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).

