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Ze slikten die zeventien procent salarisverhoging pas in na protesten van de
samenleving, politiek en eigen medewerkers. De bestuurders steken nog zuinig
af bij de topmannen van ING en Nationale Nederlanden, die 28 en 39 procent
opslag ontvingen.
Waarom verdienen bankiers zoveel meer dan andere mensen? Zelf wijzen ze er
graag op dat zonder krediet de economie op z’n gat ligt – iets wat we de
afgelopen jaren aan den lijve hebben ondervonden. Klopt dus. Welnu, vervolgt
de bankier, de maatschappij heeft zo ongelooﬂijk veel baat bij goed draaiende
banken, dat ze er dus ook een forse vergoeding voor over heeft.
Hier zit de denkfout. Omdat haperende banken zoveel schade aanrichten,
moeten goed draaiende banken dus wel bijzonder waardevol zijn voor de
economie. Dat lijkt logisch, maar is het niet. Ter vergelijking: omdat droogte zo
schadelijk is, moet een overstroming wel bijzonder heilzaam zijn. Geld als
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water? Inderdaad, je kunt er ook te veel van hebben.
Dat is precies wat de wetenschap de laatste jaren vindt. Stel je een graﬁek voor
met economische groei op de verticale as en de omvang van de ﬁnanciële sector,
gemeten door de hoeveelheid uitstaande leningen, op de horizontale. Het lijntje
geeft aan of een grotere ﬁnanciële sector goed is voor economische groei
(stijgende lijn) of slecht (dalend). Economen hebben de data van tientallen
economieën over de laatste halve eeuw erbij gezocht en de stipjes verbonden.
Wat blijkt? De curve heeft de vorm van een hobbel (http://www.voxeu.org/article
/has-ﬁnance-gone-too-far) (download Too Much Finance 'pdf
(https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12161.pdf)' van het IMF).
Links, op het opgaande stuk, zitten landen met weinig bank. Zij hebben baat bij
meer bank: hun economie gaat er harder van groeien. Rechts, voorbij de top,
liggen landen die langzamer gaan groeien naarmate ze een grotere ﬁnanciële
sector hebben. De top zelf ligt ongeveer op de plek waar de totale hoeveelheid
uitstaand krediet (van banken en andere ﬁnanciële instellingen) even groot is
als het bruto binnenlands product (bbp).
Schrik niet: dat punt passeerde Nederland in 1978. De ﬁnanciële sector is hier al
een kwart eeuw groter dan gemiddeld gesproken gezond is. De hoeveelheid
uitstaande leningen is nu bijna tweeënhalf keer zo groot (1. http://www.bis.org
/statistics/credtopriv.htm )als onze economie. De helft daarvan is bankkrediet.
Om even bij de metafoor te blijven: de bankier die ons toeroept dat we zonder
hem ﬁnancieel uitdrogen, heeft niet door dat het water ons tot de lippen staat.
De vraag is niet hoeveel meer groei onze economie behaalt met behulp van
banken. Groei van de ﬁnanciële sector kostte ons economische groei (1). Op ons
stukje van de curve geldt: meer bankleningen betekent minder groei van lonen,
banen, investeringen – kortom alles wat we met economische groei meten.
De cijfers zijn van de gezaghebbende Bank for International Settlements, en
onomstreden. Toch krijg ik in beleidsdiscussies regelmatig straf tegengas van
bankiers. Ze willen er niet aan dat onze ﬁnanciële sector ongezond groot is. De
rotsvaste overtuiging dat ﬂorerende banken goed voor ons zijn, zit ook in de
haarvaten van de politiek. In de wetenschap is het een gepasseerd station. Den
Haag, het is tijd om wakker te worden.
Hoe werkt dat dan, meer bankkrediet dus minder groei? Het antwoord is niet
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ingewikkeld: krediet is ook schuld. De vraag is of krediet zó wordt gebruikt dat
er inkomen gegenereerd wordt. Daaruit kan de schuld dan worden afbetaald. Bij
leningen aan bedrijven is dit vaak het geval; bij hypotheken aan huishoudens
niet. De schuld groeit er wel van, maar het toekomstig inkomen niet. In mijn
onderzoek vind ik dat in de meeste westerse economieën de kredietverlening
sterk verschoven is richting huishoudens.
Nederland loopt daarin voorop. Meer dan de helft van alle uitstaande leningen
bestaat hier uit hypotheken aan huishoudens. Er is dus een duidelijke reden om
je zorgen te maken over de rol van banken in Nederland. In één woord: schuld.
En dan heb ik het niet over de overheidsschuld, waar ons kabinet zo druk mee is.
Die is slechts zeventig procent van het bbp. Ik heb het over de schuld van de
private sector, die 240 procent bedraagt. We staan daarin op eenzame hoogte
(http://sustainableﬁnancelab.nl/ﬁles/2014/07/SFL-rapport-Een-schuldbewustland.pdf ) (2) Maar hoe vaak hoort u Rutte of Dijsselbloem hierover?
Internationaal onderzoek laat verder zien dat economieën met veel private
schuld langere recessies kennen, en lagere groei (3). We hebben sinds 2008 in
reële termen procentueel meer bbp verloren dan de eurozone als geheel. Meer
dan België of Frankrijk, zelfs meer dan IJsland of Ierland. Hoog tijd om nog eens
goed na te denken over de zegeningen van een grote ﬁnanciële sector – en van
dikbetaalde bankbestuurders.
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