar de toekomst
negatief kunnen uitpakken voor de dan werkende generatie. 
Op dit punt verschilden de politieke partijen sterk van mening. De VVD wilde in
de kabinetsperiode tot 2015 al 20 miljard euro bezuinigen, het CDA 18 miljard,
de PVV bijna 16 miljard, D66 bijna 15 miljard, de PvdA 11 miljard en Groen-
Links en de SP ongeveer 10 miljard (CPB & PBL, 2010). Uiteindelijk hebben
VVD, CDA en PVV in het regeer- en gedoogakkoord afspraken gemaakt voor een
om buiging van 18 miljard euro. 

4.6 Voorspellen en onzekerheid bij recessies

Bij de toekomstbeschouwingen over het herstel van de wereldeconomie, en in
samenhang daarmee de Nederlandse economie, wordt veelvuldig gekeken naar
het verloop van voorgaande conjuncturele inzinkingen. Het is echter onjuist om
al te grote parallellen te willen trekken tussen de huidige recessie, die het gevolg
is van de kredietcrisis, en voorgaande recessies. Karakteristiek voor recessies is
nu juist dat zij allemaal verschillend zijn en een eigen oorzaak hebben. Niet voor
niets heeft Haberler in zijn boek Prosperity and Depression al in 1937 een lijst opge-
 steld met de verschillende economische mechanismen die voor de afwisseling
van goede en slechte economische tijden zorgen (Haberler, 1937). De recessie
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vanwege de kredietcrisis past daar bij in de klasse van de zui ver monetaire con-
junctuurtheorieën. In het algemeen maakt de veranderlijkheid van de conjunc-
 tuur dat de economische getijden slecht te voor spellen zijn. Daardoor is het ook
moeilijk de goede maatregelen te vinden om uit het conjuncturele dal te geraken.
Immers, zouden alle con juncturele schommelingen op elkaar lijken, dan zouden
de economen er toch in geslaagd moeten zijn de schommelingen zo goed mo-
gelijk te dempen.

Onzekerheid vormt het grote probleem bij de analyse hoe een onverwachte schok
de conjunctuur kan beïnvloeden. Met bepaalde vormen van onzekerheid hebben
de economen leren rekenen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de onzekerheden die

een zekere mate van regelmaat vertonen, zodat zij via kans  -
modellen kunnen wor den beschreven. Soms zijn de bijbe-
horende waarschijnlijkheidsverdelingen bekend en kunnen
deze ver  delingen op basis van waarnemingen uit het ver-
leden empirisch worden ingevuld. Ook wanneer dat niet
het geval is, zijn er verdelings vrije methoden die uit komst
kun nen bieden. Er bestaan echter vele andere soorten on-

zekerheid (zie bijvoor beeld Van Asselt, 2000). Het meest ver gaand, en voor toe-
 komstbeschou wingen het meest funest, is wat als onwetend heid (‘ignorance’)
wordt aangeduid (Wynne, 1992). Het betreft ontwikke lingen waarvan we niet
weten dat we ze niet weten. 

De besmetting door een zonnestorm
Over een volgende recessie zijn we niet volledig onwetend. De periodiciteit van
de conjunctuurschommelingen doet immers vermoeden dat er na de huidige
recessie weer een volgende zal komen. Wanneer dat gaat gebeuren en wat daar-
 van de oorzaak zal zijn, is echter onzeker. Hier weten we wat we niet weten:
de oorzaak zal een andere zijn dan in het verleden. 

Stel bijvoorbeeld dat over een jaar een zonnestorm opsteekt van dezelfde kracht
als die van 1859 (zie Mols, 2009). In september van dat jaar werden kampeer-
ders in de Rocky Mountains wakker van het poollicht waarbij zij een boek kon  -
 den lezen. En in New York klommen mensen op de daken om naar dat schouwspel
te kijken. De verstoring van de elektriciteitsvoorziening die met dit schouwspel
gepaard ging, bracht ook schade. Telegraafdiensten in Europa en Noord-Amerika
raakten urenlang ontregeld. 
Bij een zonnestorm in 2012 of 2013 zal die schade veel grootschaliger zijn: de
elektriciteitsnetten zijn nu sterk verknoopt en een groot deel van de economie
is afhankelijk van stroom en telecommunicatie. Afgezien van de directe gevolgen
voor de stroomvoorziening en de communicatie, zal zo’n storm dus ook veel
bijkomende schade hebben. Een comité van de Amerikaanse Academy of Scien  ces,
dat speciaal voor deze problematiek in het leven is geroepen, heeft een scenario  -
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analyse van een dergelijke gebeurtenis gemaakt (National Research Council,
2008). Schattingen in dit scenario laten zien dat de kosten van zo’n storm alleen
al in het eerste jaar op 1.000 tot 2.000 miljard dollars uit kunnen komen. Het
herstel van alle schade kan vier tot tien jaar in beslag nemen. Zo kan een zonne-
 storm een even diepe wereldwijde recessie teweegbrengen als de kredietcrisis. 
Ook een pandemie kan een oorzaak zijn voor de volgende recessie. De korte
paniek rond de EHEC-bacterie in Duitsland in de lente van 2011 is wat dat be-
treft een teken aan de wand. 

Het lijkt dat conjunctuurbeleid weinig kan uitrichten tegen recessies met der-
gelijke verschillende oorzaken. Dit klopt in de zin dat de schok onvermijdelijk is.
Bovendien valt in veel gevallen ook het tijdstip waarop de schok optreedt, niet
te voorspellen. Toch is er een gemeenschappelijk patroon te onderkennen in de
doorwerking van deze schokken. Zowel bij de kredietcrisis, de zonnestorm als bij
een bacteriologische pandemie zorgt de grote wereldwijde verstrengeling van
het economisch systeem ervoor dat de initiële schok enorm wordt opgeblazen.
Dit is het mechanisme van besmetting dat in dit boek uitvoerig is beschreven. 
De voorbeelden in deze paragraaf laat zien dat het niet uitsluitend vanwege de
kredietcrisis of dreigende schuldencrisis is dat het tijd wordt om eens goed na te
denken over manieren waarop het negatieve externe effect van een dergelijke
grote verstrengeling kan worden voorkomen. Anders gezegd, ook in meer alge    -
mene zin is het van belang na te denken
over manieren om de dominostenen in de
wereldeconomie opnieuw te rangschik ken
opdat de kans afneemt dat ze allemaal tege  -
lijk omvallen. Dat zal een volgende recessie
niet verhinderen maar wel minder diep
maken. Hopelijk kan een dergelijke nieuwe
rangschikking van de dominostenen wel
zodanig worden ingericht dat de voordelen
die de globalisering heeft gebracht, er niet
door verdwijnen.

De voorbeelden van de zonnestorm en de bacteriologische pandemie zijn overi-
 gens nadrukkelijk niet bedoeld als daadwerkelijke voorspellingen van een nieuwe
grote besmetting. Zij illustreren slechts het belang van een goed be grip van het
besmettingsmechanisme in dit tijdperk van globalisering. De moderne maat-
schappij is immers veel gevoeliger voor kleine verstoringen dan voorheen. De
problemen met het vliegverkeer vanwege vulkanische aswolken toonden dat
nog eens aan. Besmettingsgevaar heeft niet langer uitsluitend betrekking op de
overdracht van ziekten. 
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4.7 De schuldencrisis en besmettingsgevaar in de Eurozone

Een goede illustratie van de in de vorige paragraaf genoemde conclusie over be-
 smettingsgevaar biedt het vervolg op de kredietcrisis en de ‘grote recessie’: de
schuldencrisis van 2010/2011. Om uiteenlopende redenen is een aantal landen
dat indertijd is geslaagd voor toetreding tot de eurozone, door oplopende be-
grotingstekorten en staatsschuld in de problemen gekomen. De grootste pro-
ble men manifesteerden zich in Grieken land. Daar is de staatsschuld in juni 2011
opgelopen tot 354 miljard euro; dat is zo’n 150% van het BNP. In 2007 was de
Griekse staatsschuld nog ‘slechts’ ruim 95% van het BNP, maar daarna zijn
enorme financieringstekorten ontstaan, met een record van 13,6% BNP in 2008.
Naast fraude bij de staatsboekhouding kwam Griekenland vooral in de problemen
door een gebrek aan budgettaire discipline. Deze problemen werden manifest
tijdens de kredietcrisis. Hoge lonen, een gebrekkige belastinginning en riante
voorzieningen voor ambtenaren en pensioenen zorgden ervoor dat de Griekse
concurrentiepositie verslechterde en de overheid steeds meer op de pof ging
leven. Het gevolg was dat de financiële markten achter dochtig werden en hoge
risicopremies op de Griekse staatsleningen gingen verlangen. Soortgelijke ont-
wikkelingen, zij het iets minder dramatisch en met andere oorzaken dan in
Griekenland, deden zich voor in Ierland en Portugal. 

