Tysklands ’Welt am Sonntag’
sætter forbindelse
mellem kriserne i Deutsche
Bank og de italienske banker
17. juli 2016 – En lang artikel med titlen »Drama Infernale« i
Welt am Sonntag den 17. juli præsenterede grundlæggende set
den tyske regerings vrede over Deutsche Banks cheføkonom David
Folkerts-Landaus krav om en genkapitalisering og en
suspendering af EU’s regler om »bank-bailin« (ekspropriering
af visse typer af bankindeståender, -red.). Det gør artiklen
ved at forbinde Deutsche Banks problemer med krisen i de
italienske banker, men kan ikke komme uden om at indrømme
dybden af disse problemer.
»Italien står foran en afgrund, der meget vel kunne vise sig
dybere end nogen i landets historie, siden afslutningen af
Anden Verdenskrig«, lyder det i artiklen.« »Det tog landet
næsten et årti at komme tilbage til den økonomiske produktion,
det havde i 2007.« Henved 15 % af lånene i banksystemet er
uerholdelige; nogle af lånene er støttet gennem sikkerhed i
ejendom, men ejendomsmarkedet har mistet 15 % af sin værdi
siden 2010, så problemet er blevet værre. Der forekommer 6,3
selvmord pr. 100.000 borgere pr. år, næsten alle af økonomiske
grunde. Problemerne stammer ikke fra 2008 eller fra Brexit,
men fra årtiers økonomisk stagnation. DieWelts søndagsudgave
fremkom med den mening og brugte desværre hele afsnit på at
spytte på Italien som en korrupt, kriminalitetshærget,
statsstøttet, bureaukratisk, ikke-reformeret og praktisk talt
falleret stat. Ulig andre europæere, bemærker avisen syrligt,
så anbringer italienere deres sparepenge i bankværdipapirer,
så de er i alvorlig fare for at miste dem alle, når de
italienske banker går konkurs. Opsparinger for henved 31
milliarder euro står på spil, heraf 5 milliard euro alene i

Banca Monte dei Paschi di Siena.
Mange italienere mener, at euroen har ødelagt deres økonomi og
levestandard, skrev Die Welt, og premierminister Matteo Renzi
kunne af denne grund blive fordrevet af Femstjernebevægelsen
(M5S).
Men for at komme til avisens virkelige pointe, bemærkede Die
Welt, at ikke kun små, italienske sparere, men også store,
tyske banker ville lide store tab i en generel bailin af
insolvente banker i Italien. Deutsche Bank har 13 milliarder
euro, der står på spil, rapporterer de og hævder, at dette er
grunden til, at Deutsche Bank og bankens storaktionær Black
Rock kræver en europæisk bailout (statslig bankredning, red.), uden en bail-in.
Merkels og Schäubels (og Bruxelles’) vrede mod Folkerts-Landau
blev indgående fremlagt. »Folkerts-Landau må forstå, at hans
krav ikke bidrager til stabilitet i det europæiske
banksystem.« Én tysk regeringsperson kalder ham for et »missil
uden styring«. En »finansiel ekspert« fra Bruxelles klager
over, at Renzi nu, når han presser på for at få sin italienske
bailout, konstant kommer med udtalelser om, at Deutsche Bank
er et større problem end de italienske banker, og Bruxelles og
Berlin ser ikke gerne dette diskuteret.
Så Berlin er vred på Deutsche Bank, men kan ikke ignorere
Folkerts-Landaus krav, skrev Die Welt. Renzi og Bruxelles skal
efter sigende være i gang med at forhandle en kompromisplan
for bailout, fordi Bruxelles ønsker, at Renzi skal fortsætte
som premierminister og ikke ønsker, at Femstjernebevægelsen
skal komme til.
Foto: Deutsche Banks cheføkonom, David Folkerts-Landau:
’Bankaktiernes kurstab er blot et symptom på et større
problem.’

