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Bankenunie 
spant paard 
weer achter 
de wagen 
Simon Lelieveldt 

IIn de discussies over de eurocri-
sis komt steeds vaker het idee 
van de bankenunie naar voren. 
Het is een slecht idee.
Een bankenunie betekent naast 

een europeanisering van het ban-
caire toezicht dat er een Europa-
breed depositogarantiestelsel 
komt. In dit stelsel dragen de ster-
ke banken en hun financiers de 
financiële lasten van zwakke col-
lega-banken of zwakke toezicht-
houders. Zo wordt aan banken een 
flinke portie verplichte Europese 
solidariteit opgelegd.

de consequentie is dat straks 
het risicoprofiel van Europese 
banken verslechtert. Investeer-
ders die vooral in de beste Euro-
pese banken willen beleggen, krij-
gen daar straks ook automatisch 
een aandeel in de allerslechtste 
bij. Juist in deze financiële mark-
ten maakt dit voorstel de ‘funding’ 
moeilijker en verhoogt het de kos-
ten bij Europese banken. 

Voorstanders stellen dat het Eu-
ropese garantiefonds helpt alle 
mogelijke klappen op te vangen, 
zeker als ook financiers van zwak-
ke banken mee moeten betalen 
in noodsituaties. Maar we weten 
niet hoe groot de mogelijke verlie-
zen op bankbalansen in Europa 
zijn en welke financiële klappen 
er in de verschillende landen door 
banken, sentiment op financiële 
markten of toezichthouders nog 
zullen vallen. En mocht het Euro-
pese garantiefonds toch te klein 
zijn, dan volgt er alsnog een be-
roep op de Europese lidstaten om 
bij te springen. 

Europese beleidsmakers ver-
plichten de banken om solidair te 
zijn in Europa, zonder dat zij zelf 
vorm hebben gegeven aan poli-
tieke Europese solidariteit. En net 
als destijds bij de monetaire unie 
wordt verondersteld dat die po-
litieke unie dan wel volgt. de ge-
schiedenis leert dat die aanname 
riskant is. Met het voorstel van 
de bankenunie spant Europa het 
paard dus (weer) achter de wagen. 
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