ECB’s Mario Draghi: Jeg ser ingen
boble
21. nov., 2017 – I besvarelse af spørgsmål, stillet af EU-parlamentets
Økonomiske og Monetære Komite i går, afværgede chef for ECB, Mario Draghi, at
han ikke ser nogen bobler og ingen systemisk risiko. På spørgsmålet, »Hvad
holder Dem vågen om natten«, mht. risici for den globale, finansielle
stabilitet, svarede Draghi: »Ser vi nogen bobler? Ikke foreløbigt.« Idet han
ignorerede aktiemarkedsboblen, selskabsgældsboblen og husstandsgældsboblen – for
slet ikke at tale om derivater, alle boblers moder – fortsatte Draghi: »Vi ser
lokale situationer, hvor værdiansættelserne er knebne, for det meste … på
ejendomsmarkedet.« Men selv disse »knebne« priser, sagde Draghi, er ganske
normale, hvis man sammenligner med de lave priser for et par år siden, og som
skyldtes en depression.
Så, mht. »finansielle stabilitetsrisici, så er de lokale – de er ikke
systemiske«.
Foto: ECB-chef Mario Draghi, ser ingen bobler.

ECB’s ’mening’: Bank bail-in
’værktøjer’ betyder ingen
indskydergaranti
21. nov., 2017 – EU afprøver muligheden under bank bail-in-regimet for at
konfiskere indskud under €100.000, eller »dækkede indskud«. Den Europæiske
Centralbank har nu givet en positiv mening til planen, i et dokument, der
rapporterer ECB-’meninger’, efter anmodning fra EU-kommissionen og EUparlamentet, dateret 8. nov., 2017.
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2017_47_f_sign.pdf
Forholdsreglen kaldes »Præ-opløsnings-moratorium-værktøj« og består i at
indefryse indskud og give kunder lov til at hæve et mindre, skønsmæssigt beløb
til daglige udgifter, og at de kun kan få noget efter at vente i fem hverdage.

»Moratorie-værktøjet« roses af ECB i dets ’mening’ for at give myndigheden, der
opløser banken, »mere fleksibilitet«. Det erkender udtrykkeligt, at virkningen
er at afslutte indskydergaranti, der i øjeblikket er op til €100.000 i indskudte
midler i en bank.
ECB er udmærket klar over forholdsreglens ulovlige natur og forventer derfor, at
»disse vidtrækkende beføjelser kun vil blive praktiseret under ekstreme
omstændigheder«; og »den maksimale periode for et moratorium kun bør være fem
hverdage i alt, en begrænsning, der også er nødvendig i betragtning af den
alvorlige virkning af et moratorium på kreditorenes rettigheder. ECB formaner,
at forlængede perioder, i hvilke indskyderne ikke har adgang til deres indskud,
underminerer tilliden til banksystemet og sluttelig kunne skabe risici for den
finansielle stabilitet«.
Man skal ikke lade sig narre af de formanende ord i ECB-dokumentet; disse
»ekstreme omstændigheder« kan forventes i den nærmeste fremtid, med flere og
flere eksperter, der advarer om et kommende kollaps af finanssystemet.

Tremonti advarer om et nyt finanskrak
14. aug., 2017 – Den tidligere italienske økonomiminister Giulio Tremonti
advarede om en forestående brist af den globale finansboble i et interview til
Corriere della Sera.[1]
Tremonti er netop vendt hjem fra en række konferencer i USA.
»Efter 2007 er årsagerne til krisen her stadig«, siger han. »Overfloden af
likviditet, der forårsagede krisen for ti år siden, er i dag eksponentielt
større. Finanssektoren gennemgår for tiden en frygtindgydende genetisk mutation.
Alle elementerne, der frembringer de famøse bobler, er alle til stede.«
Folk tager af sted på ferie i en afslappet atmosfære, men, »der bør finde et
minimum af refleksion over den nuværende situation sted«. Han fortsatte,
»Konfronteret med Bastillen, spurgte Ludvig XVI, om der var en opstand; de sagde
til ham, at det var en revolution, men han blev ved med at tro, det var en
opstand, og vi ved, hvordan det endte …«
»Nutidens centralbanker minder mig om de franske generaler, der var fuld af

selvtillid og tilfredse med Maginot-linjen og ignorerede forbrændingsmotorens
politiske magt. Fra Tulipan-krisen og til Louisiana-krisen lærer historien os,
at bobler og uro fremkommer, når virkeligheden ignoreres, eller opdigtes.«
Vil det hele ende som i 2009?
»Det ville være et mirakel, hvis der ikke var en boble. Churhill sagde, at der
ikke var to verdenskrige, men kun én, med en lang våbenstilstand imellem. Efter
min mening trues vi af en lignende situation i dag.«
Om bail-in: »I 2008 var banksystemerne i Tyskland, Frankrig og U.K. bankerot, og
af denne grund kom statslige bail-outs omgående. Disse regeringer var ikke mere
intelligente end vi er [i Italien]; vore banker havde vanskeligheder, men var
ikke bankerot og blev ramt af krisen flere år senere. Interventioner var
betinget af absurde regler for statslig hjælp. Bail-in fødtes mod bankers
moralske faremoment, men i stedet for at forbyde moralske faremomenter, eller
indføre fartgrænser, bremsede de op ved hjælp af krav til egenkapital og
erstattede forsikringsselskabet. I tilfælde af defekter, betaler nu
bankindskyderne i stedet for skatteborgerne.«
Foto: Italiens tidligere økonomiminister, professor Giulio Tremonti.
[1]
http://www.corriere.it/economia/17_agosto_14/tremonti-dieci-anni-crisi-cause-pro
blemi-sono-ancora-li-ddab09ae-8055-11e7-a3cb-7ec6cdeeea93.shtml

EU debatterer bankers forebyggende
indefrysning af bankindeståender
31. juli, 2017 – Reuters rapporterede i dag, at det er i besiddelse af et udkast
til et EU-forslag til en plan om at lade banker, når de mærker
insolvensproblemer, indefryse kundernes konti i fra fem til 20 dage. Dette ville
finde sted, mens banken bliver »stabiliseret« – med andre ord, mens bankens
indehavere af obligationer og store indskud bliver eksproprieret, eller udsat
for »bail-in«, i forsøg på at redde banken. En variation af en sådan ny regel
ville ikke fuldstændigt indefryse indskydernes midler, men lade dem foretage kun
delvise udtræk i løbet af denne 5-20 dages periode.

