Med
det
forestående
finanskrak
ligger magten hos dem, der
ved,
hvad man skal gøre
Leder fra LaRouche PAC, USA, 16. okt., 2017 – Advarslerne fra
IMF, fra Trumps økonomiske rådgiver Gary Cohn, fra
aktiemarkedsanalytikere, er underdrevne, i forsigtige
vendinger, men peger ikke desto mindre på det fremstormende
faktum: nogle af de mange overforlængede gældsbobler, der er
blevet skabt af centralbankerne siden 2008, vil snart krakke.
Disse »læk« slutter sig til en vedvarende trommehvirvel af
advarsler, der kommer selv fra sådanne normalt udtryksløse
personer som den tyske finansminister Wolfgang Schäuble, om,
at et sammenbrud er på vej.
I den 35 medlemmer store Organisation for Økonomisk Samarbejde
og Udvikling (OECD), advarer IMF, er graden af gældens gearing
både for ikke-finansielle selskaber og for husstande,
rekordhøj og kan ikke overleve en stigning i rentesatsen;
centralbankerne er i færd med at nedtrappe deres programmer
for »kvantitativ lempelse«, som driver gearingen af gælden
endnu højere op. Ethvert fejltrin, der hurtigt sætter
rentesatsen op, vil udløse betalingsstandsning i 20 % af alle
amerikanske selskaber, sagde IMF. »Lånemarkedet befinder sig i
en ikke tidligere set tilstand«, sagde Brian Raven fra
Tavistock Investments til CNBC den 9. okt. Fejltagelser fra
centralbankernes side med at hæve renterne »kan give
uforudsigelige bagslag og sammenbrud i markeder, der ikke er
særlig likvide.«
Og nu, den voksende fare for de Londoncentrerede clearinghuse

for finansielle derivater og valutahandel – især i tilfælde af
et uordentligt udfald af »Brexit« – antydes både af Cohn, i en
tale for Gruppen af 30 bankierer den 13. okt., og af USA’s
Finansministerium. Disse underkapitaliserede clearinghuse er
nu, siger City of Londons Financial Times, »en ubehagelig
hovedpine for derivatmarkederne« – som, med $600 billion i
uregulerede, spekulative væddemål, er alt, alt ’for store til
at lade gå ned’ – eller til at redde gennem bail-out.
Disse enorme gældsbobler, der blev skabt, eller genskabt,
efter krakket i 2008 af centralbankernes pengetrykning, er i
overvældende grad blevet brugt til spekulation, især i
»konstant stigende« aktiemarkeder. Ironisk nok er den gæld,
Kina har udstedt, og som konstant fordømmes, undtagelsen –
bakket op af nye, offentlige aktiver til $10 billion eller
mere, $3 billion i reserver af fremmed valuta, $1 billion i
statens egenkapital, og nu, af offentligt byggeri uden for
Kina hele vejen langs det ekspanderende Bælte & Vej.
Et ukontrolleret krak vil blive den største, menneskeskabte
katastrofe. Endnu en »Lehman-orkan« vil langt overstige Maria
eller Harvey i økonomisk ødelæggelse og bære faren for en
optrappet krig med sig. De skridt, der hurtigt kan bringe
denne fare under kontrol, fremlægges af EIR og LaRouche PAC,
samtidigt, ved hjælp af de midler, der – ifald de tages op og
anvendes – kan stoppe heksejagten, der anføres af Robert
Mueller imod præsident Trump, og således sætte Trump fri til
at tage disse skridt.
Det første skridt – en genindførelse af Glass-Steagall –
fremsættes i hele Europa, såvel som i USA. Det var faktisk den
klare og indlysende løsning til selve den trussel, som Trumps
rådgiver Gary Cohn understregede i sin tale den 13. oktober,
om den konstant voksende størrelse og kompleksitet af de
største banker, der dominerer finanssektoren.
Hvis Trump, når han om to uger rejser til topmøder i Asien,
diskuterer det yderligere skridt med at skabe en national

kreditinstitution i USA til infrastrukturbyggeri, vil Amerikas
tilslutning til Bælte & Vej Initiativet stort set være sikret,
og den store fare med Wall Streets finansielle nedsmeltning
vil komme under kontrol.
Foto: Præsident Trump underskriver en eksekutiv ordre i det
ovale kontor den 3. februar, 2017, mens Gary Cohn, til højre
for Trump, overværer underskrivelsen. (Whitehouse Photo)

