DE OORZAAK VAN DE CRISIS : BANKEN ‘AAN HET INFUUS’ EN ‘TOO BIG TO FAIL’
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’Too big to fail’. - Men vreest dat, wanneer een grote bank valt, ook de bedrijven zullen
stilvallen en daarmee heel het openbaar leven. Daarom krijgen de grootbanken een
bevoorrechte plaats: zij krijgen jaarlijks subsidies en worden bij dreigende faling gered
door de Staat. Daardoor blijven de banken grote risico’s nemen, aangezien ze weten dat
ze kunnen terugvallen op de overheid. Liefst 35 procent van de stijging van de publieke
schuld tussen 2007 en 2011 is te danken aan de redding van banken als Dexia. Dat is
een verhoging van de overheidsschuld met 5,1 %.
“Aan het infuus” - Daarnaast krijgen de grootbanken jaarlijks subsidies van de overheid, terwijl de kleine
banken het zelf moeten redden. Gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank heeft weinig ondernomen
om het risico te spreiden.
In het artikel ‘Liberalen houden niet van subsidies, behalve als het gaat om bankiers’ van 4 november 2014
lezen we bij Belga dat Belfius elk jaar voor 1,7 miljard euro aan impliciete subsidies ontvangt van de
Belgische Staat. Normaal vinden de liberalen dat de onderlinge concurrentie tussen bedrijven goed is,
maar de grootbanken liggen nog steeds aan het infuus van de Staten terwijl de kleine banken het zelf
moeten redden.
Onafhankelijk financieel consultant Alexander Cloeck getuigde daarover eind mei in een uitstekende
Panorama-uitzending (misschien moet Coene eens kijken?). Uit zijn studie blijkt dat alle Europese
grootbanken in 2012 voor 233 miljard euro aan impliciete subsidies ontvingen. De 77 onderzochte
Europese grootbanken kregen in 2013 alléén al liefst voor 86 miljard subsidies. En de 'Belgische' grootbank
Belfius is een slokop en geniet voor liefst 1,7 miljard euro per jaar aan impliciete subsidies.
Niet enkel de jaarlijkse subsidies aan die grootbanken leggen druk op de begroting, ook het redden van
banken die ‘too big to fail’ zijn. België heeft enkel aan Dexia reeds 65 miljard euro staatswaarborg
gegeven. Het redden van de banken doet de staatschuld groeien met 5,1% tussen 2007 en 2011. In het
totaal steeg de overheidsschuld met 15,2%. Zolang de banken aan het infuus liggen van de Staat is het
dweilen met de kraan open.
Daarom is beter dat er meerdere banken zijn in ons land, zodat het risico gespreid wordt, maar dat houdt
Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank, met zijn beleid tegen. Waarom worden kleine banken niet
gesubsidieerd? De NewB bank, een alternatief dat eerlijk wil bankieren, wordt steeds verhinderd om een
vergunning te krijgen. Ze zou onvoldoende beginkapitaal hebben.
En nog is het niet gedaan, nu blijkt dat de verborgen risico's bij Belfius veel groter zijn dan gedacht. Dat die
bank ons nog meer zal kosten, is niet uitgesloten. Zo ziet u dat de kwaliteit van de door de ECB
uitgebrachte stresstest van de Europese banken bedenkelijk is. Wil men daarmee aangeven dat er geen
bankenhervorming meer nodig is binnen de nieuwe bankenunie van Europa?
We vragen dat privébanken effectief zelfstandig gaan opereren, niet afhankelijk zijn van subsidies van de
Staat en hun eigen verantwoordelijkheid nemen bij faling. Geen scheiding Kerk en Staat, maar scheiding
privébanken en Staat. We vragen dat de bonuscultuur verdwijnt en dat er geen onverantwoorde risico’s
meer worden genomen.
Uitgerekend de banken die minder risico's voor de overheid opleveren en die veel dichter staan bij de reële

economie en bij de noden van kmo's en gezinnen, worden niet gesteund. De kmo’s hebben goede leningen
nodig om te kunnen overleven. Zowel de overheid als de economie heeft er alle baat bij dat het risico
gespreid wordt over verscheidene banken, in plaats van geconcentreerd bij enkele megabanken.
De sociaaleconomische en ethische stresstest leert ons dat alleen kleinere banken zoals Triodos, Bank J.
Van Breda, Argenta en VDK goed scoren. Het zijn veilige banken, die de reëele economie steunen. Daarom
is het goed om zich als burger degelijk te informeren, bijvoorbeeld via Fairfin, zodat men een goede bank
kan kiezen (http://www.fairfin.be/).
Of kijk even op de site van NewB bank. Misschien kan u die ook steunen met aandelen. Zij zegt over
zichzelf: mijn bank is van mij en van alle coöperanten, mijn bank is echt transparant, mijn bank is sober,
mijn bank werkt uitsluitend voor de lokale reële economie en voor haar coöperanten en niet voor zichzelf
(https://newb.coop/nl).

