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Έκκληση στις Κυβερνήσεις και στα Κοινοβούλια:

να καθιερώσουν τον διαχωρισμό του
Τραπεζικού Συστήματος
Κάλεσμα της Helga Zepp-LaRouche
1.

Σε όλα τα κράτη του υπερατλαντικού χώρου πρέπει να
ψηφιστούν νόμοι για τον διαχωρισμό του τραπεζικού
συστήματος, οι οποίοι πρέπει να προσομοιάζουν τον νόμο
του Franklin D. Roosevelt Glass Steagall, που ψηφίστηκε
στις 16.6.1933. Οι αυστηροί κανόνες, που ήταν η
βάση αυτού του νόμου, ισχύσαν σε όλα τα ευρωπαϊκά
κράτη μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80 για να έχει
ο τραπεζικός κλάδος τον χαρακτήρα βιομηχανικών
τραπεζών και για να εμποδίζεται η πρόσβαση στις
ιδιωτικές καταθέσεις και η συνεπακόλουθη επένδυση
τους σε επικίνδυνες κερδοσκοπικές συναλλαγές.
Τόσο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις όσο και οι εμπορικές
και επενδυτικές τράπεζες πρέπει να διαχωρίζονται
εντελώς όπως ήταν στην περίοδο πριν από την
αντικατάσταση του νόμου Glass-Steagall από τον νόμο
Gramm-Leach-Bliley το 1999.

2. Οι εμπορικές τράπεζες θα πρέπει να προστατεύονται
από το κράτος και οι επενδυτικές τράπεζες θα πρέπει
μελλοντικά να τακτοποιήσουν τον ισολογισμό τους
από μόνες τους χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τοξικά προïόντα πολλών
δισεκατομμυρίων πρέπει να διαγραφούν, έστω και
αν αυτό ισοδυναμεί με χρεοκοπία των τραπεζών.
3. Στα πλαίσια ενός νέου χρηματοπιστωτικού συστήματος,
ένα εθνικό τραπεζικό σύστημα σύμφωνα με
τον
Alexander Hamilton, πρέπει να χορηγεί μακροπρόθεσμα

δάνεια με χαμηλό τόκο σε παραγωγικές επενδύσεις
ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης.
4. Για την ανοικοδόμηση της πραγματικής οικονομίας
χρειάζονται συμφωνίες συνεργασίας μακράς πνοής
μεταξύ ανεξάρτητων κρατών με σκοπό την υλοποίηση
καλά εκπονημένων σχεδίων υποδομής και ανάπτυξης
στα πλαίσια ενός νέου οικονομικού θαύματος στην
ευρύτερη Μεσόγειο. Αυτές οι συμφωνίες πρέπει να
έχουν σαν σκοπό την επέκταση του προγράμματος
ανασυγκρότησης «World Land-Bridge» που έχει
αναπτύξει το κίνημα LaRouche, και είναι ‘’de facto’’
ένα νέο δανειακό σύστημα τύπου Bretton-WoodsSystem βασισμένο στην φιλoσοφία του Roosevelt.
Η εφαρμογή του διαχωρισμού του τραπεζικού συστήματος
και του δανειακού συστήματος δεν είναι απλώς μία τεχνική
βελτίωση αλλά μια πρόταση για το πώς η οικονομία μπορεί
να εξασφαλίσει την συνέχεια της ανθρώπινης ύπαρξης
για πολλές γενιές πολλαπλασιάζοντας την απόδοση της
σημερινής γενιάς και εξασφαλίζοντας το μέλλον των
επόμενων γενεών. Ο άνθρωπος πρέπει να γίνει ξανά το
επίκεντρο και ο σκοπός της οικονομίας.
Εμείς οι υπογράφοντες απευθύνουμε έκκληση στις
κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια να ανταποκρίνονται στις
συνταγματικές υποχρεώσεις τους και να καθιερώσουν
επειγόντως τον διαχωρισμό του τραπεζικού συστήματος για
την προστασία και το καλό των λαών που αντιπροσωπεύουν.
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