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.