De schuldencrisis leidde ertoe dat de stabiliteit van de euro in gevaar kwam en
dat de eurolanden, de Europese Centrale Bank (ECB) en het IMF de probleem-
landen met steunmaatregelen uit de brand moesten helpen; dit in weerwil van
de no-bailoutclausule in het Verdrag van Lissabon, die inhoudt dat alle EU-lan-
den bij begrotingsproblemen hun eigen boontjes moeten doppen. Zo besloten
de eurolanden en het IMF in mei 2010 tot een gezamenlijk steunpakket van
110 miljard euro voor de Griekse overheid. Volgens het gebruik van het IMF,
ging die steun gepaard met strenge voor waarden aan de Griekse overheid om de
overheidsfinanciën weer op orde te brengen. In juli 2011 kwam daar nog eens
een pakket bij van ongeveer dezelfde omvang, hoewel over de precieze be dragen
bij het afsluiten van dit boek nog onduidelijkheid bestaat.
Voor de probleemlanden werd een reddingsfonds opgericht van in totaal 750
miljard euro. Onderdeel daarvan is de European Financial Stability Facility (EFSF),
die een garantiebedrag van 440 miljard euro bevat; Nederland staat daarbij garant
voor maximaal 25,1 miljard euro. 

Waarom besloten de eurolanden om Griekenland, en ook Ierland en Portugal,
te steunen en zo te proberen deze landen binnen de eurozone te houden? Een
belangrijke reden daarvoor is dat de schulden van deze landen worden afgewaar-
 deerd wanneer zij uit de eurozone treden. De schulden van de probleemlanden
zijn voor een belangrijk deel in handen van buitenlandse banken en pensioen-
fondsen. Zo was in juni 2011 van de Griekse publieke en private schuld 119
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miljard euro in handen van banken in de eurolanden. Met respectievelijk 53 mil  -
jard euro en 34 miljard euro namen Frankrijk en Duitsland daarvan het leeuwen  -
deel voor hun rekening. In vergelijking daarmee is de Nederlandse betrokken-
heid betrekkelijk gering: 4,5 miljard euro. Daarnaast had de ECB in juni 2011
nog 50 miljard euro aan Griekse staatsleningen in bezit. 
Zouden de Grieken niet meer aan hun schuldverplichtingen kunnen voldoen,
dan is het gevolg een flink vermogensverlies voor de buitenlandse banken en
de ECB. Daarbij gaat het overigens niet alleen om het verlies van de bovenge-
noemde bedragen. Wanneer banken door de afwaardering van de schuld in de
problemen komen, zal dit, van-
wege de onderlinge verweven-
heid, repercussies hebben voor
andere banken en financiële in-
stellingen. Zo dreigt bij het op-
schor ten van de hulp aan de
probleemlanden een ketting-
reactie die het karakter heeft van
besmetting. Daarmee kan de
schuldencrisis opgeblazen wor-
den tot een tweede ronde in de
‘grote besmetting’.  

Dit besmettingsgevaar vormt een belangrijk argument in de brief die minister
van Financiën De Jager op 13 juni 2011 aan de Tweede Kamer zond. Aanleiding
voor de brief vormde het feit dat de eerder toegezegde 110 miljard euro steun
aan Griekenland niet voldoende bleek te zijn als gevolg van tegenvallers in het
traject van bezuinigingen en ombuigingen. Het politieke draagvlak voor die
steun brokkelde af. Men vond dat de belastingbetalers niet voortdurend behoef  -
den op te draaien voor de schulden van spilzuchtige Grieken en voor problemen
die de schuld waren van onverantwoord gedrag van banken. In zijn brief meldde
De Jager dat de Trojka – dat wil zeggen het IMF, de Europese Commissie en de
ECB – met de Griekse regering nieuwe, harde budgettaire maatregelen had be-
sproken opdat Griekenland weer op het oorspronkelijke, ambitieuze tekortreduc  -
 tiepad terecht zou kunnen komen. Het aanvullende pakket bevatte een verdere
verlaging van de loonuitgaven van de publieke sector, een verlaging van het aan tal
ambtenaren met 20% in de periode 2010-2015, en het snijden in operationele
uitgaven, defensie-uitgaven, zorg en sociale zekerheid. Aan de inkomstenkant
waren in het pakket verdere belastingverhogingen voorzien alsmede het afschaf  -
 fen van verschillende belastingvrijstellingen. De belastinginning vormde het
grootste probleem waarom Griekenland het afgesproken niveau van tekortreduc  -
tie niet had gehaald. Daarnaast diende er een ambitieus privatiseringsprogramma
te worden opgezet voor 50 miljard euro aan Griekse staatseigendommen. 
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Minister De Jager noemde bij deze voorstellen drie mogelijke uitkomsten: 
• optie 1: geen verdere leningen aan Griekenland;
• optie 2: een aanvullend programma voor Griekenland, met private sector 

betrokkenheid;
• optie 3: een aanvullend programma voor Griekenland gefinancierd door de 

eurolidstaten en het IMF.

Optie 1 zou leiden tot een wanordelijke default – faillissement – van de Griekse
overheid. De kans is aanzienlijk dat Griekenland zich in dit geval gedwongen
zou voelen de euro te verlaten om met de eigen centrale bank de Griekse ban-
ken toch overeind te kunnen houden. Uiteindelijk is hierbij, aldus De Jager: 

“het risico op besmetting [is] groot, doordat beleggers bij een default van Grieken-
 land het vertrouwen kunnen verliezen in andere (perifere) eurolanden. Ierland en
Portugal zullen daar naar verwachting zeker last van krijgen, maar ook proble men
voor Spanje zijn zeker niet uit te sluiten. Besmetting naar Spanje zou een ernstige
bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit van het eurogebied, inclusief voor
de financiële sector in Nederland. Een dergelijke brede besmetting zal ook via de
reële economie grote financiële consequenties voor Nederland met zich meebren-
 gen. De Nederlandse economie zou mogelijk weer terugschieten in een recessie…
De directe effecten voor Nederland van een ongecontroleerde default en de daarbij
horende brede besmetting bedragen vele tientallen miljarden. Het gaat hierbij met
name om forse afwaarderingen op vermogenstitels in Nederlandse handen. De
indirecte kosten door wegvallen van de economische groei zouden daarbij deze
directe kosten vele malen overtreffen.”

Bij de twee andere opties is het risico van besmetting, aldus De Jager, veel ge-
rin ger. Wel is er bij optie 2, in het geval van een harde herstructurering van de
bestaande schulden door middel van een schuldvermindering, toch nog een
aanzienlijk risico op besmetting naar andere eurolanden.
Deze weergave van de brief van De Jager van 13 juni 2011 laat zien dat besmet-
 ting en besmettingsgevaar een belangrijk onderdeel vormen van de politieke
argumentatie rond de schuldencrisis. Dit macro-economische gedachtegoed
heeft uiteindelijk ook wortel geschoten in de beleidspraktijk. Overigens komt het
in juli 2011 afgesproken pakket nieuwe steunmaatregelen neer op een combi-
natie van de in de brief van De Jager genoemde opties 2 en 3. 

4.8 Naar een geloofwaardige fiscale disciplinering binnen de EU

De euro kent supporters en sceptici. In de schuldencrisis worden vooral de scep-
 tici veel gehoord. Hun belangrijkste argument tegen de euro is dat een muntunie
niet zonder politieke unie kan. Voorstanders van zo’n politieke unie grijpen dit
argu ment aan om te beweren dat de euro alleen kan worden gered door de EU
om te bouwen tot een politieke unie. Deze federalisten denken daarbij vooral
vanuit een politieke ideologie. 
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Een politieke unie is voor de EU echter een brug te ver. De EU vormt juist een
moeizame mengeling van het federalistische en het intergouvermentele gedachte  -
goed. Dit wankele evenwicht tussen federalisme en intergouvermen talisme
maakt besluitvorming in de EU gecompliceerd, maar verschaft haar ook charme
en een eigen gezicht. 

Een muntunie kan zonder politieke unie
Bovendien leert de economische theorie van de beleidscoördinatie dat een munt-
 unie ook bestaansrecht heeft zonder een politieke unie. Met de overgang naar
één munt, de euro, wordt de mogelijkheid voor een land om via depreciatie of
appreciatie van de eigen munt landspecifieke (zogeheten asymmetrische) schok-
 ken op te vangen, over boord gezet. In een muntunie is het monetaire instru-
mentarium vooral bedoeld om inflatie tegen te gaan. Dat is ook de officiële taak
van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarnaast kan worden gepoogd om met
rentebeleid conjuncturele schokken te dempen. In dat geval gaat het om sym-
metrische schokken die alle landen van de muntunie in dezelfde richting treffen.
Volgens de theorie van de beleidscoördinatie kunnen vervolgens landspecifieke
schokken via het begrotingsbeleid en het arbeidsmarktbeleid worden geneutra-
 liseerd. Wanneer dat goed en consequent gebeurt, is helemaal geen politieke
unie nodig. 

