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Afgørelsens time er kommet for 

amerikansk økonomi 

- Vil Trump vende tilbage til 

sine kampagneløfter? 
 

Af Harley Schlanger 
 

EIR, 5. jan., 2018 – Med alle tegn, der tyder på vok-

sende ustabilitet på de transatlantiske finansmarkeder, må 

præsident Donald Trump i de næste uger beslutte, om 

han vil vende tilbage til sit kampagneløfte om at handle 

imod de destruktive, spekulative 

politikker, som føres af Wall 

Streets financierer og deres neo-

liberale teoretikere, der tilskynder 

ham til i stedet at »holde sig til det, 

der virker«. De refererer til aktie-

markedernes stigning til rekord-

højder og til officielle, uærlige 

statistikker, der påstås at vise en 

fortsat nedgang i arbejdsløsheden, 

og som præsidenten reklamerer 

med som bevis for, at hans økono-

miske politikker virker. 

I virkeligheden er aktiemarkedsrekorderne slet ikke et 

resultat af selskabernes forbedrede profitabilitet eller 

produktivitet. De har i stedet fået næring fra næsten ren-

tefri kredit, som bankerne og deres blårandede klinter har 

brugt til at tilbagekøbe aktier og til spekulationshandel 

snarere end til at investere i den fysiske økonomi. Med 

hensyn til beskæftigelse, så viser raten af arbejdsstyrkens 

beskæftigelse, at, på trods af, at de seneste, officielle 

arbejdsløshedstal hævder, raten er 4,1 %, så er kun 62,7 % 

af den potentielle arbejdsstyrke i øjeblikket beskæftiget. 

Blandt dem, der opmuntrer præsidenten til at holde kur-

sen, er Goldman Sachs-alumnen i administrationen, fi-

nansminister Mnuchin, der tjente enorme profitter ved at 

indkassere på tvangsauktioner som resultat af den briste-

de boble i ejendomsværdipapirer i 2008, og Gary Cohn, 

direktør for det Nationale Økonomiske Råd.  

Mange af Wall Streets liberale og spekulanter, der fik 

størst fordel af den forøgede pengestrøm til aktiemarke-

derne, var ikke alene Trumps modstandere under hans 

kampagne, men har også spillet en førende rolle i øde-

læggelsen af hans præsidentskab med den svindelagtige 

narrativ om Russiagate, for at begrænse ham, for at for-

hindre ham i at gennemføre sine valgløfter. Man kunne 

vel sige, at de »vædder huset på«, at de kan holde ham på 

ret kurs, og væk fra den anti-Wall Street-opstand, der 

anbragte ham i Det Hvide Hus. Det, de er allermest ban-

ge for, er ikke Trumps populistiske anti-Wall Street-

retorik, men derimod, at han kunne gennemføre anti-

depressionspolitikker i lighed med Franklin D. Roose-

velts, og som er blevet genoplivet af økonom Lyndon 

LaRouche i dennes Fire Nye Love. 

Under sin præsidentvalgkamp var Trump korrekt kri-

tisk over for Hillary Clinton, der citerede de samme, fal-

ske, statistiske tendenser med aktieværdier og nedgang i 

den officielle arbejdsløshed for at hævde, at der under 

Barack Obama havde været en »bemærkelsesværdig, 

robust, økonomisk genrejsning«, og at hun ville fortsætte 

disse politikker. Kandidat Trump anklagede hende for at 

ignorere de »glemte mænds og kvinders skæbne«, som 

mistede jobs, hjem og opsparing i krakket i 2008, og som 

ikke har haft fordel af den spekulative boble, der blev 

skabt af Bush’ og Obamas bailouts efter krakket; bailouts, 

der gav billioner af dollar til bankerotte banker og »skyg-

gebanksystemet« samtidig med at nægte kredit til inve 

     New Yorks Aktiebørs. 

 
stering i jobskabende, industriel varefremstilling, byggeri 

og erhvervsforetagender. 

