Tysk hysteri over Italien:
Enden på euroen er nær!
23. maj, 2018 – Den store mulighed for en ny, »statsgældsskabende« italiensk regering, sammensat af Lega og
Femstjernepartiet, er et »mareridt« for Tyskland, lyder
kommentarerne fra sidstnævntes mainstream-medier; i
særdeleshed, hvis den nye, italienske finansminister skulle gå
hen og blive Paolo Savona, manden, der siger, at »euroen er et
tysk fængsel«, er enden på eurozonen nær, advarer medier. En
italiensk folkeafstemning om euroen kunne også blive afholdt –
tilstrækkelig grund til, at mange bliver hysteriske.
Bildzeitung tilføjer endnu en rædsel til sit portræt af den
nye regering: Legas partiformand Matteo Salvini er en »Putinfan«.
Direktør for IFO (det tyske erhvervstillidsindeks) Clemens
Füst, der også er økonomisk chefrådgiver til den tyske
regering, sagde, at eurosystemets fremtid nu er alvorligt
truet og opfordrer indtrængende finansmarkederne til at kalde
italienerne til orden. Vicepræsidenten for det tyske
industrikammer Achim Dercks udtrykte sin absolut største
bekymring over udsigterne til politikker, som kommer fra den
nye italienske regering. Europaparlamentets CDU-seniormedlem
Elmar Brok fremlægger allerede rædselsscenarier: »Den
italienske økonomi vil kollapse. De italienske banker vil
kollapse. Mange italienere vil dernæst forsøge at flytte deres
indeståender til andre lande, for at beskytte dem fra kaos.«
Brok advarer imod nogen som helst solidaritet med den nye,
italienske regering; en hård holdning kræves: »Der er tegn på
storm.« Tja, husk på, at Brok var blandt dem, der i februar
2014 støttede Maidan-stormtropperne mod den valgte præsident,
Viktor Janukovitj – tænker Brok på en finanskrig for også at
fremtvinge et regimeskifte i Rom?
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Europaparlamentet, opfordrede til en finanskrig mod Italien,
ifald den nye regering holder fast ved sine planer: »Om
nødvendigt vil finansmarkederne skubbe dem tilbage på dydens
smalle sti.« Dette skal ses sammen med en forventning om, at
den nye, udpegede premierminister Conte er en politisk
letvægter mod de to sværvægtere, Macron og Merkel. Finanskrig
mod italienske banker foregår allerede: Intesa San Paolo tabte
12 % i aktieværdi på markedet, og Unicredit 7,5 %.
Nogle eksperter, som f. eks. ved Brueghel-instituttet i
Bruxelles, advarer imidlertid om, at, hvis EU og Eurozonen
strammer tommeskruerne for hårdt, kunne italienerne blive
endnu mere oprørske, og desuden kunne krisen sprede sig ind i
Spanien og andre sydeuropæiske lande og skabe en situation,
som ikke længere kunne håndteres.

