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Zweden pleegt geen
‘economische harakiri’

Volgens econoom Lars Jonung gaan in veel landen de
beperkende maatregelen te ver. Hij pleit voor het Zweedse

coronamodel: alleen de kwetsbaren moeten thuisblijven.
Pagina�E6



zelfs als excuus om dat te doen. Het
enige land waar dit niet gebeurt, is
Zweden. Terecht, naar mijn mening.”

Om economische redenen?
„Deels. Maar er spelen meer dingen.
Zweden is dunbevolkt. Je kunt uren
wandelen zonder iemand tegen te
komen. Kinderen gaan hier na hun
eindexamen op kamers. In Italië blij-
ven ze vaak bij hun ouders wonen.
Als ze ziek zijn, steken ze hun ouders
sneller aan.”

Heeft Zweden gewoon geluk?
„Kijk, er is maar één manier om het
virus te stoppen: ophouden met ade-
men. Als je iedereen thuis zet, rem je
besmettingen af. Maar zodra je de
deur weer openzet, kan het virus
zich opnieuw verspreiden. Wat Zwe-
den goed doet, is dat niet iederéén
thuis blijft, maar vooral degenen die
gevaar lopen. Mensen zoals ik.”

Ligt het Zweedse dodental niet ho-
ger dan in andere noordelijke lan-
de n?
„Ja. Misschien zeggen we over vier,
vijf jaar, terugkijkend, dat we som-
mige dingen beter hadden moeten
doen. Feit blijft dat het virus behalve
bij ouderen maar bij twee andere
groepen hard heeft toegeslagen: bij
rijken die hebben geskied in de Dolo-

mieten, en bij migranten. In migran-
tenwijken bij grote steden leven
mensen dichter op elkaar en komen
boodschappen van de overheid min-
der goed aan.”

U bekritiseert de lockdowns. Maar
de helft van de Europeanen is ouder
dan 43. Een derde zit in de risico-
groep van 60-plussers. Als Europa
minder vergrijsd was, was de druk
op regeringen om het land plat te
leggen dan kleiner geweest?
„Misschien. Maar ik heb geen restric-
ties. Die heb ik ook niet nodig. Het
recht op bewegingsvrijheid is vastge-
legd in de Zweedse grondwet. Daar
kan de regering zelfs in een noodtoe-
stand niet aan tornen. Maar omdat ik
niet ziek wil worden, blijf ik gewoon
thuis. Mijn vrienden doen hetzelfde.
We zwaaien naar elkaar. We appen. Ie-
dereen neemt zijn verantwoordelijk-
h e i d .”

Uw rapport voorspelde snel econo-
misch herstel. Hoe gaat dat er nu
uitzie n?
„Elk land probeert nu restricties op
te heffen, maar deze pandemie hakt
er zo diep in dat snel opveren moei-
lijk wordt. Werkloosheid, faillisse-
menten – al die ontwikkelingen die
volgens ons beperkt zouden blijven,
staan nu robuust herstel in de weg.”

Dat klinkt pessimistisch.
„Ik mag klinken als een koele, bere-
kenende econoom, maar ik ben juist
realistisch en optimistisch.”

‘Men pleegt economische harakiri’
INTERVIEW�LARS�JONUNG�ECO�N�O�O�M

De Zweed Lars Jo n u ng onderzocht in 2006 al de impact van een pandemie. Hij vindt dat de meeste landen nu ‘ove r re a ge re n’.

Door�onze�correspondent
Caroline�de�Gruyter

T oen Lars Jonung in januari
hoorde dat het coronavirus
zich ook buiten China begon
te verspreiden, dacht hij

meteen: „Aha, dit is hem dan.”
Jonung (75) is een Zweedse macro-
econoom die in 2006, toen hij voor
de Europese Commissie in Brussel
werkte, met een Duitse collega een
rapport schreef over de economische
impact die een pandemie in de Euro-
pese Unie zou hebben. Hun conclu-
sie was dat de economie in het beste
geval met 1,6 procent zou krimpen,
en in het ergste geval met 4,1 pro-
cent. Na drie, vier maanden zou de
groei snel weer aantrekken.

