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Likviditetsflaskehalsene på interbankmarkederne tyder på, at
et finanskrak er nært forestående.
Medens den vestlige verdens reelle økonomi går mere og mere i
stå, opfører massemedierne og de europæiske regeringer sig,
som om der kun er et enkelt problem, som vi alle bør rette
opmærksomheden imod, og som vi bør ofre alle andre interesser
og opgaver for, nemlig de angiveligt katastrofale,
menneskeskabte klimaforandringer. Disse medier og regeringer
ophidser børn og unge mennesker til i stort tal at protestere
mod de selvsamme regeringers “uvirksomhed” over for
klimaforandringerne, for at få dem til at gennemføre drastiske
forholdsregler for at beskytte klimaet, forholdsregler, der
dog blot vil øge industriens krise og den verdensomspændende
nød yderligere, uden at det fremgår, hvordan disse tiltag skal
kunne “redde” klimaet.
Den store ophidselse er helt absurd, og man kan roligt gå ud
fra, at alle den vestlige verdens regeringer er fuldt klare
over det. Den globale kampagne for overgangen til en
“Klimaneutral økonomi” kan kun forstås, hvis den ses i
sammenhæng med det bankerotte globale finanssystem: Det, der
udløser hele hysteriet, er ikke angsten for nogen
klimakatastrofe, men angsten for de finansielle korthuses
sammenbrud. “Økologiseringen af samfundet” er ikke andet end
det sidste forsøg på at redde systemet med en ny gigantisk
finansboble. Ikke uden grund har Institute of International
Finance, finansindustriens kartel, betegnet “den grønne

økonomi” som “det nye guld”.
Men medens klimaaktivister i hele verden demonstrerer med
ordene “Vi har kun 18 måneder igen!”, tyder interbankmarkedets
likviditetskrise på, at disse bestræbelser formodentligt
kommer alt for sent til at forhindre et endnu mere dramatisk
“klimaskift”, nemlig finansmarkedernes klimaskift, der vil få
alle de verdensomspændende finansspekulationers korthus – der
i mellemtiden er blevet dobbelt så højt som før den sidste
krise i 2007-2008 – til at styrte sammen i en sandsynligvis
meget nær fremtid.
Rent faktisk, så nærmer centralbankernes og regeringernes
bestræbelser på at holde det globale finanssystem kunstigt i
live efter finanskrisen i 2008 sig det umulige. Den store
redningsplan fra 2008 oppustede centralbankernes regnskaber og
drev statsbudgetterne mod grænsen for overbelåning, idet den
flyttede rundt på den globale gældsboble og tilmed forstørrede
den. I mellemtiden er den globale gæld vokset til 244
billioner US-dollars i tredje kvartal i 2018, hvilket udgør en
stigning på 100 % i forhold til det foregående år. Og
samtidigt har regeringernes spareforanstaltninger for at gøre
redningsaktionerne
“skatteteknisk
holdbare”
drevet
erhvervslivet i sænk Et årti med redningspakker fra
centralbankerne med nul procents og nu negative rentesatser
(“quantitative easing”, QE) har forstørret boblen endnu mere,
medens det påståede mål, at redde økonomien, mislykkedes. Og
derfor står systemet nu inden længe over for en
likviditetskrise, der vil kræve en endnu større redningsaktion
end i 2008, hvor den amerikanske centralbank fra den ene dag
til den anden udskrev op mod 16,8 billioner dollars for at
forhindre et fuldstændigt sammenbrud.
Genoptagning af pengetrykning
Chefen for Den europæiske Centralbank (ECB), Mario Draghi,
annoncerede derfor den 12. september et nyt program for
“quantitative easing” (pengetrykning), for at “stimulere

væksten i eurozonen”. Lederne af ECB var spaltede i det
spørgsmål; der var stor modstand fra Frankrig, Tyskland og
Holland – deres tre ledere repræsenterer omtrent halvdelen af
eurozonen, hvad økonomi og befolkning angår, Alligevel
erklærede Draghi i een af sine sidste vigtige afgørelser som
chef for Den europæiske Centralbank, før Christine Lagardes
tiltrædelse den 1. november, at en afstemning ikke var
nødvendig, da “flertallet” var for.
Efter den nye plan sænker ECB ikke blot interbankkreditrenten
til -0,5 %, men køber desuden “på ubestemt tid” også
finanspapirer fra kommercielle banker for 20 milliarder euro
om måneden. Hver måned skal der opkøbes for 5 milliarder euro
virksomhedspapirer og for 15 milliarder euro statspapirer. Der
kommer også en ny runde af ECB-likviditetskreditter til de
store banker. Disse kreditter er i “to trin” for at motivere
bankerne til at udstede flere kreditter. – Men når alle
indtægter ligger under nul, kommer dette næppe til at fungere.
I følge gældende regler må ECB ikke besidde mere end en
tredjedel af et lands statsgæld, og derfor er det venteligt,
at det “ubegrænsede” opkøb af værdipapirer kan blive væltet
over på de større økonomier såsom Tyskland, Frankrig og
Italien. I løbet af næste år kommer denne tredjedel muligvis
til at forhøjes til halvdelen, og lande som Tyskland vil blive
sat under pres for at optage endnu mere gæld – for at ECB kan
fortsætte med købe ind hos de kommercielle banker og derved
understøtte reserverne hos usikre kæmpebanker såsom for
eksempel Deutsche Bank.
Derfor var det ikke mærkeligt, at Draghis skriftlige erklæring
var fuld af formaninger til “regeringerne med budgetoverskud”
(idet de restriktive Maastricht-regler tillader højere gæld
for visse lande) om at udnytte dette overskud. Eller med andre
ord: de opfordres til i “inflationens” navn at give flere
penge ud og optage flere kreditter. Landene uden dette
råderum, som Italien, tilskyndes i stedet for til “reformer”.

