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n2023overklaprecessieheen

Geen lockdownraaktde
economieóókheelhard

Van onze redacteur
Amsterdam

Er is geen afruil mogelijk tussen
economie engezondheid. Eenge-
leidelijke opheffing van de con-
tactbeperkendemaatregelenpakt
waarschijnlijk het gunstigst uit
voor de economie. Het niet door-
voerenvaneen lockdown, zoals in
Zweden en Brazilië, leidt ook tot
grote economische schade.
Zo stelde DNB gisteren in een

aparte analyse bij de nieuwe ra-
mingen voor deNederlandse eco-
nomie. ‘Degenen die zeggen doe
de lockdown niet om de econo-
mietebeschermen,komenbedro-
genuit’, aldusDNB-directeurOlaf
Sleijpen. ‘Kijk naar de gang van
zaken inZweden. InBrazilië ishet
beelddramatisch’. Inbeidelanden
zijnnadeuitbraakvanhetcorona-
virusaanvankelijkgeencontactbe-
perkendemaatregelen genomen,
maarblijkt de schade voorde eco-
nomienu tochook toe tenemen.

‘Als je niets doet, wordt ook het
consumentenvertrouwen geraakt
en komt de economie ook in een

Een spandoekmet een steunbetuiging
tijdens de coronacrisis hangt aan de gevel
van DNB in Amsterdam. FOTO: BASCZERWINSKI
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Mutatie consumptie (in % van langetermijngemiddelde voor virusuitbraak)
Gevolgen pandemie voor economie
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aldus Sleijpen. De overheid fungeert als een
airbag, de overheidsfinanciën staan er goed
voordusdie kunnendathebben.’

Sleijpenzouhet ‘onwenselijk’vindenalsde
overheid op korte termijn na een eerste her-
stel uit de recessie de overheidsschuld weer
gaat verkleinen.

‘Laat de automatische stabilisatorenwer-
ken’,zegthij,waardooruiteengeleidelijkher-
stelvandeeconomischegroeideoverheidook
deeigenbelastinginkomstenweerziet toene-
men en de extra uitgaven kan beperken. Hij
zegtervanuit tegaandaternogwelwat tegen-
vallers komen voor de begroting.Het volgen-
de steunpakket vande regering zal eenander
karakter hebben en de steun zal danminder
generiekzijnenmeergerichtopbepaaldesec-
toren.

Degrootstenegatieveeffectenopdeecono-
mie van de covid-19-schok zijn in het lopen-
de, tweedekwartaalvandit jaar teverwachten.
Dit komt niet alleen door de directe effecten
van de lockdown,maar ook door de verdere
doorwerking in de bestedingen. Door afne-
mendvertrouwen,meeronzekerheideninko-
mensverlies,zullenhuishoudens,bedrijvenen
buitenlandseafnemershunbestedingennaar
verwachtingflink reduceren.

In het basisscenario krimpt de particulie-
re consumptie dit jaarmet 7,6%, de investe-
ringen vanbedrijvenmet 13,9%endeuitvoer
met10,9%.Meteenplusjevan3,1%biedende
overheidsbestedingen‘enigtegenwicht’.Door
verlies van banenneemt dewerkloosheid dit
jaar toe tot 4,6% van de beroepsbevolking en
in 2021 tot 7,3%. In 2022 zouweer een daling
volgen.
De vraaguitval duwt de inflatie terug, tot

0,8%dit jaar.Degedaaldeolieprijsspeeltdaar-
bij ook een grote rol. Ook in 2021 en 2022 is
het effect van de vraaguitval dominant, dat
maakthet voorbedrijven lastig gestegenkos-
tendoor teberekenenwaardoorde inflatie in
dekomendetweejaarslechtsbeperktoploopt,
naar 1,5% in2022.

Sleijpenzegtdatdeonzekerheidoverdein-
flatie ‘misschiennogwelgroter’ isdanoverde
economische groei. Dat komt doordat twee
krachtentegenelkaar inkunnenwerken:door
derecessiedalendeprijzen,maardelockdown
kanjuistprijzenopdrijven.Hijzegtverderdat
demetingvandeinflatie lastiger isdananders
omdateendeelvandeprijzen,zoalsvoorvlieg-
tickets, niet of nauwelijks tot standkomt.

recessie’, aldusSleijpen. ‘Geleide-
lijkemaatregelenmet veel testen
vormen waarschijnlijk de beste
strategie en leiden tot deminste
schadeopde langere termijn.’

