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Ruslands Glazyev: Selv meget store, nationale
kreditter til realøkonomisk produktivitet er ikke
inflations-skabende

13. maj 2014 - Glazyev, den økonom og politiske leder, som hentede Lyndon LaRouche til at tale foran
Dumaen, kommer med sin mest slående kommentar som svar på et spørgsmål, om national kredit vil
forværre inflationen, nu på 7 % i Rusland. »Under genrejsningen af den kinesiske økonomi«, siger Glazyev,
»var raten af cirkulation af penge usædvanlig høj. Det var det samme under det japanske, økonomiske
mirakel. I dag har vi et forhold mellem kredit og BNP på omkring 50 % af vore konkurrenters ? nogle er 100
% højere ? 200 %. Hvis spørgsmålet om at sætte penge i cirkulation foræres bort til banker for spekulation,
så kommer inflationen. Hvis det er til at genfinansiere den realøkonomiske sektor og til investering i
moderniseringen af det videnskabelige og tekniske potentiale, så er det anti-inflationsskabende.«

13. maj 2014 ? Det russiske akademimedlem, rådgiver til præsidenten og mål for Obamas sanktioner, Sergei
Glazyev, har et langt interview i dag medrbcdaily.ru, et russisk finansnyhedsagentur; selv i en Googleoversættelse er interviewet interessant og vigtigt for Ruslands økonomiske politik.
Glazyev siger, at Rusland er i færd med at blive »afskåret fra dollaren«, ikke af ham eller af landets regering,
men af USA og Storbritannien. Hans 10 år gamle forslag til et nationalt betalingssystem og for betaling af
Ruslands handel i nationale valutaer - ikke blot med Asien, men også med EU ? haster nu. Han afleder
spørgsmål, som søger detaljer om, hvordan regeringen og Finansministeriet tager hans 15-punkts forslag for
økonomisk og finansiel gen-industrialisering og re-onshoring (dvs. tilbageflytning af virksomheder fra
udlandet,-red.) i slutningen af sidste måned, idet han siger, at alle forslagene er en del af et
sammenhængende kursskift i politik, som omstændighederne vil fremtvinge.
Glazyev foreslår klart, at Rusland bør gennemtvinge kontrol med fremmed valuta for at standse/vende
kapitalflugten (som skønnes at være over 200 mia. dollars siden finanskrigen startede, af finanskriger Mario
Draghi). Glazyev siger, at den russiske økonomi, for igen at vokse, har behov for langfristede lån til
udvikling af »kompleks« eller avanceret vareproduktion; men den nationale rente er højere end forrentningen
i produktionsindustrien. Derfor må regeringen yde national kredit: udvide realkreditten uden for markedet,
åbne kreditlinjer, inklusive gennem udviklingsbankerne.
Glazyev, den økonom og politiske leder, som hentede Lyndon LaRouche til at tale foran Dumaen, kommer
med sin mest slående kommentar som svar på et spørgsmål, om national kredit vil forværre inflationen, nu
på 7 % i Rusland. »Under genrejsningen af den kinesiske økonomi«, siger Glazyev, »var raten af cirkulation
af penge usædvanlig høj. Det var det samme under det japanske, økonomiske mirakel. I dag har vi et forhold
mellem kredit og BNP på omkring 50 % af vore konkurrenters ? nogle er 100 % højere ? 200 %. Hvis
spørgsmålet om at sætte penge i cirkulation foræres bort til banker for spekulation, så kommer inflationen.
Hvis det er til at genfinansiere den realøkonomiske sektor og til investering i moderniseringen af det
videnskabelige og tekniske potentiale, så er det anti-inflationsskabende.«

Bemærk, at Kinas cirkulation af penge siden 2008 faktisk har ligget på et godt stykke over 10 billioner
dollars, tre gange Federal Reserves total; dette er rent rituelt blevet fordømt af britiske, økonomiske
forfattere som værende en garant for et globalt krak, kinesisk hyperinflation osv. Men i stedet fører
kineserne an i verden inden for produktionen af højhastigheds-jernbanekorridorer, for blot at nævne et
eksempel på deres industrielle kurs.
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