Wall Street i chok over Trumps
forpligtelse
til at ’udslette Puerto Ricos gæld’
4. okt., 2017 – Morgenens overskrift i New York Times opsummerede Wall Streets
frygt: »Trump lover at udslette Puerto Ricos gæld. Kan han gøre det?« Wall
Street husker, hvordan Franklin Roosevelt svang præsidentskabets magt over Wall
Street, og de er i panik. »Kontaktet sent tirsdag sagde investorer, der er
Puerto Ricos gældskreditorer, samt deres rådgivere, at de ’blev taget på sengen’
og ikke vil kommentere«, rapporterede Times.
Artiklen i Times opstillede sine argumenter for, hvorfor USA’s præsident ikke
har, ikke kan have og gør klogt i ikke at have magt til at forsvare amerikaneres
liv, da denne puertoricanske statsgæld er i form af gæld udstedt til kommunerne,
som primært regeres af delstatslove, og ikke af den føderale regering; eller jo,
det føderale skattevæsen (Internal Revenue Service) kan, under visse
omstændigheder, træde til, »men ikke for simpelt hen at ’udslette’ delstatens
gæld«.
Også Bloombergs nyhedstjeneste fremførte, at »det står ikke klart, hvordan
Puerto Ricos gæld simpelt hen kan forsvinde, bortset fra under en
konkursbehandling«.
Times, Bloomberg og andre finansmedier vifter med truslen om, at Trumps
udtalelse om at »udslette« Puerto Ricos $72 mia. store gæld vil være ansvarlig
for en nedsmeltning af det kommunale marked generelt. Men, præsidenten
konstaterede simpelt hen, hvad der var sandheden. Puerto Ricos økonomi har intet
fundament for at betale Wall Streets ågergæld; den eneste løsning er FDR’s
Glass/Steagall-reorganisering af systemet, som EIR’s stiftende redaktør Lyndon
LaRouche har insisteret.
Wall Streets overskrifter ændredes midt på morgenen i dag og brugte direktør for
kontoret for management og budget, Mick Mulvaneys udtalelser til CBS og CNN til
at berolige sig selv om, at Det Hvide Hus havde »neddæmpet« præsident Trumps
forpligtelse. »Det ville jeg ikke tage alt for bogstaveligt. Jeg talte længe med
præsidenten, da vi fløj hjem i Air Force One«, sagde Mulvaney. Han udtalte Wall
Streets holdning, da han sagde: »Puerto Rico må finde ud af de fejltagelser, de
har begået med deres egne finanser i løbet af den seneste generation.«

Foto: Præsident Donald Trump besigtiger skaderne efter orkanen og
oprydningsindsatsen i et nabolag i Guaynabo, Puerto Rico, tirsdag, 3.okt., 2017.
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