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22. juli, 2017 – Der kommer fle-

re og flere tegn på, at en bankkrise 

som i 2008, blot i langt større di-

mensioner, truer – men denne gang 

med den forskel, at centralbanker-

nes »værktøjskasse« er tom, fordi 

alle såkaldte instrumenter, såsom 

quantitative easing – kvantitativ 

lempelse – dvs., pengetrykning og 

nulrente eller negative renter, alle-

rede i årevis har været anvendt uden 

at fjerne det grundlæggende pro-

blem med kasinoøkonomien. Denne 

politik til fordel for bankerne og 

spekulanterne, og som har gjort 

svælget mellem rig og fattig endnu 

større, repræsenterer den største trussel mod det almene 

vel, og dermed mod samfundets stabilitet. Kun den om-

gående indførelse af en Glass/Steagall-bankopdeling på 

internationalt plan, såvel som også et kreditsystem, der 

udelukkende tjener finansiering af realøkonomien, kan 

afvende faren for et ukontrollabelt kollaps. 

Alt imens regering, partierne i parlamenterne og de 

gængse medier skaber det indtryk, at systemkrisen i 2008 

ikke har anrettet varige skader, og chefen for den ameri-

kanske centralbank, Federal Reserve, Janet Yellen endda 

bedyrer, at vi »i vores levetid« ikke igen kommer til at 

opleve en sådan krise, så er det stik modsatte tilfældet. 

Den transatlantiske verden sidder på en monetær krudt-

tønde, hvis diverse lunter allerede er antændt. I mellemti-

den fungerer systemet stadig efter devisen: Profitter er 

private, tab bliver overført til samfundet eller væltet over 

på de såkaldte ’små mennesker’.  

Schiller Instituttets stifter; formand for det tyske, politi-

ske parti, BüSo, Helga Zepp-LaRouche. 

 
I det amerikanske midtvestens såkaldte »rustbælte«, 

hvis befolkning i forvejen er ramt af konsekvenserne af 

globaliseringspolitikken, får millioner af pensionister nu 

deres pension halveret. Stålarbejdere, lastbilschauffører, 

kontor- og fabriksansatte, murere og byggearbejdere 

trues af nedskæringer, der truer med at halvere deres 

alderdomsforsørgelse resten af livet. Årsagen hertil er en 

lov, »Multiemplyer Pension Fund Reform Act«, som blev 

underskrevet af Obama i 2014. Pensionskasserne er tømt; 

iflg. Joellen Leavelle, leder af Pensions Rights Centers 

public relations, er bl.a. krakket i 2008 skyld i dette, hvor 

mange pensionskasser led tab, som de aldrig er kommet 

sig over. Færre oprykkende, yngre arbejdere, lave renter 
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og følgerne af produktionsforlægning til lavtlønslande er 

yderligere faktorer. 

Et andet eksempel er arten og måden, hvorpå EU og 

de italienske banker har udsuget småsparerne. Det er 

blevet annonceret, at 16 ud af 19 undersøgte banker i 

Italien ikke lever op til europæiske regler mht. deres ’dår-

lige lån’, dvs. lån, der ikke betales på (non-performing 

loans; NPL’s). Ifølge EU-regler skal disse banker således 

genkapitaliseres med €32 milliarder – enten gennem salg 

af de dårlige lån og/eller gennem statslig redning (bail-

out). Sidstnævnte finder imidlertid kun sted for skatte-

borgernes regning og ikke uden »burden sharing«, en 

slags bail-in »light«, hvor aktionærer og indehavere af 

lån længere nede på ranglisten (såkaldte contingent con-

vertibles, CoCo) bliver eksproprieret. Denne fremgangs-

måde blev allerede anvendt i redningsaktionen for den 

italienske Monte dei Paschi di Siena-bank, under beteg-

nelsen »Forebyggende genkapitalisering«. 

Det bliver vanskeligt at 

sælge de dårlige lån på det 

åbne marked: Eftersom 

disse obligationer er forsy-

net med en udløbsfrist, og 

markedsbetingelserne er 

ekstremt dårlige, truer dette 

med at trykke NPL’ernes 

salgsværdi ned til 11-13 % 

af den nominelle værdi. 

