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Over de kredietcrisis en alle ellende die deze heeft veroorzaakt, is al
veel gezegd en geschreven. Daarbij lopen de meningen over de oor-
 zaak van de crisis nogal uiteen. De schuld zou liggen bij de bankiers
en de toezichthouders, de raden van commissarissen en de aan-
deelhouders, de overheid en de monetaire beleidsmakers en bij de
consumenten. 
Dit boek beziet de oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis en de
daaropvolgende ‘grote recessie’ en schuldencrisis vanuit een
macro-economisch perspectief. Dit perspectief biedt een goede
aanscherping en inperking van de vele meningen over het hoe en
waarom van de crisis, en over hoe het in de toekomst anders moet.
Een aantal misverstanden over de crisis wordt daarbij ontzenuwd.
Zo zijn het niet de bonussen maar de winsten die inperking behoe-
ven. En het toezicht moet zich richten op het hele financiële systeem
en niet alleen op de individuele banken. 
Het fenomeen van besmetting vormt in dit boek een belangrijke
achtergrond van zowel de kredietcrisis als de schuldencrisis. Deze
‘grote besmetting’ mag de burger en belastingbetaler niet nog meer
welvaart en geld kosten. De grote opgave is dan ook om de kwalijke
gevolgen van besmetting te beperken. Gezien de ontwikkelingen
in de huidige schuldencrisis, waarbij het besmettingsgevaar is ver-
schoven – van banken naar landen – maar zeker niet is verdwenen,
is dit onderwerp zeer actueel. Dat was aanleiding voor SMO om deze
uitgave in haar serie op te nemen.
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