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Sommigen grijpen de kredietcrisis aan om het einde van de vrije markt en het vrije ondernemerschap 

in te luiden. Vooral socialisten beweren dat de vrije markt deze crisis heeft veroorzaakt. Dat is niet 

waar. De economische crisis begon in de zomer van 2007 in de vorm van een hypotheekcrisis in 

Amerika. De Amerikaanse overheid, zowel Democraten als Republikeinen, wilde dat mensen met 

lagere inkomen een huis konden kopen. De ‘eigen woning’ werd gezien als hoogtepunt van sociaal 

beleid. Daarvoor pompten twee semi-publieke hypotheekfondsen, Fannie Mae en Freddy Mac, 

honderden miljarden dollars in de hypotheekmarkt. Deze fondsen kregen hun opdracht van het 

Amerikaanse Congres: zo veel mogelijk hypotheken verstrekken aan mensen met lage inkomens. Dat 

deden zij. Zelfs particuliere hypotheek-en commerciele banken werden gedwongen geld te lenen aan 

mensen die niet het vermogen hadden terug te betalen.  

Actiegroepen zoals Acorn zetten bankdirecteuren onder druk om die hypotheken te verstrekken, 

onder dreiging van negatieve publiciteit. Wat deed Amerika? Het voerde een ‘gratisbeleid’ op grote 

schaal, met gratis hypotheken voor grote huizen. Het was een Stevaert-koers op mega-schaal. 

Miljoenen burgers maakten aanspraak op dit gratisbeleid: geld had geen waarde en huizenprijzen 

stegen. Amerikaanse politici verspreidden de illusie dat velen rijk konden worden zonder te werken. 

Amerika socialiseerde de onderkant van de huizenmarkt, als deel van sociaal beleid. Dit was 

onhoudbaar. Toen de rente steeg, konden huiseigenaars hun hypotheken niet meer aflossen en zakte 

de pyramide in elkaar.  

De oorzaak van de crisis was dus niet de vrije markt, maar politieke interventie ten behoeve van 

een ‘gratisbeleid’ op grote schaal. De vrije markt zou die goedkope hypotheken nooit hebben 

verstrekt. Deze hypotheekcrisis veroorzaakte een kettingsreactie die – via een banken-en kredietcrisis 

-leidde tot de globale economische crisis van nu. Ook Europa ondervindt de gevolgen. Maar het zou 

zeer gevaarlijk zijn de Europese interne markt in gevaar te brengen met verkeerde analyses en slogans 

als zou het vrije ondernemerschap de oorzaak van de crisis zijn. Dat is het populisme van 

socialistische politici die de herinnering aan hun eigen mislukte planeconomie willen uitwissen.  


