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Oplossing: Glass-Steagall bankensplitsing 

 VOORRANG: FYSIEKE ECONOMIE 

Geen overheidshulp meer meer voor de Investment Banking: “You are on your own” 
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FINANCIËEL 

TERRORISME 

"Derivatives are financial weapons of mass destruction."  
                                                                            - Warren Buffett  



CRISIS OF DEPRESSIE? 

BUBBLE #1 

1999  Gramm-Leach-Bliley  
 
2007  Countrywide(VS), NorthernRock (VK) failliet  
 
maart 2008 Bear Stern failliet, Hank Paulson (Treasury  Secr.):  
  “We have everything under control, this is the finest financial  
  system in the world” (referte aan Wall Street)  
 
september 2008 Lehman Brothers failliet, Hank Paulson: 
   “If we do not bailout the financial system, we will have martial   
  law in America and tanks in the streets.”  

 

BUBBLE#1 begon met het vrijmaken van en speculeren met de 
fondsen voorheen beschermd door de Glass-Steagall Act en 
barstte met de grootste reddingsoperatie ooit… in Sep. 2008 



CRISIS OF DEPRESSIE? 

BUBBLE#2 

BUBBLE#2 is mogelijk gemaakt en werd  veel omvangrijker 

dan BUBBLE#1 mede door het geld van de “reddingsoperaties” 

en door het ontbreken van een Glass-Steagall bescherming. 

okt 2008  - 2010 TARP, TALF, QE1 QE2  - de overheid redt de banken (in het  
bijzonder Wall Street) met ruim US$ 2 biljoen.  
 
De Federal Reserve (Fed) lanceert ook zijn eigen, geheime reddingsoperaties van circa 
US$ 16 biljoen. 
 
De redding dekte ook de mislukte speculaties of deals. De reddingsomvang was gebaseerd 
op de nominale waarde van de beoogde winst (“face value”). Dat heeft de “geredde” 
banken verzekerd van winst en hierdoor ook van veel bonussen voor de bankiers.  
 
Aangemoedigd door de “goede” afloop van BUBBLE#1, met nieuw elan en kapitaal van de 
reddingoperaties zijn de investment banken (Wall Street in het bijzonder) met alle vleit 
doorgegaan in nieuwe, veel omvangrijkere speculaties. Wall Street voelde zich 
oppermachtig: “We do God’s Work”  - Goldman Sachs CEO Lloyd Blankfein nov. 2009. 
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CRISIS OF DEPRESSIE? 

Einde BUBBLE#2 in 2011? 

Feb.2010 Griekenland maakt geheime schulden openbaar en dreigt failliet te gaan in  
mei 2010. Sindsdien op “life support”. Dan volgen Ierland en Portugal.   

BUBBLE#2 is aan het barsten: het financiële systeem is weer 

aan een nieuwe redding toe. Als deze redding komt dan zal het 

(weer) de grootste redding ooit worden…  

Federal Reserve (Fed):  “ LENDER OF LAST RESORT ” 
De Fed heeft in 2006 besloten geen gegevens meer te verstrekken over de monetaire 
massa dat uitgegeven is in US dollars. Bij geldcreatie is Fed niet gehouden om een 
dekking, in welk vermogensoort dan ook, te hebben voor de nieuwe monetaire massa. 
Bij wet is de Fed beschermd tegen audits van buitenaf.  Onder druk van enkele 
Congressleden is de Fed in 2011 voor het eerst aan een audit onderworpen.  

Sep. 2011 IMF vraagt om “herkapitalisatie” van de banken. Herkapitalisatie betekent 
een massive geldinjectie in de banken. VS (T. Geithner) adviseren hetzelfde met als 
oplossing leningen van de Fed aan overheden en de overheden sluizen het geld door 
naar de weer in de problemen gekomen banken. 

Jan.2011 World Economic Forum, Daovs (CH): gefluister tussen de “insiders” dat er 

100 biljoen US$  nodig is om het nieuwe “probleem “ op te lossen.   
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U P D A T E 
Jan.2012: 150 biljoen US$ 



EINDE DEEL 2 – BANKENSPLITSING 


