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Krediet en economische groei

Inleiding
Het is al weer zes jaar geleden dat het 
faillissement van Lehmann Brothers 
de start aankondigde van een wereld-
wijde financiële crisis. Het vervolg was 
een economische neergang die in 
omvang alleen vergelijkbaar is met de 
Grote Depressie van de dertiger jaren 
van de vorige eeuw. Hoewel de acute 
fase van de crisis voorbij is, verloopt 
het herstel van economische groei in 
veel landen traag en aarzelend. Velen 
zoeken de verklaring voor het uitblij-
ven van een krachtiger aantrekken 
van de economie in het niet goed 
functioneren van de kredietmarkt. 
Immers, de voldoende beschikbaar-
heid van financieringsmogelijkheden 
voor consumptie en investeringen is 
een noodzakelijke voorwaarde voor 
economische groei. Eind 2013 schreef 
het IMF bijvoorbeeld: “Policymakers in 
economies hit hard by the global financial 
crisis have been concerned about weak 
growth in credit, considered a main fac-
tor in the slow economic recovery.”1 Het 
IMF wijst daarbij op het feit dat de 
gemiddelde jaarlijkse kredietgroei in 
de groep geïndustrialiseerde landen in 
de periode 2000-2008 rond de 6-7 
procent lag en na 2008 daalde tot 
gemiddeld nul procent, ondanks het 
feit dat er wereldwijd al jaren een 
ongekend ruim monetair beleid wordt 

gevoerd en ondanks een breed scala 
aan aanvullende beleidsmaatregelen in 
allerlei landen om de kredietmarkt 
nieuw leven in te blazen. 

Met de constatering dat de krediet-
groei al jarenlang zwak is, is overigens 
nog niet direct duidelijk gemaakt waar 
precies de knelpunten in de krediet-
verlening zitten, of het vooral te 
maken heeft met ontbrekende vraag 
naar krediet door de particuliere sec-
tor, tekortschietend aanbod door de 
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banken of beide, en of de overheid 
daar iets aan kan en moet doen. Tot 
voor kort was de consensus dat een 
vrije kredietmarkt - met hooguit 
beperkte regulering om consumenten 
te beschermen - voldoende garanties 
bood voor een stabiele economische 
groei. Aan die consensus lijkt een eind 
gekomen, niet in het minst omdat bij 
analyses van de achterliggende oorza-
ken van de financiële crisis nadrukke-
lijk gewezen wordt naar excessieve 
kredietgroei. In sommige landen heeft 
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Daarna komt de vraag aan de orde of 
het nodig is dat de overheid hierbij 
een rol speelt en welke opties die dan 
heeft. Overigens is het feit dat de pro-
blemen en ontwikkelingen sterk land-
specifiek zijn een belangrijke compli-
cerende factor bij het formuleren van 
generieke conclusies en aanbevelingen. 

Krediet in Europa: vraag 
en aanbod
De vraag naar en het aanbod van 
krediet worden deels gedreven door 
dezelfde determinanten, deels door 
idiosyncratische factoren. Gunstige 
macro-economische vooruitzichten - 
hoge groei, lage onzekerheid - stimu-
leren zowel vraag als aanbod. Een 
hoge kredietrente wordt normaliter 
verondersteld het aanbod positief te 
beïnvloeden, maar de vraag negatief. 
Specifieke aanbodfactoren hebben te 
maken met de ‘gezondheid’ van de 
bank c.q. het bankwezen. Immers hoe 
sterker de solvabiliteits- en liquidi-
teitspositie van de bank, des te mak-
kelijker de bank krediet kan verstrek-
ken. Ook de financieringskosten van 
de bank hebben een - negatieve - 
invloed op het aanbod van krediet. 
De ‘gezondheid’ van de kredietnemer, 
bedrijf of huishouden, heeft naar ver-
wachting zowel een effect op vraag en 
aanbod. Aan de aanbodkant zal een 
bank sneller krediet geven aan een 
kredietnemer die veel onderpand kan 
aanbieden en een goede solvabiliteits-
positie - weinig schuld - heeft. Het 
vraageffect werkt naar verwachting in 
dezelfde richting. Zwakke bedrijven 
met al een hoge schuldenlast zullen 
terughoudender zijn bij het aangaan 
van nog meer schulden dan sterke 
bedrijven. Vraag-specifieke determi-
nanten zijn de bezettingsgraad en 
winstverwachtingen (positief) en 
de aanwezigheid van alternatieve 
interne of externe financieringsbron-
nen (negatief).