Planen, som iflg. Reuters rapportering nu debatteres blandt de europæiske lande,
som er delt i spørgsmålet, kommer frem kort tid efter, at Spaniens fjerdestørste
bank, Banco Popular, blev bankerot efter stormløb på banken, og tre italienske
banker fik en bail-out (statslig bankredning) med $30 mia. af skatteborgerpenge.
Italiens banker befinder sig i generel krise, og en yderligere krise hænger over
Londons banker, som en repræsentant for Bank of England forsigtigt indrømmede i
en tale den 28. juli.
I de italienske bail-outs blev bankindskydere, der havde købt bankobligationer i
den fejlagtige tro, at de var »ligesom« indskud, udsat for »bail-in« og mistede
det meste af obligationernes værdi til ekspropriering. Dette forslag om nye
regler ville udvide dette til også at gælde selve indskuddene, inklusive sikrede
indskud, og som altså kunne blive indefrosset.
Reuters rapport antyder, at planen kommer fra den estiske regering og inden for
EU nu er kontroversiel. Men unavngivne folk i den tyske regering sagde til
nyhedstjenesten, at Tyskland støtter den, angiveligt for at standse stormløb på
banker!
Det modsatte er sandt.
»Vi er stærkt overbevist om, at dette ville give incitament til indskydere til
at rende fra en bank meget tidligt«, sagde Charles Bannister i en udtalelse til
Sammenslutningen af Finansielle Markeder i Europa (AFME).

ECB gør Eurozone til zombie-økonomi
26. juli, 2017 – Tysklands Die Welt har bemærket, at Mario Draghis meddelelse
for tre år siden om, at ECB var rede til at intervenere med »hvad der måtte være
nødvendigt« for at holde euroen stabil, har store bivirkninger. Draghis strategi
med at forsyne ubegrænsede mængder penge til nulrente, har pustet ECB’s gæld op
på €4,2 billion – svarende til 40 procent af alle eurozonelandenes samlede BNP.
»Med denne terapi har Draghi med held bedøvet symptomerne, men ikke i
tilstrækkeligt grad behandlet sygdommen bag symptomerne … det forøger risikoen
for bobler«, citerer Die Welt Commerzbanks cheføkonom Jörg Krämer for at advare
om.

Die Welt tilføjer, at mange andre økonomer er virkelig bekymrede over bølgen af
»zombier«, dvs., selskaber, der kun overlever, fordi de holdes i live af ECB’s
pengepumpe. Hvis Draghi lod renterne stige igen, ville det føre til en
katastrofe for mange af disse »zombier«.
Foto: EDC-chef Mario Draghi, oktober, 2015.

Økonomisk rådgiver til den tyske
regering advarer, rentestigning kunne
fremprovokere bankkrise
27. juli, 2017 – Isabel Schnabel, et ud af fem medlemmer af Tysk Økonomisk
Ekspertråd, advarede i dag om, at en stigning i rentesatsen kunne fremprovokere
en ny finanskrise pga. af bankernes derivat-væddemål om rentesatserne. Schnabels
udtalelser blev udgivet af Frankfurter Allgemeine Zeitung som en del af tyske
økonomers respons til Janet Yellens (chef for Federal Reserve) udtalelse, »ikke
flere finanskriser i vores levetid«. Alle de interviewede: Clemens Fuest, Peter
Bofinger, Jens Weidmann, Axel Weber og Isabel Schnabel, udfordrede Yellens
udtalelse og opremsede det, der efter deres mening stadig udgør en kilde til
risici for systemet, men det er kun Schnabel, der har sat fingeren på det ømme
punkt. De andre skvaldrer om kapitaltilstrækkelighed, statsgæld og de sædvanlige
dogmer om budgetnedskæringer.
»En fare for stabiliteten er de høje risici for ændringer i rentesatserne, der
f.eks. er blevet opbygget i bankregnskaberne«, skriver FAZ i sin rapportering af
Schnabels synspunkter. »En pludselig stigning i satserne kunne true bankernes
solvens«, advarer Schnabel. Desværre er der ingen, heller ikke Schnabel, de
nævner løsningen: Glass-Steagall.
FAZ har også en side med tre artikler, dedikeret til »ti år efter IKBbankskandalen«, hvor de gennemgik finanskrisen. Norbert Kuls fra New York nævner
USA’s Angelides-kommissionens rapport, der opregner afregulering blandt krisens
årsager, men igen omhyggeligt undgår at nævne de to, forbudte ord (GlassSteagall…).
Den 25.juli rapporterede Financial Times om endnu en kilde til søvnløse nætter
for ECB-præsident Mario Draghi, de såkaldte »zombie-selskaber«, hvis overlevelse

afhænger af rigelige penge fra centralbanken, og hvis antal i dag er højere end
i 2008. Merrill Lynch har gennemført en undersøgelse af sådanne zombie-selskaber
ved at undersøge den såkaldte rentedækningsrate (dvs., med hvor stor lethed, et
selskab kan betale renterne af sine lån, -red.), og som udgør forholdet mellem
indkomst før renter og skatter (EBIT) og rentebetalinger. Undersøgelsen
definerer et zombie-selskab som et selskab med en rentedækningsrate »på eller
under 1 gang« indkomsterne. Raten af sådanne selskaber er i dag på 9 %.

Hvad der må gøres, før et nyt
bankkrak slår til
Leder fra LaRouche PAC, 24. juli, 2017 – Advarslen om endnu et ødelæggende
bankkrak i Europa og USA inden årets udgang, som fremførtes af EIR i maj og på
et møde mellem medlemmer af Europaparlamentet i begyndelsen af juli, er i færd
med at blive en overhængende fare. Det kræver en mobilisering til handling for
at stoppe det.
Det italienske banksystem, der netop har måttet igennem tre, store bank-bailouts
i kombination med »bail-ins« (eksproprieringer) af uheldige bankkunder, forsøger
at rejse kapital, det ikke kan rejse, for at forhindre et potentielt kollaps,
der kunne trække Tysklands banker med i faldet. Banker med hjemsted i USA har en
eksponering på $2 billion til dette truende kollaps af dårlige lån og endnu
værre derivater, centreret omkring City of London.
Disse Wall Street-banker, ustraffet og givet bailouts siden 2008, har hurtigt
opbygget bobler af selskabslån og kommercielle ejendomsderivater, der er større
end de bobler af ejendomslån, der dengang nedsmeltede; raten af udeblevne
betalinger på lån, og raten af bankerotter, stiger nu skarpt i disse bobler. En
bange Federal Reserve har, endnu, ikke sat rentesatsen tilstrækkeligt op til at
udløse det krak, som f.eks. IMF advarer om; men, ved at udsætte denne udløser af
krakket, bliver det blot endnu mere økonomisk ødelæggende, når det kommer.
Præsident Trumps politik for samarbejde med Rusland og Kina, for fred og
gensidig fordel, er rigtig og må forsvares imod alle de angreb, han af denne
grund udsættes for. Men, denne politik vil ikke overleve et nyt transatlantisk
finanskraks kaos. Og han har ikke de økonomiske genrejsningsplaner for Amerika,
han sagde, han havde, til at afværge et sådant krak.