DNBheeft aandehand van een
epidemiologischmodel dat is ge-
integreerd in een macro-econo-
mischmodelsimulatiesgemaakt.
Alsgeencontactbeperkendemaat-
regelenwordengenomenontstaat
ernazo’n35wekeneenpiekinhet
aantalbesmettingenenzakken in
eenlaatstadiumdeconsumptieve
bestedingen fors in. Bij een snelle
en harde lockdown krijgt de con-
sumptiemeteeneen zware tik om
pasnaeenjaarschoksgewijs teher-
stellen.

Alshetvanafhetbeginvandeuit-
braak vanhet virusmogelijk is ge-
richtmaatregelentetreffenenveel
te testen,kunnenmensenmeteen
positievetestuitslaginquarantaine
gaanendegenenmeteennegatieve
uitslaghuneconomischeensocia-
leactiviteitenvoortzetten.Daniser
dus geenbredemaatschappelijke
lockdownnodig en valt de schade
voorde consumptie veel lager uit.

Saldo op begroting vliegt
diep in het rood
Begrotingssaldo als % van bbp

Basisscenario Zwaar scenario
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OPINIE

‘Wiedoetna400
jaarhet lichtuit in
financiële sector?’
Nederland isbezighetfinanci-
eel erfgoedwaarweooit trotsop
warenuit te leverenaanbuiten-
landse investmentbanks.Hoezit
dat, al diegigatransactiesdiemi-
nisterHoekstra vanFinanciënvia
buitenlandsegraaibanken laat lo-
pen?EndatdeNederlandsepol-
der als eenschurftigehondwordt
gemedendoordebrexitboot?
Kanhet tij noggekeerdworden,
ofdoetdeministerdefinitiefhet
lichtuit vanonzefinanciële sec-
tor, vraagtChrisdeGroot zichaf.

a PAGINA 25

ONDERWIJS

Onderwijsraad:
scholenhebben
meergeldnodig
Hetkabinetmoet extra gelduit-
trekkenomdenegatieve gevol-
gen vande coronacrisis inhet on-
derwijs te bestrijden.Dat schrijft
deOnderwijsraad in een vandaag
verschenenadvies aande verant-
woordelijkeministersArie Slob
en Ingrid vanEngelshoven. Voor-
al het lerarentekort is urgent, net
als de toenemende verschillen
tussen leerlingen, studenten, op-
leidingenen scholen.Het prak-
tijkonderwijs en vmbo lopenach-
ter sindsde coronasluiting.

a PAGINA 23

ONDERNEMEN

Liever nu
stoppen dan
straks failliet
Doordeonzekere coronamaatre-
gelenbesloot evenementenloca-
tie Fort Voordorpna23 jaar om
opeigen initiatief dedeuren te
sluiten.Dekostenblevendoor-
lopenener kwamniets binnen,
aldus eigenares Jantine vanDen-
deren. ‘Wewillenniet failliet.’
Steeds vaker proberenonder-
nemersdie liever geen verlies
op verlies stapelenhet bedrijf te
beëindigen zonder er aanonder-
door te gaan.‘Ondernemers klop-
penaan: ik gahetniet trekken.’

a PAGINA 10a
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FINANCIËLE SECTOR

Wiedoet na400 jaar binnenkort het
licht uit bij onze financiële sector?

FOTO: HOLLANDSE HOOGTE

d
Chris deGroot ismanagingpartner bij
Financial Assets; StanLeistra is partner
bij Lestrade.

D
e recente reorganisatie
vanRobeco, ooit commer-
cieelNederlands erfgoed
waarwe trots opwaren,
staat niet op zich.DeGiro
enBinckBank, prachtige

voorbeelden van innovatiefNederlands
vernuft, zijn verkocht aanbuitenlandse
partijen.DehistorischeKasBank is in-
middels opgegaan inhet FranseCaceis.
ABNAmro verloor zijn institutionele ver-
mogensbeheerder aanBNPParibas, ver-
kochtmetLaSalle endeMortgageGroup
zijn omvangrijkeAmerikaansebelan-
gen, enoverweegt nu zijn zakenbankaf
te stoten, innavolging vanRabobank,
dat zijn zakenbankal eerder aanhet bui-
tenland verkocht. Enwat is er eigenlijk
over vanhet op tiennagrootste concern
wereldwijd, INGGroep?Kunnenwe zon-
der eenNederlandse investmentbank?

