EU gennemfører flere bail-ins imod
bankindskydere
15. juni, 2017 – Den italienske regering har fået grønt lys fra Bruxelles til at
anvende den spanske Banco Popular-løsning på de to Veneto-banker, Popolare
Vicenza og Veneto Banca, der trues af EU af en reorganiseringsprocedure. Der
bliver ingen formel bailout (statslig bankredning), fordi de to banker bliver
solgt til større banker (én af dem Unicredit), men regeringen vil indsprøjte
penge under klausulen om »genkapitalisering under forsigtighedsprincippet«.
Betingelsen for alt dette er, at indehavere af underordnede obligationer vil
blive ofret, til et totalbeløb af €1,25 mia. Det drejer sig om detailkunder,
hvis egne banker har solgt disse obligationer som værende »sikre« til dem, til
mere end 10 % ’s afkast årligt og med 10 års løbetid. Disse kunder er allerede i
en oprørstilstand og har bebudet juridiske sagsanlæg, baseret på en præcedens,
som en domstol allerede har afgjort imod Popolare Vicenza i en sag, hvor
obligationer blev solgt uden den nødvendige information om den faktiske risiko,
der var involveret.
Der er endnu en bail-in (ekspropriering af visse typer bankindskud) på vej mod
underordnede obligationer i Monte dei Paschi-banken (MPS). EU-kommissionen har
godkendt den italienske regerings plan om at genkapitalisere MPS med €6.6 mia.,
hvor de herved de facto nationaliserer 70 % af banken. Betingelsen er ofringen
af 40.000 detail-indehavere af underordnede obligationer til et totalt beløb af
€2,1 mia. Advokater for MPS hævder imidlertid, at disse bankkunder kun vil miste
mellem 15 % og 25 %.
Disse obligationer blev udstedt af MPS i 2008 med det formål at være med til at
finansiere overtagelsen af Banca Antonveneta. Dette var den ulovlige handel, der
blev tilladt af den Europæiske Centralbank, ECB, og Banca d’Italia (Italiens
centralbank), og som kostede Antonveneta op mod €18 mia., med tab, som MPS
skjulte med derivatordninger, solgt af Deutsche Bank og Nomura. Denne handel er
hovedårsagen til MPS’s bankerot i dag, og den ville have været forhindret, hvis
den bankopdelingslov, der eksisterede i Italien frem til 1995, ikke var blevet
ophævet, og som gjorde det muligt for en kommerciel bank, MPS, at gå ind i
investeringsbankvirksomhed.