Het verwezenlijken van zo’n Europa-brede beleidscoördinatie blijkt in de prak-
tijk een moeilijke zaak. Zo is het lastig te bepalen of men bij recente ontwikke-
lingen te maken heeft met conjuncturele schokken, met landspecifieke schokken
of met structurele veranderingen. Nog problematischer is
dat verschillende EU-landen er, om het zo te zeggen, een
andere moraal met betrekking tot de begrotingsdiscipline
op na houden. 
Dit gebrek aan budgettaire discipline vormt de achter-
grond van de in de vorige paragraaf besproken schulden  -
crisis. Landen met een lossere moraal hebben geprofi-
teerd van de goedkope financiering van begrotingstekorten dankzij de degelijk  -
heid van landen als Duitsland, Oostenrijk en Nederland. De kruik – het verschil
in moraal ten aanzien van de begrotingsdiscipline – gaat net zo lang te water tot
hij barst. Die kruik is nu gebarsten, met de schuldencrisis als gevolg. De crisis
wordt daarbij nog versterkt door het feit dat de Europese banken goede sier en
winsten wisten te maken door goedkoop verstrekt geld te gebruiken voor de
aankoop van staatsleningen van de eurolanden met grote tekorten. Dit heeft de
landen met een goede begrotingsdiscipline voor het blok gezet. Deze landen
zijn nu gedwongen in te stemmen met risicovolle garanties om de euro te red-
den. Het alternatief is een nieuwe crisis en een uiterst kostbare besmetting en
chaos op de financiële markten. Anders gezegd, de landen met een goede be-
grotingsdiscipline zijn de verliezers in het gijzelaarsspel.  
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Wat is de kern van het probleem?
De begrotingsdiscipline van de eurolanden is sterk afgenomen nadat zij in 1999
het examen op basis van de criteria uit het Verdrag van Maastricht haalden en
tot de euro toetraden (Annett, 2006). De reden ligt voor de hand. In de jaren
voorafgaand aan het examen hebben de kandidaat-eurolanden alles op alles
gezet, soms zelfs met veel boekhoudkundige creativiteit, om het examen maar
te halen. In die periode was er een sterke prikkel: het lidmaatschap van de Eco-
nomische en Monetaire Unie (EMU). Die worst is ook veelvuldig gehanteerd als
excuus naar de eigen bevolking om een strikt begrotingsbeleid te rechtvaardigen.
Een dergelijke prikkel ontbrak echter in het Stabiliteit- en Groeipact (SGP), dat
na invoering van de euro de begrotingsdiscipline regelt. De boetes die het SGP
in het vooruitzicht stelde voor overtreders van de criteria, zijn nooit geloof-
waardig geweest, zeker niet toen eerst Frankrijk en later zelfs Duitsland de regels
schonden. Evenmin is nu de no-bailoutclausule uit het Lissabon-verdrag geloof-
 waardig gebleken. 

Gevraagd: een geloofwaardige prikkel voor begrotingsdiscipline
De kredietcrisis en de daaropvolgende eurocrisis tonen aan dat het dringend
noodzakelijk is de begrotingsdiscipline uit de aanloopperiode van de euro terug
te krijgen. Daartoe moet een geloofwaardig mechanisme worden ontwikkeld
dat zorgt voor handhaving van de SGP-regels en voor de juiste begrotingsdisci-

pline van de afzonderlijke eurolanden.
Nu de Griekse, Portugese en Ierse schul-
 dencrisis zo pijnlijk duidelijk hebben ge-
 maakt dat zo’n geloofwaardige stok ach-
 ter de deur ontbreekt, lijkt de tijd rijp dat
de EU op dit punt duidelijke besluiten
gaat nemen. 

Eigenlijk zou ieder land regelmatig een herexamen moeten doen om zijn positie
in het eurogebied veilig te stellen, net zoals piloten van tijd tot tijd in de vlucht-
 simulator moeten bewijzen dat zij nog in staat zijn in noodsituaties adequaat
te handelen. Herexamens die lijken op het examen voor toetreding tot de euro
volgens de regels van het Verdrag van Maastricht hebben echter geen zin, zo leert
ons de geschiedenis van het SGP. De Europese Commissie (European Commis-
sion, 2010) wil weliswaar de economische beleidscoördinatie versterken, maar
een goede prikkel als stok achter de deur leveren deze voornemens niet op. Het
belangrijkste voorstel van de Europese Commissie is om een strakke agenda te
hanteren voor een vroegtijdige beoordeling van de begrotingsplannen van de
verschillende lidstaten. Dit lijkt – net als bij de voorstellen van de Commissie-
Maas (zie par. 3.2) – op een vorm van open coördinatie, waarbij men in een
dialoog met de nationale regeringen probeert het beleid onderling af te stemmen
via ‘blaming’ en ‘shaming’ en het stellen van goede voorbeelden. De Europese
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Commissie noemt verder nog de mogelijkheid om landen die de regels over-
treden via de Europese begroting te straffen, maar dit dreigement lijkt even
krachteloos als eerdere boeteregelingen in het SGP. Een soortgelijk probleem doet
zich voor bij de huidige garantievoorzieningen van 750 miljard euro (of meer)
om de aanval op de zwakke eurolanden af te slaan. Aan Griekenland, Portugal
en Ierland zijn strenge voorwaarden gesteld om de begroting weer op orde te
krijgen, maar onduidelijk is wat de straf, en mogelijkheid tot straffen, is wan-
neer deze landen zich in de loop van de rit niet aan de voorwaarden houden. 

De blauwe en rode obligaties
Meer heil valt te verwachten van het plan van de Brusselse denktank Bruegel
(Depla & Von Weizsacker, 2010) voor de uitgifte van blauwe en rode obligatie-
leningen voor de schuldfinanciering van de eurolanden. Het idee is om de schuld
van de lidstaten tot 60% van het BBP te financieren met blauwe euro-obligaties;
deze worden door de eurolanden gemeenschappelijk uitgegeven op voorstel
van een onafhankelijke stabiliteitsraad. Tekorten boven de 60% BBP moeten de
landen vervolgens zelf financieren met achtergestelde rode obligaties. De rente
die voor de blauwe obligaties betaald moet worden, is waarschijnlijk zeer laag
omdat deze door de markt als weinig risicovol worden gezien. Daaren tegen kan
de rente op rode obligaties flink oplopen als gevolg van een hoge risicopremie.
Deze hoge rente vormt een prikkel voor de zwakke eurolanden met een schuld
boven de 60% BBP om het tekort niet te laten oplopen en de schuld geleidelijk
af te bouwen. Bovendien past het plan, als een mengeling van het federatieve en
intergouvermentele gedachtegoed, uitstekend in de traditie van de EU. De blauwe
euro-obligatie representeert de federatieve ideeën en de aanvullende rode obli-
gaties voor de afzonderlijke eurolanden de notie van een intergouvermentele
gemeenschap.

Het op 5 december de Financial Times gepubliceerde reddingsplan van Juncker
(minister-president van Luxemburg) en Tremonti (minister van Economische
Zaken en Financiën van Italië) om euro-obligaties uit te geven via een Europees
Schuld Agentschap, is verwant aan het plan van Bruegel. Een verschil is dat
Juncker en Tremonti een bovengrens van 50% BBP stellen aan de financiering
met euro-obligatie. Daarnaast geven Juncker en Tremonti geen aparte regels voor
de uitgifte van staatsleningen door de landen zelf – de rode obligaties in het
plan van Bruegel. 

De plannen voor de uitgifte van euro-obligaties kennen echter ook nadelen en
losse einden. Een nadeel is dat er nauwelijks een prikkel is voor landen om hun
schuld beneden de 60% (of 50%) BBP te verlagen. Zo’n verdere verlaging van
de schuld is vooral van belang vanwege de vergrijzing en de houdbaarheid van
de overheidsfinanciën op lange termijn. Vanwege die houdbaarheid op lange
termijn bevat het SGP de aanbeveling om de staatschuld verder af te bouwen met
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een begrotingssaldo ‘close to balance or in surplus’. Met euro-obligaties die een
staatsschuld tot 60% of 50% van het BBP financieren is men geneigd om niet
meer te doen dan strikt noodzakelijk is. Dit nadeel zou verholpen kunnen wor-
den door een tijdpad vast te stellen waarbinnen het percentage euro-obligaties
(van het BBP) geleidelijk moet worden verlaagd. 
Een ander nadeel is dat de sterke landen zich tegen de uitgifte van euro-obligaties
zullen keren omdat de rente op deze obligaties hoger zal zijn dan de rente op
de staatsleningen die zij zelf uitgeven. Juncker en Tremonti proberen dit pro-
bleem te omzeilen door de financiering van de staatsschuld met euro-obligaties
vrijwillig te maken. Dat zou hun plan echter sterk ontkrachten, omdat die vrij-
willigheid waarschijnlijk tot gevolg heeft dat de sterke landen hun hele schuld
met eigen leningen blijven financieren. 

