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Mathijs Bouman, is econoom en vaste columnist van het Financieele Dagblad. Ook is hij
beurscommentator van RTL-Z. Bouman schreef verschillende boeken over de Nederlandse
economie en werkte in 2009 intensief mee aan ‘De Grote Recessie’, het boek van het Centraal
Planbureau over de kredietcrisis.

bezuinigd, officiële rentetarieven moeten worden
gekeerd. Integendeel: ik denk dat we ons kunnen
De recessie is voorbij. In 2009 kromp de
verhoogd en banken moeten af kicken van hun
verheugen over het sterke en snelle herstel van
Nederlandse economie met bijna vier procent.
gratis-geldverslaving. Daarmee hebben we nog
de Nederlandse economie. Halverwege 2009
Dat was de grootste terugval in een enkel jaar
nauwelijks een begin gemaakt. De economie
had ik niet durven dromen dat we er nu alweer
sinds 1892. Zelfs tijdens de Grote Depressie
bevindt zich in een pijnlijke spagaat. Met een
zo goed voor zouden staan. Het is net geen echt
van de jaren dertig, was er geen jaar waarin de
been in een al sneller groeiende marktsector
V-vormig herstel geworden – daarvoor was
productie zo veel afnam. Op recessiejaar 2009
en met het andere in een vertragende publieke
de val te snel en het herstel te matig. Maar de
volgde hersteljaar 2010. De export trok weer aan,
sector. De spagaat wordt wijder en wijder,
gevreesde L (langdurige krimp) of W (de dubbele
de industrie kon weer gaan produceren en de
pijnlijker en pijnlijker. Het hoeft niet in een
dip), zijn uitgebleven. Toch kan de vlag nog niet
werkloosheid begon weer te dalen. Toegegeven,
ongeluk te eindigen, maar we moeten er wel
uit. De grote vraag is in hoeverre de nieuwe
de bouw heeft het nog moeilijk, winkeliers
steeds voor op onze hoede zijn. Eén ding is
economische groei structureel is. Overheden en
klagen nog over wegblijvende klanten en veel
zeker: het herstel zal met vallen en opstaan
centrale banken hebben zich tijdens de crisis in
bedrijven in de zakelijke dienstverlening
gaan. Wat dat betreft is de kredietcrisis nog lang
de meest vreemde bochten gewrongen om de
draaien nog lagere omzetten dan drie jaar
niet voorbij. Voor ondernemers, investeerders
economie overeind te houden. De bodem werd
geleden. Maar het ergste leed lijkt geleden. Het
en beleggers is het zaak om de polsslag van de
uit de schatkist gestampt, geldpersen draaiden
Nederlandse bedrijfsleven kijkt weer naar voren,
economie te voelen en te analyseren. Ik blijf
overuren en banken kregen zoveel liquiditeiten
ondernemers zien weer kansen, entrepreneurs
dat, net als de afgelopen jaren, in elk geval op
als ze maar wilden. Daardoor kwam de economie
durven weer te dromen. Dat is prachtig om
dagbasis doen.
weer in beweging, maar de overheidsmaatregelen
te zien. Ik zal dan ook de laatste zijn om te
personen
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hun
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Van allen treft u een uitgebreide biografie aan op onze website: www.speakersacademy.eu. Voor nadere
informatie: Tel. +31 (0) 10-433 33 22.
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