
 
 

 
 
'Crisis bezorgt Westen permanent verlies' 
 

 
 
donderdag, 15 sep 2011 door onze redactie
 
'Het Westen zal uit deze crisis komen, maar met permanente verliezen ten 
opzichte van het moment dat zij deze crisis inging.' 
 
Dat heeft Arrigo Sadun, een uitvoerend directeur van het IMF, gezegd tijdens een conferentie 
van de Amerikaanse asset manager Pioneer Investments in het Italiaanse Iseo. 
 
Volgens Sadun moet je deze crisis vergelijken met de vorm van een 'Victorian bathtub'. 
Daarbij laat hij een tekening zien met een lijn die een lange daling symboliseert, een lijn (de 
bodem) die een lange stagnatie weergeeft en een lijn die het trage herstel kenmerkt. 
 
Permanente verliezen 
De uitkomst van dat proces zal zijn dat het Westen permanente verliezen lijdt tegenover de 
beginsituatie. Volgens Sadun willen politici dat permanente verlies echter niet zien. 
 
'Ze doen alsof het een double dip is waarmee ze te maken hebben. Maar de problemen 
waarmee we nu worden geconfronteerd, zijn niet het gevolg van een recessie in een normale 
economische cyclus, maar van een financiële crisis', zegt Sadun. 
 
'Permanente verliezen' betekenen volgens de IMF-econoom ondermeer dat je je 
uitgavenpatroon en je levenspeil zal moeten aanpassen. 
 
Crisis 
Hij benadrukt dat hij het woord 'crisis' in deze situtatie altijd graag gebruikt. 'Want dat is het. 
Crisis betekent letterlijk 'breek'. Dat betekent dat er iets definitiefs verloren zal gaan.' 
 
Sadun stelt dat de crisis nu complexer is dan in 2008, omdat problemen aanhouden ondanks 
alle ingezette middelen. Maar benadrukt hij: er zijn nog voldoende middelen. 
 
'Het probleem is niet dat de inzetbaarheid van nieuwe middelen afneemt, het probleem is dat 
de bereidheid van politici afneemt om die middelen in te zetten', zegt Sadun in de discussie. 
 
 



Coördinatie 
De IMF-directeur erkent niet te weten in welke fase van de crisis we zijn. Wel is hij positief 
over het feit dat de bestrijding van deze financiële crisis steeds internationaler, en zelfs 
mondiaal, wordt. 
 
Sadun: Werd de subprimecrisis in de VS nog op het niveau van de staat aangepakt, nu is het 
steeds meer een crisismanagement dat gevoerd wordt door coördinatie tussen regeringen, 
ECB, Europese Unie en IMF. 
 
Hij vindt in dat verband dat er geweldige vorderingen zijn gemaakt - ook in de Europese Unie. 
 
Nobelprijswinnaars 
Op de 'European Colloquia Series' van Pioneer in Iseo, dat vandaag wordt afgerond, zijn 
ondermeer drie Nobelprijswinnaars aanwezig. Zij praten over volatiliteit en risico, 
arbeidsmarkt en de onevenwichtigheden in de wereldeconomie. 
 
 