Ontwerp een verplichte uittredingsprocedure
Het belangrijkste losse eind van het voorstel is dat onduidelijk is wat er gebeurt
indien een land met de schuldfinanciering via rode obligaties of aanvullende
eigen staatsleningen in de problemen komt. Zoals gezegd is de no-bailoutclausule
uit het Verdrag van Lissabon volstrekt ongeloofwaardig gebleken. Het enige alter-
 natief is daarom een uittredingsprocedure te ontwerpen waarin duidelijk staat
wanneer een land verplicht is uit de eurozone te treden en hoe het daarna zijn
betalingsverplichtingen moet afhandelen; een soort ‘living will’ voor landen.
De grens – in termen van begrotingstekort, omvang staatsschuld of te betalen
rente op eigen staatsleningen – waarbij uittreding uit de euro verplicht is, moet
daarbij zodanig zijn vastgesteld dat er niet mee kan worden gemarchandeerd.
Essentieel is dat deze stok achter de deur geloofwaardig is. De schuld in euro-
obligaties van het land dat verplicht wordt uit te treden, moet in euro’s worden
terugbetaald, wil het land ooit weer lid kunnen worden van de EMU. Daartoe
is nodig dat de eigen staatsleningen, waarop na uittreding wordt gekort – een
zogenoemde ‘haircut’ –, ten alle tijden achtergestelde leningen zijn, zoals de rode
obligaties in het plan van Bruegel. De uittredingsprocedure is alleen geloofwaar-
 dig wanneer deze niet nadelig is voor de overblijvende eurolanden, en er voor

het uittredende land geen andere
mogelijkheid is om de begroting op
orde te brengen, bijvoorbeeld als
gevolg van een voortdurende poli-
tieke onwil. 

De crux van het plan is dat de ver-
plichte uittredingsprocedure zo
drei gend overkomt dat landen zich
wel tien keer bedenken om het tot
gedwongen uittreding te laten 
komen. Naast de schande voor de
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regering die zo’n uittreding oplevert, is zij op de lange termijn ook zeer kost-
baar. Wanneer voor Griekenland deze verplichting tot uittreden had gedreigd,
zou het politiek gezien veel makkelijker zijn geweest begrotingsdiscipline op te
brengen. Daarom is het zinvol het plan van euro-obligaties te koppelen aan een
verplichte uittreding. De hoge rente die bij dreiging tot uittreding op de rode
obligaties of eigen staatsleningen moet worden betaald, vormt een signaal dat
een grotere begrotingsdiscipline echt nodig is om gedwongen uittreding te
vermijden. Het zijn dan de financiële markten zelf die dit signaal afgeven en
daarmee een bijdrage leveren aan het in stand houden van de euro. Dat zijn dan
de financiële markten die chaos voorkomen in plaats van deze te veroorzaken!
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5 Besluit

In het afgelopen decennium hebben financiële instellingen de consumenten
aan gezet tot hogere bestedingen, via kredieten met een flink deel van het kapi-
taal van die consumenten als onderpand. Zelf hebben de financiële instellingen
daar grote winsten mee geboekt. De securitisatie op de financiële markten heeft
de onderlinge afhanke  lijkheid van de financiële instellingen versterkt. Deze
vorm van besmetting (‘contagion’) heeft de initiële, betrekkelijk geringe nega-
tieve schok op de Amerikaanse huizenmarkt tot enorme proporties opgeblazen.
Daardoor is het financiële kaartenhuis in elkaar gestort, werd de reële sector in
die val meegesleurd en zijn we in de ‘grote recessie’ geraakt. 

Drie grote beleidsopgaven 
Om een dergelijke gebeurtenis in de toekomst te voorkomen is het essentieel vast
te stellen welke (negatieve) externe effecten de besmetting en onderlinge ver-
wevenheid in de financiële sector heeft opgeroepen. Vervolgens dient het macro-
 prudentieel toezicht, dat wil zeggen toezicht op de stabiliteit van het hele finan-
 ciële systeem, ervoor te zorgen dat deze externaliteiten worden geïnternaliseerd.
Dit vormt een eerste beleidsopgave, die vooral op het bordje van de toezicht-
houders ligt. Maar ook de regering heeft bemoeienis met die opgave. Het is
wenselijk het toezicht te ondersteunen met een nieuwe generatie macromodel-
 len, waarin de externe effecten en de asymmetrie bij de doorwerking van schok-
  ken als gevolg van de onderlinge verwevenheid van de financiële wereld zijn
ingebouwd. Om die modellen te
realiseren is nog flink wat onder-
zoek nodig.

De tweede beleidsopgave betreft het
op orde brengen van de over heids-
financiën. Deze opgave gaat gepaard
met een structurele en duurzame
versterking van de econo mie, waar-
 bij de lusten en lasten tussen gene-
raties op evenwichtige wijze worden verdeeld. In dit opzicht is de door het
kabinet-Rutte inmiddels ingezette bezuinigings- en ombuigingsoperatie een
stap in de goede richting. De vraag daarbij is zelfs of die stap niet te groot is en
of de rigoureuze bezuinigingen het conjunctuurherstel niet al te zeer in de weg
zullen zitten. Bovendien bestaat nog steeds het onlustgevoel dat de rekening
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van de crisis die door te risicovol gedrag van de banken is ontstaan, op het bordje
van de belastingbetaler terecht is gekomen. Daarnaast is het de vraag of de be-
zuinigingen die in belangrijke mate zijn ontleend aan de brede heroverwegings-
 operatie, wel de meest doelmatige zijn. 
Om dit alles beter in beeld te brengen is een creatieve verkenning nodig van de
vraag hoe de instituties in ons land die het publiek belang borgen, op meer ef-
ficiënte wijze kunnen worden ingericht. Onderdeel van zo’n verkenning vor men
de regelgeving in de relatie tussen overheid en private sector en de coördinatie
tussen ministeries, en delen daarvan, onderling. Een efficiëntieverhoging die tot
lagere transactiekosten leidt, kan ervoor zorgen dat de versobering van de over-
 heidsvoorzieningen beperkt kan blijven. Ook die vraag vergt nog flink wat on-
derzoek. 

De derde beleidsopgave om een nieuwe grote crisis in de toekomst te helpen
voorkomen, ligt op het bordje van de EU. De schuldencrisis, en het besmettings  -
gevaar dat de financiële verstrengeling van de eurolanden in zich bergt, maakt
duidelijk dat het zaak is nu echt werk te maken van een geloofwaardige prikkel
tot begrotingsdiscipline. Een muntunie kan best bestaan zonder politieke unie,
althans wanneer de aangesloten landen binnen de muntunie zich houden aan de
voorschriften van beleidscoördinatie op het gebied van het budgettair beleid en
het arbeidsmarktbeleid. Voor de muntunie kon het gebrek aan beleidsdiscipline
en een te hoge schuld worden opgevangen met een devaluatie van de eigen
munt. Nu, in de muntunie, dienen de effecten van zo'n devaluatie te lopen via
de overheidsbegroting en de arbeidsmarkt. Dat is ook de manier waarop nu
gepoogd wordt de Griekse schuldencrisis op te lossen. 
Beter is het om het niet zo ver te laten komen. Een procedure is dan op haar
plaats die het voor afzonderlijke eurolanden zo kostbaar maakt om de over-
heids financiën uit de hand te laten lopen, dat zij dat wel uit hun hoofd laten.
Zo’n stok achter de deur is overigens alleen geloofwaardig wanneer er geen
besmet ting naar andere landen dreigt. Het voorstel van blauwe en rode obliga-
ties biedt hiervoor een oplossing: het bezit van blauwe obligaties – door de EU
uit te geven obligaties om een ‘veilig’ deel van de schuld mee te financieren,
tegen een vermoedelijk lage rente – levert voor beleggers weinig risico op, ter-
wijl het risico op de rode obligaties – nationale staatsobligaties voor het restant
van de schuld, met een hoge rente – via een heldere risicopremie is afgeschermd
van de rest van de financiële markten.

