Endnu et ECB-kup i Italien
28. maj, 2018 – Det, der skete i går i Italien, kan med
rimelighed beskrives som et kup. Den, der udførte kuppet, var
statspræsident Sergio Mattarella; men den, der trak i trådene,
er den Europæiske Centralbank.
Typisk for den generelle mediedækning, så hylder den tyske
finansavis Handelsblatt Mattarella: »Italiens statspræsident
gjorde det rigtige – Forza Mattarella!« Handelsblatt taler om
det politiske kaos, der har domineret Italien i ugevis, og
ignorerer det kaos, der har domineret Tyskland i månedsvis.
»Sergio Mattarella har fuldt ud udnyttet sit embedes og
forfatningens beføjelser og har forhindret en populistisk
koalition i Italien« (»Forza Mattarella!« er ligesom et tilråb
ved en sportsbegivenhed: »Kom så, Mattarella!«)
Avisen Il Giornale beretter om en fortrolig udtalelse fra
Matteo Renzi, tidligere premierminister (2014-2016), til en
medarbejder og sagde, »Mattarella lytter for tiden meget til
Draghi og Visco«, med henvisning til hhv. præsidenten for ECB
og guvernøren for Italiens Centralbank.
Mattarellas egen tale er den rygende pistol. Den var en
blanding af en opstemt tale og ’fake news’, leveret som et
terrorist-budskab. Her følger de relevante passager:
»Jeg var enig i og godkendte alle forslag til
ministerposterne, med undtagelse af økonomiministeren.
Udnævnelsen af økonomiministeren udgør altid et omgående
budskab, enten et tillids- eller et advarselsbudskab, til
økonomiske og finansielle operatører.
»For dette ministerium udbad jeg mig, at man pegede på en
fremtrædende, politisk repræsentant for flertallet, i
overensstemmelse med den politiske aftale. En repræsentant,
der – udover personlig agtelse og betydning – ikke ses som
tilhænger af en ofte manifesteret linje, som kunne provokere,

sandsynligvis eller endda uundgåeligt, Italiens exit af euroen
…
»Vores usikre position i euroen har alarmeret italienske og
udenlandske investorer og indskydere, der har investeret i
vore statsobligationer og i vore selskaber. Den daglige
stigning af udbredelsen øger vores statsgæld og reducerer
mulighederne for, at regeringen kan afsætte midler til nye,
sociale interventioner. Tab på aktiemarkedet, dag efter dag,
ødelægger resurser og opsparinger i vore selskaber og hos dem,
der har investeret i dem, og skitserer konkrete risici for
vore borgeres og italienske familiers opsparede midler.
Vi må også være på vagt over for truslen om en stærk stigning
af renterne på ejendomsværdipapirer, og over for selskabernes
finansiering. Mange af os kan huske, da, før den Europæiske
Monetære Union, bankrenterne nåede op på næsten 20 %.
Det er min pligt i udførelsen af den forfatningsmæssige opgave
med at udpege ministre at sørge for beskyttelse af italienske
opsparinger.
… Medlemskab af euroen er et valg af den yderste vigtighed for
vort lands og vor ungdoms fremtid: Hvis man ønsker at
diskutere det, må man gøre det åbent og dybtgående, også,
fordi det ikke var et spørgsmål i valgkampen.«
Mattarella ignorerede åbenlyst en udtalelse, som økonomen
Paolo Savona tidligere var kommet med, og som var publiceret
af scenarieeconomic.it, og i hvilken Savona gjorde det klart,
at han ville holde sig til koalitionsprogrammet, som ikke
sætter spørgsmålstegn ved Italiens medlemskab i euroen eller i
EU.
Dette viser, hvor rædselsslagne de europæiske eliter er; og
man kan forvente, at de vil gøre hvad som helst for at bevare
deres magt.
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