Der må meget hurtigt mobiliseres til handling, sluttelig fra det amerikanske
folk og deres organisationer.
Det første, der må ske, er, at en Glass/Steagall-opdeling af kommerciel
bankpraksis og investeringsbankpraksis må vedtages, med omgående ikrafttræden,
for at bryde Wall Streets gigantiske spekulationskasinoer op.
Lige siden Glass/Steagall-loven begyndte at blive nedbrudt for 50 år siden, har
Wall Streets banker og fonde – og altid med deres farligste operationer i
London! – redet økonomien som en mare, en økonomi, der ikke kan vokse uden
finanskrak, og som, siden 2008, ikke kan vokse i det hele taget. Glass/Steagallopdelingen må begynde nu, for at forhindre det nye, truende bankkrak.
Dernæst må der udstedes kredit fra en national, statslig kreditinstitution – se
artikel af EIR’s stiftende redaktør, Lyndon LaRouche, »The Lost Art of the
Capital Budget«[1], der er genoptrykt i EIR af 21. juli – snarlig kredit i
billionklassen, med en løbetid på 20-25 år og til lave renter.
Formålet er højteknologiske investeringer i ny, mere produktiv infrastruktur,
der kan erstatte den amerikanske økonomis aldrende ledbånd, øge produktiviteten
og atter skabe produktiv beskæftigelse. Det kan ikke, og vil ikke blive, gjort
gennem privat investering. Præsident Trump må lære dette, og Wall Street-folk
omkring ham, såsom finansministeren (Mnuchin), må gå.
En storstilet udvidelse af USA’s rumforskningsprogram vil være drivkraften bag
denne genrejsning sådan, som præsidenten har erklæret i et budskab via fjernsyn
i marts måned.
Men, at konfrontere dette truende finanskrak, og at imødegå denne nødsituation
gennem handling, afhænger nu primært af, at det amerikanske folk faktisk stiller
krav om disse handlinger, som om vi befandt os i de sidste uger af en
præsidentvalgkamp.
Dernæst vil præsidentens plan om at samarbejde med Kina og Rusland blive en
enorm fordel, der især vil udspringe af det storslåede »win-win«-byggeprojekt –
Beijings Nye Silkevej i hele Eurasien og Afrika. Lad sådanne højhastighedsjernbanekorridorer, f.eks., blive bygget i hele Nordamerika. USA er potentielt
en fuldgyldig partner i Bælte & Vej Initiativet.
Foto: En statue på spiret af Duomo-katedralen i Milano, Italien, skuer ud over
den indre by og finansdistrikt. (Photo:(Stefano Stabile / Wikimedia Commons / CC
BY-SA 3.0)

[1] Førsteudgaven kan læses her:
http://www.larouchepub.com/lar/2007/3402art_capital_bdgt.html

Ny bankkrise inden årets udgang?
Bankkunder og pensionister bliver
ofret
for spekulationssvindel!
Af Helga Zepp-LaRouche
Vælgerne gør klogt i at anskueliggøre den brutalitet, med hvilken pensionerne i
det amerikanske midtvesten bliver halveret, og de italienske bankkunder bliver
eksproprieret. Hvis det kommer til et stort krak – og der bliver flere og flere
tegn på dette – bliver befolkningens livsopsparinger, såvel som dens levebrød,
skruppelløst ofret.
Der findes kun ét middel mod dette: Det transatlantiske finanssystem må, i hvert
eneste land, fuldstændig reorganiseres gennem en Glass/Steagall-bankopdeling,
før det kommer til et kollaps. De tyske vælgere, der skal beslutte sig den 24.
september, bør nøje tænke over, at BüSo (Bürgerrechtsbewegung Solidarität;
Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet, det tyske, politiske parti, som Helga
Zepp-LaRouche er formand for, -red.) er det eneste parti, der overhovedet
advarer om denne krise og har en løsning på denne krise parat.

Download (PDF, Unknown)

EIR: Ny, værre bankkrise ved årets
udgang?
Følgende artikel forekommer som en lederartikel i seneste nummer af Executive
Intelligence Review:

EIR, 13. juli, 2017 – Marco Zanni, uafhængigt medlem af Europaparlamentet fra
Italien, blev i går interviewet af det anti-etablissement, USA-baserede website,
Rogue Money, af sitets stifter »V, Guerilla-økonomen«, sammen med EIR’s Harley
Schlanger. Zanni fokuserede på to punkter: EU-bankernes og EU-økonomiernes
overordnede svaghed, der kræver bankreform, med begyndelse i en Glass/Steagallbankopdeling, og betydningen af den amerikanske præsident Trumps G20-topmøde med
den russiske præsident Vladimir Putin.
Med hensyn til EU og euroen, gennemgik Zanni Italiens kollapsende økonomi for at
belyse det overordnede problem. Han sagde, det er ukorrekt at tale om økonomisk
genrejsning i Eurozonen – man kan ikke stole på de erklæringer, der kommer fra
den Europæiske Kommission eller den Europæiske Centralbank (ECB). Alt imens
ECB’s udpumpning af likviditet midlertidigt kan have reddet nogle store banker
fra fallit, så skete det på bekostning af realøkonomien samtidig med, at det
ikke gjorde noget som helst for at adressere de systemiske problemer i Europas
For-store-til-at-lade-gå-ned-banker (’TBTF-banker’).
I Italien og Spanien er den reelle arbejdsløshedsrate 20 %, og realindkomsten er
på 1999-niveau. Den nylige bail-out/bail-in (hhv. ’statslig bankredning’ og
’ekspropriering af visse typer bankindskud’, -red.) af to venetianske banker og
Monte dei Paschi-banken viser den svindelagtige natur af ECB’s politik og
belyste den kendsgerning, at mange banker ligger inde med uerholdelige niveauer
af gæld i form af insolvente lån og derivatobligationer. Der er en voksende
vrede i befolkningen mod den Europæiske Kommission og ECB, såvel som også mod
den italienske regering for at bøje sig for dem.
Zanni sagde, at der er tiltag i Europaparlamentet, og især i det italienske
parlament, i retning af at vedtage en politik for bankreform, som omfatter en
Glass/Steagall-bankopdeling, og som hans gruppe støtter. Hvis dette imidlertid
ikke sker, forudsiger han en ny, mere alvorlig bankkrise ved udgangen af dette
år eller i begyndelsen af 2018 og siger, at dette kunne føre til en italiensk
exit af euroen.
Forespurgt om sit syn på Putin/Trump-mødet sagde Zanni, at han har fulgt Putin
»med stor interesse«. Han har et »meget positivt syn« på Trump/Putin-mødet. »Det
er ikke hele Europa, der er imod Trump, som medierne prøver at få det til at
lyde.« Han sagde, at Europa har brug for stærke, økonomiske relationer med
Rusland og Kina, og Trump handler i denne retning. Der er nu en stor mulighed
for at skabe samarbejde mellem Europa og Rusland, med Trump som drivkraft, og
for at forlænge dette også til Asien.
Zanni sluttede med at sige, at Europa må have fungerende, suveræne stater, i

