Italiens premierminister Renzi vil
måske gennemføre statslig bankredning
18. juli 2016 – På trods af stærk modstand fra EU-kommissionens bureaukrati og
det tyske finansministerium – i det mindste offentligt – ser det ud til, at den
italienske premierminister Matteo Renzi måske er i færd med at gennemføre sin
erklærede hensigt om at redde mange af Italiens banker ud af deres dårlige gæld.
Italiens økonomi, med sin stærke rolle inden for eksport af industri- og
højteknologiske produkter, har rent faktisk befundet sig i en konstant recession
og stagnation, siden euroen blev indført for næsten 15 år siden, og dette er
forværret i takt med, at resten af Europa har haft økonomisk nedgang. Som følge
heraf har de italienske banker, der koncentrerer sig om lån til virksomheder og
husstande, en relativ stor volumen af pressede og uerholdelige lån (som
rapporteres at udgøre enorme 18 % af deres aktiver), og en nedsmeltning af
banksystemet er overhængende, som en del af det truende kollaps af hele det
London-centrerede europæiske, finansielle system.
Londonavisen Telegraph fra 16. juli rapporterer, i artiklen »Italien på
kollisionskurs med Bruxelles over plan for redning af dårlige banker til 50
milliarder«, at Renzis regering har engageret banken JPMorgan Chase, der har
udarbejdet en plan for redningen (bailout). »Det er underforstået, at for 10
milliard [milliard euro, -red.] af statslige midler kunne blive brugt til at
opkøbe dårlige lån til hammerslagspris, hvilket ville lette bankerne for aktiver
til 50 milliarder i nominel værdi og gøre det muligt for dem i stedet at begynde
at udstede gode lån.« Regeringens »dårlige bank« ville angiveligt købe lånene
til rundt regnet 20 cents på dollaren og forsøge at genforhandle dem med
debitorerne. Nogle banker, der således ville tage et tab på 80 % af disse
låneaktiver, ville behøve en genkapitalisering gennem yderligere investeringer
fra regeringens plan til 50 milliard euro.
Planen, der er ved at blive udarbejdet af JPMorgan, kunne være med til at
udrense bankerne, men den sætter også landets myndigheder på kollisionskurs med
EU, der ikke ønsker, at skatteborgerne skal redde bankerne, før private
investorer [i bankerne; bail-in, -red.] inddrages«, rapporterer Telegraph.
Men ikke alene millioner af italienere, der har investeret i bankobligationer,
ville blive ramt, men også store franske og tyske banker – der allerede er i
vanskeligheder – til tonen af milliarder af euro.

Da Renzi oprindeligt foreslog sin plan, anerkendte EIR’s stiftende redaktør og
amerikanske systemøkonom, Lyndon LaRouche, denne som værende et nødvendigt – men
langt fra tilstrækkeligt – skridt hen imod at gøre det muligt at skabe en
europæisk økonomisk og produktiv genrejsning.
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