Mange af lånene er sikret 

gennem hypoteklån i huse 

og lejligheder, og hus- og 

lejlighedspriserne er i Itali-

en, som følge af Monti-

regeringens forholdsregler 

siden 2011, allerede faldet 

med 50 %, af hvilken grund 

markedet for de NLP’er, der 

er til salg, er ekstremt dår-

ligt. Desuden vil salget af 

en stor mængde fast ejen-

dom (man skønner, at fast 

ejendom til en værdi af €88 

milliarder vil blive kastet ud på markedet) yderligere 

trykke priserne på fast ejendom ned. 

Eftersom folk i Italien normalt sætter den største del 

af deres opsparing i ejerskab af eget hjem – langt mere, 

end det f.eks. er tilfældet i Tyskland – er værditabet al-

vorligt for dem. UniCredits administrerende direktør, 

Jen-Pierre Mustier, meddelte, at hans bank havde solgt 

første del af deres NPL’er til en totalvolumen af €17 

milliarder til en pris på 13 % af den nominelle værdi til 

internationale fonde, der også kaldes gribbefonde pga. 

deres forretningspolitik. Bankkunderne mister ikke kun 

deres bankindskud, men også hus eller lejlighed – gribbe-

fondene høster profitten. 

I forbindelse med den seneste bankopløsning i Italien, 

tillod EU-kommissionen, i tilfældet Monte dei Paschi di 

Siena, en statslig assistance – læs: skatteborgerpenge – på 

€5,4 milliard. Og i forbindelse med to mindre banker, 

Veneto Banca og Banca Popolare di Vicenza, tillod EU-

kommissionen, at disse banker blev reddet i overens-

stemmelse med italienske regler. Den østrigske finansmi-

nister Hans Jörg Schelling kritiserede skarpt denne itali-

enske særbehandling og understregede, at den østrigske 

bank Hypo Alpe Adria var den eneste bank, der hidtil var 

blevet opløst ifølge europæiske regler. Hvis man ser på 

den lange liste af EU’s overtrædelser af regler, bliver det 

klart, hvor foregivet, EU’s påstand om, at det er dem, der 

sætter reglerne, er. I virkeligheden bliver dette argument 

kun præsenteret for at inddæmme Kinas indflydelse. 

Interessant nok har den tyske finansminister Schäuble 

ikke noget problem med, at EU-reglerne bliver ignoreret i 

Italiens tilfælde. 

Den italienske bankkrise er blot én enkelt af de miner, 

der kunne udløse en eksplosion i hele feltet, for man 

skønner, at den samlede, dårlige gæld i de europæiske 

banker udgør €1 billion. Et langt større problem er imid-

lertid de udestående deri-

vatkontrakter, for hvilke det 

på forunderlig vis gælder, at 

EU-regler ikke gælder, men 

at det derimod er overladt 

til bankerne at operere og 

regnskabsføre dem iht. de-

res egne modeller og 

hjemmelavede opskrifter. 

Totalvolumen af disse 

derivater andrager officielt 

omkring 700 billioner dollar, 

men den er i virkeligheden 

snarere dobbelt så høj. Hvis 

der sker et voldsomt fald i 

ét markedsområde, truer en 

international kædereaktion. 

Office of Financial Re-

search (ORF), en afdeling 

af det amerikanske Finans-

ministerium, offentliggjorde 

allerede i slutningen af 

2016, at de såkaldte G-SIBs 

(»U.S. global systemically 

important banks« – de amerikanske banker, der er af 

global, systemisk betydning) – har for mere end 2 billio-

ner i åbne poster i Europa. Omkring halvdelen heraf er 

forpligtelser, der ikke indgår i regnskaberne. ORF under-

stregede desuden, at ni storbanker i USA og Europa igen 

er modparter til omkring 60 % af de 2 billioner dollar i 

derivater, som de amerikanske livsforsikringsselskaber 

ligger inde med. 

Sammen med gælden, der siden 2008 er vokset med 

ca. 40 %, hos selskaber ud over finansbranchen, der i stor 

udstrækning har brugt nulrente-likviditeten til at opkøbe 

deres egne aktier og således drive deres nominelle værdi i 

vejret, er derivatboblen den virkelige Akilleshæl i det 

transatlantiske finanssystem. Selv IMF advarede, i sin 

seneste halvårsberetning, om, at selv en ganske lille stig-

ning i rentesatserne vil få en insolvensrate på over 20 % 

af foretagenderne i USA til følge. Heri ligger den dybere  
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Se EIR’s Specialrapport, »Den Nye Silkevej bliver til 

Verdenslandbroen«, med dansk introduktion v/ Helga 

Zepp-LaRouche: http://schillerinstitut.dk/si/?p=2661 

 

årsag til, at ECB-chef Mario Draghi fortsat har fastholdt 

renten på nul procent. 