Marktfalen als belangrijk mechanisme achter de crisis 
In dit boek beschrijf ik hoe de ‘grote recessie’ een gevolg is van het falen en de
besmetting van de financiële markten. De recessie is volledig ontstaan in de
monetaire sfeer en is vervolgens via de monetaire transmissie doorgesijpeld naar
de reële economie. De oorzaken dienen dan ook vooral in de financiële wereld
te wor den gevonden. 
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Geen oog hebben voor marktfalen is de voornaamste oorzaak van de crisis. Het
toezicht op de financiële markten bestaat vooral uit gedetailleerde regelgeving
op het microniveau van individuele instellingen; de analyse van het systeem-
risico op macroniveau is daarbij veronachtzaamd. In het financiële netwerk heb  -
 ben financiële innovaties tot onder-
linge afhankelijkheden geleid. Ont -
vlech ting van die afhankelijkheden
is daarbij een optie om de externe
effecten beter te doen internaliseren
en de besmetting te vermijden. In
abstracto betekent dit dat de risico’s
van de financiële instel lingen beter
moeten worden beprijsd. Een macro-
economische benadering kan helpen een en ander beter te ana lyseren en te
begrijpen. Daarnaast zal het man daat van de toezichthouders moeten wor den
uitgebreid. In plaats van boomkenners zijn boswachters nodig, die door de
bomen het bos kunnen overzien. Macroprudentieel toezicht op basis van macro-
indicatoren dient het raamwerk te vormen waarbinnen het toezicht op de indi  -
viduele instellingen plaatsvindt. Terugkeer naar het aloude Nederlandse systeem
van directe kredietrestricties, waarmee zowel de conjunctuur als het financiële
systeem werd gestabiliseerd, is niet wenselijk (Den Butter, 1977). Uit de inder  -
tijd verkregen stabiliteit kan ech ter wel lering worden getrokken voor de toe-
komst. Indicatoren over de omvang van de kredietverlening, over de vermogens  -
vorming die tot directe bestedings transmissie leidt, en over de verhouding
tussen interne financiële stromen en financiële stromen naar de reële economie,
kunnen een beeld geven van de stabiliserende dan wel destabiliserende functie
van de monetaire transmissie. 

De optiek van het marktfalen die ik in dit boek beschrijf, biedt ook een weer-
woord aan degenen die iedereen – bankiers, toezichthouders, raden van com-
mis sarissen, aandeelhouders, overheid, monetaire beleidsmakers, consumenten –
een beetje schuldig aan de crisis achten, wat maakt dat uiteindelijk niemand
zich echt schuldig hoeft te voelen. Bankiers en risicomanagers hebben als tove-
naarsleerlingen het financiële kaartenhuis laten ontstaan zonder het echt goed
te begrijpen. Toezichthouders, geholpen door wetenschappers, hadden dat be-
ter moeten doorzien en proberen te voorkomen. Toezichthouders hebben in-
derdaad gewezen op het toegenomen gevaar van de procyclische impulsen van
het financiële systeem, en op het verschil tussen microprudentieel toezicht en
macroprudentieel toezicht (Borio, 2006a, 2006b), maar echt zicht op het
marktfalen en de reparatie daarvan ontbrak. Gezien de manier waarop DNB en
met name het ministerie van Financiën in 2011 over de crisis schreven, laat het
zich wel aanzien dat het belang van internaliseren van externe effecten en het
voorkomen van besmetting nu beter wordt onderkend dan aan het begin van de
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crisis. Het overzicht van Galati & Moessner (2011) laat zien dat de wetenschap,
zowel voor de crisis als erna, wél flink wat aandacht voor het macroprudentieel
toezicht heeft gehad. Kennelijk was de stem van de wetenschap niet overtuigend
genoeg om bij beleid en politiek voldoende alarmbellen te doen rinkelen om
de crisis te voorkomen.

De kredietcrisis en de ‘grote recessie’
hebben ook aanleiding gegeven tot een
bredere reflectie over de manier waarop
in de wereld de economie, en meer in
het algemeen, de maatschappij is inge-
richt (zie bijvoorbeeld Hemerijck e.a.,
2009). Een dergelijke reflectie hoort een
permanent onderdeel uit te maken van
het intellectuele debat. Zij hoeft niet per

se te worden gekoppeld aan de in verhouding tot de echt grote wereldproblemen
(klimaat, voedsel, energie, oorlog) toch nog betrekkelijk geringe ellende van
de kredietcrisis.
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Verantwoording

Als econoom met belangstelling voor macro-economie en monetaire model-
bouw heeft de kredietcrisis mij niet onberoerd gelaten. Niet alleen heeft de
crisis het hele financiële systeem aan het wankelen gebracht, ook de reële eco-
nomie is in een diepe recessie geraakt. Na een periode van conjuncturele rust,
de ‘great moderation’, kwam de ‘grote recessie’. Dankzij adequate beleidsmaat-
regelen, die wel het karakter van noodverbanden hebben, is de economie in 2010
weer enigermate uit het recessiedal opgestaan. De vraag is in hoeverre deze
gunstige ontwikkeling zich voortzet. Inmiddels zijn immers de problemen ver  -
schoven van een bankencrisis naar een landencrisis. Het zijn niet langer de ban-
 ken die steun van de individuele overheden behoeven, maar eurolanden (Grieken -
land, Portugal, Ierland en wellicht nog meer) die gezamenlijke steun van andere
eurolanden nodig hebben. Het besmettingsgevaar in de financiële wereld is naar
een ander niveau verschoven maar daarmee niet verdwenen. De kans op een
volgende ‘grote besmetting’ hangt nog als een donkere wolk boven de economie.

In dit huidige tijdperk van makkelijke communicatie is heel wat over oorzaak
en gevolgen van, en oplossingen voor de crisis gezegd en geschreven. Daarbij
waaieren de meningen alle kanten op. De wetenschappers uit andere disciplines
leggen de schuld van wat er fout is gegaan maar al te graag bij de economen.
Economie heeft in hun ogen als wetenschap ernstig gefaald, nu de economen
er niet in zijn geslaagd dit drama te verhinderen, of op zijn minst te voorzien.
Al gauw volgen dan beschouwingen over hoe het wereldsysteem of de maat-
schappij helemaal anders moet worden ingericht. Maar ook de economen zijn
met verve het debat aangegaan, hetgeen geresulteerd heeft in een kakofonie
van meningen. 

De kern van mijn bijdrage aan het debat is dat economen, en met name degenen
die verantwoordelijk zijn voor het bancaire beleid en het toezicht daarop, een
aantal aspecten over het hoofd hebben gezien, en daarop door de wetenschap-
pers – als stuurlui aan de wal – niet voldoende zijn gewezen. Het is nu vooral
van belang daaruit lering te trekken. Met de economische wetenschap, of met
de inrichting van de maatschappij, is immers niets principieels mis. Wel is re-
flectie gewenst op de manier waarop individuele belangen en collectieve be-
langen op elkaar worden afgestemd. Dat is de kern van het betoog in dit boek,
dat, met een aantal toevoegingen, een bundeling en actualisering vormt van de
navolgende artikelen: 
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STICHTING MAATSCHAPPIJ EN

ONDERNEMING IS EEN KENNISCENTRUM

VAN HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN

Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) is een kenniscentrum van en voor het
bedrijfsleven dat op 1 oktober 1968 is opgericht.
SMO speelt een actieve rol in de dialogen tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving
en beschikt over een uitgebreid netwerk waarop zowel private als publieke partijen regel-
 matig een beroep doen. SMO heeft in de veertig jaar van haar bestaan een bijzondere
naam verworven als uitgever van scherpe analyses en organisator van debatten en con-
gressen.
De stichting beschikt over een uitgebreid netwerk van deskundigen in het bedrijfsleven,
bij de overheid en in de wetenschap. De informatievoorziening vindt deels plaats door
middel van de SMO-publicatiereeks die voor duizenden mensen een belangrijke kennis-
 bron vormt.
SMO heeft in 2008 gekozen om het thema Globalisering de komende jaren centraal te
stellen in haar publicaties. Actuele informatie over SMO-actitviteiten en de deelname-
mogelijkheden is beschikbaar op www.smo.nl.

CURATORIUM EN DIRECTIE
Het curatorium van de Stichting Maatschappij en Onderneming, dat toezicht houdt op
het wetenschappelijk gehalte van de publicaties, bestaat uit:
prof.dr. H.B. Entzinger, drs. J.L.M. de Jong, prof.dr. C.W.A.M. van Paridon, prof.mr. C.E.
du Perron, prof.dr.ir. D.N. Reinhoudt, prof.dr. J.B. Rijsman, prof.dr. J. Strikwerda en 
dr. K. Wiedhaup.
De eindverantwoordelijkheid voor de publicaties berust bij de directeur van het bureau:
dr.ir. J.G. Smit.
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SMO-PUBLICATIES 2006

DE VERGRIJZING LEEFT
Samenstellers: D. van den Brink en Frank Heemskerk

De sterke groei van het aantal ouderen dwingt tot aanpas singen.
Er komt zoveel vraag naar producten en diensten voor senioren
dat de verzorgingsstaat zal veranderen. Om hiervan een zo com-
 pleet mogelijk beeld te krijgen, geeft een groot aantal van de
meest gerenommeerde deskundigen van ons land in dit boek
inzicht in de kansen en de bedreigingen hiervan. De conclusie
is eenduidig: door snel te anti ciperen op deze in veel opzichten
zekere ontwikkeling maken we van de vergrijzing het startpunt

van een golf van vernieuwing in de samen leving.
2006 bestelnummer 0335, prijs € 21,50

DE TOEKOMST VAN DE GROTE STAD
J. Duijvestijn, S. Hogewind, S. Olthof, T. Oudejans, K. Tegel

In deze publicatie staat de toekomst van de grote stad centraal.
Daarbij is gekozen voor drie onderwerpen: de toekomst van de
stedelijke economie, de toekomst van de stedelijke retail en de
stad als toekomstig woonmilieu. In dit boek worden de  belang -
 rijkste ontwikkelingen en issues op deze gebieden beschreven.
Daarnaast treft u een verslag aan van een drietal  stakeholders -
sessies waarin deze ontwikkelingen en issues zijn besproken met
onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers en opinion leaders.

