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Paris, 30. sept., 2016 (Nouvelle Solidarité) – En fransk
analytiker siger, at, om Deutsche Bank bliver reddet eller ej,
så er der ingen garanti for, at systemet ikke falder. Charles
Sannat, en skarp, uortodoks finansanalytiker, der ikke mangler
humor, analyserer i dag på sin blog, »Insolentiae«, hvad
konsekvenserne af DB’s bankerot, og også af en eventuel
bailout, vil være.
Sannat gennemgår markedernes og oligarkernes argumenter. Vil
DB blive reddet? Ja, »Da Deutsche Bank stort set er i
systemisk størrelsesorden, så vil, hvis den falder, hele
verden falde med den, og derfor bliver den reddet.«
Har vi midlerne? »Ja, selvfølgelig … Det er nok bare at trykke
penge, og Mario Draghi varmer allerede maskinerne op i
kælderen.«
Hvad

med

derivaterne?

»Jamen,

det

er

kun

på

papiret

(potentielle engagementer såsom f.eks. en garanti), i
virkeligheden er det noget mindre problematisk. Hvor meget
mindre? Svært at sige, men hvem bekymrer sig? … vi skaber de
nødvendige penge.«
Hvad med inflation? »Frygt ikke. På kort sigt er det ikke
penge, der vil cirkulere i systemet«, men blot for at fylde
hullerne op, dvs., det er en »likviditetsfælde«.

Det virkelige problem er et »politisk problem« for Merkel,
siger han. Det er umuligt for hende at gå tiggergang til ECB
om en billion euro for at redde DB, hvilket vil smide hele det
der med »germansk strenghed« ud af vinduet«!
Sannat spekulerer, at det, de vil gøre, er at gennemføre det
alligevel, ved at gøre det til et europæisk problem og bringe
andre insolvente europæiske banker ind, som Santander fra
Spanien, de italienske banker osv., og så gøre det til en
europæisk bailout.
Bør vi gå i panik? »Hverken mere eller mindre end sædvanligt«,
siger Sannat. Dette er et godt eksempel, der viser, at »intet
er blevet løst« og at gå bort fra banker og ind i
håndgribelige aktiver: guld, jord, lidt kontanter – »og glem
ikke et par poser ris og dåsemad …«
»Hvis DB kollapser, og hele systemet med det … så taler vi om
intet mindre end overlevelse midt i ubeskriveligt kaos. Det er
grunden til, at jeg tror, de vil redde bankerne én gang til,
minimum, og så starter det hele forfra igen om to år.«
Billede: »Ligningen om de blinde, der fører de blinde«
(hvorved de alle uvægerligt trimler ned i grøften). Pieter
Bruegel den Ældre, 1568.

