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Europese banken en investeerders spijzen al jaren Russische staatskas

Index werkt tegen
hoge energieprijzen
Uit een onderzoek van de KU Leuven
naar het effect van de torenhoge energieprijzen op de koopkracht van de
Belgische gezinnen blijkt dat de middenklasse het minst baat heeft bij de
huidige maatregelen van de federale
regering. De index is volgens de onderzoekers het meest doeltreffende middel
tegen de stijging van de energiefacturen. Het sociaal tarief blijkt ook een
goede schokdemper om het verlies aan
koopkracht bij de laagste inkomens op
te vangen. De btw-verlaging voor elektriciteit brengt minder soelaas. Onderzoeker Jonas Vanderkelen (KU Leuven):
“Je zou denken dat deze maatregel
enorm effectief is, maar dat klopt helemaal niet.” (TP) 5

‘Ook Belgisch geld
in Poetins oorlog’
Europese en ook Belgische banken, bankklanten, investeerders en beleggers spijzen Poetins
oorlog, zo toont onderzoek. ‘Het zal pas
stoppen wanneer overheden dit soort investeringen verbieden’, reageert econoom Paul
De Grauwe.
BARBARA DEBUSSCHERE

Europese regeringen, bedrijven, banken en investeerders hebben Poetins economische, militaire en nucleaire macht waarmee hij de oorlog in Oekraïne is kunnen starten mee opgebouwd. Dat staat in een analyse
van het Nederlandse onderzoeks- en adviesbureau
voor duurzaamheid Profundo.
De banken en investeerders spekken al jaren de Russische fossiele industrie, de grootste inkomstenbron
voor de Russische staatskas. Ook Belgische banken of
banken die in ons land grote spelers zijn, zoals KBC,
BNP Paribas, Petercam Degroof, Allianz en Deutsche
Bank, smeren met leningen en aandelen voor Russisch
gas, steenkool en olie de Russische (oorlogs-)machine,
aldus de doorlichting.
Deutsche Bank en ING staan in de top vijf van de
grootste handelaars in leningen aan Russische olie en
gas, goed voor respectievelijk 1,4 en 1,2 miljard dollar
de laatste vijf jaar. In totaal schreven de negentien belangrijkste Europese verstrekkers van leningen aan
deze industrie in die periode leningen uit voor 17,4 miljard. Voor steenkool gaat het om een bedrag van
11,2 miljard.
Aandelen in diezelfde Russische fossiele sector zijn

vandaag goed voor 7,6 miljard dollar. BNP Paribas heeft
en onderdrukking van oppositieleiders zoals Aleksej
voor 367 miljoen aandelen in Russische olie- en gasNavalny is de financiële wereld gretig blijven doorgaan
bedrijven en voor 74 miljoen in Russische steenkool.
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Odessa is een versterkte
vesting geworden, een
dame lijkt het amper te
kunnen bevatten. © AFP