Ten slotte is per onderwerp een aantal aanbevelingen geformuleerd. De stakeholders-
sessies ademen een sfeer van optimisme en vertrouwen. De economische betekenis van
de stad als katalysator van economische vernieuwing wordt groter. De stad als plaats om
te wonen neemt in populariteit toe, niet in de laatste plaats omdat de moderne woon-
consument vooral op zoek is naar een woonmilieu dat aansluit bij de eigen lifestyle en
identiteit. En op retailgebied is er sprake van een sterk toegenomen dynamiek, hetgeen
kan zorgen voor een nieuwe impuls voor de stad als winkelgebied. 
De aanbevelingen in dit boek variëren van het uitbreiden van de microfinanciering aan
startende creatieve bedrijven op basis van vertrouwen en met verantwoording achteraf
tot het gezamenlijk herstructureren of saneren van onaantrekkelijke winkellocaties in
of rondom de stad. Ze roepen op om de kosten en baten van stedelijke  projecten vaker
te verevenen tussen private en publieke partijen, om publiek-private  samenwerking in
de stad een impuls te geven. Ze suggereren om afstand te nemen van het probleemge-
richte denken bij de herstructurering van probleemwijken en in plaats hiervan de kan-
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sen en mogelijkheden van bewoners centraal te stellen. De aanbevelin gen hebben met
elkaar gemeen dat zij uitgaan van de kracht en vitaliteit van alle actoren die elke dag in
onze steden bezig zijn om hun stad van morgen vorm te geven. 
2006 bestelnummer 0336 prijs € 17,50

ALCOHOLISME EN HET GENETISCH VENSTER
Dr. N.C.G.M. Donders, Dr. S. Snelders, Prof.dr. T. Pieters, Drs. N. van

Geelen, Prof.dr F.J. Meijman, Dr. J.C. van der Stel 

De laatste jaren komt er steeds meer kennis beschikbaar over
genetische aanleg voor alcoholisme. De toegenomen aandacht
voor de genetische oorzaken van verslaving beïnvloedt de  wijze
waarop vanuit de overheid, de hulpverlening én de  publieke
opinie tegen verslaving wordt aangekeken. Tegen deze achter-
grond heeft de afdeling Metamedica van het VU medisch centrum
in samenwerking met de Stichting Maatschappij en Onder neming

(SMO) op initiatief van de Stichting Volksbond Rotterdam (SVR) een inventarisatie ge-
maakt van de actuele en historische kennis op het gebied van de genetische  aspecten
van  alcohol verslaving. Vervol gens is onderzocht wat de implicaties daar van kunnen zijn
voor de preventie, hulpverlening en voorlichting. Belang rijke vragen  komen aan de orde.
Heeft een alcoholist een sociaal of een medisch probleem? De wijze waarop deze vraag
wordt beantwoord, is van grote invloed op de beeld vorming ten opzichte van alcohol-
verslaafden. Is het eigen schuld of dikke bult? Of is een  alcoholist een pech vogel met
een genetisch foutje? Het resultaat is een caleidoscopische verkenning van de ontwik-
kelingen op het terrein van de genetica in relatie tot alcoholverslaving.
2006 bestelnummer 0337 prijs € 17,50

ONDERNEMEN IN 2015
Prof.dr. Wim de Ridder, m.m.v. Pauline van den Broek,  Jeroen Duijvestijn

en Marijke Verboom

Weinig ondernemingen zullen aan drastische veranderingen
ontkomen. In de komende tien jaar zullen er in de traditionele
markten steeds minder bedrijven zijn. Groei is er vooral in de
belevingsmarkt, waar veel nieuwe producten hun intrede doen.
Dit boek roept ondernemers op om potentiële markten te ver-
kennen. Tien jaar vooruit kijken is uitdagend en spannend. Tien
jaar is ook de termijn waarop een bedrijf op  soepele wijze zijn

kernactivi teiten kan aanpassen.
2006 bestelnummer 0338 prijs € 17,50
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EEN PROEFDIERVRIJE WERELD?
Dr. M.C. Breems, Drs. N. van Geelen

Een groot deel van de Nederlandse bevolking is tegen dier  proe-
ven. Toch gebruiken wij iedere dag producten en medicijnen die
op dieren zijn getest. Er ligt hier dan ook een groot  dilemma.
Er is behoefte aan meer openheid over dit gevoelige maatschap-
 pelijke thema. Maatschap pelijk verantwoord ondernemen (MVO)
biedt organisaties die be trok ken zijn bij het  gebruik van proef-
dieren hiervoor een beproefd kader. Binnen dit MVO-kader streeft
een organisatie naar trans parantie via een open proces van ver-

antwoording en controle. Dat kan slechts worden be reikt in dialoog met de stakeholders.
Dierproeven maken nog te weinig deel uit van MVO. Dat is een gemiste kans. Tegen deze
achtergrond heeft de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO), in opdracht van
de vereniging Proefdiervrij, een verkenning uitgevoerd naar de mogelijk heden om dier-
 proeven meer in te bedden in het MVO-beleid van ondernemingen. 
2006 bestelnummer 0339 prijs € 17,50

OMGAAN MET DOORBRAAKINNOVATIES
Prof.dr. Wim J. de Ridder

Open innovatie doet zijn intrede en daarmee veranderen de
structuren en de systemen van bedrijven en overheden fundamen-
 teel. Dit boek geeft inzicht in de wereld van door braak innova ties
en schetst een beeld van enkele in grijpende maatschappelijke
veranderingen. Klanten, concurrenten, wetenschap pers en poli-
tici gaan zich de komende tijd veel  inten siever met innovatie
bemoeien. Een nieuwe demo cratiseringsgolf ligt in het verschiet
maar deze is wel van een geheel andere orde dan die van de

tweede helft van de vorige eeuw.
2006 bestelnummer 0340 prijs € 17,50
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SMO-PUBLICATIES 2007

CREATIEVE PLANVORMING IN STAD EN LAND
Nicolas van Geelen en Tom Golder

Er voltrekt zich een ware metamorfose in de planvorming in
ons land. Niet langer is de startfase van het planvormings   proces
exclusief het domein van experts, beleidsmakers en projectont-
wikkelaars. Mensen uit alle lagen van de bevolking en afkomstig
uit de meest uiteen lopende sectoren eisen steeds vaker dat ze
zelf invloed krijgen op de voor hen bedoelde voorzienin gen en
diensten, direct of middels het scheppen van de juiste kaders.
SMO heeft deze ontwikkeling vroegtijdig  gesignaleerd en een

aantal van onze project activiteiten op dit gebied vanuit deze zienswijze vormgegeven.
Dit boek geeft een beschrijving van enkele relevante SMO-projecten, waarbij plannen
maken vanuit de collectieve intelligentie van direct  betrokkenen centraal staat. 
2007 bestelnummer 0341 prijs € 17,50

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN AGROFOOD IN
NEDERLAND
Hendrik Snijders, Dany Jacobs en Hein Vrolijk

De economische kracht van sectoren en zelfs van landen kan
adequaat in beeld worden gebracht met de methodiek van de
Amerikaanse managementgoeroe Michael E. Porter. Dit boek
bewijst weer eens dat zijn benadering van sector analyse tot op-
vallende inzichten leidt. De agrofoodsector blijkt – langs deze
meetlat gelegd – een vitale en op de wereldmarkt goed concur-
rerende bedrijfstak te zijn. Maar ook de zwakten ervan zijn aan-

zienlijk nu de wereld economie een groeisprong maakt en nieuwe landen zich interna-
tionaal positioneren. Daarmee is dit boek een vroegtijdige signalering van kansen en
bedreigingen van één van de belangrijkste peilers van onze economie.  Tegelijkertijd is
het een genot om van systematiek van Porter kennis te nemen.
2007 bestelnummer 0342 prijs € 17,50
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INSPELEN OP GLOBALISERING
Prof.dr. Henk W. Volberda, Prof.dr.ing. Frans A.j. Van Den Bosch, Dr. Justin

J.p. Jansen, Drs. Ania Szczygielska, Drs. Marja W. Roza

De internationalisering van het bedrijfsleven bevindt zich in een
stroomversnelling. Steeds meer bedrijven besteden  activiteiten
uit aan landen als China en India die een snelle economische
ontwikkeling doormaken. Verrassend is dat vaak innovatie-activi -
teiten worden uitbesteed. Veel bedrijven beschouwen uitbeste ding
van onderzoek en ontwikkeling als een middel bij uitstek om
internationaal actief te kunnen zijn. 

