
Alleen banken redden of ook eens over politiek praten? 

 

De financiële crisis is nog lang niet voorbij. Terwijl de regering begonnen is aan een 

reeks kapitaalinjecties in de banken waarvan niemand het einde kan voorspellen, 

gaat het met de economie van kwaad naar erger. Het regent het ontslagen. Volgens 

de Vooruitgroep schieten de Belgische en Vlaamse overheden en politieke partijen 

zwaar tekort in hun politieke taak. Hun aanpak is er een van technisch beheer van de 

crisis met als uiteindelijke doelstelling het redden van de neoliberale economische 

orde. Politiek in tijden van crisis mag volgens ons niet alleen om beheer draaien. Er is 

de maatschappelijke vraag over het soort beheer of beleid dat we willen. Welke 

keuzes zijn mogelijk? Wie krijgt wat? En wie betaalt? 

 

Om die vragen scherp te stellen moet komaf gemaakt worden met minstens twee 

courante misvattingen die het huidige debat vertroebelen. Ten eerste, het huidige 

overheidsingrijpen om de banken te redden heeft niets van doen met een terugkeer 

van de actieve, Keynesiaanse overheid, noch met Theodore Roosevelts 75 jaar oude 

‘New Deal’ tijdens de grote depressie van de jaren 1930, maar alles met een 

wanhopige poging om de neoliberale financiële orde te redden. De overheidssteun 

aan de banken is nog steeds gestoeld op een monetaristische visie. De discussie gaat 

alleen over het opdrogen van krediet. Men blijft ervan uitgaan dat de economie enkel 

vlot getrokken kan worden door het geldaanbod op peil te houden. Een actieve, 

Keynesiaanse overheid richt zich echter op het aanzwengelen van de vraag naar 

producten en diensten. In het kader van de naoorlogse verzorgingsstaat zat dit 

Keynesiaans beleid stevig ingebed in een sociale visie op het herverdelingsvraagstuk, 

een beleid van algemene tewerkstelling, een algemene verhoging van de 

levensstandaard en de ontwikkeling van openbare dienstverlening. Dit blijft 

broodnodig, want volgens verschillende studies van de OESO en ILO is de 

inkomensongelijkheid sterk toegenomen. De miljarden staatssteun aan de banken 

van het laatste jaar hebben amper jobs gered, geen nieuwe vraag gecreëerd en al 

zeker geen sociale herverdeling teweeg gebracht (de ‘kleine’ aandeelhouder is niet 

gelijk aan de ‘kleine man’ van weleer).  

 



Het actieve overheidsingrijpen dat we de laatste maanden zagen is er dus vooral om 

de financiële crisis te beheren en betekent allerminst het einde van het neoliberale 

overheidsbeleid, dat mee verantwoordelijk is voor deze crisis. Meer zelfs, het huidige 

beheer van de financiële crisis gaat over welke fractie van de elite het zwaarst of het 

minst zwaar getroffen wordt (zie de vaudeville rond Fortis-bank). Er is geen enkele 

discussie over welk soort financiële instelling adequaat zou zijn voor de sociaal en 

economisch zwakkeren. Daarom moet een echt politiek debat over de crisis het 

herverdelingsvraagstuk als uitgangspunt nemen. De economische vraag moet op een 

sociaal rechtvaardige en ecologisch zinvolle manier gestimuleerd worden. Een 

democratie die naam waardig voert nu dus een debat over wiens vraag hoe 

gestimuleerd moet worden. Dit was ook de inzet van de naoorlogse verzorgingsstaat, 

waarbij het beheer van de economische vraag via stijgende lonen en de uitbouw van 

goede publieke diensten (collectief loon), gefinancierd door een progressief 

belastingssysteem, een herverdelend effect had. Waar blijven de socialisten en 

progressieven (en anderen) om dat debat te voeren?  

