Europas skæbne i 2016: Enten
Glass-Steagall,
eller
undergang
26. december 2015 – Her få dage før året slutter, er de store
medier fulde af dystre udsigter for 2016, med citater af alle
mulige eksperter og regeringsfolk: Talsmand for tysk industri
Hermann Grillo taler endda om »et skæbneår for Europa«, i
samme spor som Martin Schulz, præsident for EU-parlamentet.
Flygtningekrisen og gældskrisen nævnes, såvel som også
fremvæksten af højreradikalisme og -ekstremisme, den påståede
»trussel« fra Ruslands side, de mange interne uenigheder i
Europa, voksende følelse af modstand imod euroen og
nedskæringer, der har bragt to venstreorienterede regeringer
til magten i 2015 i Grækenland og Portugal og formentlig med
en tredje undervejs i Spanien.
Men bortset fra den voksende stemning af modstand imod den
brutale nedskæringspolitik med sit »sorte nul« på budgetbundlinjen, som den praktiseres af Tysklands finansminister
Wolfgang Schäuble, så stikker de offentligt udtrykte
bekymringer om »Europa« ikke særlig dybt, selv om alle de
nævnte aspekter spiller en rolle. Som en indikation af, hvor
overfladiske eksperterne er, står Hans-Werner Sinn, afgående
direktør for IFO-instituttet med hjemsted i München.
Tilsyneladende på linje med nogle af de nordlige staters
dannelse af et nyt »kerne-EU«, og med andre, der danner et nyt
»EFTA« (et London-centreret Europæisk Frihandelsområde efter
en BREXIT), hævdede Sinn i sin slutanalyse for 2015, at
Tysklands økonomi havde det fint, ligeledes til en vis grad de
nordeuropæiske økonomier, det var blot de sydeuropæiske
økonomier, der gav anledning til bekymring. Sinn opdagede
imidlertid, at »der ikke vil være nogen til at betale
Tysklands gæld«, og det giver ham hovedpine.

Dette er mere sandt end Sinn forestiller sig: ikke engang en
total bail-in (som han ikke nævner) ville hjælpe. Men blot at
sidde og vente på, at disse bail-ins skal mislykkes, bare se
på, at det sker, ville være en katastrofe, fordi det ville
fjerne al ejendom, som befolkningerne stadig har: i Tysklands
tilfælde omkring 10 billion euro, som en intern rapport fra
Deutsche Bank bragte på bane for to år siden. Alene Deutsche
Banks boble er på mere end 20 gange hele Tysklands BNP, for
resten. At flytte udvalgte indskud til formodede »sikre
havne«, som nogle banker, som Intesa Sanpaolo og Ersel i
Italien, har gjort iflg. presserapporter, vil heller ikke
hjælpe meget for at beskytte imod ekspropriering, fordi disse
havne befinder sig i det samme system, der nu er dømt.
Året 2016 vil blive et »skæbneår« for de europæiske
befolkninger: EU og euroen må væk, og det eneste, der kan
vende tingene til det bedre, skal ind – reel bankopdeling med
den oprindelige Glass/Steagall-lov som model, sammen med et
reelt økonomisk genrejsningsprogram for Europa.

