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Relatie met Europese schuldencrisis
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Relatie met economische groei

Crisis financiële sector

Relatie met crisis woningmarkt

Zie overzicht Garanties - Bedrijfsleven

Relatie met instabiliteit bedrijfsleven

• Strengere kapitaal-en liquiditeitseisen
• Versterking infrastructuur derivatenhandel
• Aanpassen risicovol gedrag financiële instellingen
• Verbreding en versterking van het toezicht
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Gevolgen voor de
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€ 0 - € 2.200 miljard

€ 0 - € 390 miljard

€ 0 - € 33 miljard

Legenda

€ 0 - € 10 miljard

Beheersmaatregel

Actor

Het Rijk intervenieert als
systeeminstellingen in
de problemen komen.

Het Rijk intervenieert als banken niet aan hun
verplichtingen richting de depositohouders van
een failliete bank kunnen voldoen.

Saldo uitgaven
en ontvangsten

Het Rijk moet uitbetalen als één van de
banken de gegarandeerde lening niet kan
terugbetalen.

Als aflossings- en rentebetalingen op de
hypotheken in de ALT-A-portefeuille niet volledig
worden voldaan, levert dat een verlies op.
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