»Go Fly a Kite!«
’Helikopterpenge-syndromet’
spreder sig
blandt
traumatiserede
bankierer
16. juli 2016 – Citigroups cheføkonom Willem Buiter sagde på
fuldstændig sindssyg vis til Bloomberg den 15. juli, at en
»win-win«-politik for Europas centralbanker ville være
udstedelsen af helikopterpenge. Buiter gjorde det klart, at
han mener den fulde Weimarregerings udstedelse af
»evighedsobligationer« til den Europæiske Centralbank,
obligationer, der ikke alene ikke har renter, men heller ingen
tilbagebetaling af hovedstolen, nogensinde; ECB trykker
tilsvarende kontanter og anbringer dem i statslige konti.
Dette er potentielt set ubegrænset – som Zimbabwe også
opdagede for nylig – især, eftersom Buiter siger, at, mens ECB
gør dette, bør de europæiske regeringer afskrive noget af
deres gæld.
»Der er indlysende win-win-situationer, som vi kan få«,
citeres Buiter. »En gældsomlægning hvis muligt … og så en
budgetstimulus med et veldefineret mål, der sluttelig skal
finansieres gennem ECB, folkets helikopterpenge. I et land som
Tyskland, hvor der er behov for investering i infrastruktur,
annoncerer og gennemfører regeringen et storstilet
investeringsprogram« og udsteder evigheds-obligationer »til
centralbanken, der skaber det om til penge«, sagde Buiter.
Præsident for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, i
delstaten Cleveland, Loretta Mester, befandt sig i et
interview den 12. juli under den samme vrangforestilling: »Vi
vurderer hele tiden værktøjer, som vi kan anvende«, sagde

Mester til Australiens ABC. »I USA har vi brugt kvantitativ
lempelse (pengetrykning), og jeg mener, at det har bevist sit
værd. Så det er min anskuelse, at helikopterpenge bliver en
slags næste skridt, hvis vi nogen sinde skulle finde os selv i
en situation, hvor vi ønskede at være mere imødekommende.«
Og den tidligere vicedirektør i Federal Reserves bestyrelse
Joseph Gagnon citeres for den mest fatale udtalelse:
»Centralbanker og regeringer er faktisk én og samme ting.«
EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche satte dette på sin
rette plads. »Disse vild-øjede planer«, sagde LaRouche, »er
svindelnumre i en grad, hvor de udelukkende kan forfølges
gennem at føre krig. Der er simpelt hen ingen profit i
banksystemet nu, og ingen produktivitet. Det kommer der heller
ikke, før vi udrenser dem og starter på en frisk. Luk disse
svindelforetagender ned – fjern dem. Erklær dem bankerot. Så
kan man komme ind med kredit til et nyt system, der bygger på
vækst.«
Det er den skarpe vending i politikken, som LaRouche har
foreslået omkring tilfældet med Deutsche Banks krav om bailout
– genkapitaliser i stedet banken på basis af en tilbagevenden
til bankens tidligere formand Alfred Herrhausens politik for
udvikling.
Opkomsten af nazismen på baggrund af Tysklands periode med
hyperinflation/kollaps illustrerer LaRouches pointe med, at
sådanne »vild-øjede planer« som helikopterpenge, blandt
stormagter forfølges »udelukkende gennem at føre krig«.
Foto: ’Go Fly a Kite’ – gå ud og sæt en drage op. Som børnene
under Tysklands hyperinflation i 1920-erne selv har lavet af
værdiløse pengesedler … Helikopterpenge er ingen ny
opfindelse. Det er konsekvenserne heller ikke.