Laten we bovenstaande theoretische 
determinanten van kredietvraag en 
-aanbod als startpunt nemen voor de 
analyse van de huidige gebrekkige 
kredietgroei. De macro-economische 

vooruitzichten blijven mager en on-
zeker. Voorspellingen van OECD en 
IMF over toekomstige groei zijn aan-
houdend gematigd tot laag en worden 
de laatste jaren bovendien bijna struc-
tureel telkens weer naar beneden bij-
gesteld. Ook de toenemende geopoli-
tieke spanningen in het Midden-
Oosten en Rusland dragen niet bij aan 
positieve vooruitzichten. Dat zowel 
kredietvraag als -aanbod daar niet 
door gestimuleerd worden, mag geen 
verbazing wekken. Aan de rentekant 
zijn de financieringskosten voor ban-
ken momenteel laag doordat centrale 
banken de geldmarktrente vrijwel 
teruggebracht hebben tot nul door 
enorme liquiditeitsimpulsen en ook 
de deposito-rente weinig voorstelt. 
Anderzijds zijn er grote vraagtekens 
gezet bij het oude financieringsmodel 
voor banken. Het op grote schaal kort 
financieren op de geldmarkt wordt 
terecht steeds meer als risicovol gezien 
en wordt ontmoedigd door nieuwe 
regulering. De ‘gezondheid’ - of liever 
het gebrek daaraan - van veel Europese 
banken speelt waarschijnlijk een 
belangrijkere rol. Ontoereikende 
kapitalisatie en de dreiging van 
gedwongen versterking van de eigen-
vermogen-positie maken banken 
terughoudend bij het verlenen van 
nieuwe kredieten. Hogere risico-
gewichten op die kredieten alsmede de 
mogelijkheid van verborgen verliezen 
op de bancaire activa versterken die 
trend. Ook de financiële ‘gezondheid’ 
van veel bedrijven en gezinnen laat te 
wensen over. Niet alleen banken heb-
ben zich in het verleden te zwaar in 
de schulden gestoken, dat geldt in 
veel landen ook voor bedrijven en 
gezinnen. De particuliere schulden-
berg ondermijnt de kredietwaardig-
heid en vermindert zowel vraag als 
aanbod van krediet.3  

Alles overziende is het niet op gang 
komen van nieuwe kredieten niet al 
te verbazingwekkend. Het zegt echter 
nog niet veel over de relatieve rol van 
vraag- en aanbodfactoren. Aanvullende 
informatie op dit punt komt van de 
ECB die elk kwartaal de Euro Area 

dat geleid tot bijvoorbeeld zeepbellen 
in de onroerendgoedmarkt die na het 
knappen de economische neergang 
hebben versterkt en verlengd. Kortom, 
de discussie over de te trage krediet-
groei nu kan niet los worden gezien 
van de te snelle kredietgroei in de 
aanloop naar de crisis.2  

In deze bijdrage wil ik beginnen met 
het op een rij zetten van de factoren 
die een rol spelen in het aanbod van 
en de vraag naar krediet, waarbij ik 
me hoofdzakelijk richt op de ontwik-
kelingen in het eurogebied in het alge-
meen en Nederland in het bijzonder, 
met speciale aandacht voor het mid-
den- en kleinbedrijf (MKB). Juist in 
continentaal Europa, waar het financi-
ele systeem gedomineerd wordt door 
de banken, is een goed functioneren-
de markt voor bancair krediet van 
essentieel belang, meer nog dan in 
Angelsaksische landen waar financie-
ringsalternatieven bestaan via beter 
ontwikkelde financiële markten. 
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Bank Lending Survey (BLS) houdt. 
Hierin worden circa 130 grote Europese 
banken bevraagd op de stand van 
zaken op de kredietmarkt. Daarbij 
wordt gekeken naar zowel de aanbod- 
als de vraagkant. Met betrekking tot 
het aanbod van krediet geven de ban-
ken aan in hoeverre ze hun criteria 
voor nieuwe kredieten verscherpt of 
versoepeld hebben. Daarnaast geven 
ze een inschatting van de ontwikke-
ling van de vraag naar krediet door  
de private sector.4 De ECB rapporteert 
zowel de situatie voor het eurogebied 
als geheel en voor de vijf grootste lan-
den, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Spanje en Nederland. 