modsat fald vil det mislykkes.
Interviewet[1] vil blive opslået i morgen. Rogue Money-websitet følges stærkt af
anti-etablissement-netværk, og dets interviews udlægges ofte af andre. Det har
et ugentligt, 20 minutter langt interview med Schlanger og opslår hyppigt
materiale fra LaRouchePAC, med links til siden.
[1]
http://www.roguemoney.net/2017/07/13/exclusive-interview-with-marco-zanni-and-ha
rley-schlanger/

(35 minutter).

EU vil lukke to italienske banker
20. juni, 2017 – I overensstemmelse med deres erklærede politik for udryddelse
af banker i lokalsamfundet, kræver den Europæiske Kommission en »markeds«indsprøjtning på €1,25 mia. i de to, betrængte, italienske regionale banker,
Veneto Banca og Popolare Vincenza, som en betingelse for hjælp fra staten. Dette
synes umuligt at opnå, så nu har staten kun én løsning tilbage under EU-lov:
adskil de gode ting (bankindskud, kredit, der betales på, selskabscentre,
formueforvaltning og statsobligationer) fra de dårlige ting, og så sælge de
førstnævnte og beholde sidstnævnte. Rothschild er forsigtig.
Selvfølgelig mister detailkunder deres penge gennem bail-in (ekspropriering) af
underordnede obligationer. Som vi tidligere har rapporteret, er dette allerede
begyndt, med regeringens udstedelse af et dekret, der suspenderer betalingen af
en mindre Veneto Banca-obligation, der forfalder den 21. juni. Dette kunne
udløse en panikbølge i hele systemet med lokale banker, med kunder, der
motiveres til at trække deres opsparing ud og sætte dem i større banker.
Ifølge en kilde i Europaparlamentet, var dette sandsynligvis EU’s plan fra
starten. Kilden sagde, at de først ville løse det spanske bankproblem med Banco
Popolar, for derefter at fokusere på de italienske banker. Formanden for Den
europæiske Centralbanks bestyrelse, Danièle Nouy, blev i en EP-høring i går

spurgt, hvorfor hun, som ECB-bestyrelsesmedlem, ikke kunne forudse problemerne
med Banco Popolar og lod banken bløde under stormløbet på bankindskud. Nouy
svarede, at der ikke var noget, de kunne have gjort for at forhindre det. Det
tog så lang tid at intervenere, fordi ECB var i færd med at vurdere bankens
niveau af likviditetsproblemer. (!)
EU-institutioner har for længe siden erklæret, at der er for mange små banker i
Europa, og deres politik agerer i overensstemmelse med en sådan erklæring. Små
banker er underkastet en straffende EU-regelramme og gjort nonprofitable gennem
nulrentepolitikken, og de tvinges enten til at blive fusioneret, eller også
udstykket og sluttelig lukket ned. Således forsvinder banker i lokalsamfund
langsomt, og cancerøse TBTF-banker vokser.

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.

Den europæiske Centralbank beordrer
bail-in i overtagelse af spanske
Banco Popular
8. juni, 2017 – Den europæiske Centralbank, ECB, gennemførte en vidtgående bailin (ekspropriering af visse typer af bankindskud) og et tvunget salg (formedelst
1 euro) til Spaniens største bank, Santander. Aktieindehavere i Banco Popular og
CoCo-obligationsindehavere mistede omkring 97 % af deres investering. Santander
vil forsøge at rejse 7 mia. euro i ny kapital for at støtte Banco Populars meget
giftige værdipapirer til en ’værdi’ af 150 mia. euro. Santander ligner mere og
mere en losseplads for giftaffald, inklusive bankens store eksponering til
amerikanske subprime auto-værdipapirer. Men af betydning er også dette ECBsignal om bail-in til Italien og det faktum, at ECB måske ændrer sin forventede
beslutning og at sætte diskontoen op torsdag.

EIR for bankopdeling i større
artikel,

der fordømmer risiciene i Nordea Bank
31. maj, 2017 – Den svenske Nordea Bank overvejer at flytte sit hovedkvarter og
registrering fra Sverige til enten Helsinki eller København. Nordea protesterer
imod en stigning i bankens betalinger til bankafviklingsfonden, der skal dække
bankers omstrukturering i en krise. Den svenske regering ønsker, at bankerne
skal øge deres betalinger til denne fond for at gardere finanssystemet, men
Nordea Bank søger lempeligere betingelser andetsteds.
I en lang artikel den 29. maj i en webbaseret finansavis, Realtid.se, diskuterer
EIR’s Ulf Sandmark og iværksætter og forfatter Mats Lonnerblad bankopdeling.
Sandmark tog spørgsmålet om Nordeas gigantiske derivat-forretninger op.
Overskriften på artiklen anklager Nordea Bank for at »overføre gigantiske
finansielle risici til den svenske befolkning«. Sammenlignet med de risici, som
Nordeas derivathandel påfører det svenske samfund, er de forpligtelser, som
staten påfører Nordea, mikroskopiske, siger han.
Artiklen bringer for første gang til den svenske offentlighed de italienske
argumenter mod farerne ved derivaterne og de iboende farer i den kendsgerning,
at fastlæggelsen af deres værdi overlades til banken selv, især mht. niveau-3derivater. Medlem af EU-parlamentet Marco Zanni (fra Italien), såvel som også de
italienske medier, har sat fokus på dette.
Artiklen slutter med bankopdeling – Glass-Steagall – som den foretrukne metode
til gardering af banker og stater imod den overhængende bankkrise. Under GlassSteagall er investeringsbankvirksomhed, til forskel fra kommerciel
bankvirksomhed, ikke forsikret af staten. Ved at reducere risici i bankerne på
denne måde, er der ikke behov for bankafviklingsfonden, og Nordea kunne blive i
Sverige.
http://www.realtid.se/debatt/nordea-overlater-gigantiska-finansiella-risker-pa-s
venska-folket
Foto: Nordeas hovedkontor i Stockholm.

