Europæiske banker ved ’Sidste Udkald’
før kollaps
16. juli 2016 – »Deutsche Bank må reddes, for verdensfredens skyld«, Helga ZeppLaRouches chokerende advarsel om det kaos, der lurer bag Deutsche Banks krav om
en ny, europæisk TARP-bailout, er i raketfart blevet cirkuleret til
højtplacerede bankierer, økonomer og medier i hele Tyskland, Østrig og Italien.
En af disse bankierer bekræftede over for Zepp-LaRouche i en diskussion over
telefon den 15. juli, at hendes fremsatte krav, der placerer de Londoncentrerede europæiske banker »i allersidste øjeblik« før et kollaps, er korrekt,
og mange bankierer ved det. I interviews til medierne »kaster de sand i
offentlighedens øjne«, sagde han, med de ved, hvad der snart vil udløses over
dem.
En anden kilde sagde til EIR’s europæiske kontor i Wiesbaden, Tyskland, at
behovet for at vende tilbage til Deutsche Banks myrdede, tidligere formand
Alfred Herrhausens »traditionelle dyder« inden for bankpraksis, gentagent blev
bragt på bane under bankens nylige generalforsamling for aktionærerne i takt
med, at bankens marked og øvrige kapitalisering styrtdykkede.

Zepp-LaRouches

appel, der bygger på hendes mand, Lyndons LaRouches forslag, kræver, at Deutsche
Bank skal genkapitaliseres med statslige midler, men at den skal udrenses ved at
afskrive dens enorme mængde af giftige værdipapirer og ved at vende tilbage til
Herrhausens politik for bankpraksis til industriudvikling og produktivitet.
Endnu en højtplaceret finansperson udtalte sig offentligt om den ekstreme fare
for en europæisk nedsmeltning. Philipp Hildebrand, næstformand for Black Rock
(der ejer 5 % af Deutsche Banks kollapsede aktier), sagde til Tageszeitung den
13. juli, at den nuværende krise i de europæiske banker er ekstremt farlig og
»kunne føre til det værste«. Hildebrand søgte at lokalisere udløseren for
nedsmeltningen væk fra Deutsche Bank og Tyskland, i Italien.
Men Deutsche Bank har et presserende behov for genkapitalisering. Samtidig med,
at bankens cheføkonom David Folkerts-Landau kom med sine forslag til eurobailout, og Angela Merkel og hendes finansminister Wolfgang Schäuble benægtede,
at det skulle være nødvendigt at gøre noget, fik Deutsche Bank omkring 1
milliard euro i ny kapital fra Qatars kongefamilie, hvilket gør dem til den
største aktieindehaver (10 %), foran Black Rock.
Ydermere har Deutsche Banks supervisionsbestyrelse skaffet sig af med Georg
Thoma – der havde presset på for at få forebyggende undersøgelser og

udrensninger af bankens illegale/umoralske aktiviteter – og har netop erstattet
ham med Qatars fremstillede kandidat, Frankfurt-advokaten Stefan Simon.
Kilder i den amerikanske bankverden siger, at Deutsche Bank har behov for, ikke
1 milliard euro i ny kapital, men 7 – 10 milliard euro. Handelsblatt
rapporterede den 15. juli, at Tysklands andenstørste bank, Commerzbank, også er
i vanskeligheder. Den har måttet rapportere indtægter, der styrtdykkede hen over
det seneste år med enorme marginer, 10 – 15 %, afhængig af bankafdeling. Den
europæiske Centralbanks nulrentepolitik har bragt denne forhenværende
kraftstation for lån til industrien ud på afgrundens rand.
EIR kæmper for de handlinger, som LaRouche foreslår, i både Tyskland og Italien,
som er krisens centrale fokusområder. EIR’s og LaRouche-bevægelsens kamp for at
genindføre Glass/Steagall-bankopdelingsloven i USA er ligeledes af afgørende
betydning.
Og i Danmark er det naturligvis Schiller Instituttet, er fører an i denne kamp
for en bankopdeling, også i Danmark.