In juli jongstleden meldde de ECB 
voor het eerst sinds 2007 een netto 
versoepeling van de criteria voor 
bedrijfskredieten, dat wil zeggen dat 
het aantal banken dat aangaf hun cri-
teria versoepeld te hebben hoger lag 
dan het aantal banken dat aangaf hun 
criteria aangescherpt te hebben. Ook 
bij hypothecair krediet en consump-
tief krediet was er sprake van een 
netto versoepeling. De belangrijkste 
onderliggende factoren zijn een daling 
van economisch onzekerheid en een 
stijging van de concurrentie. Ondanks 
dit goede nieuws, waarschuwt de ECB 
voor teveel optimisme. Uit de BLS van 
april jongsteleden blijkt dat het niveau 
van de criteria voor kredietverstrek-
king nog steeds historisch hoog is. In 
april gaf rond de 60 procent van de 
banken aan dat ze nu striktere criteria 
hanteerden dan gemiddeld in de peri-
ode vanaf 2003. Nog eens 30 procent 
zat op het lange termijn gemiddelde. 
De ECB vermeldt verder dat volgens 
de BLS de kredietvraag van bedrijven 
en gezinnen licht blijft aantrekken in 
het eurogebied, maar dat de verschil-
len tussen landen groot blijven. Bij 
bedrijven is de belangrijkste factor het 
geleidelijk aan verdwijnen van het 
negatieve sentiment met betrekking 
tot vaste investeringen. 

Het belang van het MKB
Naast de BLS houdt de ECB ook de 
halfjaarlijkse ‘SAFE’ enquête, de 

Survey on the Access to Finance of 
Small and Medium-Sized Enterprises 
(MKB) in the Euro Area. De meest 
recente versie van deze enquête in het 
voorjaar van 2014 geeft de uitkomsten 
weer voor een steekproef van onge-
veer 7500 bedrijven uit het hele euro-
gebied. De aandacht voor het MKB is 
er niet voor niets. Enerzijds is het 
MKB in de meeste Europese landen 
een belangrijke motor van economi-
sche groei en werkgelegenheid. In 
Nederland zit bijvoorbeeld rond de 
60 procent van alle werknemers in het 
bedrijfsleven bij het MKB. Anderzijds 
zijn juist de wat kleinere bedrijven het 
meest afhankelijk van bancaire kredie-
ten. Grotere bedrijven kunnen zich 
immers makkelijker via de - internati-
onale - kapitaalmarkt financieren als 
dat nodig is. 

De meest recente SAFE-rapportage 
laat zien dat gemiddeld in de periode 
2011-2013 in elke enquête circa 10 
procent van de bedrijven in het hele 
eurogebied die een kredietaanvraag 
heeft gedaan, klaagt over een verslech-
tering van de beschikbaarheid van 
krediet en circa 15 procent een ver-
slechtering ziet bij de mogelijkheid 
rood te staan. Het dieptepunt lag in 
2012, terwijl sinds die tijd het percen-
tage bedrijven dat een verslechtering 
rapporteert afneemt. Ook het financie-
ringsgat - het verschil tussen vraag en 

aanbod - wordt kleiner. Hoewel de 
door bedrijven gerapporteerde ver-
slechtering van de mogelijkheid om 
krediet te krijgen deels verklaard zou 
kunnen worden door mogelijk onrea-
listische kredietaanvragen, wijzen de 
cijfers toch op een serieus probleem 
voor het MKB. Overigens blijkt ook 
uit deze enquête dat de verschillen 
tussen landen groot zijn. Het MKB in 
Zuid-Europa heeft over het algemeen 
minder de beschikking over interne 
financieringsbronnen en ervaart meer 
moeilijkheden bij het verkrijgen van 
externe financiering dan bij voorbeeld 
het MKB in Duitsland. Het ligt voor 
de hand dat dit deels samenhangt 
met de al eerder geconstateerde gro-
tere schuldenlast en zwakkere positie 
van bedrijven in de landen in Zuid-
Europa die het hardst getroffen zijn 
door de financiële crisis. Daarnaast 
kan ook de zwakke positie van het 
bankwezen in Zuid-Europa hierbij 
een rol spelen.