Rapport om europæiske banker viser

kommende katastrofe
8. mrs., 2017 – Bloomberg-rapporten af 7. marts, der fokuserede på europæiske
bankers svigt mht. at låne penge til økonomien, fremviste yderligere et totalt
patologisk europæisk banksystem, der er rede til at bryde sammen. Fire aspekter
af rapporten gør det klart, hvor døde de europæiske økonomier er, og hvor tæt
deres banker er på et kollaps, der vil bringe City of London og Wall Street til
fald.
For det første voksede indskuddene fra Europas ikke-finansielle selskaber i
bankerne med ekstraordinære 18 % i 2016, og med $848 mia. siden 2014, på trods
af, at disse banker ikke betaler renter, og i visse tilfælde kræver negative
renter på disse indskud. Selskaberne, der ikke ser nogen efterspørgsel eller
udsigter til økonomisk aktivitet omkring sig, betaler for at puge deres penge
snarere end at bruge dem.
For det andet har bankerne selv sat yderligere $1,16 billion ind i den
Europæiske Centralbank som »overskydende bankreserver« siden 2014, på trods af,
at de må betale ECB negative renter for at opbevare disse reserver. De havde
ikke brug for at låne dem ud, da de heller ikke kunne se nogen efterspørgsel. En
sindssyg budget- og nedskæringspolitik i hele eurozonen har fjernet
efterspørgslen på kredit, og de store banker har gjort resten.
For det tredje har de store banker i de »nordlige« europæiske lande og i London
også brugt de $1,8 billion, de fik fra ECB’s opkøb af obligationer fra dem siden
2014, på samme måde, som de $848 mia. i yderligere kundeindskud, til alt muligt
andet end udlån. Deres udlån voksede kun med omkring $174 mia. i denne periode
og er stadig under 2012-niveauet. Bortset fra at kapitalisere sig selv med dem
og betale deres aktionærer for at øge prisen på deres aktier, har de 20 største
europæiske banker dramatisk øget deres reserver til tab på dårlige lån, med 27 %
alene i 2016.
Disse banker er ikke overraskende fortsat ikke profitable og bliver det mindre
og mindre. De 20 største eurozone-bankers indkomst faldt med 5 % i 2016, og
deres nettoprofit faldt med 50 % til 33 mia. euro for de 20 banker tilsammen.
(Til sammenligning havde Wells Fargo Bank alene, på trods af en meget skadelig
skandale, en profit på mere end en halv gang større i 2016.) Dette er det
afgørende problem, der truer med få Deutsche Banks enorme derivatboble til at
eksplodere, hvad øjeblik, det skal være.
For det fjerde, så fortsætter kapitalflugten og accelererer fra banksystemerne i

de superforgældede lande, så som Italien, Spanien, Grækenland og Portugal, til
de »stærke« landes banker. Dette er alt andet end styrke; det garanterer, at et
af disse superforgældede bankers systemer vil udløse en generel nedsmeltning af
bankerne – med mindre disse hurtigt bliver reorganiseret efter Glass/Steagallprincipper og reddet af statslig kreditudstedelse for at skabe produktiv
efterspørgsel.

Neokonservative, medierne og liberale
Demokrater – ikke umage
sengekammerater,
men forenede britiske agenter
Leder fra LaRouchePAC, 6. marts, 2017 – To betydningsfulde dokumenter blev
udgivet den 4. marts, om den ekstreme krigsfare, der bliver anstiftet af den
hysteriske og absurde dæmonisering af alle amerikanske kontakter med russiske
diplomater og regeringsfolk. Et af disse dokumenter er af pensionerede
ambassadør Jack Matlock, USA’s ambassadør til Rusland fra 1987-91 og en af USA’s
førende eksperter og diplomater. Det andet er af Robert Parry, den undersøgende
journalist, der er mest berømt for sin afsløring af Irankontra-operationen og
CIA-kontra kokainhandelen i USA i 1980’erne.
Ambassadør Matlock skriver, at den aktuelle formodning om skyld i de amerikanske
medier og politiske kredse udgør »holdningen i en politistat«. Han advarer om,
at »atomvåben er en eksistentiel trussel mod vores nation«, og at en forbedring
af relationerne med Rusland må »lovprises, ikke gøres til syndebuk«.
Parry forklarer sammenkomsten af tre, tilsyneladende uensartede kræfter: de
neokonservative (senator John McCain et.al.); de liberale Demokrater
(Obama/Hillary/Soros-netværkerne); og de etablerede medier, der alle tilsigter
at forhindre Trumps bestræbelser på at forbedre relationerne med Rusland. Parry
advarer om, at disse handlinger »kunne skubbe de to lande ud i en krig, der
virkelig kunne blive krigen, der afslutter alle krige – samtidig med at afslutte
den menneskelige civilisation. Men Demokrater, liberale og de etablerede
nyhedsmedier synes at hade Trump så meget, at de er villige til at løbe denne
risiko«.

Det, der mangler i denne analyse – og som er fundamentalt og afgørende for at
besejre den – er, at disse tre elementer ikke er »umage sengekammerater«, som de
synes at være, men de fungerer snarere som redskaber for Imperiet og City of
London.
Det britiske Imperium er stadig i høj grad i live, selv om det har brugt USA som
en »dum kæmpe« i løbet af de seneste 16 år med Bush’ og Obamas præsidentskaber
til at udkæmpe sine kolonikrige. Imperiet kan ikke overleve, hvis dets »del og
hersk«-opsplitning af verden mellem Øst og Vest blev tilintetgjort. Det er
præcis, hvad Trump truer med at gøre gennem sin offentligt erklærede hensigt om
at etablere samarbejdsrelationer med Rusland, så vel som også med Kinas »winwin«-fremgangsmåde med udvikling af hele verden gennem den Nye Silkevej – Ét
Bælte, én Vej. I det britiske finansoligarkis og det britiske monarkis øjne må
dette stoppes med alle midler, helt frem til og inklusive atomkrig.
Verden befandt sig på randen af netop en sådan eksistentiel katastrofe under
Obama og hans klon Hillary Clinton. Selv om denne umiddelbare fare blev undgået
gennem Hillary Clintons valgnederlag, så advarer både Matlock og Parry rettelig
om, at denne fare er i færd med at blive genoplivet og forværret af den nye
heksejagt i McCarthy-traditionen på enhver drøftelse med Rusland.
Som Lyndon LaRouche sagde i dag: »Briterne er medierne, med en hensigt om at
ødelægge nationer. Det er før blevet gjort, og nu forsøger man igen. Vær
agtpågivende.« Briternes rolle, sagde han, må bringes i fokus. »Vi kan forpurre
dem ved at gøre det.«
Kendsgerningen med det vestlige banksystems totale bankerot (en afgørende årsag,
i Imperiets øjne, til at få startet en krig hurtigt) blev i dag pointeret af
Deutsche Banks chef John Cryans meddelelse om, at den 17 måneder lange
bestræbelse på at genoprette stabiliteten i den bankerotte institution var
mislykkedes. Banken tabte endnu $1,5 mia. i 2016, for det meste på
derivathandel, og de står over for milliarder i bøder fra USA for deres
kriminelle handlinger under boblen med subprime-ejendomslån, der førte til
krakket i 2008. Cryans nye plan for Tysklands største bank omfatter at rejse
$8,5 mia. gennem udstedelse af nye, diskonterede aktier samt fokusere på udlån
til industrien og skære ned på spekulativ handel og værdipapirmanagement.
Det lyder fornuftigt, men LaRouche bemærkede, at de blot »fjoller rundt« og må
»gøre regnskabet op gennem virkelighed, og ikke numre«. I juli 2016, hvor
Deutsche Bank næsten kollapsede, krævede LaRouche en engangs-genkapitalisering
af banken, men på betingelse af, af den vendte tilbage til traditionen efter sin
tidligere formand, Alfred Herrhausen, en tradition for bankpraksis for