Præsident Trump vil få mulighed for en økono-

misk ’genstart’ den 30. jan., når han holder sin State of 

the Union-tale. Forud for dette vil han afholde møder for 

at færdiggøre sine længe ventede infrastrukturplaner. Han 

er under et enormt pres fra Wall Street-spekulanter for at 

begrænse infrastruktur-investeringer til offentlig-privat 

partnerskaber (PPP’er), som, hævder deres fortalere, kan 

generere profitter for dem samtidig med at undgå pro-

blemet med budgetunderskud. PPP’er fokuserer primært 

på investering i lavomkostningsprojekter med allerede 

eksisterende teknologi, såsom privatisering af køreveje 

og opførelse af vejafgiftskabiner, som involverer få om-

kostninger, men store indtægter. 

Alt imens Trump har afvist PPP’er, og en assistent har 

sagt, at de ikke udgør en »sølvkugle« og ikke reflekterer 

hans ønske om de mest moderne, højteknologiske infra-

strukturprojekter, så bliver han udsat for kraftig lobbyis-

me fra de republikanske »budgetunderskudshøge« i Kon-
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gressens side, under anførsel af Husets formand, Paul 

Ryan, og »Freedom Caucus«, for at begrænse udgifter til 

infrastruktur for at reducere statens udgifter. Ryan og 

hans klike lægger ligeledes pres på Trump for at gå tilba-

ge på sit kampagneløfte om at beskytte sociale velfærd-

programmer (alderdomsforsorg o.l.) og Medicare (offent-

lig sygesikring til borgere over 65), som en del af deres 

generelle angreb på de såkaldte sociale rettigheder. 

Hvis han lytter til disse talsmænd for nedskæringspo-

litikker, med »det frie marked« og minimalstatspolitik, 

og som omfatter yderligere afregulering af bank- og fi-

nansvæsen, er det uundgåeligt, at aktie- og selskabs-

gældsboblerne, der nu pumpes op til rekordhøjder, vil 

briste og indlede en depression, dybere end den i 2008. 

Som den undertiden indsigtsfulde finansklummeskribent 

for magasinet New Yorker, John Cassidy, i oktober sidste 

år skrev; hvis præsidenten tager ansvaret for »Trump 

bull-markedet«, kunne »han ende med at få ansvaret 

for ’Trump-krakket’…« 

 

Trump vs. Wall Street på valgturneen 

Venstre: Steven Mnuchin; højre: Gary Cohn. 
 

 

Under sin valgkampagne gik Trump sjældent glip af 

en anledning til at angribe Wall Streets neoliberale og 

deres neokonservative, strategiske allierede for deres 

politikker for »endeløse bailouts og endeløse krige«, der 

kostede »billioner af dollar og hundrede tusinder af liv«. 

Han angreb skånselsløst de økonomiske frihandelsaftaler, 

som blev foretrukket af Bush-republi-kanere og Hillary 

Clinton-demokrater og gav dem skylden for tabet af in-

dustrivarefremstillingsjobs – flere end 6 mio. jobs inden 

for varefremstilling er gået tabt i USA siden 2001, i en 

ekstrem form for afindustrialisering, gennem outsourcing. 

En af Trumps første handlinger som præsident var at 

trække USA ud af Trans-Pacific Partnership (TPP), 

Obamas og Hillary Clintons asiatiske »frihandelsaftale«, 

der udelukkede Kina, og som ville erstatte suveræne sta-

ters beslutninger om handel med domme fra globalistiske, 

selskabskontrollerede domstole. Han kritiserede genta-

gent dem, som var ansvarlige for spekulationen, der for-

årsagede krakket i 2008, og kaldte direktør for JP Mor-

gan Chase Jamie Dimon for »USA’s værste bankier«. 

Han sagde, at managers af hedgefunds »slap godt fra 

mord« under de nuværende skatteregler og anklagede 

dem for at være »fyre, der flytter rundt på papir … og 

vinder i lotteriet«. Nogle af hans skrappeste bemærknin-

ger om Hillary Clinton var relateret til den udbredte støtte, 

hun nød fra Wall Street. 

Præsidentkandidat Donald Trump i Charlotte, North 

Carolina, 27. okt., 2016. 
 

