Deutsche Bank skal vende
tilbage til sine patriotiske
rødder
i
Rhinlands-kapitalisme,
formaner redaktør af Focus
Wiesbaden, 16. okt., 2016 – Redaktør for det tyske ugemagasin
Focus, Wolfgang Reuter, har i dag offentliggjort forslag, der
afspejler Lyndon og Helga Zepp-LaRouches krav fra juli om, at
Deutsche Bank skal vende tilbage til den arv, der brat
sluttede med det politiske mord den 30. nov., 1989, på formand
for Deutsche Bank, Alfred Herrhausen. Reuter, der er en af
Tysklands erfarne, økonomiske journalister, skriver under
overskriften, »Tag ansvar for Deutsche Bank«, der også kan
fortolkes som »tag banken tilbage«; han beskriver med enkel
præcision, hvordan Londons Morgan Grenfell og Wall Streets
Bankier-trusts »investeringsbankierer«, blev overtaget af
banken og blev til den cancer, der ødelagde bankens tradition
med tysk »økonomisk patriotisme«, der havde tjent Tysklands
industrielle udvikling siden bankens stiftelse i 1870:
»Grundlæggende set var denne aldrig korrigerede afvigelse en
’omvendt overtagelse’, en overtagelse fra deres side, som blev
opkøbt, og hvor Deutsche Bank som en konsekvens heraf mistede
sine rødder.« De plyndrede banken, idet bonusserne på 50 mia.
euro, som er blevet udbetalt til dens investerings-handlere
siden 1999, udgjorde mere, end denne afdeling nogen sinde
indbragte. »Deutsche Bank behøver således ikke støtte til
staten, men statens hjælp. For eksempel at gennemføre en
løsning med en industriel politik«, som redaktør Reuter så går
frem med at skitsere, med spor tilbage til Tysklands udvikling
af en socialt bevidst »Rhinlands-kapitalisme« i 1800-tallet,
imod Manchester-kapitalismens frihandelsdoktriner.

Reuter er tilhænger af, at tysk industri overtager ejerskabet
af en 30 % ’s andel af Deutsche Bank, men samtidig skrotter
bankens handel med værdipapirer og derivater, om end banken
beholder nogle universelle bankaktiviteter. Sådanne
forholdsregler ville ikke alene være »en patriotisk handling«
ligesom oprettelsen af banken var det, men det ville »desuden
være en ny begyndelse, en ’omvendt-omvendt-overtagelse’, en
troværdig tilbagevenden til dette engang ædle bankhus’
rødder«. I et afsnit under undertitlen, »Rhinland-kapitalisme
som redning«, peger han på gensidigheden i regeringens og
industriens
samarbejde,
som
med
det
europæiske
rumfartskonsortium for Airbus. Tyskland har altid haft gavn af
denne metode, »så hvorfor ikke i dag?«
Og, hvis dette ikke gøres, så risikerer banken at blive
overtaget af Frankrigs BNP Paribas eller Spaniens Santander.
»Bør nationen se passivt til, at dette sker? En lille smule
mere selvrespekt og overlevelsesvilje findes forhåbentligt
stadig i Tyskland og dets industri.«
Reuter kom til Focus fra erhvervsavisen Handelsblatt i 2014 og
er en ekspert i de intriger, der har udspillet sig omkring
Deutsche Bank.
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