industriel og samfundsmæssig udvikling, ikke spekulation. Herrhausen blev myrdet
på det tidspunkt, hvor Berlinmuren faldt i 1989, præcis på grund af sin vision.
Men LaRouches forslag blev ikke fulgt. EU og den tyske regering forsøgte at
lappe på Deutsche Banks derivatbeholdninger til $55 billioner med nye numre, og
nu forsøger de endnu et nummer. Den »virkelighed«, som LaRouche refererer til,
er, at der ikke er nogen måde, hvorpå man kan undvige det uundgåelige kollaps af
derivatkontrakter til næsten $2 billiard, der suger livet ud af det
transatlantiske finanssystems produktive økonomier, undtagen gennem en
Glass/Steagall-reorganisering i FDR-stil – hvor man afskriver den værdiløse,
spekulative boble og dirigerer nye kreditter ind i produktiv aktivitet.
Hvis verden vælger at sidde krisen ud, vil det ikke alene skabe en finanskrise,
der overgår enhver forestilling, men også en global krig. Tiden er inde til at
handle.
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ECB erklærer Italien krig:
Kræver mere blod fra befolkningen for
Monte dei Paschi Bank
27. dec., 2016 – Den italienske finansavis Il Sole 24 Ore rapporterede i går, at
Den europæiske Centralbank, ECB, har sendt et brev til bestyrelsen for Monte dei
Paschi, MPS, med krav om en kapitalforøgelse, der er næsten dobbelt så stor som
tidligere fastlagt. Brevet blev afsendt få timer efter at MPS havde anmodet om
bemyndigelse til at gå med i den italienske regerings »forebyggende« bailout,
eller nationalisering. ECB kræver nu en kapitalforøgelse på 8,8 mia. euro, i
stedet for det tidligere fastlagte beløb på 5 mia.
Skiftet bygger på ECB’s nye klassificering af MPS, til samme vurdering som de
græske banker under den græske finanskrise.
ECB kræver, at 4,5 mia. skal tegnes af regeringen, mens 4,3 mia. skal indhentes
gennem »fælles ansvar«, dvs., en bail-in af obligationsindehavere af første og
anden prioritet. Regeringen insisterer imidlertid på sin plan med at refundere
100 % til detail-obligationsindehavere og på en 30 % ’s nedskæring af
institutionelle obligationsindehavere.
ECB’s krav er det samme som en krigserklæring mod en national afgørelse, der
trodser EU-lov. Dette kommer fra samme Mario Draghi, der sluttelig er ansvarlig
for MPS’ bankerot ved i 2008 at have bemyndiget en overtagelse, der kostede MPS
19 mia., og som en undersøgelseskomite har peget på som den ene, enkeltstående
årsag til MPS’ finansielle problemer. Draghi løj og sagde, at omkostningerne ved
overtagelsen ville blive 9 mia. euro, vel vidende, at en rapport fra Banca
d’Italia – Italiens centralbank – et år tidligere havde fremlagt det virkelige
beløb.
Draghi bemyndigede også en kapitalforøgelse og udstedelse af underordnede
obligationer for at finansiere overtagelsen, så vel som også
derivatinstrumenter, der tilføjede yderligere tab. Hvis MPS ikke var gået med på
denne vanvittige operation, ville banken have været bedre i stand til at takle

sit problem med kommercielle lån.
Med dette seneste træk har ECB gjort det italienske 20 mia. store sikkerhedsnet
endnu mere utilstrækkeligt for hele banksystemet, men frem for alt, så har ECB
erklæret sin plan om at påtvinge Italien den samme, brutale behandling, som den
påtvang Grækenland.

Nationalisering af Monte dei Paschi
Bank sandsynlig fredag;
obligationsindehavere vil blive
brændt af
22. dec., 2016 – Den italienske finansminister Carlo Padoan forsikrede den 21.
dec. offentligheden om, at »det italienske banksystem er solidt, selv om der er
nogle krisesituationer«; men nu er dette ikke sikkert. Den umiddelbare
»krisesituation« er, at man den 23. dec. sandsynligvis vil beslutte at
nationalisere Monte dei Paschi di Sienna (MPS) Bank, den tredjestørste i
Italien. Bankens meddelelse den 21. dec. om, at den kun havde likviditet tilbage
til et par måneder, førte til styrtdyk og suspendering af handel med både
bankens aktier og obligationer; og bankens desperate forsøg på at rejse €5,5
mia. i ny kapital synes næsten sikkert at være slået fejl. Både MPS’ bestyrelse
og den italienske regering havde planlagt møder til torsdag aften om
nationalisering.
Nye elementer forværrer i dag situationen. For det første vil
obligationsindehaverne efter al sandsynlighed blive brændt af generelt. De
større, institutionelle investorer, der frivilligt har accepteret en »swap« for
at rejse kapital, har iflg. rapporter taget en ’hårklipning’ på 20 % i værdien
af deres obligationer. Detail-obligationsindehavere, der er almindelige
bankindskydere, vil også blive brændt af; en nationaliserings-bailout vil
omfatte en bail-in.
For det andet rapporterer både Bloomberg News og Financial Times i dag, at to
eller flere andre banker kunne blive nationaliseret umiddelbart efter MPS; og at
den italienske regerings nye €20 mia. store bailout-fond igen kan blive forøget.
Banco Popolare di Vicenza er en af de banker, rapporten nævner.

