På tærskelen til EU-Valget:
EU fuldfører »Enhedsmekanisme
for Afvikling« for
selvmords-bailout og -bail-in
af bankerotte banksystem
21. marts 2014 – I går nåede EU frem til en »endelig løsning«
på eurobanksystemets bankerot efter et møde, der varede hele
natten. Den tyske finansminister Wolfgang Schäuble blev
involveret i forhandlingerne omkring kl. 05.30 for at
underskrive aftalen. Enhedsmekanismen for Afvikling (Single
Resolution Mechanism, SRM) skal formelt godkendes af EUparlamentet og de nationale regeringer, hvilket efter planen
skal ske efter EU-parlamentssamlingen i Strassbourg midt i
april, den sidste samling før EU-valgene i maj måned.
The Irish Times rapporterer, at det store gennembrud kom, da
de enedes om, at bail-in vil blive ligeligt gennemført –
selvmord for den ene nation vil være det samme som i alle
andre nationer. SRM vil have en bailout-fond på 55 milliarder
euro, som bankerne angiveligt skal bidrage til over 8 år, men
som i mellemtiden skal bakkes op af regeringerne, og skal
bruges, sammen med bail-in (konfiskering af bankindeståender),
til at gennemføre EU’s plan om at lukke et betydeligt antal af
de 120 største banker, gennemføre en bailout (statslig
bankredningspakke) og/eller en bail-in af den dårlige gæld, og
optage disse bankerotte banker i Too Big To Fail-bankerne.
Dette udtrykker en formodning om, at den kommende bankkrise
vil blive relativt begrænset og en-ad-gangen, snarere end det
virkelige, overhængende systemiske kollaps.
Fonden vil blive konsolideret fra nationale fonde til en
fællesfond i løbet af de otte år. Ifølge det hollandske

parlamentsmedlem Corienn Wortmann-Kool vil dette skabe en
afviklingsproces, som behandler bankerne ens uanset størrelsen
af det land, de er baseret i. »Vi ønsker, at bail-in af
kreditorer og indskydere skal anvendes på samme måde over for
alle banker, uanset hvilket medlemsland, disse banker befinder
sig i«, sagde hun og brugte Irland som eksempel i en
sammenligning med større stater som Tyskland og Frankrig.
The Irish Times rapporterer stolt: »Alt imens planen fra
december ville have betydet, at en fransk eller tysk bank,
f.eks., med en stor fond bag sig, ville kunne implementere en
moderat bail-in, ville en irsk bank med en mindre national
fond være tvunget til at gennemføre en mere dybtgående bailin, som ville føre til højere finansielle omkostninger, sagde
hun.«
Suverænitet bliver desuden bevidst undermineret: »Aftalen
siger også, at EU-kommissionen, snarere end medlemslandene,
vil vedtage SRM-bestyrelsens beslutninger om at afvikle
banker, selv om finansministre stadig vil have ret til at
intervenere i visse tilfælde. Medlemmer af EU-parlamentet har
forsøgt at begrænse medlemsstaternes beføjelser til at blande
sig i beslutningsprocessen, af frygt for politisk
indblanding.«
Fonden vil også få ret til at optage lån, for det tilfælde, at
der er nogen, der er bekymrede over den kendsgerning, at 55
milliarder euro ikke kan dække boblen, som er på 1,4
billiarder (15 nuller) dollars.
Wortmann-Kool beskrev processen som »demokratiet i funktion«.
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