 

Een tweede misvatting is dat het hier om een globale crisis gaat. Dit is slechts 

gedeeltelijk waar. De oorzaak van de crisis ligt in de VS en deels ook in het VK, meer 

bepaald in de speculatieve explosie van de vastgoedmarkt en de omzetting van de 

daaraan gekoppelde stijgende schuldenlast van gezinnen en bedrijven in risicovolle 

financiële producten. Dit werd een financieel kaartenhuis, dat instortte toen de 

stijging van de woningprijzen stilviel. Deze oorzaak is duidelijk gelokaliseerd in de 

meest neoliberale staten (VS en VK) en is veel minder of zelfs niet aanwezig in 

Europa of elders. De gevolgen zijn echter wel globaal, maar zeer ongelijk verdeeld. 

Vooral financiële instellingen die massaal geïnvesteerd hadden in wat nu 

rommelpapier is (zoals Dexia) bevonden zich plots in slechte papieren. In Japan en 

China is dit veel minder het geval. De gevolgen van de financiële crisis laten zich nu 

ook in andere sectoren voelen, maar ook dit is zeer ongelijk verdeeld. Ze richt een 

slagveld aan in de VS en het VK, vooral dan in kredietgevoelige sectoren zoals de 

bouw- en automobielsector, maar tot nog toe veel minder in grote delen van Europa, 

het Midden Oosten en China. In vergelijking met wat de automobielsector in Amerika 

te wachten staat, blijven de ontslagen in ons land, hoe dramatisch ook, nog relatief 



beperkt. (Ze hebben trouwens meer te maken met de slechte papieren waarin de 

Amerikaanse moederbedrijven zich bevinden dan met de lokale economische 

problemen). Maar ook regio’s buiten de VS en het VK zullen erger getroffen worden 

naarmate de vraagzijde verder afbrokkelt en de financiële crisis een economische 

crisis wordt. Afrika en Latijns Amerika, die op geen enkele manier verantwoordelijk 

zijn voor deze crisis, zullen de slagen opvangen van de dalende investeringen en de 

dalende vraag naar hun producten in de rijke landen. Met dank aan zij die hen de 

afgelopen jaren, volgens neoliberaal recept, in een exportgericht ontwikkelingsbeleid 

hebben geduwd. Tot slot hebben China of Saoedi-Arabië, en in mindere mate de EU, 

een grotere capaciteit tot weerstand. China zit bijvoorbeeld nog met een massaal 

overschot op de handelsbalans wat het land toestaat om een uitgesproken 

Keynesiaanse binnenlands expansiebeleid te voeren.  

 

Zowel de nood aan een sociaal herverdelend Keynesiaans beleid als de analyse van 

de ruimtelijk ongelijke oorzaken en effecten van de financiële en economische crisis 

geven aan dat dit fundamenteel politiek debat in de eerste plaats op Europees 

niveau gevoerd moet worden. Zeg maar: ‘afrit Europa, uitrit crisis’. Het grootste deel 

van de export van Europese landen gaat naar andere Europese landen. Daardoor is 

het gevaar dat de gecreëerde vraag wegsijpelt beperkt en vermijden we het debacle 

van het nationale Keynesianisme van dertig jaar geleden. Bovendien laat een 

solidaire Europese aanpak toe om de ruimtelijke ongelijke effecten van de crisis 

binnen de Europese Unie te verzachten. Dit vereist echter een fundamentele 

koerswijziging op Europees niveau. De invoering van de Euro in de jaren 1990 werd 

gekoppeld aan een neoliberaal monetair beleid gericht op de bestrijding van inflatie 

en begrotingstekorten. Om de Maastrichtnorm te halen (3% grens voor 

begrotingstekorten) moesten de Belgische en Europese bevolking gedurende 15 jaar 

de meest drastische besparingsmaatregelen ondergaan. Vandaag wordt die Europese 

budgetnorm zonder enige discussie noch tegenkanting van de Commissie verlaten 

om het neoliberaal financieel systeem te redden. Dat mag plots wel miljarden kosten. 

Diezelfde bevolking zal opnieuw moeten betalen. Tezelfdertijd blijft een echt 

Europees relanceplan om de economische crisis aan te pakken volledig achterwege. 