Elders opdewereld is geen land zo
domomzichuit te leverenaanbuiten-
landse investmentbanks.Maarhier?
‘StaatsbankdeVolksbankhuurtGold-
manSachs in voor onderzoekmogelijke
beursgang’ en ‘Ministerie schakelt de
Franse investmentbankLazard in voor
reddenHema?’ aldusdemedia. Zelfs
onzeoer-Hollandse rookworst is niet
meer veilig voorhebberigebuitenland-
se investmentbankers.MorganStan-
ley enDeutscheBank verkopengrote
pakketten aandelen vanABNAmro
door?Aanwie eigenlijk, aanonze eigen
pensioenfondsen?

Wat onzepremierMarkRutte be-
treft, gaanalleNederlandsefinanciële
instellingenmaar toedeledoki naarhet
buitenland.Maarhoe zit dat eigenlijk, al
die gigatransacties dieministerWopke
Hoekstra vanFinanciën viabuitenlandse
graaibanken laat lopen?Enwatbetekent
zo’nnegatieve overheidsattitude voor
práchtigeNederlandsefintechbedrijven
als Adyen,Ohpen,Bux, Peaks,Mollie,
Vive, Backbaseof Finaps?

Onze eigenpensioenfondsen, uitge-
roepen tot deduurzaamste terwereld,
zijn omvangrijk en zeer ontwikkeld.
Alleen,waar zit het geld?Het overgrote
deel vanhetNederlandspensioengeld
wordt inmiddels beheerddoor vermo-
gensbeheerders indeVerenigde Staten
en inhetVerenigdKoninkrijk, terwijlNe-
derland zelf genoeguitstekende vermo-
gensbeheerdersheeft.Depensioendis-
cussiewordt vooral gevoerdophet vlak
vande regelingenen sociale partners,
maardeorganisatie vanhet beheer en
de infrastructuur zijn schrijnendgenoeg
nooit onderwerp vanhet politiekedebat.

Desinteresse enonkundegaanopdit
vlakhand inhandbij onzepolitici. Is
onzemaatschappij, ooit bakermat van

dewereldwijde effectenhandel, het niet
aanonze reusachtigepensioenpotten
verplicht eengezondefinanciële infra-
structuur te onderhouden, zonder afhan-
kelijk teworden vanbuitenlandsepartij-
en?Of is alleenwat van ver komtgoed?

DeNederlandsepolderwordt als
een schurftigehondgemedendoorde
brexitboot. Buitenlandsefinanciële par-
tijenkomenerdoorNeerlandsuníéke
bonuscap (bonusplafond)nauwelijks
bij. Assetmanagement is nubooming in
Luxemburg enDublin,waarNederland-
sepensioengelden in fondsenbelanden
die juridischgevestigd zijn indeze gebie-
denenbeheerdwordendoorAmerikaan-
se enEngelse vermogensbeheerders.

Degrote internationalebankenves-
tigenzichenmasse inFrankfurt.Dat is
vervelendvoorprominenteNederlandse
multinationals, die inmiddels voor een
grootdeel afhankelijk zijngeworden
vanbuitenlandsebanken.Enhet is ook
vervelendvooronze fondsen, groot afne-
mers vanondermeer interest rate swaps,
foreignexchangeenmoneymarket funds.

Dehandelshuizen IMC,Optiver en
FlowTraders, deuiterst succesvollehigh-
frequencytraders inAmsterdamenwe-
reldspelers van formaat, zullenhunbusi-

ness snel verplaatsennaarhet buiten-
land,wanneerdebonuscapook voorhen
gaat gelden.Dat zij überhauptniet han-
delenmet kapitaal vanderdendoet er in
hetNederlandsedebat verderniet toe.

