ECB’s Mario Draghi kræver en
løsesum for, at Italien kan
forlade euroen
24. jan., 2017 – I et fundamentalt skift har præsident for Den
europæiske Centralbank Mario Draghi for første gang diskuteret
muligheden for, at et land kan forlade euroen. Dette gjorde
Draghi i et skriftligt svar på en forespørgsel fra medlemmer
af Det europæiske Parlament, Marco Zanni og Marco Valli.
Draghis brev til de to medlemmer har skabt hovedoverskrifter i
de internationale finansmedier den 23. jan. Draghis brev kan
læses på engelsk her:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/170120letter_valli_zan
ni_1.en.pdf?be6aea5c0aa3596d1d08149b510ea707
Draghi har imidlertid krævet en løsesum på €359 mia. for, at
Italien kan forlade euroen.
Disse €359 mia. svarer til Italiens nuværende gæld i »TARGET2«
clearingsystemet blandt eurozonens centralbanker (Eurosystem).
»Hvis et land forlader Eurosystemet, må dets nationale
centralbankers krav til eller skyld til ECB fuldt ud
afregnes«, skrev Draghi.
TARGET2 er et clearingsystem for betalinger over grænser
blandt nationale centralbanker inden for Eurosystemet. Det
vedrører overførsel af såkaldte »centralbankpenge«, dvs.,
betalinger, der ikke er relateret til kommercielle kreditter.
I respons til Draghi kaldte Marco Valli TARGET2-regnskabet for
»et illegitimt regnskab, der rent teknisk kan tilbagevises«, i
en udtalelse, som rapporteres af Rom-avisen Il Tempo. Denne
gæld »er forårsaget af dem, der ønskede at holde europrojektet
i live for enhver pris. Så lad Romano Prodi, Mario Draghi,
alle de regeringer, der forsvarede det, og alle de andre

sponsorer af denne katastrofe [tage ansvaret]. Italienere har
aldrig vedtaget at støtte enhedsvalutaen. Vi har længe krævet
en debat i Europa om en kontrolleret opløsning af Eurozonen, i
betragtning af den tekniske og politiske umulighed i at
gennemføre et bæredygtigt valutaprojekt.«
Valli sagde imidlertid, at han var glad for, at Draghi har
åbnet debatten.
»Frem til i går, var den blotte tanke« om at forlade euroen
»et tabuemne, men fra i dag at regne ser det ud til, at
sloganet ’for enhver pris’ ikke længere gælder. Mario Draghi
har indirekte indrømmet, med en tilsløret trussel, at et land
kan forlade Eurozonen«.
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