Jarenlang lag dat rapport in een la,
vertelt Jonung via WhatsApp vanuit
zijn zomerhuis in Osterlen, waar hij
met zijn vrouw in vrijwillige quaran-
taine zit. „We schreven dat rapport
toen de vogelgriep de kop opstak. De
We re ld ge zo n d h e i d s o rg a n i s at i e
waarschuwde dat we ons moesten
voorbereiden op een grote grieppan-
demie, die de hele wereld op een dag
kon raken. In Brussel vroegen we ons
natuurlijk af wat dat voor de Europe-
se economie zou betekenen. Dus be-
studeerden mijn collega en ik drie
eerdere pandemieën: de Spaanse
griep van 1918, de Aziatische griep
van 1957 en de Hongkong-griep van
1968. We gebruikten ook een rapport
van de Congressional Budget Office
in de VS, uit 2005. Ons rapport ging
uiteindelijk een la in omdat er sinds-
dien wel epidemieën zijn geweest als
sars en ebola, maar geen echte mon-
diale pandemie.”

De economische ravage is veel gro-
ter dan u voorspelde. Heeft u zich
ve rgist?
„Ja, omdat we twee dingen niet voor-
zien hadden. Ten eerste dat de beur-
zen zulke harde klappen zouden krij-
gen. Dat beschadigt het financiële
systeem en dus het bedrijfsleven, dat
geen geld kan lenen en schulden niet
kan afbetalen. Het tweede was dat on-
geveer heel Europa op slot zou gaan.
Daarom is wat er nu gebeurt erger dan
ons worstcase-scenario destijds. Véél
erger. In Canada en Duitsland zijn in
2006 vergelijkbare onderzoeken ge-
daan, die tot min of meer dezelfde
conclusies kwamen als wij. De Duitse

studie, van het economisch onder-
zoeksinstituut RWI, voorspelde 1,1 tot
3,3 procent krimp. De Canadezen wa-
ren opgewekter en hielden het op
minder dan 1 procent krimp. Dat we
nu harakiri zouden plegen, had nie-
mand destijds kunnen verzinnen.”

Is dit een vergissing?
„Ik vrees van wel. We overreageren.”

Uw rapport ging ervan uit dat een
derde van de bevolking ziek zou
worden, dat van de zieken 2,5 pro-
cent stierf, en dat alle besmette Eu-

We zien desperate politici
die sterk willen overkomen,
maar burgers opsluiten en
hun vrijheden afnemen

„Wat�Zweden�goed�doet”,�zegt�Lars�Jonung,�„is�dat�niet�iederéén�thuis�blijft,�maar�vooral�degenen�die�gevaar�lopen.”
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Adviseur
Zweden�en�Brussel

Lars�Jonung�(Södertälje,�11-09-
1944)�is�hoogleraar�economie
aan�het�Knut�Wicksell�Centre�for
Financial�Studies�van�de�univer-
siteit�van�Lund.�In�de�jaren�90�ad-
viseerde�hij�de�regering�van�Carl
Bildt.�Van�2000�tot�2010�werkte
hij�bij�het�directoraat-generaal
Economie�en�Financiën�van�de
Europese�Commissie�in�Brussel.

ropeanen drie weken thuis moesten
blijve n.
„Ja. We hanteerden ongeveer de per-
centages van de Spaanse griep in
1918. In ons worstcase-scenario zou
0,75 procent van de Europese bevol-
king sterven. In sommige sectoren,
zoals horeca en toerisme, voorspel-
den wij een neergang van 80 procent.
Transport zou met 67 procent afne-
men, evenals culturele en sociale
evenementen. Maar industrie, bouw
en landbouw krimpen bij ons maar 10
procent. Dat alles plat zou komen te
liggen en dat lockdowns zo lang zou-

den duren, hadden wij niet voorzien.”

Waarom niet?
„Je neemt aan dat beleidsmakers
nuchtere kosten-batenanalyses ma-
ken, dat ze sociaal-maatschappelijke
belangen afwegen tegen economi-
sche, en dat ze dan tot rationele be-
slissingen komen. Dat gebeurt in veel
landen niet. Wat we wel zien, zijn
desperate politici die daadkrachtig
en sterk willen overkomen, die bur-
gers opsluiten en hun vrijheden afne-
men. Sommige regeringen, zoals de
Hongaarse, gebruiken de pandemie