Invloedrijkebrancheverenigingenals
deNederlandseVereniging vanBanken
(NVB) enDufas spartelennog inhet drijf-
zand van reputatieschade enoverweldi-
gendeEuropese regelgeving. Spijtig dat
HollandFinancialCentre ter ziele is ge-
gaan,want juist nuhebbenwe visie, durf
endaadkrachtnodig omonzefinanciële
infrastructuur in stand tehouden. Als
we zodoorgaan, bestaatHet Financiële
Dagblad, lijfblad vande sector, straks
uit nietmeerdan vijf pagina’s.Het enige
lichtpuntje zijnde toezichthouders inde
financiële sector, zij groeien als kool.

RalphHamers, RolandBoekhout,
Eli Leenaars enChris Vogelzang zijn
financiële topbestuurders diemeer ge-
waardeerdworden inhet buitenlanddan
hier, datzelfdebuitenlandwaarwij onze
financiële sectornaartoehebbenge-
jaagd. Alles vanbuiten is kennelijk beter,
duswegmet ons.Kanhet tij nog gekeerd
worden, of doetministerHoekstrana
vierhonderd jaarhet licht uit vanonze
financiële sector?

Buitenlandse
financiële partijen
komen er door onze
unieke bonuscap
nauwelijks bij

ACCOUNTANCY

Verpanden van
vorderingen voor
mkbnu snel
realiseren

Minister voorRechtsbe-
schermingSanderDek-
kerwil dat bedrijvenhun

vorderingenkunnen inzetten als
onderpand voor een lening, zo
blijkt uit zijnwetsontwerp.Daar-
meekrijgt vooral hetmkb€1mrd
meer leenruimte.Datna tijden
vanbelovende coronacrisis voor
dezedoorbraak zorgt, geeft stof
tot nadenken.

Door verpandings- en cessie-
verboden inovereenkomstenen
algemene voorwaardenblokke-
ren (vaak grote) bedrijvendemo-
gelijkheid voor kleinere leveran-
ciers en andere crediteurenom
uitstaande facturen te gebruiken
als onderpand voor een leningbij
debankof anderefinancier.Hier-
door ontvangenondernemers
minder krediet.

Daarnaastwachtenonderne-
mers langopgelddoor oplopen-
debetalingstermijnen, soms
zelfs tot bovendewettelijke grens
van zestig dagen.Grotebedrijven
houden zokleinere ondernemers
inhungreep enmakenmisbruik
vanhunmonopoliepositie. Zij
weten immersdatmkb-onderne-
mers graag zakendoenmet grote,
rendabelebedrijven.

Doordeze voorwaardenwor-
denondernemers,metname in
hetmkb, tegengehouden inde
groei vanhunbedrijf. Doorde
economische gevolgen vande co-
ronacrisis is dat numeerdanooit
tevorenhet geval.Datmaakt, na
jaren lobbyen, dat grotebedrijven
niet langermogenprofiteren van
hunmachtspositie.De tijd vande
Nederlandseondernemer isnu,
en samenstrijdenwe voor ver-
lichting inhetmkb.

Het opheffen vanhet verpan-
dingsverbod (FD, 3 juni) is een
gunstige oplossing voor zowel
ondernemer als financier. Als je
sneller geldbinnenkrijgt, stabili-
seert tenslotte de cashflowen ver-
beterenfinanciële resultaten.Dat
resulteert direct inhet sneller
krijgen vaneenhogere limiet bij
de kredietverzekeraar omhandel
gemakkelijkmogelijk temaken.
Hethelpt ondernemers enorm
omhenookdoormindere tijden
heen te trekken.

Het is vangroot belangdatwe
sameneen vuistmaken tegenhet
verpandings- en cessieverbod.
Dat eenpandemie ervoormoet
zorgendat ondernemers enfi-
nancierswordengehoord, vind ik
kwalijk.Maarde crisis is de aan-
leiding voorhet beëindigen van
dediscussie. Er ontstaat ruimte
voor investeringen, innovatie en
groei.Dat geeft hoopenbovenal
vertrouwen inde toekomst. En
eenbeetje positiviteit, dat kun-
nenondernemerswel gebruiken.
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RobRetèl is algemeendirecteur
bij BibbyFinancial Services.

pagina 25, 09-06-2020 © Het Financieele Dagblad