Van de 200 miljard Euro die de Commissie eind november vorig jaar aankondigde 



komt slechts 30 miljard uit de communautaire begroting (budget EU en de Europese 

Investeringsbank). De andere 170 miljard moet komen van de lidstaten, die erg lauw 

reageerden en elke referentie naar 200 miljard Euro uit het voorstel lieten 

schrappen. Nochtans komt dit herstelplan neer op een schamele 1,5% van het 

Europese BNP. Eens te meer blijkt dat de Europese Unie politiek naakt is en bij 

gebrek aan economische bevoegdheden gereduceerd wordt tot het beheer van een 

vrijhandelszone.  

 

De komende Europese verkiezingen zijn van cruciaal belang. Laten we ze deze keer 

niet ondersneeuwen in communautair gekleurde discussies. Het is immers duidelijk 

dat de Vlaamse regering, ondanks de kreten van rechtse Vlaamsnationalisten zoals 

het Vlaams Belang, N-VA en LDD, in deze crisis allerminst het verschil maakt met het 

federale niveau. Ze lijkt vooral bezorgd om de redding van haar eigen financiële elite, 

georganiseerd rond de KBC. Laten we de komende verkiezingen dus aangrijpen om 

een Europese economische regering te eisen, maar dan wel een die het falende 

project van het neoliberalisme vaarwel zegt en inzet op een actief, sociaal 

rechtvaardig en ecologisch zinvol economisch stimuleringsbeleid. Daarbij moeten 

voor de Vooruitgroep ook de grenzen tussen het publieke en het private initiatief 

hertekend worden, met een actievere overheid in strategische sectoren. Openbare 

kredietinstellingen, met een democratisch afgesproken opdracht, hebben een 

belangrijke rol te spelen in de sociale en ecologische omslag van de economie. De 

onverkwikkelijke gebeurtenissen rond Fortis, waar een paar duizenden 

aandeelhouders gedreven door eigenbelang over het lot van de grootste Belgische 

bank beslissen, is een zware aanfluiting van de democratie. Regeringen benadrukken 

bij iedere kapitaalinjectie dat een stabiel financieel systeem in het algemeen belang 

is. Aangezien de markt keer op keer faalt om dit algemeen belang te realiseren is het 

logisch dat de overheid deze rol op zich neemt, en niet alleen tijdelijk. 

 

Een actieve overheid moet ook strengere regels opleggen aan de markt. Ze moet de 

financiële steun aan de banken aangrijpen om hun verzet tegen het afschaffen van 

het bankgeheim, de belastingsparadijzen en het aanleggen van een 

vermogenskadaster te breken. Op Europees niveau moeten de Tobintaks en andere 



internationale belastingen die speculatie ontmoedigen ingevoerd worden, want 

schandalig genoeg gaat ook vandaag de speculatie en het snelle geldgewin op de 

financiële markten gewoon door. Net zoals de progressieve economen van 

EuroMemorandum1 pleiten wij voor een Europees verbod op hedge funds en op het 

verpakken en verhandelen van leningen als beleggingsproducten, voor een Europees 

kredietregister en voor een strengere controle op kredietbeoordelaars. Er zijn hogere 

kapitaalvereisten voor banken nodig (om en bij de 20%, maar eventueel lager voor 

investeringen in KMO’s). Dit is noodzakelijk om de overdreven kredietverlening, die 

aan de oorsprong van deze crisis ligt en de gekende ravages aanrichtte in de 

hypotheekmarkt, tegen te gaan. Zoals de Memorandum-groep vinden wij dat 

eventuele variabele verloningspakketten voor managers afgesteld moeten worden op 

de lange-termijnresultaten (met maatschappelijke meerwaarde) van hun bedrijf. 

