Lyndon LaRouche: Man kan ikke
standse
den
globale,
systemiske,
finansielle
nedsmeltning uden at udslette
Wall Street
Leder fra USA, 31. januar 2016 – Hele det transatlantiske
finanssystem, inklusive Wall Street, befinder sig under
kvalerne af det totale krak, og skriften er på væggen,
kommenterede Lyndon LaRouche den 29. jan. Wall Street må
erklæres bankerot, punktum, ellers vil det ikke være muligt at
producere den reelle rigdom, der er nødvendig for at trække
økonomien tilbage fra randen af undergang, sådan, som Franklin
Roosevelt gjorde det.
Den globale, finansielle disintegration skrider frem i
accelererende tempo her i begyndelsen af 2016 præcis, som
LaRouche forudsagde, at den ville tilbage i midten af december
måned 2015. Det britiske imperiums »bail-in«-krigslist
(overlagt tyveri og ekspropriering af værdier), som LaRouche
sagde, var folkemord og aldrig ville kunne fungere, fungerer
rent faktisk ikke. Der er nu en panikslagen indsats i gang i
Wall Street og City of London for at sætte tempoet op for god
gammeldags, kvantitativ lempelse (’pengetrykning’) og bail-out
(statslige bankredninger) i et forsøg på at hindre en total
nedsmeltning. Den japanske Centralbanks overraskende
beslutning i dag om at sænke rentesatsen til det negative
område, fra +0,1 % og ned til -0,1 %, er en refleksion af
denne panik.
Den italienske regerings aftale med EU om at give Italien

muligheden for at oprette en de facto »dårlig bank« ved at yde
regeringsstøtte til CDS-derivater for at dække de lån, der
viser indtægter (non-performing loans, NPL’er) på bankernes
regnskaber, blev yderligere udarbejdet for at åbne op for et
helt nyt marked, hvor gribbefondene kan kaste sig over denne
kategori af italiensk gæld. Og de italienske bankers NPL’er
udgør ikke 17 % af deres portefølje, som det rapporteres
officielt, men er snarere det dobbelte heraf, iflg. en
pålidelig senior-efterretningskilde i Washington, der beskrev
den umiddelbart forestående nedsmeltning af det italienske
banksystem som »et akut systemisk problem«.
Der er en utilsløret panik blandt så adstadige talerør for Det
britiske Imperium som The London Economist og The Telegraph,
der erkender krisens alvor, men som brygger den ene
dækhistorie efter den anden sammen med hensyn til årsagen,
snarere end at konfrontere den kendsgerning, at hele deres
system er bankerot og dødt. Ud over at give Kina skylden,
fokuserer de nu på den beslutning, som formanden for Federal
Reserve (USA’s Centralbank), Janet Yellen, traf i midten af
december måned om at sætte rentesatsen op en smule, som den
angivelige årsag til den aktuelle nedsmeltning. Den 28. jan.
havde The Economist en artikel med overskriften, »Federal
Reserve får det bedste ud af den dårlige situation, den har
skabt« og klager over, at »problemet er, at Federal Reserve
ikke holder møde igen før til marts. Forude ligger der lange
uger, hvor der kunne opstå alle mulige former for ravage på
finansmarkedet. Hvis panikken er tilstrækkelig slem, kunne Fed
indkalde til et ekstraordinært møde for at handle, hvor prisen
ville være at afgive det signal, at situationen i sandhed er
dyster (og at de havde begået en enorm brøler i december). Men
hvis Fed vælger at vente, mens markederne gør det, de gør,
kunne en omstødelse af politikken til marts komme for sent til
at forhindre en skrap deceleration i den amerikanske,
økonomiske aktivitet« – dvs., en total nedsmeltning.
Jeremy Warner fra Telegraph forsøgte også at give Yellen

skylden for det aktuelle rod, men advarede om, at situationen
nu er ude af kontrol: »Finanssystemets Herrer er ved at skride
ud af kontrol« lyder hans overskrift, og han fremfører, at
»finansmarkeder er på farlig vis blevet afhængige af
centralbankernes billige, monetære steroider – der således
skaber endnu mere gæld. Har USA’s Federal Reserve begået en
frygtelig fejltagelse ved at hæve renten? … Der har lydt
næsten hysteriske krav om, at Fed skal omstøde denne
beslutning«.