Globalisering grijpt ook diep in op de organisatie van het Nederlandse bedrijfsleven.
Flexibel organiseren, dynamisch managen en slim werken zijn de nieuwe kernbegrippen.
Deze innovaties maken mogelijk om bij de kennisallianties aan te sluiten die op de
wereldmarkt een sleutelrol innemen. 
Ondersteund door grootschalig onderzoek geeft dit boek op overtuigende wijze aan
hoezeer commerciële en sociale vernieuwing met elkaar zijn verbonden.
2007 bestelnummer 0343 prijs € 17,50

INNOVATIE IN MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID
T.J. Golder, B.K.G.H. Hoefnagels, W.J. de Ridder, K. Zeeman

De files nemen fors toe, maar de oplossing van het mobiliteits-
vraagstuk komt dichterbij. Een groot aantal effectieve beheers-
maatregelen dient zich inmiddels aan. Het betreft stuk voor stuk
maatregelen die pas echt effect hebben als zij in onder linge 
samenhang worden doorgevoerd. Dit vereist een veelomvattende
aanpak. In dit boek wordt aangegeven hoe het  rijplezier van de
automobilist en van de gebruiker van het openbaar vervoer kan
worden verbeterd, juist door de diverse vormen van vervoer als

een geheel te benaderen. 
Voorgesteld wordt om de betekenis van deze instrumenten te analyseren in het kader van
de toekomst van het traject Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad. Hier ligt immers
de politieke opgave om na te gaan of en onder welke condities Lelystad  Airport kan
uitgroeien tot de toeristische terminal van Schiphol. Een snelle verbinding tussen beide
luchthavens is daarvoor noodzakelijk. 
Mobiliteit als thema van publiek-private samenwerking is niet eerder zo concreet  be -
sproken. Het boek is daarmee een startdocument voor een ieder die zich opmaakt om
aan de file bestrijding bij te dragen. 
2007 bestelnummer 0344 prijs € 17,50
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SMO-PUBLICATIES 2008

ZORGAANBOD AAN ZET
Philip Bokeloh

In dit boek komen een aantal zaken aan de orde over het  onder -
 nemen in de gezondheidszorg. Nieuwe trends in de  gezond heids -
 zorg zorgen ervoor dat er meer effiënt gewerkt kan worden.
Het bedrijfsleven speelt in op de vraag naar  kostenbesparende
middelen door het ontwikkelen van innovatieve apparatuur. De
consument kan thuis cholesterol en bloedsuiker testen met be-
hulp van apparaatjes die bij de apotheek of thuiszorgwinkel
kunnen worden aangeschaft. Door de toenemende vraag naar

gezondheidszorg en de steeds hoger oplopende kosten is ligt er een kans voor het be-
drijfsleven om goedkoper en snellere zorg te verlenen in specialistische klinieken in
binnen en buitenland.
2008-1 bestelnummer 0345 prijs € 17,50

IN VOOR- EN TEGENSPOED...
Prof dr. H.A.M. Klemann, Prof.dr. C.W.A.M. van Paridon

Nederland en Duitsland hebben van oudsher intensieve  betrek -
kingen. Dat geldt zeker vanaf ongeveer het midden van de negen-
 tiende eeuw, toen in Duitsland de industrialisatie van de grond
begon te komen. Het is opvallend dat deze – ook in internatio-
naal perspectief – uitzonderlijk nauwe banden alle politieke en
economische rampen van de late negentiende en de eerste helft
van de twintigste eeuw overleefden. 
Prof.dr. Hein A.M. Klemann laat in deze publicatie zien dat de

economische betrekkingen tussen Nederland en Duitsland ook consequenties hebben
voor de politieke verhoudingen tussen beide landen. In het tweede deel van deze uitgave
neemt prof.dr. Kees van Paridon de economische betrekkingen na de Tweede Wereld-
oorlog onder de loep. Gegeven de duidelijk complementaire economische structuur en
de wederzijdse afhankelijkheid tussen Nederland en Duitsland, is het denkbaar om een
nóg nauwere samenwerking na te streven. Beide landen worden immers geconfron teerd
met gemeenschappelijke uitdagingen.
2008-2 bestelnummer 0346 prijs € 17,50
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DE KREDIETCRISIS
Drs. J.C.Kragt

‘Complexe financiële producten zijn de hoofdschuldigen van
de kredietcrisis.’ ‘Er moeten structureel grotere buffers  komen in
het bankwezen.’ ‘De centrale banken moeten  strenger toezicht
houden op de kapitaalmarkt.’ 
Er zijn veel meningen over de kredietcrisis, en de bijbehorende
oplossingen zijn divers, maar wat is er werkelijk aan de hand?
In dit boek worden het ontstaan van de kredietcrisis en de finan  -
ciële producten die hierin een rol spelen op een toeganke lijke

wijze verklaard. Iedereen die de complexe ontwikkelingen in de financiële markten wil
begrijpen, vindt in dit boek een helder overzicht.
Ook voor ingewijden biedt het boek, met een nawoord van drs. Han de Jong (econoom
en columnist), verrassende nieuwe inzichten.
2008-3 bestelnummer 0347 prijs € 17,50

TRANSACTIEMANAGEMENT
Prof. dr. Frank A.G. den Butter

Door de toegenomen concurrentie in de wereldeconomie moe ten
landen zich steeds verder specialiseren in activiteiten waarmee
zij een comparatief voordeel kunnen behalen. Dit heeft tot ge-
volg dat productieketens in steeds meer stukken worden opge-
knipt en de diverse schakels van het productieproces worden
uitgevoerd door gespecialiseerde partijen op locaties waar de
kosten het laagst zijn. Door deze fragmentatie van de productie
neemt het belang van transactiemanagement toe. Een goede

coördinatie van transacties bespaart immers tijd en geld. Dit transactiemanage ment ken-
 merkt de positie van Nederland als handelsland al sinds de Gouden Eeuw. In dit boek
wordt helder uiteengezet waarom Nederland in de huidige tijd van globalisering juist
deze sleutelcompetentie moet koesteren en zou moeten versterken. 
2008 bestelnummer 0348 prijs € 17,50
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SMO-PUBLICATIES 2009

INSPIREREND LEIDERSCHAP
Twan van de Kerkhof e.a.

Inspirerend leiderschap is een vaak gebruikt, maar weinig be-
grepen concept. Om er handen en voeten aan te geven zijn zes
leden van de Foundation for European Leadership in de litera-
tuur gedoken, hebben lange gesprekken met elkaar gevoerd en
zijn op zoek gegaan naar leiders die als inspirerend gelden. Ze
hebben gekozen voor leiders die niet meer in de dagelijkse spot  -
lights staan in de hoop en verwachting dat zij zich vrij voelden
om te praten over wat hen inspireert en hoe zij inspireren. Dat

heeft geresulteerd in diepgaande verkenningen van het onderwerp met: Jan Baan, die
samen met zijn broer het softwarebedrijf Baan tot een wereldleider op zijn gebied
maakte; Antony Burgmans, commissaris en voormalig bestuursvoorzitter van Unilever;
Arthur Docters van Leeuwen, aachtereenvolgens hoofd van het Openbaar Ministerie,
de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Autoriteit Financiële Markten; Marike van Lier
Lels, commissaris en voorheen COO van Schiphol en hoogste vrouw bij Van Gend &
Loos; Anthony Ruys, commissaris en voormalig bestuursvoorzitter van Heineken.
De teksten in dit boek zijn van Paul Engelsman, Lex Halsema, Gytha Heins, Twan van
de Kerkhof, Erik van Praag en Alexander Zeverijn. Zij zijn oorspronkelijk gepubliceerd
in januari 2009 door de Foundation for European Leadership (www.f4el.org).
2009-1 bestelnummer 0349 prijs € 17,50

HET NIEUWE ONDERNEMEN
Prof. dr. E. Roos Lindgreen RE, prof. dr. J. Strikwerda CMC, 

drs. N. Wielaard RA

Van de wereldwijde financiële crisis tot de opkomst van de 
interneteconomie, van maatschappelijk verantwoord ondernemen
tot duurzaam consumeren - één thema loopt als een rode draad
door alle veranderingen in de mondiale economie heen: ver-
trouwen. Vertrouwen is de verwachting die de partijen in een
gemeenschap hebben ten aanzien van elkaars gedrag: in hoeverre
is dat voorspelbaar, eerlijk, coöperatief en gebaseerd op gemeen  -

schappelijke normen en waarden? In hoeverre kun je op de ander rekenen, handelt de
ander niet alleen in zijn eigen belang, maakt de ander geen misbruik van jouw kwets-
baarheid?
Het is duidelijk dat vertrouwen voor de ondernemer van de toekomst van doorslagge-
vend belang zal zijn. Ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van Stichting Maat-
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schappij en Onderneming (SMO) voerde KPMG een verkennend onderzoek uit naar het
belang van ver trouwen voor de onderneming van de toekomst. Aan veertig ambitieuze
ondernemers werden vijf stellingen over het onderwerp voor ge legd. Het resultaat hier van
vindt u in deze publicatie. Vervolgens gaan de auteurs in op de relatie tussen het nieuwe
ondernemen en het begrip vertrouwen en bepleiten zij de noodzaak voor een herijking
van de heersende denkbeelden over de verhouding samenleving – onderneming.
Tot slot plaatst Hans Strikwerda, curator bij SMO, in een uitgebreid nawoord dit onder-
zoek in een breder maatschappelijk perspectief.
2009-2 bestelnummer 0350 prijs € 17,50

