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AIB terug naar de beurs

Weet u nog hoe het zat, met Allied Irish bank (AIB) in 2008? Net als zovele banken raakte AIB in grote problemen in
2008. Maar het was niet alleen de kredietcrisis die AIB parten speelde. AIB had een enorme leningenportefeuille
voor de ﬁnanciering van onroerend goed in Ierland. Jarenlang ging dat uitstekend, maar toen de huizenmarkt inéén
stor.e, werd AIB extra geraakt.

De Ierse staat moest instappen en steunde bank door voor in totaal 21 miljard euro (99,8%) aan aandelen te kopen.
Dat is veel, voor een kleine economie als die van Ierland. Toch al enigszins geograﬁsch geïsoleerd, kon de Ierse economie zich in de daarop volgende jaren niet handhaven. De economie kromp fors van 2008-2010 en stagneerde van
2010-2014. In 2007 had de Ierse overheid slechts een staatsschuld van nog geen 25% van het BNP. In 2012 was deze
gegroeid tot 120% van het BNP. De redder van AIB moest nu zelf gered worden en het IMF en de EU schoten te hulp
met een steunpakket van 85 miljard euro.

Inmiddels gaat het beter met de Ierse economie en ook AIB zelf is in stabiel vaarwater gekomen. Dit hee; de Ierse
overheid doen besluiten om 27% van AIB naar de beurs te brengen, tegen 4,40 euro per aandeel. Dit zal ongeveer
3,2 miljard euro in het laatje van de staatskas brengen. De grootste IPO in Europa dit jaar, jazeker. Maar wel één
waarbij een fors verlies wordt gerealiseerd door de Ierse staat.

Dan hee; Nederland het beter gedaan.
Ook de Nederlandse overheid moest ING,
SNS, Aegon, ASR en ABN Amro steunen of
volledig redden. Alleen SNS leidde daarbij
tot een relaAef klein verlies.
Alle andere deelnemingen van de staat,
zowel directe als indirecte, leverden inclusief de renten en dividenden vele miljarden euro’s aan winsten op.
Niet de oorspronkelijke bedoeling van de
Nederlandse staat, maar wel een preCge
bijkomsAgheid voor de Nederlandse belasAngbetaler.

