Deutsche Bank fyrer tusinder –
LaRouche havde ret!
24. maj, 2018 – I dag annoncerede Deutsche Bank, at den skærer ned med 7.000
jobs – nogle siger 10.000 – af dens nuværende i alt 97.000 ansatte, og dens
selskabs- og investeringsbankvirksomhed forventes at miste 25 % af sine ansatte,
for det meste, iflg. Associated Press, i London og New York.
Der kommer mere frem om bankens årlige generalforsamling, som afholdtes i dag,
hvor et forsøg på at afsætte Deutsche Banks formand Paul Achleitner mislykkedes
med stemmerne 90-9 % til fordel for at beholde ham.
Men reorganiseringen af Deutsche Bank bringer det spørgsmål frem, som rejstes af
EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche, der krævede, at banken vender tilbage
til de sunde principper for kommerciel bankvirksomhed, som praktiseredes af
bankens martrede formand Alfred Herrhausen, der blev myrdet 30. nov., 1989,
snarere end at fortsætte den mislykkede model med universel
kasinobankvirksomhed.
Netop dette spørgsmål eksploderede i sidste måned, hvor Deutsche Bank trak
finansielle hovedoverskrifter den 9. april, da bankens bestyrelse officielt
dumpede sin britiske administrerende direktør, John Cryan, og i dag annoncerede
massive afskedigelser for at nedskære sin afdeling for giftig
investeringsbankvirksomhed.
Cryan blev øjeblikkelig udskiftet med Christian Sewing, der har været i banken
siden 1989, og som indikerede, at han ville nedskære investeringsbankdelen. »Det
vigtige er at udnytte vore styrkesider og anvise vore investeringer i
overensstemmelse hermed. Vi vil samtidig søge at frigive kapacitet for vækst ved
at trække os ud af de områder, hvor vi ikke har tilstrækkelig med indtjening«,
sagde Sewing til Guardian 9. april. »Vi vil fortsætte vores aktivitet som en
investerings- og selskabsbank, og vi vil forblive international, men vi må
koncentrere os om det, vi virkelig har et godt kendskab til.«
Guardian citerede også Octavia Marenzi fra konsulentfirmaet Opimas for at sige,
at »Vi kan forvente en langt stærkere understregning af det hjemlige, tyske
marked, med fokus på kommerciel bankvirksomhed og detailbankvirksomhed, samt
formueforvaltning. Det ser ud, som om bestyrelsen kapitulerer på
investeringsbankfronten«. Han advarede yderligere, »dette vil ramme Deutsche
Banks tilstedeværelse i London særlig hårdt, hvor hovedparten af dens

investeringsbankvirksomhed er baseret. Vi forventer at se disse aktiviteter få
den rigtige størrelse eller solgt fra, med ledsagende reduktion i
medarbejderstaben«.