Kredietgroei in Nederland
Voor de situatie in Nederland begin-
nen we met een historische terugblik. 
Figuur 1 laat de ontwikkeling van 
bancaire kredieten aan bedrijfsleven 
en gezinnen in Nederland zien vanaf 
1990, afgezet tegen de ontwikkeling 
van het nationale inkomen (BBP).5  
De kredieten zijn inclusief gesecuriti-
seerde bankleningen die geplaatst 



zijn bij zogenaamde ‘special purpose 
vehicles’ (SPV) en gecorrigeerd voor 
reeksbreuken. 

Uit de figuur valt duidelijk de stagna-
tie van het BBP sinds 2008 te zien. 
Het totaal aan uitstaande bedrijfs-
leningen fluctueert tot 2005 rond de 
45 procent van het BBP, stijgt dan 
binnen enkele jaren tot rond de 55 
procent BBP om vanaf 2009 op dat 
percentage te stabiliseren. Met name 
in de aan de crisis voorafgaande peri-
ode 2005-2009 heeft het Nederlandse 
bedrijfsleven zich extra in de schulden 
gestoken. Daarna is pas op de plaats 
gemaakt, parallel aan de stagnatie van 
het BBP. Ondanks de toegenomen 
schuldenpositie van het bedrijfsleven 
in de periode 2005-2009, is dit in 
internationaal perspectief geen extre-
me schuldquote.

De hypothecaire kredietverlening aan 
gezinnen vertoont een heel ander 
patroon. Begin negentiger jaren ligt
de omvang van het hypothecair krediet 
nog rond de 30 procent BBP. Daarna 
stijgt dit percentage trendmatig naar 
ongeveer 90 procent in 2009 waar
het stabiliseert. De hausse op de 
Nederlandse onroerendgoedmarkt tot 
2009 en de malaise daarna vormen 
logischerwijs het spiegelbeeld van deze 
ontwikkeling in de hypothecaire kre-
dietverlening. Ook internationaal 

betrekkelijk klein deel van de (grotere) 
MKB-bedrijven. 

Zowel het IMF (2013) als de ECB (juli 
2014) geven informatie over het rela-
tieve belang van vraag- en aanbodfac-
toren in Nederland. Het IMF heeft 
gebruik gemaakt van de enquêtegege-
vens van de ECB en van corresponde-
rende data van de Federal Reserve 
Bank om voor een aantal landen het 
effect van vraag en aanbod uit elkaar 
te halen. Figuren 2 en 3 laten de 
resultaten voor Nederland zien. In 
figuur 2 zien we dat gedurende de 
hele periode 2008-2013 beide factoren 
belangrijk waren voor de zakelijke 
kredietverlening. Met name in 2010-
2011 was het negatieve sentiment in 
de vraag dominant. Half 2013, aan 
het eind van de door het IMF beke-
ken periode, lijkt de aanbodfactor 
bijna neutraal te zijn en begint de 
vraag naar krediet weer een negatieve 
invloed uit te oefenen.

In de verschillende ECB-enquêtes is 
aanvullende informatie te vinden over 
de kredietbehoefte en de kredietmoge-
lijkheden van het bedrijfsleven in het 
algemeen en het MKB in het bijzon-
der. In de BLS van juli 2014 meldt de 
ECB dat Nederlandse banken in het 
eerste halfjaar van 2014 hun krediet-
criteria voor bedrijven wat versoepeld 
hebben; tegelijkertijd zeggen de ban-
ken dat de vraag naar krediet afneemt. 
Dit laatste sluit aan bij de IMF gege-
vens voor 2013. In de SAFE van april 
2014 komt het MKB zelf aan het 
woord. De antwoorden hebben 
betrekking op de periode van oktober 
2013 tot maart 2014. Op de vraag 
hoe urgent de behoefte aan extern 
krediet is, geeft 40 procent van de 
ondervraagde bedrijven dat een lage 
urgentie, 30 procent een gemiddelde 
urgentie en ook 30 procent een hoge 
urgentie. De gemiddelde score ligt op 
hetzelfde niveau als voor Duitsland, 
België en Oostenrijk, maar aanzienlijk 
lager dan voor de Zuid-Europese lan-
den. Uit de enquête blijkt ook dat de 
behoefte aan bancair krediet in de 
hele periode 2011-2013 daalt, wat 
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behoort Nederland hiermee bij de kop-
lopers qua hypothecaire schuldenberg.