Sluttelig, så handles nogle MPS-obligationer nu til så lidt som 40
cents/dollaren; hvis en nationalisering »afbrænder« obligationsindehaverne med
kun 20 % af deres indeståender, kunne den Europæiske Centralbank og/eller den
Europæiske Kommission afgøre, at dette er en bailout, hvilket overtræder EU’s
regler om bail-in, og kræve, at obligationsindehavernes tab sættes op.
Smittespredning har ramt andre italienske bankaktier og bankobligationer, selv
om det hidtil har været i langt mindre målestok end MPS; og den har ramt
Spaniens statsobligationer, med en stigning i rentesatsen (1 % på 10-årige
obligationer) til følge.

Mordet på ambassadør Karlov
– Obamas svanesang for krig
Leder fra LaRouchePAC, 21. december, 2016 – Konfronteret med direkte anklager om
at have gjort alvor af sin offentlige trussel om at gøre gengæld over for
Rusland, for dets angivelige omstyrtning af det amerikanske valg, »på et
tidspunkt og et sted efter vores valg«, har Obama ikke forholdt sig fuldstændig
tavs omkring mordet på den russiske ambassadør Andrej Karlov i Tyrkiet, men
gjorde sig rent faktisk den ulejlighed yderligere at bagvaske Rusland, ligesom
han også praler af sine udenretslige seriedrab gennem droner og andre midler i
hele verden.
»Noget af [gengældelsen] kan være udtrykkelig og offentlig; og noget vil måske
ikke være det«, sagde Obama til NPR sidste torsdag, hvor han hævdede sin ret til
at respondere militært til den blotte anklage om, at Rusland skulle have ført
cyber-krigsførelse. Obama har nægtet at lade sine efterretningsfolk aflægge
forklaring for Kongressen, selv bag lukkede døre, om hans angivelige beviser for
russiske cyberangreb. Forestiller han sig, at verden har glemt, hvad Edward
Snowden afslørende om den globale cyber-krigsførelse, som NSA, USA’s
sikkerhedstjeneste, udfører?
I dag, mens civiliserede nationer sendte kondolencer til Rusland og Tyrkiet og
svor at samarbejde om bekæmpelse af terrorisme, tog Obama sig tid fra sit

golfspil til at tilføje nye sanktioner imod russiske foretagender og
forretningsfolk. Nyvalgte præsident Donald Trump sendte kondolencebrev og svor,
at USA under hans præsidentskab ville arbejde sammen med Rusland og alle
nationer, der er dedikeret mht. at rense verden for terrorsvøben.
Måske opfordrede Obama New York Daily News til at give udtryk for hans følelser
gennem deres overskrift: »Mordet på den russiske ambassadør Andrej Karlov var
ikke terrorisme, men gengældelse for Vladimir Putins krigsforbrydelser«. Som det
længe er blevet dokumenteret, inklusive gennem Trumps valg af national
sikkerhedsrådgiver, general Michael Flynn, så ville dette være helt i
overensstemmelse med Obamas vedvarende støtte til al-Qaeda og hermed relaterede
terrororganisationer, for at forfølge hans kriminelle mani for »regimeskifte«
imod sekulære regeringer, der bekæmper terrorisme, og som ikke har forbrudt sig
imod USA.
Hensigten med mordet på Karlov er klar – Rusland, Tyrkiet og Iran har fortrængt
den morderiske Obama-administration i Sydvestasien og demonstreret, at
terrorbevægelserne, som støttes af saudierne, briterne og USA, faktisk kan
nedkæmpes gennem samarbejde med de suveræne regeringer i området. Hvad der er
endnu værre, set fra Obamas controllers, i London og på Wall Street, side, er
det faktum, at disse nationer udgør et betydningsfuldt element i det »nye
paradigme«, centreret omkring Kinas proces med global udvikling gennem den Nye
Silkevej, og som underminerer det bankerotte, vestlige finanssystems evne til at
udplyndre nationerne i Asien, Afrika og Latinamerika.
Verdens ældste bank, Monte dei Paschi di Siena, er ved at kollapse, selv, mens
dette læses, og truer med at fremskynde det uundgåelige kollapse af de
europæiske og amerikanske for-store-til-at-lade-gå-ned-banker. En statslig
bailout fra den italienske regering er under udarbejdelse, iflg. Financial
Times, på trods af EU-regler om, at insolvente banker fremover skal gennemføre
en »bail-in« – dvs., en ekspropriering af obligationsindehaveres, og endda
bankindskyderes, midler, for at betale spekulanternes derivater. Der er
tilsyneladende en erkendelse af, at en bail-in af den tredjestørste, italienske
bank sandsynligvis ville forårsage en smitte, der kunne vælte hele det vaklende,
vestlige finanssystem. Men endnu en bail-out vil blot være det samme som at
udskyde krisen endnu en liden stund.
Det intense pres for at få krig, på vegne af Obama og hans britiske herrer,
demonstrerer sindssygen hos denne døende race af oligarker. Amerika befinder sig
i et kulturelt og økonomisk morads – hvor dødsraten for første gang i dets
historie stiger; hvor en ud af 15 indbyggere er afhængige af opiater eller
lignende stoffer; hvor man har det hidtil største antal mennesker i den