Med hensyn til Obama, latterliggjorde Trump korrekt 

hans påstande om økonomisk genrejsning og påpegede 

noget, der er blevet gentagent understreget af LaRouches 

ugemagasin Executive Intelligence Review (EIR): at de 

fleste af de jobs, der angiveligt skulle være skabt af 

Obama, var midlertidige deltids- og lavtlønsjobs; at de 

reelle lønninger har været stagnerende siden 1980’erne; 

og at raten for arbejdsstyrken, der var i arbejde, viste, at 

mindre end to tredjedel af dem, der var arbejdsføre, hav-

de jobs. 

I juli 2016 chokerede Trump mange, da han insistere-

de på, at den Republikanske Partiplatform skulle inklude-

re et krav om at genindføre Glass/Steagall-bank-

opdelingsloven. Hans daværende kampagneleder, Paul 

Manafort, sagde om denne søjle i platformen, »Vi kræver 

også en genindførelse af Glass-Steagall, der skabte barri-

erer mellem, hvad store banker kan gøre«, og tilføjede, at 

Obama-Clinton-årene har vedtaget lovgivning, der har 

været favorabel for de store banker, hvilket er grunden til, 

at vi ser alle Wall Streets penge gå til hende. Vi støtter de 

små banker og de lokale samfund«. Manafort har været 

mål for særligt bølleagtige anklagetaktikker fra den sær-

lige Russiagate-anklager, Robert Mueller, inklusive et 

falsk anklageskrift på tolv punkter den 30. okt., 2017. 

En kampagnetale, Trump holdt den 27. okt. i Charlot-

te, North Carolina, genlød af denne støtte til Glass-

Steagall, hvor han sagde, »Samme retfærdighed for alle 

betyder også de samme regler for Wall Street. Obama-

administrationen stillede aldrig Wall Street til regnskab«. 

Han fortsatte: »Jeg vil også forfølge finansielle reformer, 

der vil gøre det lettere for unge afroamerikanere at få 

kredit til at forfølge deres erhvervsdrømme og skabe jobs 

i deres lokalsamfund. Dodd-Frank har været en katastrofe 

og har gjort det sværere for små foretagender at få den 

kredit, de har behov for. Clintons politikker bragte os den 

finansielle recession – gennem at ophæve Glass-Steagall, 

gå ind for subprime-lån og blokere reformer af Fannie 

Mae og Freddie Mac. Tiden er inde til det 21. århundre-

des Glass-Steagall og, som en del heraf, med en priorite-

ring for at hjælpe afroamerikanske foretagender med at få 

den kredit, de behøver.« 

 

Fupøkonomi vs. ægte økonomi 

Efter at have ramt et lavpunkt med 6.500 i marts 2009, 

er Dow Jones-indekset for New Yorks Aktiebørs steget 

vildt i værdi. Alt imens meget af dette fandt sted, da 
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Obama var i embedet, så har aktiepri-

sernes himmelflugt fortsat under 

Trump, fra 18.322 den dag, han blev 

valgt, til at overskride 25.000 den 4. 

jan. 2018. Alt imens dette meget vel 

kan give anledning til fest hos Wall 

Street-børshandlere og deres blåran-

dede klinter, er det så gode nyheder 

for realøkonomien? Ifølge bankhisto-

riker og finansanalytiker Nomi Prins, 

så har selskabslån tidligere for det 

meste været dirigeret hen til investe-

ring i »reel vækst«, inklusive nye faci-

liteter og udstyr, forskning og udvik-

ling af nye teknologier, jobansættelse 

og uddannelse – med andre ord, inve-

stering, der øgede produktivitet og 

muliggjorde en forøgelse af firmaets 

evne til at producere reel rigdom. I stedet skriver hun, at, 

i dag bruger selskaberne lån til at gå på »indkøbsorgie, 

hvor de opkøbere deres egne aktier«. 

En vurdering fra EIR fra marts, 2017, går ud på, at, 

siden 2013, er 80 % eller mere af selskabernes låneopta-

gelse gået til »finansieringsteknik«, dvs., opkøb af egne 

aktier for at drive prisen i vejret, eller opkøb af andre 

selskabernes aktier i fusioner og overtagelser. Denne 

spenderen på selskabslån har drevet aktieværdierne i 

vejret selv, når de faktiske profitter i selskaberne er stag-

nerende eller faldende. De totale profitter for ikke-

finansielle selskaber er ikke steget siden 2011, mens de 

fra 2013 til 2016 faldt. 