De voortdurende stagnatie in de kre-
dietgroei wordt nog duidelijker wan-
neer we inzoomen op de laatste twee 
jaar. Tussen juni 2012 en juni 2014 
steeg de bancaire hypothecaire schuld 
in Nederland met 1 procent van 537 
miljard euro tot 543 miljard euro.6

In dezelfde periode daalde de stand 
van de zakelijke kredietverlening met 
ongeveer 4 procent van 344 miljard 
euro naar 330 miljard euro. Ongeveer 
40 procent van dit totaal staat uit bij 
het Nederlandse MKB.

In een DNB Bulletin van juli jongstle-
den meldde DNB dat vooral het mid-
den- en kleinbedrijf (MKB) getroffen 
wordt door een beperkte bancaire 
kredietverlening.7 Het gaat daarbij om 
bedrijven met een omzet kleiner dan 
50 miljoen euro per jaar. In het vierde 
kwartaal van 2013 daalde de omvang 
van de uitstaande leningen aan het 
MKB met 0,9 procent ten opzichte 
van het kwartaal daarvoor. De daling 
was het sterkst (1,6 procent) in de 
categorie kleine leningen tot 250.000 
euro. Hoewel de totale omvang van 
die kleine leningen slechts 15 miljard 
euro is, is het wel zo dat 85 procent 
van de MKB-bedrijven dat een lening 
heeft zo’n kleine lening heeft. De gro-
tere leningen slaan neer bij een 
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Figuur 1: Uitstaande kredieten in Nederland (in € mrd)



consistent is met de IMF analyse in 
figuur 2. Tenslotte zeggen de onder-
vraagde MKB bedrijven die eind 2013, 
begin 2014 een aanvraag voor nieuw 
krediet hebben gedaan gemiddeld 
genomen dat ze een aanscherping
van de criteria ervaren. Ook dit is
een redelijk stabiel gegeven over de 
hele periode 2001-2013. 

Overall, lijken op dit moment voor 
Nederland alle gegevens er op te wij-
zen dat de vraag naar krediet door het 
MKB terugloopt, wat de achterblijven-
de kredietgroei deels kan verklaren. 
Opvallend is dat de percepties van de 
banken en het MKB over het kredie-
taanbod uiteenlopen. Volgens banken 

worden ze zelf minder streng en han-
teren ze ook lagere risicopremies in
de rentebepaling, terwijl het MKB 
juist een striktere opstelling van de 
banken ervaart.

Figuur 3 laat zien dat de vraag naar 
hypothecair krediet over de hele peri-
ode 2008-2013 een negatief effect op 
de kredietgroei had. Dit is consistent 
met het totaalplaatje op de Nederlandse 
huizenmarkt: het barsten van de hui-
zenbel, het toenemende aantal huizen 
dat onder water kwam te staan en de 
langdurige onzekerheid over de hypo-
theekrenteaftrek hebben vrijwel tot 
een complete bevriezing van de markt 
geleid. De aanbodfactor droeg volgens 
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het IMF vooral in de periode 2009-
2011 bij aan de negatieve tendens 
maar is sinds die tijd ruwweg neu-
traal. De recente opleving zit nog niet 
in de IMF-analyse. De BLS van de 
ECB van juli jongstleden laat zien dat 
banken in het eerste halfjaar van 2014 
de criteria voor hypothecair krediet 
hebben aangescherpt, terwijl ze tege-
lijkertijd een toename van de vraag 
rapporteren. Potentieel dreigt hier dus 
een financieringsgat dat de aantrek-
kende huizenmarkt kan frustreren.

Hoe nu verder
Bovenstaande analyse laat duidelijk 
zien hoe complex de problematiek is. 
Identificatie van vraag- en aanbod-
krachten is moeilijk. Bovendien is er 
wederzijdse beïnvloeding van krediet-
groei en economische groei. Terwijl 
sterkere kredietgroei kan bijdragen 
aan economische groei, hangt de kre-
dietgroei zelf weer af van economische 
vooruitzichten. Juist vanwege die 
onderlinge afhankelijkheid en het 
risico in een neerwaartse spiraal 
terecht te komen die uiteindelijk leidt 
tot langdurige stagnatie, is er theore-
tisch een case te maken voor over-
heids-interventie. Daarbij moet er wel 
voor gezorgd worden dat beleidsmaat-
regelen die bedoeld zijn om de kre-
dietmarkt op korte termijn te revitali-
seren geen lange termijn effecten heb-
ben die tot hernieuwde excessen en 
onevenwichtigheden leiden. 