Vælgerne gør klogt i at anskueliggøre den brutalitet, 

med hvilken pensionerne i det amerikanske midtvesten 

bliver halveret, og de italienske bankkunder bliver eks-

proprieret. Hvis det kommer til et stort krak – og der 

bliver flere og flere tegn på dette – bliver befolkningens 

livsopsparinger, såvel som dens levebrød, skruppelløst 

ofret. 

Der findes kun ét middel mod dette: Det transatlanti-

ske finanssystem må, i hvert eneste land, fuldstændig 

reorganiseres gennem en Glass/Steagall-bankopdeling, 

før det kommer til et kollaps. De tyske vælgere, der skal 

beslutte sig den 24. september, bør nøje tænke over, at 

BüSo (Bürgerrechtsbewegung Solidarität; Borgerret-

tighedsbevægelsen Solidaritet, det tyske, politiske parti, 

som Helga Zepp-LaRouche er formand for, -red.) er det 

eneste parti, der overhovedet advarer om denne krise og 

har en løsning på denne krise parat. 

EU’s nedskæringspolitik har decimeret Grækenlands 

økonomi og levestandard med en tredjedel og på drama-

tisk vis øget graden af fattigdom, og den er afgørende 

ansvarlig for en lignende udvikling i Italien. Ifølge op-

lysninger fra den tyske økonomis Kölner Institut, er fat-

tigdommen i Grækenland steget med 40 % fra 2008 til 

2015, og hermed menes ikke kun indtægterne, men også  

materielle vanskeligheder, underbeskæftigelse, reduktion 

i sundhedstjenesteydelser osv. I Italien er fattigdom i 

løbet af de samme ti år tredoblet. Ifølge det italienske 

Nationale Institut for Statistik (ISTAT), steg antallet af 

italienere, der lever i absolut fattigdom, fra knap 1,7 mil-

lioner i 2006 til 4,7 millioner i 2016. Det svarer til 7,9 % 

 

 

 

 

 

 

af befolkningen. For Tysklands vedkommende beretter 

det Fælles Velfærdsforbund, at fattigdommen befinder 

sig på et historisk højt niveau, nemlig 15,7 %; dvs., at 

12,9 millioner mennesker i Tyskland er fattige. Hvis vi 

lige ser bort fra den gennemsigtige debat om, hvordan 

fattigdomsbegrebet skal defineres, er det klart, at de så-

kaldte globaliseringens og euroens ’vinderlande’ i prin-

cippet følger den samme tendens som Sydeuropa – i det 

mindste, hvad angår den dårligst stillede del af befolk-

ningen. 

I total modsætning hertil står Kinas politik, der ikke 

alene har befriet 800 millioner kinesere af fattigdommen, 

men som gennem sin politik for den Nye Silkevej gør det 

samme for alle de stater, der samarbejder omkring dette 

projekt. Professor Michele Geraci fra Nottingham Uni-

versity Business School understregede for nylig på en 

konference i Bruxelles med temaet, »Europas fremtid«, 

Kinas rolle i forandringen i spørgsmålet om fattigdom i 

Afrika. I århundreder har intet på dette område ændret sig; 

i 1990’erne blev problemet endda værre. Den vestlige 

model, »Bob-Geldorf-modellen«, er klart mislykkedes. 

Med de kinesiske investeringer skal fattigdomsraten, iflg. 

Geraci, siden 2000 og frem til i dag være faldet fra 55 % 

til 40 %. 

Befolkningen i Europa ville utvivlsomt stå sig bedre, 

hvis det ikke var EU, men derimod Kina, der bestemte de 

regler, som økonomien fungerer efter. I hvert fald repræ-

senterer BüSo-partiets program – en vedtagelse af 

Glass/Steagall-loven og et kreditsystem, der er rettet mod 

realøkonomien, såvel som også Tysklands samarbejde 

om den Nye Silkevej – det eneste perspektiv, der kan 

forhindre det truende kaos.  
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