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(BüSo),

Den overhængende trussel om Deutsche Banks konkurs er bestemt
ikke den eneste udløser for en ny systemisk krise i det
transatlantiske banksystem, en krise, der ville blive mange
gange mere dødbringende end krisen i 2008, men som samtidig
tilbyder en enestående mulighed for at forhindre et kollaps ud
i kaos.
Bag det SOS-nødsignal, som Deutsche Banks cheføkonom David
Folkerts-Landau har udsendt for at få et EU-program på €150
milliarder til at genkapitalisere bankerne, lurer der en fare,
der åbent diskuteres i de internationale finansielle medier,
for, at hele det europæiske banksystem de facto er insolvent
og sidder på et bjerg af dårlige lån til mindst €2 billioner.
Deutsche Bank er den internationale bank, der, med udestående
derivatkontrakter for i alt €55 billioner og en gearingsfaktor
på 40:1, overgår selv Lehman Brothers på tidspunktet for denne
banks kollaps og derfor repræsenterer systemets farligste
akilleshæl. Halvdelen af DB’s balance på regnskabet, som er
styrtdykket 48 % over de seneste 12 måneder og er nede på kun
8 % af sin topværdi, udgøres af niveau 3-derivater, dvs.
derivater til et beløb af ca. €800 milliarder uden en egentlig
markedsvurdering.
Det kom sikkert som en overraskelse for mange, at Lyndon
LaRouche, på grund af de systemiske implikationer af Deutsche
Banks truende konkurs, i dag krævede, at banken blev reddet
gennem en engangsforøgelse af sit kapitalgrundlag. Hverken den

tyske regering med sit BNP på €4 billioner, eller EU, med sit
BNP på €18 billioner, ville være i stand til at kontrollere
dominoeffekten af en ikke-reglementeret konkurs.
Denne engangskapitalindsprøjtning, forklarede LaRouche, er
alene et nødtiltag, der må følges op af en omgående nyorientering af banken, tilbage til dens tradition, der var
fremherskende indtil 1989 under Alfred Herrhausens lederskab.
For virkeligt at overvåge en sådan operation, må en
ledelseskomité etableres, der kan verificere forpligtelsernes
legitimitet og deres implikationer, og som kan afslutte dette
arbejde inden for en given tidsramme. Komitéen bør også
udfærdige en ny forretningsplan, baseret på Herrhausens
filosofi for bankdrift, og som udelukkende er orienteret mod
den tyske realøkonomis interesser.
Alfred Herrhausen var Tysklands sidste, egentlig kreative,
moralske industrielle bankmand. Han forsvarede blandt andet
eftergivelse af udviklingslandenes ubetalelige gæld, så vel
som også langfristet kredit-finansiering af veldefinerede
udviklingsprojekter. I december 1989 havde han til hensigt i
New York at præsentere en polsk industrialiseringsplan, der
var i overensstemmelse med de kriterier, som Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) fastsatte for genopbygningen af Tyskland
efter 1945, og som ville have tilbudt et fuldstændig
anderledes perspektiv end Jeffrey
»reformpolitik« eller chokterapi.

Sachs’

såkaldte

Se LaRouchePAC Feature-videos:
‘The Lost Chance of 1989’ (1989 – Den forspildte chance) og
'The Lost Chance of 1989: The Fall of the Wall'
Herrhausen blev dræbt d. 30. november 1989 af den »Tredje
Generation af Røde Armé Fraktion«, hvis faktiske eksistens den
dag i dag stadig ikke er bevist. Det skete kun to dage efter,
at kansler Helmut Kohl, der regnede Herrhausen blandt sine
nærmeste rådgivere, havde præsenteret sit 10-punktsprogram for

gradvist at overvinde Tysklands deling [mellem øst og vest].
Terrorangrebets Cui bono (hvem har gavn af det, -red.) er
fortsat et af de mest skæbnesvangre spørgsmål i Tysklands
moderne historie, og et spørgsmål, som det er påtrængende at
få afklaret.[1]
Kendsgerningen er, at Herrhausens efterfølgere indførte et
fundamentalt paradigmeskifte i bankens filosofi, hvilket
bragte Deutsche Bank ind i den vilde verden af
profitmaksimering for enhver pris, og også ind i utallige
ikke-strafbare og strafbare juridiske forviklinger, som de
ansvarlige hidtil ikke er stillet til ansvar for,
hovedsageligt på grund af præmisserne for de banker, der er
’for-store-til-at-lade-gå-ned’.
Transformeringen af Deutsche Bank til en global
investeringsbank med den højeste eksponering til derivater,
kombineret med den samtidige kredit-flaskehals for små og
mellemstore tyske virksomheder, er symptomatisk for den
dårskab, der har ført til den nuværende katastrofe.
Vi må nu handle med beslutsomhed, men ikke på den måde, som
Folkerts-Landau foreslår, det vil sige, ikke med mere af den
samme medicin, der blot ville slå patienten ihjel. Selv om
Deutsche Bank i løbet af de senere år hovedsagligt har
opereret ud fra London og New York, så er DB for vigtig for
den tyske økonomi, og derfor for Tyskland, og ultimativt for
hele Europas skæbne. Bankens reorganisering i Alfred
Herrhausens ånd er ikke alene nøglen til at overvinde
bankkrisen, men også til at afværge den akutte fare for krig.
Mordet på Herrhausen er forblevet ustraffet. Der findes
imidlertid »den frygtede magt, der dømmer det, der er skjult
for øjet«, hvilket er emnet for Friedrich Schillers digt
»Ibykus’ Traner«. Erinyerne er begyndt på deres frygtelige
dans.[2]
Det påhviler nu alle, der, udover familien, har lidt under det

politiske mord på Herrhausen, repræsentanter for den tyske
»Mittelstand«, den tyske økonomi og de institutionelle
repræsentanter for den tyske befolkning at ære hans eftermæle
og gribe den enorme mulighed, der nu gives, for at redde
Tyskland.
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