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To: De voorzitter van Tweede Kamer der Staten Generaal <voorzitter@tweedekamer.nl>

Geachte voorzitter,

Graag breng ik de aangehechte artikelen onder uw aandacht, welke tevens online te vinden zijn:

http://bit.ly/wOiZn0

Enige tekstdelen:
-:-
Dimitriou beschrijft me zijn job bij de Bank of Greece. Hij zit op het niveau net onder de directie
van de Griekse centrale bank, het hogere kader dus. Centraal in zijn verhaal staat het
ELA-programma. ELA staat voor Emergency Liquidity Assistance, een soort van
noodprogramma waarop de nationale banken die deel uitmaken van het ECB-systeem kunnen
terugvallen in het geval van een onverwachte urgentie.

Ierland doet al een beroep op het ELA-mechanisme en sinds een aantal maanden groeit ook
de Griekse benutting van de ELA-faciliteit fors aan. Eind november 2011 beliep ze 43
miljard euro. Op 8 maart stemde het Griekse parlement er mee in dat de Bank of Greece die
benutting zou kunnen optrekken tot 90 miljard euro, wat volgens Dimitriou volop aan het
gebeuren is. Naast de ELA-benutting deden de Griekse banken al voor 73 miljard euro een
beroep op de ECB om liquiditeiten te bekomen in het kader van de normale ECB-procedures.

[...]

Het probleem van de Griekse banken is dat zij nu al enige tijd eenvoudigweg over geen
collateral meer beschikken om de ECB aan te bieden. Met de 73 miljard die al opgenomen
werden, zitten de Griekse banken voor die levenslijn dus aan het einde van de rit. Onder meer
door de aanhoudende kapitaalvlucht moeten de banken echter voortdurend bijkomende liquide
middelen blijven ophoesten. En dat gebeurt nu via het ELA-mechanisme”.

Dimitriou weet dat de kapitaalvlucht uit Griekenland al ruim 60 miljard euro bedraagt of,
en dit is ronduit verbijsterend, bijna het equivalent van één derde van het Griekse bbp.
Hoe werkt dat dan met dat ELA-mechanisme? Dimitriou kijkt me strak aan en gaat op gedempte
toon voort: “Griekenland creëert nu zijn eigen euro's. De Bank of Greece crediteert de
rekening van Griekse banken die de deuren zouden moeten sluiten zonder die noodfondsen.
Alle Griekse banken zijn de facto bankroet, zo simpel is het. Deze zombie-banken
kunnen alleen in leven blijven via de ELA-injecties."
-:-

Voor zover ik kan beoordelen is dit erg verontrustend, omdat de Griekse centrale bank kennelijk
zonder onderpand Euro's creëert.
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Voorts is het wellicht interessant om te weten dat hetzelfde scenario als wat we nu meemaken
met de Euro in het verleden ook al eens heeft plaats gevonden en wel rond de LMU, de Latin
Monetary Union, opgericht in 1865:

http://www.zerohedge.com/contributed/2012-11-15/greece-its-deja-vu-all-over-again

-:-
By the mid 1870's, Greece was in political turmoil, and they were seeing deficits skyrocket as
revenues declined (sound familiar to anyone?). Since they had defaulted aready, they were
shut out of credit markets, so they decided the only way to continue to survive would be to
print more paper money and issue it from their own bank.

Here's a visual of what that looked like - as you can see, the gold & silver had left the country as
the convertability began to stop, and being that they were shut out of the credit markets, they
literally had no choice but to print.
-:-

Ik verzoek u dan ook kennis te nemen van de inhoud van deze artikelen en dit mee te nemen in
uw beraadslagingen.

Met vriendelijke groet,

Ir. Arend Lammertink,
Schoolstraat 107,
7471 WV Goor.
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