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Topbankiers vrezen interventie van overheden
Las ik de kop goed in het Financieele Dagblad (1-2-2010): 'Topbankiers vrezen interventie
van overheden'? Het artikel haalt een recent onderzoek aan naar de risico's waarmee banken naar eigen zeggen geconfronteerd worden. Met stip binnen op nummer 1 was het risico
van politieke interventie.
lijn dat de bankiers die vonden dat de politiek een stokje had moeten steken voor de overname en opdeling van ABN AMRO? lijn dat de bankiers die eind 2008 meenden dat de overheid snel over de brug moest komen met extra miljarden voor armlastige banken? lijn dat de
bankiers die op het gebied van risicomanagement niet een geweldige track record hebben? (Interessante
noot: de risico's van derivaten komen pas op nummer 7 in de top 10 van risico's!)
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Het heeft ook wel iets arrogants. 'Wij doen het zo goed. Als die prutsers van politici ons maarniet voorde voeten lopen'. Ik zou zeggen: lees 'De Prooi' over de teloorgang van ABN AMRO (Jeroen Smit, 2008). Minister
Bos heeft na lezing van dit boek de volgende overdenking op zijn weblog gezet: "En als er zich nog ooit hier
een bankier of een baas uit het bedrijfsleven durft te melden die geringschattend durft te doen over de kwaliteit van de besluitvorming in politiek en overheid en hoog opgeeft over ratio en strategie in het bedrijfsleven...
ik zal ze met dat boek in de hand het pand uitwerken want het is werkelijk ten hemel schreiend wat een onvermogen en chaosje in dat boek honderden pagina's achterelkaar tegenkomt" (http://www.pvda.nllpoliticilpoIiticilwouterbos/BosBlog).
Ten slotte vraag ik me af welk risico van de overheid de bankiers zien. Natuurlijk, net als na iedere crisis zal
de politiek komen met nieuwe regels om het toezicht te vergroten, om verslaggeving en transparantie te verbeteren en misschien met zwaardere kapitaaleisen. Net als na iedere keer dat dergelijke maatregelen worden uitgevaardigd, zal het nauwelijks helpen. Er is één interventie van de overheid die bankiers werkelijk
moeten vrezen: een onderzoek van de NMA. Een kerntaak van de NMA is namelijk de bestrijding van economische machtsposities. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat banken een te grote machtspositie hebben. Daarom krijgen wij zo weinig rente op onze overtollige liquiditeiten of ons eigen spaargeld, moeten wij
zoveel rente betalen op onze leningen (als wij überhaupt al een lening krijgen) en zijn banken in staat (te)
hoge bonussen uit te keren.
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