Transatlantiske banker låner
ikke ud;
konfiskering af indeståender
foreslås igen
For fjerde gang på under tre måneder er Trojkaens
finanskræfter kommet med et forslag om, at lunser af
europæernes opsparingskonti konfiskeres for at klare
bankfallitter. Den gang er det de insolvente banker i
eurozonen, der hælder mod sammenbrud, og som mangler evnen til
at låne ud, en af de underliggende årsager til de synkende,
transatlantiske økonomier.
Læs Schiller Instituttets Specialrapport: »Dodd-Frank
dræber: Hvordan USA blev en del af det internationale Bailin-regime«, http://schillerinstitut.dk/drupal/node/873
Universalbankernes udsultning af EU-økonomierne for kredit er
ved at blive drastisk. Ikke alene er udlån til virksomheder og
husstande – hvilket er bankernes funktion under et GlassSteagall-system, hvis vi genindfører det – nu nede på det
niveau, det var under bankernes sammenbrud i 2009, men de
falder i øjeblikket yderligere med stor hast. Den europæiske
Centralbank publicerede nogle tal den 12. februar, der viser,
at de totale bankudlån til virksomheder i EU er faldet i
absolutte tal med 3,9 % i 2013 i forhold til 2012. Ved
slutningen af 2013 faldt lån til virksomheder med 23
milliarder dollars i november, og med yderligere 20 milliarder
i december. Udlån til husstande faldt med 4,1 milliard dollars
i november og med yderligere 5,2 milliarder dollars i
december. Hvis man sætter diverse bankudlån til ikkefinansielle selskaber i 2011 som lig 100 i et indeks, så er
nogle store landes udlånsniveauer følgende: Tyskland 100;
Frankrig 98, Italien 89 og Spanien 72.

Et planlægningsdokument fra Den europæiske Kommission (EC),
som sagde, at dette var endnu et argument for at udføre »bailin« (konfiskering) af de samme husstandes og virksomheders
opsparingskonti / pensioner, blev »lækket« til Reuters, som
publicerede det den 12. februar. Dokumentet foreslår, at
eftersom bankerne i EU, som var »begrænset af nye standarder
for kapital og af reguleringer«[!], ikke lånte ud, ville det
måske være en idé for EC at begynde at tænke på at
»mobilisere« private opsparingskonti, pensionsfonde osv. til
en fond, der dækker hele EU, til at låne ud til små
virksomheder.
Et eksempel på en sådan »mobilisering«, under dette navn, blev
for nylig givet i Polen, som angiveligt skulle nyde frugterne
af denne mystiske EU-rigdom, som østeuropæere formodes at
ville dø for. Den polske regering nationaliserede en gruppe
private pensionsfonde i oktober sidste år og tvang dem til at
investere i statsgælden.
Når først folks opsparinger og pensioner således er blevet
»mobiliseret« til fonde, der kontrolleres af Trojkabureaukraterne, er chancerne for, at de vil blive udlånt til
små virksomheder for at hjælpe dem til at udvide virkelig
meget små. Ligesom med de andre »prøveballoner« mht. at
inddrage opsparinger over hele Europa, som er kommet fra Den
internationale Valutafond og EC hurtigere og hurtigere, er
målet for udlånene de store, insolvente banker, eller gælden i
de stater, som er blevet gjort insolvente ved at redde disse
banker (bailout).

