Den europæiske Centralbank
annoncerer
vanvittig ny ’kvantitativ
lempelse’:
Lyndon LaRouche siger, dette
holder ikke:
Annuller tyveriet!
10. marts 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Den europæiske
Centralbank annoncerede i dag panikagtige forholdsregler for
en enorm inflation af aktiver. ECB sænkede sine allerede
negative rentesatser for bankpenge, der er indsat i ECB, fra
-0,3 % til -0,4 %. Hvad der er endnu mere ekstremt, så
annoncerede ECB en ny serie af fireårige lån til banker
(»TLTRO II«), hvor rentesatserne kunne falde så lavt som til
satserne på indskudsfaciliteten, nu -0,4 %. Med andre ord, så
vil ECB betale banker for at tage dets lån – de vil
tilbagebetale mindre, end de lånte!
»Det er en hurtig afslutning på en hel historie«, var Lyndon
LaRouches respons i dag. »Dette er slutningen! Dette vil ikke
holde – det giver ingen mening. Obama og præsidentskabet osv.
burde sige, dette er slutningen! Der er det med os, at vi
siger, dette er slutningen! Vi kan ikke gøre dette! Og Wall
Street kommer til at betale for det. Wall Street kommer til at
betale, for de ejer pengene! Og de kommer til at betale, hvad
de skylder, for deres voldtægt af finanssystemet er regulært
tyveri. Annuller dette tyveri! Det eneste, vi behøver at gøre,
er at anvende Franklin Roosevelts politik fra 1930’erne, og
det vil række. Der findes ingen anden kompetent måde at
respondere til dette på.

Disse karle vil stjæle; de vil stjæle luksuriøst. Det her går
tilbage til en historie: Dodd-Frank!«
ECB annoncerede også, at dets kvantitative lempelsesprogram
med opkøb af obligationslån vil blive sat op til 80 mia. euro
om måneden og udvidet til også at omfatte obligationslån fra
selskaber, der ikke er banker, sammen med bankobligationer og
statsobligationer.
»Offentliggør det, cirkuler det, og sig, at dette er et
svindleri af alle ting – Gud over alle ting.«
Georg Fahrenschon, chef for den tyske Sparekasseassociation,
der er kraftigt imod disse sindssyge erklæringer, sagde, at,
før eller senere vil negative rentesatser sprede sig til et
punkt, hvor bankerne forlanger penge for at beholde kundernes
indskud.
»Det gør de ikke«, sagde LaRouche, »bankerne vil forsvinde!«

