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Financiële sector in Nederland en Europa te groot
De

nanciële sector is zo groot in Nederland, dat ze de economie schaadt. Ook het risico op een

systeemcrisis is, ondanks hogere kapitaaleisen, op Europees niveau nog altijd hoog.
Dit blijkt uit berichtgeving in De Volkskrant en nanciële website Follow the Money.De Volkskrant bericht over
onderzoek van econoom Dirk Bezemer van de Rijksuniversiteit Groningen, waaruit naar voren komt dat de
Nederlandse economie schade ondervindt van een te grote nanciële sector. Eerdere studies van het IMF en de Bank
voor Internationale Betalingen (BIS) kwamen tot dezelfde conclusies. Follow the Money ziet de grootte van de sector
vooral als een bedreiging voor de stabiliteit van de Europese economie.
Het onderzoek van Bezemer focust zich op 46 economieën over de periode 1990-2011. De meeste studies concluderen
dat nanciële sectoren een negatieve invloed beginnen te krijgen op de economie wanneer de uitstaande leningen meer
dan 100 procent van het bbp bedragen. In Nederland is dit volgens Oeso-cijfers maar liefst 278 procent.
Dit heeft vooral te maken met de Nederlandse hypotheekschuldenberg, die tot de grootste ter wereld behoort.
Nederlandse banken zijn meer hypotheken gaan verstrekken, en minder leningen aan bedrijven.
Een ander negatief e ect dat uit veel studies naar voren komt, is dat de groei van banken in economisch voorspoedige
tijden ten koste gaat van investeringen in innovatieve sectoren, wat de productiviteit van de economie vervolgens
schaadt. Ook worden getalenteerde werknemers verleid door hoge salarissen bij banken, waardoor zij niet meer
terecht komen in productieve sectoren van de economie.
Tegen de Volkskrant zeggen de banken dat zij de nanciële sector niet te groot vinden. Zo zegt ABN Amro dat de
grootte van de pensioenfondsen vooral bijdraagt aan de hoogte van de cijfers, en dat hypotheekschulden verder goed
zijn afgedekt. Rabobank geeft toe dat de hypotheekschuld hoog is, maar vindt eveneens dat de waarde van de woningen
dit goed afdekt.
Financiële website Follow the Money concludeert dat hetzelfde probleem zich ook afspeelt op Europees niveau: de
Europese banken hebben samen 3,2 maal de omvang van de Europese economie. Op Europees niveau is er echter wel
een bank die ook vindt dat de sector te groot is: Royal Bank of Scotland (RBS) publiceerde een studie waarin zij
concludeert dat Europese banken hun assets met 1,8 biljoen euro moeten terugbrengen en 58 miljard euro extra
kapitaal moeten ophalen om aan de eisen van Basel III te voldoen. RBS vindt daarbij dat de kapitaaleisen van Basel III
niet streng genoeg zijn, omdat het te makkelijk is voor banken om cijfers zo te manipuleren dat ze aan Basel III lijken
te voldoen.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft kortgeleden ook aan de bel getrokken: in haar laatste jaarverslag pleit DNB voor
een maximale omvang voor banken, omdat het too big to fail-probleem nog niet is opgelost. Ondanks de hogere
kapitaaleisen, is het risico op een systeemcrisis nog steeds erg groot als een van de grote banken in Europa omvalt.
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Nieuwe beloningsregels financiële ondernemingen
per 1 januari 2023
Vanaf 1 januari 2023 treedt de Wet nadere beloningsmaatregelen nanciële
ondernemingen in werking. De wet bevat verschillende maatregelen om
zogenoemde 'perverse... 
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Minister Kaag presenteert agenda voor duurzame
financiering
Als nancier en investeerder is de nanciële sector onmisbaar voor een meer
duurzame economie. Uiterlijk eind dit jaar moeten nanciële instellingen
actieplannen... 
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NRC: 'Top Rabobank wist al jaren van gebrekkige
aanpak witwassen'
In 2014 trekt de interne accountant bij Rabobank aan de bel over het
tekortschieten van de aanpak van witwaspraktijken. Het duurt dan nog jaren
voordat de bank de... 
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CPB: Financiële sector is weerbaar, maar moet waken
voor opeenstapeling risico’s
Het Nederlandse nanciële stelsel heeft de coronacrisis goed doorstaan en
kan toekomstige schokken opvangen. Er zijn wel risico’s die elkaar kunnen
versterken,... 
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Rapport: meeste verzekeraars doen onvoldoende bij
biodiversiteit
De meeste grote verzekeraars in Nederland doen nog onvoldoende op het
gebied van biodiversiteit. Ze beleggen namelijk in voedselbedrijven die de
natuur schaden met... 

