Hvad der må gøres, før et nyt
bankkrak slår til
Leder fra LaRouche PAC, 24. juli, 2017 – Advarslen om endnu et
ødelæggende bankkrak i Europa og USA inden årets udgang, som
fremførtes af EIR i maj og på et møde mellem medlemmer af
Europaparlamentet i begyndelsen af juli, er i færd med at
blive en overhængende fare. Det kræver en mobilisering til
handling for at stoppe det.
Det italienske banksystem, der netop har måttet igennem tre,
store bank-bailouts i kombination med »bail-ins«
(eksproprieringer) af uheldige bankkunder, forsøger at rejse
kapital, det ikke kan rejse, for at forhindre et potentielt
kollaps, der kunne trække Tysklands banker med i faldet.
Banker med hjemsted i USA har en eksponering på $2 billion til
dette truende kollaps af dårlige lån og endnu værre derivater,
centreret omkring City of London.
Disse Wall Street-banker, ustraffet og givet bailouts siden
2008, har hurtigt opbygget bobler af selskabslån og
kommercielle ejendomsderivater, der er større end de bobler af
ejendomslån, der dengang nedsmeltede; raten af udeblevne
betalinger på lån, og raten af bankerotter, stiger nu skarpt i
disse bobler. En bange Federal Reserve har, endnu, ikke sat
rentesatsen tilstrækkeligt op til at udløse det krak, som
f.eks. IMF advarer om; men, ved at udsætte denne udløser af
krakket, bliver det blot endnu mere økonomisk ødelæggende, når
det kommer.
Præsident Trumps politik for samarbejde med Rusland og Kina,
for fred og gensidig fordel, er rigtig og må forsvares imod
alle de angreb, han af denne grund udsættes for. Men, denne
politik vil ikke overleve et nyt transatlantisk finanskraks
kaos. Og han har ikke de økonomiske genrejsningsplaner for
Amerika, han sagde, han havde, til at afværge et sådant krak.

Der må meget hurtigt mobiliseres til handling, sluttelig fra
det amerikanske folk og deres organisationer.
Det første, der må ske, er, at en Glass/Steagall-opdeling af
kommerciel bankpraksis og investeringsbankpraksis må vedtages,
med omgående ikrafttræden, for at bryde Wall Streets
gigantiske spekulationskasinoer op.
Lige siden Glass/Steagall-loven begyndte at blive nedbrudt for
50 år siden, har Wall Streets banker og fonde – og altid med
deres farligste operationer i London! – redet økonomien som en
mare, en økonomi, der ikke kan vokse uden finanskrak, og som,
siden 2008, ikke kan vokse i det hele taget. Glass/Steagallopdelingen må begynde nu, for at forhindre det nye, truende
bankkrak.
Dernæst må der udstedes kredit fra en national, statslig
kreditinstitution – se artikel af EIR’s stiftende redaktør,
Lyndon LaRouche, »The Lost Art of the Capital Budget«[1], der
er genoptrykt i EIR af 21. juli – snarlig kredit i
billionklassen, med en løbetid på 20-25 år og til lave renter.
Formålet er højteknologiske investeringer i ny, mere produktiv
infrastruktur, der kan erstatte den amerikanske økonomis
aldrende ledbånd, øge produktiviteten og atter skabe produktiv
beskæftigelse. Det kan ikke, og vil ikke blive, gjort gennem
privat investering. Præsident Trump må lære dette, og Wall
Street-folk omkring ham, såsom finansministeren (Mnuchin), må
gå.
En storstilet udvidelse af USA’s rumforskningsprogram vil være
drivkraften bag denne genrejsning sådan, som præsidenten har
erklæret i et budskab via fjernsyn i marts måned.
Men, at konfrontere dette truende finanskrak, og at imødegå
denne nødsituation gennem handling, afhænger nu primært af, at
det amerikanske folk faktisk stiller krav om disse handlinger,
som om vi befandt os i de sidste uger af en præsidentvalgkamp.

Dernæst vil præsidentens plan om at samarbejde med Kina og
Rusland blive en enorm fordel, der især vil udspringe af det
storslåede »win-win«-byggeprojekt – Beijings Nye Silkevej i
hele Eurasien og Afrika. Lad sådanne højhastighedsjernbanekorridorer, f.eks., blive bygget i hele Nordamerika.
USA er potentielt en fuldgyldig partner i Bælte & Vej
Initiativet.
Foto: En statue på spiret af Duomo-katedralen i Milano,
Italien, skuer ud over den indre by og finansdistrikt.
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