Als gevolg van analyses over de oor-
zaken van de financiële crisis is het 
reguleringskader voor banken terecht 
aanzienlijk aangescherpt en naar ver-
wachting zal dit proces nog verder 
gaan. In het hernieuwde kader van 
Basel III zijn er verschillende maatre-
gelen genomen om te voorkomen dat 
banken excessieve risico’s nemen, 
procyclisch krediet verlenen, onhoud-
bare financieringsmodellen hanteren 
of te lage eigen vermogen-buffers aan-
houden. Voorbeelden van zulke maat-
regelen zijn onder andere: 1) een ver-
hoging van de risico-gewogen kapi-
taalseisen, 2) invoering van een anti-
cyclische kapitaalbuffer, 3) invoering 
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Figuur 2: De rol van vraag- en aanbodfactoren: bedrijfskrediet in Nederland
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Figuur 3: De rol van vraag- en aanbodfactoren: hypothecair krediet in Nederland 
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van een ongewogen kapitaalseis, de 
leverage ratio, 4) invoering van liqui-
diteitseisen en 5) verhoging van het 
risicogewicht van gesecuritiseerde 
producten en andere derivaten. Al 
deze maatregelen zijn bedoeld om de 
langetermijnstabiliteit van het bank-
wezen te verbeteren. In de overgangs-
fase waarin banken aan al deze eisen 
moeten voldoen, kan de kredietverle-
ning makkelijk het kind van de reke-
ning worden. Maar dat is geen reden 
om die transitie niet in te gaan en af te 
ronden.8 Omgekeerd staan recente 
suggesties om lagere risicogewichten 
en daarmee corresponderende kapi-
taalseisen te hanteren voor leningen 
aan het MKB haaks op de ambitie om 
te komen tot een duurzamer en stabie-
ler financieel systeem. Dat moeten we 
dus niet doen.

Van een nog ruimer Europees mone-
tair beleid valt op korte termijn ook 
weinig te verwachten voor de krediet-
markt. De rente is extreem laag en 
bankliquiditeit extreem hoog. Dat kan 
op dit moment geen knelpunt zijn aan 

de aanbodkant. Recente initiatieven 
om liquiditeitssteun door de ECB con-
ditioneel te maken op kredietverle-
ning aan de private sector lijken in de 
huidige liquide situatie weinig kans-
rijk en hebben bovendien belangrijke 
bezwaren. Immers, het geeft banken 
een perverse prikkel om ook kredie-
ten te geven aan minder kredietwaar-
dige klanten.

Ook voor aanvullend fiscaal beleid zie 
ik weinig argumenten, zeker wanneer 
het Nederland betreft. Een te krap 
macro-economisch fiscaal beleid kan 
op korte termijn een extra rem op de 
economische groei zetten en is voor 
een land als Nederland waar de over-
heidsfinanciën structureel op orde zijn 
niet nodig of wenselijk. Een sterkere 
verruiming lijkt voor Nederland ook 
weinig zoden aan de dijk te zetten. 
Door onze economie vloeit veel fiscale 
stimulering weg naar het buitenland. 
Onze eigen groei moet toch vooral 
komen van een aantrekkende wereld-
handel.9 Indirecte fiscale stimulering 
is op zich wel mogelijk. Andere landen, 

zoals Duitsland, hebben in de acute fase 
van de kredietcrisis goede ervaringen 
opgedaan met publieke kredietinstellin-
gen en ontwikkelingsbanken die tijde-
lijk de rol van het particuliere bankwe-
zen overnamen door het verstrekken 
van kredieten en garanties.10 In meer 
normale omstandigheden ligt het echter 
niet voor de hand om van zulke over-
heidsbanken een belangrijke rol op de 
kredietmarkt te verwachten.

