Az EKB portugál kötvényeket vásárol 9999-es
futamidővel
A Hitelfelvásárlási program keretében az EKB egy nyilvánvaló csalást
követett el. A jegybank a 1940-es portugál államadósságot 9999-ig (nem
vicc!) tartó futamidőre megvette.
Írta:Michael Mross

Ha te egy barátodnak 1000 euró kölcsönt adsz és ő nem tudja azt visszafizetni,
akkor peched van.
Ha egy bank valakinek 1000 euró kölcsönt ad, és ő ezt nem fizeti vissza, akkor a
bank elmegy az EKB-hez és visszakapja a pénzét.
Ez a szép új euró-világ. De csak a bankok számára.
Ha neked pénzre van szükséged, és nincs több hitellehetőséged, mivel túl sok az
adósságod, akkor peched van.
Ha egy ország senkitől sem kap már kölcsönt, mert túl van adósodva, akkor elmegy
az Európai Központi Bankhoz és annyi pénzt kap, amennyit akar.
Ez a szép új euró-világ. De csak az országok számára.
Az EKB szabályzataiban világosan benne foglaltatik: A jegybank általi
kötvényvásárlás kizárt. Ennek jó oka van: Így kívánják kizárni azt, hogy az államot
pénznyomtatással finanszírozzák. Mindenki tudja, mi történik, ha a politikusok
adósságot akarnak felhalmozni, és pénzüket gombnyomásra, kvázi közvetlenül a
központi banktól kívánják megkapni.
Na de ez már tavalyi (maastrichti) hó. Napjaink realitása az, hogy az EKB minden
rosszul teljesítő adóslevelet felvásárol. Ennek feltétele, hogy egy bank vagy egy
állam nyújtsa be azt.
Az EKB ily módon eddig már több mint 4 billiót szívott fel, és ez mind rosszul
teljesítő, a piacon értékesíthetetlen hitel:
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Az EKB hitel-pöcegödre itt tölthető le Excel munkalap formájában. A fájl
mindeközben már 8,5 MB-ra rúg, és minden rozsdás szeget számba vesz, amit az
EZB eddig felvásárolt.

Portugál kötvény - lejárat: 9999
A borzasztó lista egyik fénypontja: Portugál kötvények 9999-ig tartó futamidővel nem tréfa. A portugál pénzügyminiszternek bizonyára igen mélyre kellett ereszkednie
a pincében, hogy ezt a bóvli hitelt elővakarja, mivel a kötvény az 1940-es évekből
származik. Ám mégis megérte a fáradozást: Az EKB friss euró-bankókat nyomott ki
cserébe.
Az EKB listáján 29266 tétel szerepel (2017. júliusi adat). Minden egyes rosszul
teljesítő adósság, amit az EKB könyvelésébe vezet, felkerült erre a listára. Többek
között épp ez a négy, 9999-es lejáratú portugál kötvény, mellette pedig sok más,
gyanús, „normál hosszú lejáratú” állampapír 2045-ös futamidővel, amelyekért a
pénzpiacon egy lyukas centet sem fizetnének.
Van valami figyelemre méltó: A 9999-es futamidejű portugál kölcsönök az 1940.,
1941., 1942. és 1943. évekből származnak. Akkoriban, mint ismeretes, nem létezett
annál értelmetlenebb dolog, mint az euró. Az EKB-listán a pénznem mégis az euró.
Rendkívül ravasz, ahogyan ezt a portugálok megcsinálták.

Kivonat az EKB méreglistájáról:

Összegzés: A 7982 év fennmaradó futamidő világosan kimeríti a csalás tényállását.
Javaslatunk: Schäuble be kellene hogy nyújtsa az EKB-nak az összes régi
birodalmimárka-kötvényt 1940-ből. Van belőle elég, és friss eurókat kasszírozhat be
vele, és mindez persze semmibe se kerül.
Frissítés: A listán szereplő megnevezett kölcsönök lejárati dátumával kapcsolatban
nagy a zűrzavar. A tények a következők: Az aktuális listán az esedékesség napja
csodálatos módon 2199.12.31-re módosult. Ezt megelőzően a lejárati dátum
9999.12.31 volt.
9999.12.31. szerepelt az EKB „veszélyes hulladék”-listáján 2012-ig.
2013-tól a lejárat napját 2199-re „hozták előre”. A háttér ismeretlen.
Azt, hogy a 9999-es évről volt szó, korábban már pl. a SPIEGEL is bemutatta. Sinn
professzor „Die Target-Falle” (A target-csapda) című könyvében felhívta a figyelmet
arra, hogy az EKB többek között portugál kötvényeket tart állományában, amelyek
lejárata 9999.12.31 (ez nem elírás és nem tréfa!).
Kivonat a 2012-es adatokból:
imgur.com

