Det vil kræve et nyt kreditog pengesystem
Den 10. juni (EIRNS) – De store centralbanker fortsætter med
at kæmpe sig tilbage til de kvantitative lempelsesordninger,
som de alle brugte til at trække City of London og Wall
Street-bankerne gennem det sidste sammenbrud – et varsel om at
et andet nærmer sig. Federal Reserve, som efter 10 år endelig
øgede sin diskonto i 2018, har igen sænket den; formand Jerome
Powell sagde: Betragt ikke de rednings-foranstaltninger der
blev brugt under det sidste krak som “ukonventionelle” – de
vil blive brugt igen. Efter at Den Europæiske Centralbank
tilsyneladende ville fastholde sin diskonto uændret i et år
den 6. juni, tilbragte dets præsident Mario Draghi dagene
derefter med at sprede rygter og lækager om, at bestyrelsen i
virkeligheden diskuterede rentenedsættelser og øgede opkøb af
virksomheds- og statsobligationer fra private banker. Den
Canadiske Centralbank vendte “modstræbende” tilbage til at
sænke renten. Det samme gælder for de andre.
Skal vi tro på, at centralbankerne, blot “støtter en
fortsættelse af udvidelsen”? Stagnerende og lav løn, som
“udvidelsen” har bestået af siden sammenbruddet i 2007-08, er
stoppet i Europa, og aftager i USA. Centralbankerne ved, og
indrømmer, at billioner af gælden hos stærkt forgældede
selskaber og superforgældede “zombiefirmaer” nu vil
misligholdes under disse forhold, hvilket vil udløse et krak,
der starter i en del af de finansielle markeder – “det
sædvanlige blodbad” som Bank of Americas administrerende
direktør, Brian Moynihan, tørt udtrykte det i en advarsel til
den økonomiske klub i New York den 5. juni. Han burde vide
det: BoA er den største gearede långiver siden sammenbruddet
af alle megabankerne, og har solgt sin “junk-gæld” til ikkebanker som private kapital- og hedgefonde, hvilket nu
“bekymrer” Moynihan.

Endnu et finansielt krak vil knuse realøkonomierne i Europa og
USA, som endnu ikke er blevet genoprettet, og efterlade dem
fuldstændigt ødelagte. De “Fire Love”, som Lyndon LaRouche
kaldte en presserende nødvendighed den 8. juni 2014, må
vedtages hurtigt nu – i særdeleshed Glass/Steagalladskillelsen af kommercielle banker fra det spekulative kasino
og udstedelsen af store mængder af national kredit til ny, høj
energitæt og højteknologisk grundlæggende økonomisk
infrastruktur.
Den russiske præsident Vladimir Putins nøgterne kommentarer
til St. Petersburgs Internationale Økonomiske Forum (SPIEF)
var vigtige: Den korte globale vækst (gennem flere alvorlige
kriser) efter afslutningen af Den kolde Krig sluttede resolut
med den globale krise i 2008-09, og siden da er påstået “BNPvækst” afkoblet fra væksten i handel med fysiske varer, der
næsten ikke er øget. “Kvantitativ lempelse og andre
foranstaltninger undlod at løse problemerne og skubbede dem
kun ud i fremtiden.” Ved at vende tilbage til den politik nu,
bekræfter centralbankerne, at Putin har ret.
Lyndon LaRouche sagde i en videooptaget tale til en konference
i Rusland på bunden af det økonomiske sammenbrud i 2009 efter
den finansielle krise, at kun et nyt kreditsystem – ikke et
monetært, men et kreditsystem – kunne iværksætte et reelt
økonomisk opsving. Teksten til disse bemærkninger, “Aftale
blandt fire magter kan afværge et totalt sammenbrud”,
offentliggøres i den 14. juni, 2019-udgaven af Executive
Intelligence Review. Ved at identificere de initiativtagende
magter som Kina, Rusland, USA og Indien, specificerede
LaRouche: “Menneskehedens fremtid, selv om det er nogle
generationer borte, afhænger nu af udviklingen af Månens
kolonisering som et produktionscenter for at bygge dele af
udstyr, der vil bringe mennesket videre til koloniseringen af
Mars. Dette vil være en grundlæggende ændring i karakteren af
menneskets tilsyneladende skæbne i løbet af denne periode”.
Denne “videnskabelige drivkraft” for kreativitet og

produktivitet udgjorde en anden af LaRouches økonomiske “Fire
Love” i 2014.
De store projekter på Jorden og i Solsystemet er der til at
blive gennemført med et nyt kreditsystem; Kina har med sit
Bælte- og Vejinitiativ iværksat processen. I USA ligger de
store projekter umiddelbart foran os i udviklingslandene
Mexico og Mellemamerika, og er allerede blevet foreslået i en
eller anden form til Trumps regering. For at gennemføre dem –
og for at forhindre det ødelæggende forestående finanskrak –
kræves der et nyt kreditsystem fra de fire magter, som
LaRouche foreslog det.