arbejdsdygtige alder, der er sat uden for arbejdsstyrken. I dag kom det frem, at
nyvalgte præsident Trump havde inviteret tenoren Andrea Bocelli til at synge ved
indsættelsesceremonien, men at denne »havde fået for meget pres« fra de sociale
medier og havde måttet opgive. Den offentlige mening foretrækker åbenbart
hæsligheden med en rocksanger, der mimer, frem for ethvert udtryk for skønhed.
Amerika udtrykte sin afsky for denne dekadence ved at afvise Obamas og Hillarys
dagsorden for krig og nedskæringspolitik, ligesom briterne og italienerne
afviste EU; som filippinerne afviste USA’s imperiediktater, og som lignede
gærende revolutionære udtryk, der nu fejer ind over den vestlige verden.
Løsningen på dette mareridt er for hånden. En tilslutning til Kina og Rusland
omkring den Nye Silkevejsproces ville ikke alene få USA tilbage til at opbygge
nationer, i stedet for at ødelægge dem, men ville også gøre det muligt at
genopbygge Amerikas decimerede og forfaldne infrastruktur. Helga Zepp-LaRouche,
Schiller Instituttets grundlægger, sagde i dag, at intet mindre end en global
renæssance kan takle spørgsmålet om kvaliteten af tankegangen hos en befolkning,
der er degraderet gennem en sådan »populærkultur« og økonomisk fordærvelse. At
gå med i Schiller Instituttet bør være det første skridt for alle, der ønsker at
være en del af denne kamp for menneskelig værdighed og klassisk kultur.
Se: http://schillerinstitut.dk/si/kontakt/#aktion
Foto: Vladimir Putin viser Ruslands ambassadør til Tyrkiet, Andrej Karlov, der
på tragisk vist døde i Ankara under et terrorangreb den 19. dec., den sidste
respekt. [en.kremlin.ru]
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EU-oligarkiet går ned med et brag i
italiensk folkeafstemning
5. dec., 2016 – Denne rapport blev publiceret i EIR European Alert Service:
Det overvældende nederlag for pro-EU-oligarkier i den italienske folkeafstemning
om en forfatningsændring den 4. dec., åbner for en ny fase i europæisk politik
og har globale implikationer. Dette er det tredje chok, leveret af den glemte
borgers verdensomspændende oprør mod et politisk etablissement, der er ansvarlig
for en økonomisk krise og for krige, der driver millioner af mennesker ud i
fattigdom, fortvivlelse og død. Ikke tilfældigt kom den største andel af Nejstemmerne fra de sydlige regioner, såsom Sicilien og Sardinien, som har de
højeste tal for ungdomsarbejdsløshed og fattigdom, og ligeledes fra den
nordøstlige region Veneto, som blev hårdest ramt af den industrielle
ørkendannelse efter krisen i 2008, og med en høj rate af selvmord blandt mindre
virksomhedsejere.
Med en valgdeltagelse, der lå på næsten 70 % hjemme (66 % inkl. vælgere i
udlandet), gav italienerne en lektion i visdom ved, med 60 % mod 40 %, at afvise
en forfatningsreform, der var dikteret af den Europæiske Union og
investeringsbankierer. Hvis reformen var blevet vedtaget, ville den have
forvandlet parlamentet til en institution, der blot skulle eksekvere en
diktatorisk magt, der ikke havde base i Rom, men i Bruxelles og Frankurt (dvs.,
EU-kommissionen og ECB). Faktisk erklærer introduktionen til lovforslaget til
forfatningsreformen, at dens hensigt er »i en udtømmende grad at rationalisere
det komplekse styrelsessystem med flere niveauer, som udtrykkes mellem den
Europæiske Union, staten og lokale autonomier«. Ikke færre end fire nye arikler
i forfatningen fastslog, at EU-lov var på samme niveau som italiensk
forfatningsbestemt lov.
En ny, turbulent fase vil nu begynde for Italien og EU. Premierminister Matteo
Renzi trådte tilbage, og statspræsident Sergio Mattarella må nu pålægge en ny,

politisk person eller teknokrat at danne ny regering. Oppositionspartierne Lega
Nord og Femstjernebevægelsen (M5S) har krævet snarligt valg, men der er fortsat
et stort flertal i parlamentet til støtte for en premierminister fra det
Demokratiske Parti (som Renzi er leder af). Hertil kommer, at, før der kan
afholdes nyvalg, må en ny valglov først vedtages, eftersom Forfatningsdomstolen
har afgjort, at den nuværende lov er forfatningsstridig.
Desuden er det vanskeligt for Mattarella at opløse parlamentet, når budgetloven
stadig mangler at blive vedtaget og den aktuelle bankkrise kunne komme ud af
kontrol.
Den finansstorm, som var blevet annonceret, ifald valget blev et nederlag for
Renzi (Raffaele Jerusalmi, adm. dir. for Borsa Italiana, den italienske børs,
advarede om »kolossale short positions«[1] på Italien, i forventning om en sejr
for ’Nej’), kom ikke dagen derpå. Tiden rinder imidlertid ud for Monte dei
Paschi di Siena og andre banker, der forventer en løsning på akkumulerede tab
under ti år med depression, og en EU-dikteret »markedsløsning«, der involverer
en bail-in (ekspropriering) af (visse typer) indskydere, er nu mere vanskelig
end før. Hvis krisen udløses, vil den sprede smitte i hele finanssystemet.
Italien vil om kort tid blive konfronteret med et valg: enten at gennemføre
finansfascisme, eller også forlade euroen og implementere nationale nødretslove,
som vil omfatte en Glass/Steagall-finansreform og en storstilet plan for
investeringer i infrastruktur og for en økonomisk genrejsning; dette i
samarbejde med Kinas strategi for den Nye Silkevej.

[1] Hvad er en ’short (eller short position)’? Det er en
retningsbestemt handels- eller investeringsstrategi, hvor investor
sælger aktier, han har lånt på det åbne marked. Investors forventning
er den, at prisen på aktien vil falde over tid, på hvilket tidspunkt
han vil købe aktierne på det åbne marked og tilbagelevere aktierne til
den handler, han lånte dem af. (wiki investopedia)

RADIO SCHILLER den 5. december 2016:
Nu har Italien sagt “Nej”:

Den globale transformation fortsætter
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Tyske banker, nu førende i handel med
derivater, bør vende tilbage til
deres rødder
18. oktober, 2016 – En rapport over den globale handel med derivater, med
titlen, »Det er her, de tyske banker er de førende i verden – desværre«, viser,
at det er presserende nødvendigt at vende tilbage til Glass-Steagall og
LaRouches Fire økonomiske Love.
En grafisk fremstilling af de bankejede derivater, der handles i hele verden,
viser de fem topnationer inden for derivathandel:
Tyskland: $881 mia.
U.K.: $713 mia.
Schweiz: $478 mia.
USA: $380 mia.
Frankrig: $174 mia.
www.themotleyfool.com
De fleste af de tyske derivater handles i London, ikke i Frankfurt.
De tyske forfattere skrev: »Tyske banker har en lang tradition for at støtte
realøkonomien. Mange store industriselskaber har gode relationer med de
vigtigste banker og kan håbe på bevillinger af kapital til deres vækstplaner.
Dette var længe den tyske finanssektors styrke.
De ønskede imidlertid at efterligne de store investeringsbanker i New York og

London, med resultater, som, i den umiddelbart forestående fremtid, atter vil
berøre os.«
http://www.wallstreet-online.de/nachtricht/9004332-deutsche-banken-weltmarktfueh
rer

»Bankierer, der skulle have været
sendt i fængsel, er atter i færd
med at ødelægge økonomien«
EIR-interview med den japanske
økonom Daisuke Kotegawa.
Dansk udskrift
Kotegawa var ansvarlig for den gradvise afvikling af mange af de japanske banker
under den asiatiske krise i 1997 og diskuterer her forskellen mellem den måde,
hvorpå Japan adresserede de bedrageriske bankpraksisser, der førte til bankernes
krise, versus, hvordan Vesten har gennemført en bailout (statslig redning) af de
kriminelle, der var ansvarlige for krakket i 2007-08.
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