Men i denne tidsperiode er den total selskabsgæld 

samtidig eksploderet til over $14 bio. i dag, af hvilket 

beløb størstedelen skyldes til banker, gensidige penge-

markeds-fonde og pensionsfonde, f.eks. Dette er nu væ-

sentligt større end ejendomsmarkedsboblen, der var på 

$11 bio., der bristede i 2007-08. I sin rapport fra 2017 

fokuserede Den internationale Betalingsbank, BIS, på 

selskabsgældsboblen og advarede om, at dette gældsni-

veau ikke er erholdeligt. Rapportens forfattere skrev om 

»zombiebanker« og »zombieselskaber« og definerede 

dem som »firmaer, der ikke ville kunne overleve uden en 

strøm af billig finansiering«. BIS skønner, at ét ud af ti 

selskaber i de avancerede lande og i fremvoksende mar-

keder er en »zombie«, alt imens Den internationale Valu-

tafond, IMF, advarer om, at selv minimale stigninger i 

rentesatserne kunne dømme 20 % af selskaberne til un-

dergang. 

I sin forudsigelse ved årets slutning skriver Prins, at 

»2018 vil blive et risikabelt år med flere bobler, der er 

oppustede af billige penge, efterfulgt at en lækage, der vil 

begynde med obligations- eller lånemarkeder … Hvis der 

kommer en ny finanskrise i 2018 eller senere, bliver den 

værre end den sidste, fordi systemet fortsat er fuldstæn-

dig ikke-reformeret, banker fortsat er for-store-til-at-lade-

gå-ned, og Fed og andre centralbanker fortsat kontrolle-

rer strømmen af penge til disse banker (og videre til mar-

kederne) ved at opretholde billige omkostninger for pen-

ge«. 

 

Andrew Jacksons britiskdirigerede, populistiske kampag-

ne, der førte til ødelæggelsen af Hamiltons USA’s Bank. 

 

Spekulanter skal tøjles og kredit udstedes 

I sine seneste, ugentlige webcasts har præsidenten for 

det tyske Schiller Institut, Helga Zepp-LaRouche, under-

streget, at et krak ikke er uundgåeligt, hvis den politik, 

som hendes mand, Lyndon LaRouche, har foreslået med 

sine »Fire Love«, gennemføres, og finansoligarkiets mo-

netaristiske boble-politik afvises. 

Hr. LaRouches ekspertise ligger i fysisk økonomi, og 

han har brugt et helt liv på at fremme videnskaben om 

fysisk økonomi, der fortsætter arven efter store, viden-

skabelige tænkere som Gottfried Leibniz, Benjamin 

Franklin og Alexander Hamilton, der anvendte deres geni 

til at overvinde de falske begrænsninger, der blev sat af 

dem, der havde en økonomisk fremgangsmåde ud fra 

standpunktet om »penge«, »handel« og »profit«. 

For disse tænkere er det menneskelig kreativitet, som 

skaber de fremskridt inden for produktivitet, der som det 

eneste muliggør vækstraten af produktion af rigdom, som 

gør det muligt for en stadigt voksende befolkning at opnå 

en stadigt forbedret levestandard. Dette »Amerikanske 

System«, der blev udarbejdet i 1790-91 af Alexander 

Hamilton i fire rapporter til USA’s Kongres, lagde grun-

den til al efterfølgende velstand i USA. 

I disse rapporter etablerede Hamilton et system, der 

regulerede skabelsen af valuta og kredit gennem en Nati-

onalbank, som dirigerede kredit til investeringer, der 

forbedrede landets økonomiske platform, forbedrede 

infrastruktur og fremmede vareproducenter og mulig-

gjorde maksimal effektivitet i produktionen og distributi-

onen af varer. Med præsident George Washingtons fulde 

støtte, gjorde Hamiltons politikker det muligt for den 

unge, amerikanske republik ikke alene at annullere sin 

gæld fra revolutionskrigen, men også at lancere en revo-

lution inden for industri- og landbrugsproduktivitet, der 

var udtænkt til at fremme, ikke individuelt forbrug og 

ophobning af rigdom, men derimod det almene vel, eller 

den almene velfærd sådan, som det defineres i Fortalen 

til Forfatningen. 