Uiteindelijk zijn er daarom mijns 
inziens maar twee - complementaire - 
routes mogelijk naar een stabiel en 
duurzaam financieel systeem waarin 
kredietwaardige bedrijven en gezinnen 
soepel aan krediet kunnen komen. 
De eerste route is het terugdringen 
van de centrale rol van financiële inter-
mediatie door banken ten faveure van 
beter ontwikkelde financiële markten. 
De tweede route is het snel gezond 
maken van het bank-wezen zelf. Beide 
richten zich op het verbeteren van het 
aanbod van krediet.
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Bij de eerste variant moet vooral 
gedacht worden aan verdere securiti-
satie van MKB-leningen en hypothe-
caire leningen. Hoewel het bankwezen 
daarbij nog steeds een essentiële rol 
speelt als primaire verstrekker van het 
krediet, leidt securitisatie tot een klei-
ner beslag van de kredietverlening op 
het bankkapitaal en tot grotere risico-
spreiding. De voordelen daarvan zijn 
groot. Wel moeten er nog verschillen-
de serieuze problemen opgelost wor-
den. Door de negatieve ervaringen 
met complexe, ondoorzichtige en 
frauduleuze gesecuritiseerde hypo-
theekportefeuilles in de recente crisis 
zijn dit soort financiële producten in 
een kwaad daglicht komen te staan en 
zijn de betreffende markten vrijwel 
verdwenen. Om die trend om te keren 
is in eerste instantie vooral nieuwe 
Europese regelgeving nodig om te 
komen tot meer standaardisatie, har-
monisatie en transparantie en een 
kader waarin perverse prikkels voor 
de verschillende partijen zoveel moge-
lijk uitgebannen worden. Dat sugge-
reert onder andere dat complexe secu-
ritisaties geen rol moeten spelen, dat 
de oorspronkelijke verstrekkers van 
de kredieten zelf een substantieel deel 
van het portefeuillerisico moeten blij-
ven dragen, dat er strenge eisen zijn 
voor de documentatie van de onder-
liggende kredieten en kredietrisico’s 
en dat overheidsgaranties geen rol van 
betekenis mogen spelen, zie bijvoor-
beeld Altomonte en Bussoli (2014).

De tweede route richt zich op de aan-
pak van het bankwezen zelf. In veel 
Europese landen hebben banken zich 
te zwaar in de schulden gestoken op 
basis van een bij nader inzien onhoud-
baar bedrijfsmodel. De jarenlange ver-
laging van de eigen/vreemd vermogen- 
verhouding heeft zijn grenzen bereikt 
en moet nu omgedraaid worden, zie 
Darvas (2013). De lopende Asset 
Quality Review van de ECB neemt 
hier een centrale plaats in. Een strenge 
beoordeling van de kwaliteit van de 
bancaire activa en de omvang van de 
kapitaalbuffers is essentieel, evenals 
een gedwongen herkapitalisatie - of 

faillissement en afwikkeling - van de 
banken die niet aan de eisen voldoen. 
Het valt overigens te verwachten dat 
dit verschillend zal uitpakken in ver-
schillende landen van het eurogebied. 
Bovendien zijn er ook hier repercus-
sies voor de kredietverlening op korte 
termijn. Zoals het er nu naar uit ziet 
zullen de gevolgen van dit proces voor 
Nederland beperkt blijven.

Aan de vraagkant speelt in verschil-
lende landen een soortgelijk structu-
reel schuldenprobleem. Bedrijven of 
gezinnen met te hoge schulden zullen 
eerst de huidige schuldpositie moeten 
afbouwen voordat ze weer toegang 
zullen zoeken en krijgen op de kre-
dietmarkt. In Nederland lijkt dat als 
groep een groter probleem voor de 
gezinnen dan voor de bedrijven, in 
andere landen ligt dat soms anders. 
Er kunnen zich omstandigheden voor-

doen waarin er voor grotere groepen 
debiteuren een schuldsaneringstraject 
moet worden vormgegeven. In Ierland 
is dat bijvoorbeeld in de afgelopen 
jaren voor zowel bedrijven als gezin-
nen gebeurd. Daarbij is de hamvraag 
natuurlijk hoe de verliezen verdeeld 
worden tussen de kredietnemer, de 
kredietgever of de overheid.

Zowel het ontwikkelen van nieuwe 
financiële markten als het herstructu-
reren van schulden van banken, niet-
financiële bedrijven en gezinnen zijn 
langdurige processen. De voordelen 
op lange termijn zijn evident, de mate 
waarin dit op korte termijn de kre-
dietmarkt zal versterken is echter 
beperkt. Zowel de revitalisering van 
de kredietmarkt als het stimuleren van 
de economische groei zijn dan ook 
onvermijdelijk een kwestie van lange 
adem.
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