Lyndon LaRouche:
Produktivitetsraterne skal i
vejret – i modsat
fald overlever hverken USA
eller Europa
25. juli, 2016 (Leder) – London/Wall Street-banksystemet har
kurs mod et krak, og den grundlæggende årsag er den
fuldstændige stagnation af den økonomiske vækst, men navnlig
stagnationen i produktiviteten i de europæiske og amerikanske
økonomier.
Den amerikanske finansminister Jack Lew bragte sit embede i
miskredit ved det nyligt afsluttede G20-møde i Kina, da han
opfordrede de andre lande til at gøre alt, hvad der stod i
deres magt, for at øge deres økonomiske vækst, men sagde, at
den amerikanske økonomi ikke behøver nye forholdsregler til
kreditudstedelse eller investering. Den økonomiske vækst i USA
er så lav, at Lew har behov for at bruge europæisk nulvækst
til at puste sig selv op. Kina – hvis økonomiske fremgang og
kredit har holdt verden oppe i et årti, og hvis økonomiske
vækst er fire gange den amerikanske – sagde sandheden ved
dette møde: »Situationen i den globale økonomi er dyster«, som
Kinas handelsminister sagde.
Kina fortsætter med at skabe store mængder kombineret
offentlig og privat kreditudstedelse (estimeret til $240
milliarder alene i juni) til investeringer såvel i Kina, langs
med det Økonomiske Silkevejsbælte og den Maritime Silkevej,
samt i Afrika, Mellemøsten og Sydamerika – såvel som også til
sit rumforsknings- og teknologiprogram, det mest dynamiske i
verden i dag. Men de finansielle kræfter i London og på Wall
Street, der gør verdensøkonomien »dyster«, skramler fortsat

henimod et nyt finansielt krak med en økonomi, der ikke har
nogen kapitalinvestering, er uden produktivitet og uden
profit.
EIR’s stiftende redaktør, Lyndon LaRouche, lagde ikke i
fingrene imellem i sin kommentar til Lews forsvar for en død
økonomi. »At sætte den form for standard betyder i
virkeligheden fallit«, sagde LaRouche.
Den politik må lukkes ned. Produktivitetsraterne for de
realøkonomiske aktiviteter skal i vejret igen – ellers vil det
hele eksplodere. USA og Europa vil ikke overleve. De kan
overleve, hvis man gør, hvad der skal gøres. Og det er at
sørge for, at videnskab bliver motoren for økonomiens reelle
produktivitet.
Det er ligeledes videnskab, der vil være motor for menneskers
og husstandes reelle indkomststigninger.
Studier af USA’s økonomiske historie kalder perioden 1935-1970
for »amerikansk produktivitets guldalder« på grund af den
totale produktivitets vedvarende vækstfaktor – en vækst i
produktiviteten, der kan tilskrives teknologiske fremskridt
snarere end blot anvendelse af flere arbejdstimer og mere
kapital. Væksten kulminerede under Franklin Roosevelts New
Deal og de store infrastrukturprojekter med benævnelsen »De
Fire Hjørner«, der voksede med 3,3 % om året. Det voksede
stadig med lige under 3 % om året i 1960’erne under JFK, med
det måske vigtigste infrastrukturprojekt af dem alle, nemlig
NASA’s Apolloprogram, der bragte mennesket til Månen med et
potentiale til at nå endnu længere ud.
IMF, den Europæiske Centralbank og USA’s Nationale Kontor for
Økonomisk Forskning taler konstant om den totale
produktivitets vækstfaktor og følger den nøje, alt imens de
overhovedet ikke er i stand til at frembringe en sådan
vækstfaktor. IMF har netop rapporteret, at, i årtierne under
Bush og Obama var denne vækstfaktor i USA var 0,5 % om året,

og at nu, i 2016, er den omkring nul. I »højproduktive«
Tyskland, har den også været på 0,5 % om året.
Kina, som sagde sandheden ved G20 om den globale økonomis
»dystre tilstand«, har haft en vækstfaktor i den totale
produktivitet på 3,1 % om året siden 2004, ifølge den seneste
undersøgelse, der er foretaget ved Harvard. Det er, hvad den
Nye Silkevej og det kinesiske måneprogram skaber.
LaRouche har siden 2013 udtrykt dette behov som »de fire
love«: Genindfør Glass/Steagall-bankregulering (begge de
politiske partier er nu, på papiret, enige med ham). Skab
statslige institutioner til udstedelse af ny kredit, der er
rettet mod vækst i produktiviteten. Invester i de mest
højteknologiske infrastrukturprojekter, med rumforskning i
spidsen. Fokusér på at skabe gennembrud i videnskabens
fremskudte grænse, som er videnskab og teknologi inden for
termonuklear
fusion,
inklusive
fusionskraft
fissions/fusions-fremdrift til rejser i rummet.

og

»I modsat fald vil det hele eksplodere. USA og Europa vil ikke
overleve.«
Kinas forpligtende engagement mht. at forøge hele
befolkningens
arbejdskrafts
produktive
evne,
som
eksemplificeres i bygningen af De Tre Slugters dæmning, som
ses afbildet her, har resulteret i en vækstrate fire gange så
stor, som den aktuelle vækstrate i USA.