Dette system var lige fra begyndelsen under angreb, 

med Det britiske Imperium, der ravede efter tabet af dets 



Schiller Instituttet: Afgørelsens time er kommet for amerikansk økonomi - Vil Trump vende tilbage til sine kampagneløfter? 

 

4 

amerikanske kolonier og forsøgte at 

ødelægge Hamiltons system. Hamilton 

selv blev myrdet af en britisk agent, 

Aaron Burr, mens elitistiske anglofile 

bankierer benyttede »anti-bank-, anti-

statsstyrings-populisters« raseri til at 

lukke Hamiltons USA’s Bank ned. I hele 

Amerikas historie, når som helst, det er 

lykkedes de Londontilknyttede speku-

lanter at vælte statslige kreditpolitikker i 

Hamiltons tradition – som i Andrew 

Jacksons handling med at lukke den 

anden USA’s Bank ned, som med at 

vælte Lincolns ’Greenback’-kreditpolitik 

eller med at underminere FDR’s New 

Deal – så førte deres sejre til skabelsen 

af nye, spekulative bobler, der sluttelig 

brast og indvarslede depressioner, med 

ødelæggelse af millioner af menneskers 

liv. 

 

 
 

Igennem hele 1980’erne og 1990’erne mobiliserede 

svindlere fra City of London/Wall Street for at fjerne 

FDR’s Glass/Steagall-bankopdelingslov, som de omsider 

lykkedes med i 1999. Deres »succes« i årenes løb med at 

fjerne afsnit af Glass-Steagall, førte til bobler af forskel-

lig art, der brast i 1987, igen i 1997, 1998 og 2000, og 

senest i 2007-08. Hver gang forudså Lyndon LaRouche 

korrekt kollapset samtidig med, at han fremlagde alterna-

tivet. Hans alternativ i dag, de »Fire Love«, inkluderer en 

genindførelse af Glass-Steagall for at nedlukke sta-

tens/Centralbankens beskyttelse af spekulanter og i stedet 

beskytte bankkontoindehavere og dem, der investerer i 

den fysiske realøkonomi; en statslig kreditpolitik i Ha-

miltons tradition for at finansiere reel genopbygning af 

varefremstillings- og produktive foretagender; fuld inve-

stering i nødvendig infrastruktur gennem et anlægskapi-

talbudget, der ikke begrænses af bekymringer for »bud-

getunderskud«; og finansiering af videnskabsdrevne pro-

jekter, såsom udforskning af rummet og en forceret ud-

vikling af kernefusionsteknologi.  

Donald Trump har, som kandidat og som præsident, 

til tider talt favorabelt om elementer af denne frem- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præsident Franklin Roosevelt underskriver 

Glass/Steagall-loven i juni, 1933. 

 

gangsmåde og endda refereret direkte til det »Amerikan-

ske System« ved navns nævnelse og identificeret hoved-

personer i udviklingen af det Amerikanske System, så-

som Hamilton, John Quincy Adams, Henry Clay og Lin-

coln, som modeller for, hvad han gerne ville gøre. Hans 

gentagne reference til sit ønske om at handle til fordel for 

de »glemte mænd og kvinder« giver genlyd af Franklin 

Roosevelt, der reddede nationen fra depressionen, som 

var frembragt af spekulanter og afreguleringsfolk i 

1920’erne. 

Med opfinderne af Russiagate-skandalen, der i stigen-

de grad svækkes af afsløringen af deres korruptionsnet, 

og inden et nyt finanssammenbrud af episke dimensioner 

finder sted, er tiden nu inde for præsident Trump til at 

genoplive det Amerikanske System i samarbejde med 

Kinas Bælte & Vej Initiativ. Hele formålet med Russia-

gate har været at forhindre Trump i at gøre dette. Der er  

ingen tid at spilde – med at forebygge et nyt, katastrofalt, 

globalt krak og lancere en amerikansk og global, økono-

misk renæssance. LaRouches Fire Love leverer den ide-

elle løsning. 

 

 

 

 


