
Langetermijnfinanciering 

van de reële economie 



Geweldig nieuws, ze willen 

kapitaalmarkten en 

securitisatie gaan stimuleren 

in Europa! Sinterklaas komt 

vroeg dit jaar! 

En, wat zijn de laatste 

nieuwtjes uit Brussel? 



Echt waar joh? Zijn ze de crisis 

alweer vergeten daar? Ze zijn echt wanhopig om weer kortetermijngroei te krijgen, en 

onze lobbyisten hebben een handje geholpen. Ze zeggen dat de 

banken de crisis hebben veroorzaakt, en dat we het dus minder 

van de banken en méér van de kapitaalmarkten moeten hebben 

om de economie te financieren. Maar natuurlijk hebben 

groeiende kapitaalmarkten meer investment-bankers nodig om 

financiële producten te creëren, dus meer geld voor ons!     

 



En we hebben ze wijsgemaakt dat als ze ons niet 

helpen met impliciete subsidies en minder regels, wij 

niet genoeg financiering voor het kleine bedrijven 

kunnen regelen, dus géén economische groei. En dat 

de Europese financiële sector dan helemaal wordt 

opgegeten door Amerikaanse banken. Dus ze willen 

ons wel helpen om de securisatie weer leven in te 

blazen, maar let wel: alleen “goede securisatie”   

 

Dat klinkt als 

“vetarme boter”.  

Wat houdt het in? 



Zoals altijd: we hakken leningen in stukjes, 

herverpakken ze en verkopen ze aan beleggers. 

Alleen beloven we nu dat we er nu geen verrotte 

leningen en complexe producten in stoppen. Maar 

geen zorgen, het wordt alsnog lekker geld verdienen!  

 

En hoe heb je ze 

kunnen kunnen 

overtuigen dat  

dit beter is dan 

traditionele 

bankleningen?  



Doe maar rustig, er is ook goed nieuws voor jou. 

Ze willen een flink gedeelte van de Europese 

infrastructuur gaan privatiseren, dus dan kan 

jouw pensioenfonds gaan beleggen in bruggen en 

snelwegen, met aantrekkelijke rendementen die 

door de overheid gegarandeerd worden. Da’s 

beter dan die suffe staatsobligaties toch? We 

helpen de pensionado’s maar al te graag!  

Dat klinkt prima 

inderdaad! Zijn ze 

niet bang dat de 

kiezers dat niet 

pikken en dat er net 

als vóór de crisis 

systeemrisico’s 

ontstaan?  



Nee hoor, je denkt veel te veel op de 

lange termijn. Het enige wat nu telt is 

groei en banen, zo snel mogelijk. 

Ik begrijp niet zo goed waarom  

ze dan investment-banking 

stimuleren en de markt te  

overspoelen met leningen… 



Daar hoeven jij en ik 

ons geen zorgen over 

te maken! Vertrouw 

maar op de grote 

jongens.. 

Bovendien kan ik dan 

waarschijnlijk een 

nieuwe auto kopen en 

een kindermeisje 

aannemen .. Dat is 

pas goed voor de 

economie! 



EINDE 

Dit is een speelse poging om bepaalde vragen op te roepen over het initiatief 

voor langetermijnfinanciering van de EU. De tekst is puur illustratief bedoeld. 

Voor een volledige analyse verwijzen we naar de position paper van Finance 

Watch over langetermijnfinanciering van december 2014: 

“A missed opportunity to revive “boring” finance?” 

www.finance-watch.org 
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