Uden at tilslutte sig Asiens ’Nye
Silkevej’,
står Trump over for et finanskrak
Leder fra LaRouche PAC, USA, 7. jan., 2018 – Præsident Donald Trumps
administration kan ikke miste flere muligheder, hvis den skal udføre den plan,
som det amerikanske folk, først og fremmest, valgte Trump til: At få USA ud af
evindelige krige i udlandet og genopbygge og genindustrialisere nationen.
Hvis den store skattelettelse til selskaberne er alt, hvad Trumpadministrationens økonomiske politik har at byde på, så står præsidenten og
nationen over for et forestående finanskrak og endnu en såkaldt »stor
recession«, der er meget værre end den foregående. Den enorme selskabsgæld og
aktiemarkedsboble, som allerede i et årti er blevet skabt med gratis penge fra
centralbanken, og som nu er omgivet at det, analytikere kalder »alt-boblen« med
andre, eksploderende gældskategorier, kan ikke klare den mindste, kommende
rentestigning. Skattelettelser for selskaberne vil ikke redde denne boble, men
derimod blot i højere tempo pumpe den op, indtil den eksploderer. Storbankerne
på Wall Street og i London kæmper sig ud af denne gæld ved at genforsikre den –
samle den i pakker og sælge den videre – vel vidende, at den ikke kan honoreres.
Amerikanske bankers sikring af gæld – selskabs-junkgæld, bil- og kreditkortgæld,
studentergæld osv. – er vokset med $1,1 billion, eller 25 %, blot i 2017.
Det Hvide Hus og Kongressen må ganske enkelt trodse Wall Streets gammelkonesnak
om Glass/Steagall-loven og genindføre denne lov omgående, for at isolere
kommerciel bankpraksis fra denne kasinospekulation, før den eksploderer. Og de
må udstede statskredit til ny infrastruktur og et videnskabsprogram som
drivkraft for økonomien, og således genopbygge produktivitet og velbetalt,
produktiv beskæftigelse.
Men netop heri ligger problemet. Præsidentens møde på Camp David i denne weekend
med det Republikanske lederskab, og som angiveligt skulle dreje sig om en 1$
billion stor infrastrukturplan, ser ikke ud til at fremvise den store diskussion
eller det store fremskridt. Desperate tåbeligheder kommer frem – som at
omdirigere måske $2 mia. i annulleret amerikansk hjælp til Pakistan, til byggeri
af veje og broer! – hvilket betyder, at Det Hvide Hus absolut ikke har nogen idé
om, hvordan et investerings- og anlægsbudget til infrastruktur kan skabes eller
finansieres. Selv hjælpen til genopbygning efter katastroferne i de stater og
områder, der er hærget af orkanerne – og som omfatter afgørende infrastruktur

til elektricitet og storm-kontrol – er blevet forsinket uden nogen som helst
handling i næsten tre måneder.
Og dog vil guvernøren for Vest Virginia, når han på onsdag holder sin tale om
Statens Tilstand, bygge på en langfristet forpligtelse på $80 mia., som han har,
fra et kinesisk selskab, støttet af en statsejet bank i Kina. Guvernøren af
Maryland, der nu gennemfører forundersøgelser til en maglev-linje (svævetog) fra
Baltimore til Washington, har en $5 mia. stor forpligtelse fra Japan. Er der
tale om en mystisk hemmelighed?
Nej, der er snarere tale om en invitation fra Kina, der virkelig er win-win, til
USA om at tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet for storslåede
infrastrukturprojekter; og en voksende »konkurrence« fra Japan for at bruge sine
store kapaciteter for infrastrukturteknologi i og for andre lande, i nogle
tilfælde sammen med Kina. Og Rusland og Sydkorea gør det samme med byggeri af
avancerede kernekraftreaktorer.
Og der er ligeledes tale om USA’s første finansminister, Alexander Hamiltons
metode til kreditskabelse til ny infrastruktur og teknologier til
varefremstilling, som er forklaret af Lyndon LaRouche i det 21. århundredes
form. Både Kina og Japan anvender disse metoder til statslig kreditskabelse.
Tilbuddet om at tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet er der, givet af præsident
Trumps gode ven, Kinas præsident Xi. Dette forklares fuldt ud i Amerikas fremtid
på den Nye Silkevej, som er brochuren om LaRouches »Fire Økonomiske Love«, der
uddeles til hele Kongressen.
Den amerikanske præsidents ’Tale om nationens tilstand’ den 30. jan. bliver
sidste chance for, at denne win-win-strategi skal komme fra administrationen; og
Kongressen må under alle omstændigheder tage dette spørgsmål op og vedtage det
som lov. Uden dette, og uden Glass-Steagall, vil vi se den gigantiske Wall
Street gældsboble og »finansieringsteknikker« blive pumpet op i endnu mange uger
og måneder, indtil den brister ned over den amerikanske økonomi.
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