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 EUøkonomiernes overordnede svaghed, der kræver bankreform, med
begyndelse i en Glass/Steagall-bankopdeling, 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 Moneywebsitet 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-withmarco-zanni-and-harley-schlanger/
(35 minutter).