MAKING BANKS ACCOUNTABLE
Dr. Maartje van Putten 

Banken hebben als hoeders van spaargelden van burgers, van
deposito’s van grote bedrijven en van de creditgelden van het
midden- en kleinbedrijf een belangrijke nutsfunctie. Financiële
stabiliteit is immers een publiek goed. 
De financiële crisis maakt inzichtelijk dat banken door de enorme
groei van grensoverschrijdende financieringen in zekere mate
oncontroleerbaar zijn geworden. Het was de Wereldbank die al
in 1993 een onafhankelijk orgaan oprichtte dat streng toezicht

houdt op de wereld wijde activiteiten van de bank. De tijd lijkt nu rijp voor een verge-
lijkbaar onafhankelijk accountability mechanisme dat toezicht houdt op internationaal
opererende commerciële banken. In dit boek wordt onderzocht waar aangrijpingspun  ten
liggen voor de private bankensector om beter en duurzamer uit de crisis te her rijzen en
weer een betrouwbare pijler te worden voor toekomstige economische ontwikkelingen.
2009-3/4 bestelnummer 0351 prijs € 17,50

ZIEKENHUISFUSIES EN CONCURRENTIE IN
HET NEDERLANDSE ZORGSTELSEL
Marco Varkevisser en Erik Schut 

Concurrentie tussen ziekenhuizen vormt een belangrijke pijler
van het nieuwe Nederlandse zorgstelsel. Effectieve concurrentie
vereist onder andere dat patiënten en inkopende zorgverzekeraars
voldoende keuze mogelijkheden hebben. Tegelijkertijd lokt de
toename van de onderlinge concurrentie ziekenhuisfusies uit.
Naast nadelen (minder concurrentie) kunnen ziekenhuisfusies
natuurlijk ook voordelen hebben. In theorie kan schaalvergroting

zowel tot lagere kosten als een betere kwaliteit leiden. Harde feiten hierover ontbreken
echter. Nut en noodzaak van ziekenhuisfusies staan daarom volop in de belangstelling. 
Dit boek beschrijft de fusies van ziekenhuizen vanuit het perspectief van de herziening
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van het zorgstelsel. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de evolutie van het Nederlandse
zorgstelsel, de mogelijke effecten van schaalvergroting en het belang van adequate fusie  -
toetsing voor effectieve concurrentie tussen ziekenhuizen en voor verticale fusies van
ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Het boek sluit af met het verslag van een bijeenkomst
– georganiseerd door de Erasmus Alumni Vereniging (EAV) in samenwerking met de
alumnivereniging van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) –
waarin belangrijke stakeholders (IGZ, NMa, NZa, ziekenhuizen, zorgverzekeraars) en de
wetenschap met elkaar in discussie gingen over de voor- en nadelen van ziekenhuisfusies.
2009-5/6 bestelnummer 0352 prijs € 17,50
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SMO-PUBLICATIES 2010

KETENS VAN DUURZAAMHEID
Freek van Eijk, Nancy Kamp-Roelands, Roel Smit en Dick de Waard

AkzoNobel, Coca-Cola, McDonald’s, SITA en Tata Steel. Vijf toon-
 aangevende internationaal opererende ondernemingen, vijf kop-
 lopers in hun branche op het gebied van duurzaam ondernemen,
vertellen in deze publicatie van de Stichting Maatschap pij en
Onderneming (SMO) hun verhaal.
Deze publicatie gaat over samenwerken in de ketens. Ketens die
lopen van de winning van grondstoffen, via de produc tie tot en
met afvalverwerking.

Het is een verhaal van ondernemingen met grote ambities op het gebied van duurzaam-
 heid, die wat dit betreft leiderschap willen tonen en die daarmee op langere termijn ook
hun concurrentiepositie willen versterken.
In deze publicatie ligt het accent sterk op samenwerking tussen ondernemingen in hun
keten van toeleveranciers en afnemers. Wat kan verbeterd worden om resultaten te boeken
op het gebied van duurzaamheid?
Het feit dat duurzaam ondernemen, zuinig omgaan met grondstoffen en energie, steeds
meer het gevolg is van een interne drive zou ook de relatie tussen bedrijfsleven en over-
 heid fundamenteel moeten veranderen.
Bovendien zullen de echte successen op het gebied van duurzaamheid uiteindelijk niet
het gevolg zijn van overheidsingrijpen, maar van een diep gewortelde wens van de samen-
 leving en dus van de markt.
2010-1 bestelnummer 0353 prijs € 17,50

NEDERLAND: MEDIAKNOOPPUNTVAN EUROPA
ir. ing. Reg Brennenraedts, drs. Sven Maltha en ir. Stein Smeets

In deze publicatie staat het concept ContentHub centraal. Analoog
aan de Rotterdamse haven (good movers) en Schiphol (people
movers) wil de Noordvleugel van de Randstad zich ontwikkelen
tot een hub voor audiovisuele content (content movers). De 
Nederlandse (multi)media-industrie wil zich internationaal
profileren als de plaats waarlangs internationale partijen hun
diensten Europa binnen loodsen. Een digitale poort naar Europa.
Uit een eerder uitgevoerde handelsmissie kwamen sterke signa-

len naar voren dat de Noordvleugel hiervoor een goede uitgangspositie heeft. De ge-
dachte is dat een Nederlandse ContentHub een belangrijke impuls zou betekenen voor
de multimedia-industrie in Nederland.
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Deze publicatie beschrijft het onderzoek naar de haalbaarheid van het concept in een
internationaal perspectief. Daarnaast wordt de wijze waarop de ContentHub het beste
kan worden neergezet (soorten diensten, profilering, et cetera) in dit onderzoek nader
uitgewerkt. 
Uit het onderzoek blijkt dat er kansen voor Nederland zijn om een dergelijke hub te
faciliteren. Maar het initiatief zal zich dan moeten concentreren op zaken die de grote
internationale spelers laten liggen (zoals het bedienen van het Europese achterland),
en/of met deze spelers samen gaan werken (bijvoorbeeld door als schakel voor Londen
met het continent te gaan fungeren).
Een belangrijke randvoorwaarde is dat de Nederlandse spelers in deze bedrijfstak zich
verder specialiseren en meer gaan samenwerken.
2010-2 bestelnummer 0354 prijs € 17,50

NANOTECHNOLOGIE, GEEN KLEINIGHEID
Prof.dr. David Reinhoudt, prof.dr.ing. Dave Blank, prof.dr. Bert Koopmans,

prof.dr.ir. Harro van Lente, prof.dr. Arie Rip, prof.dr. George Robillard

en dr. Adriënne Sips

Nanotechnologie: kleine deeltjes met een grote potentie. Voor
veel bedrijven is deze technologie van belang voor de ontwik ke-
 ling van hoogwaardige en duurzame producten. Dat geldt niet
alleen voor bedrijven in de (hightech) elektronicabranche, waar
de nano technologie een steeds verder gaande miniaturisering
mogelijk maakt. Het geldt bijvoorbeeld ook voor de voedings-

middelenindu strie, de waterzuivering en de medische technologie. Op deze gebie den
kan de nanotechnologie tot belangrijke ontwikkelingen leiden voor onder andere de
voedselveiligheid, de productie van drinkwater of nieuwe manieren voor de toediening
van geneesmiddelen.
Toch gaat het bij de toepassing van nanotechnologie in producten en diensten niet alleen
om de techniek. Een verantwoorde implementatie en de maatschappelijke inbedding van
de technologie vragen ook onze aandacht. Nanotechnologie maakt het bijvoorbeeld niet
alleen mogelijk meer gegevens over ons gedrag te verzamelen, maar ook deze gegevens
snel met elkaar in verband te brengen en te circuleren. Wat betekent dat voor onze privacy?
De nanotechnologie heeft zich de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld. Daardoor
komen steeds meer producten op de markt met ‘nano inside’, en met de bijbehorende
onzekerheden en maatschap pelijke gevolgen. Dat was voor SMO aanleiding om deze 
publicatie uit te brengen. De artikelen zijn geschreven door vooraanstaande onderzoekers
van verschillende Nederlandse universitaire en industriële onderzoeksinstituten.
2010-3/4 bestelnummer 0355 prijs € 17,50
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