Aandelenopties worden het best verboden. De kredietvoorziening voor overnames 

met geleend geld of met zuiver financiële bedoelingen moet sterk aan banden gelegd 

worden, zodat debacles zoals met Fortis in de toekomst vermeden worden. Het doel 

van deze maatregelen is het inkrimpen van de banksector. Deze sector eiste sinds de 

late jaren 1970 een steeds groter deel van de geproduceerde welvaart voor zich op, 

een aandeel dat nu volledig buiten proportie blijkt te zijn met de meerwaarde die ze 

zelf wist te creëren.  

 

Een actieve overheid moet de economie dus wegsturen van speculatie en korte 

termijndenken en de financiële sector opnieuw dienstbaar maken aan een reële, 

productieve economie die beantwoordt aan de sociale en ecologische behoeften, 

noden en uitdagingen waarvoor we staan. De Britse New Economics Foundation 

stelde onlangs een ‘Green New Deal’2 voor om de drievoudige crisis van de financiële 

markten, de klimaatsverandering en onzekere energievoorraden tegelijkertijd aan te 

pakken. Dit gaat verder dan het ‘verlichte groene kapitalisme’ van liberale ideologen 

zoals Thomas Friedman die gewoon op zoek zijn naar de volgende private 

                                                
1 Zie EuroMemorandum 2008/2009 ‘Democratic transformation of European finance, a full 
employment regime, and ecological restructuring – alternatives to finance-driven capitalism’, 
http://www.memo-europe.uni-bremen.de/euromemo/indexmem.htm 
 
2 Zie http://www.neweconomics.org/gen/greennewdeal.aspx 
 



winstopportuniteit (‘groene technologie’ als de volgende speculatieve bubbel?). We 

hebben nood aan een massieve investering in een echt klimaatvriendelijk alternatief 

energiesysteem en de  creatie van duizenden nieuwe kwaliteitsvolle en werkzekere 

‘green collar’ jobs. Om de energiezekerheid van weinig kapitaalkrachtige gezinnen te 

garanderen, kan bijvoorbeeld een groot investeringsprogramma worden opgezet om 

de isolatie van hun woningen te verbeteren. Meer zelfs, werklozen kunnen opgeleid 

en herschoold worden tot een 'klimaatleger' van arbeidskrachten. In Duitsland alleen 

al worden op dit moment 250.000 mensen tewerkgesteld in de sector van 

hernieuwbare energie. Als belastingsbetalers zijn wij (geheel of gedeeltelijk) eigenaar 

van een aantal banken. Daarvan moeten wij gebruik maken om de banken te 

verplichten om te investeren in de sociale en ecologische omslag van onze economie. 

Daarenboven, en haaks op de speculatieve creatie van waarde, moeten we ervoor 

zorgen dat de sociale- en de milieuschade van productie en transport op een 

realistische manier in de kostprijs van producten en diensten worden verrekend.  

 

Tot slot zijn mainstream economische wetenschappers aan een grondig 

zelfonderzoek toe. Zij zagen deze crisis niet aankomen, ondanks de aanhoudende 

kritiek van anders-globalistische sociale bewegingen, vakbonden en NGO’s en een 

kleine maar groeiende groep dissidente wetenschappers op het losgeslagen en 

eenzijdige marktdenken. Bovendien leidden zij de mensen op die voor deze crisis 

verantwoordelijk zijn. De economische wetenschap stelt zich al te autistisch op voor 

de grote sociale en economische problemen van onze tijd zoals de voortdurende 

werkloosheid en armoede, de ongelijke Noord-Zuidverhoudingen, de toegenomen 

stress en de moeilijke werk-gezinsbalans. Daarom moet het pluralisme aan de 

faculteiten en in de opleidingen economie hersteld worden en moeten economische 

geschiedenis en sociale wetenschappen een belangrijkere plaats gaan opnemen in 

hun curricula en onderzoeksprogramma. Hetzelfde geldt voor de economische 

verslaggeving in onze geschreven en visuele media. Ook in progressieve kranten 

wordt het economisch nieuws vanuit een eenzijdig liberaal perspectief gebracht en is 

er amper pluralisme bij de waaier van experts die opgevoerd worden en de 

meningen die verkondigd worden. Deze crisis is ook hun falen.  
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