Rent faktisk er der ingen reel chance for, at dette program
stopper den økonomiske nedtur i Europa; det vil blot øge
storbankernes spekulation, i stedet for, som påstået, at få
dem til at yde kreditter til produktive formål.
FED griber ind med 203 milliarder dollars.
Ingen har den krystalkugle, der præcist kan sige, hvornår
korthuset falder sammen, men begivenheder som den 17.
september, hvor en likviditetskrise drev interbankrenten op
til 10 % og tvang Den amerikanske Forbundsbank til for første
gang i ti år til at gribe ind på døgnmarkedet med en
tredobbelt udstedelse af 53 og af to gange 75 milliarder
dollars – 203 milliarder dollars inden for 72 timer – er
tydelige advarsler, der bør tages alvorligt.
FED forkyndte som ventet den 18. september en sænkning af den
ledende rente med en kvart procent på 1,75-2,0 %. Men bankens
vicechef Jerome Powell sagde på samme tidspunkt intet om en
fortsættelse af repo-markedindgrebet (kaldet “QE light”) eller
om nogen nyudstedelse af QE, hvilket betyder, at panikken
muligvis ikke lader sig forhindre. Men Powell lod det
alligevel skinne igennem, at der snart ville komme en QE: “Det
er meget muligt, at vi må genoptage den organiske vækst af
økonomien” – altså pumpe likviditet ind i banksystemet, ved at
FED opkøber statsgæld og derivater fra bankerne.
FED gjorde et sammenfald af efterspørgsel fra forskellig side
ansvarlig for likviditetskrisen, men det er først og fremmest
de ekstremt lave rentesatser, der får “investorerne” (læs:
spekulanterne) til at holde sig fra gældsbeviserne. I stedet
satser de på derivater, der giver højere afkast. Og derfor
står det klart, at heller ikke en yderligere sænkning af
renterne – hvilket formindsker afkastet endnu mere — vil kunne
løse problemet.
Derfor taler man i mellemtiden helt åbenlyst om
“helikopterpenge”, altså at oversvømme hele finanssystemet med

så at sige ubegrænsede pengemængder. Dette var et af
hovedemnerne på centralbankernes møde i Jackson Hole i Wyoming
i september (se Neue Solidarität 36/2019), især fremført af
Wall Street-kæmpen BlackRock som en opskrift for en “finansiel
nødsituation”: Centralbankerne skal trykke penge og give dem
direkte til regeringerne og myndighederne (i stedet for over
omvejen gennem bankerne). Og det vil i praksis sige, at
centralbankerne overtager kontrollen med den statslige
økonomiske politik.
Centralbankernes “kriseløsningsoperationer” kan lægge slør
over krisen i endnu en uges tid, men endnu flere penge på
papiret forværrer blot problemet. Som Lyndon LaRouche har
advaret om i årevis, så kan systemet ikke “repapreres” — det
må erstattes af et nyt system, der bygger på tekniske
fremskridt og retter sig mod den reelle økonomi, hvilende på
LaRouches “fire love”, begyndende med en genindførelse af
Glass-Steagalls bankopdelingssystem for at rydde bjerget af
ubetalelige gældsmængder ud af verden.
Samtidigt hermed skal de nuværende centralbanker erstattes af
nationalbanker med First Bank of the United States som
forbillede, den bank, der grundlagdes af den første
finansminister for De forenede Stater, Alexander Hamilton, for
at finansiere projekter til opbygning af den unge nation.
Disse nationalbankers kreditter bør udelukkende udstedes til
formål, der kan øge landets produktivitet, som for eksempel
skabelsen af en moderne, højeffektiv infrastruktur.
Men først og fremmest må der gennem stort anlagte
forskningsprogrammer, som for eksempel den praktiske
anvendelse af fusion og åbningen og den økonomiske udvikling
af verdensrummet, sørges for, at tempoet for de teknologiske
fremskridt øges betragteligt.
Kun på den måde kan man sikre sig, at de på denne måde ydede
kreditter også kan betales tilbage. Projekter som de, der

fremføres under rubrikken en grøn “New Deal”, vil derimod
sænke produktiviteten dramatisk og blot medføre, at det
allerede ubetalelige gældsbjerg blot forøges yderligere.

