Økonomisk rådgiver til den tyske
regering advarer, rentestigning kunne
fremprovokere bankkrise
27. juli, 2017 – Isabel Schnabel, et ud af fem medlemmer af Tysk Økonomisk
Ekspertråd, advarede i dag om, at en stigning i rentesatsen kunne fremprovokere
en ny finanskrise pga. af bankernes derivat-væddemål om rentesatserne. Schnabels
udtalelser blev udgivet af Frankfurter Allgemeine Zeitung som en del af tyske
økonomers respons til Janet Yellens (chef for Federal Reserve) udtalelse, »ikke
flere finanskriser i vores levetid«. Alle de interviewede: Clemens Fuest, Peter
Bofinger, Jens Weidmann, Axel Weber og Isabel Schnabel, udfordrede Yellens
udtalelse og opremsede det, der efter deres mening stadig udgør en kilde til
risici for systemet, men det er kun Schnabel, der har sat fingeren på det ømme
punkt. De andre skvaldrer om kapitaltilstrækkelighed, statsgæld og de sædvanlige
dogmer om budgetnedskæringer.
»En fare for stabiliteten er de høje risici for ændringer i rentesatserne, der
f.eks. er blevet opbygget i bankregnskaberne«, skriver FAZ i sin rapportering af
Schnabels synspunkter. »En pludselig stigning i satserne kunne true bankernes
solvens«, advarer Schnabel. Desværre er der ingen, heller ikke Schnabel, de
nævner løsningen: Glass-Steagall.
FAZ har også en side med tre artikler, dedikeret til »ti år efter IKBbankskandalen«, hvor de gennemgik finanskrisen. Norbert Kuls fra New York nævner
USA’s Angelides-kommissionens rapport, der opregner afregulering blandt krisens
årsager, men igen omhyggeligt undgår at nævne de to, forbudte ord (GlassSteagall…).
Den 25.juli rapporterede Financial Times om endnu en kilde til søvnløse nætter
for ECB-præsident Mario Draghi, de såkaldte »zombie-selskaber«, hvis overlevelse
afhænger af rigelige penge fra centralbanken, og hvis antal i dag er højere end
i 2008. Merrill Lynch har gennemført en undersøgelse af sådanne zombie-selskaber
ved at undersøge den såkaldte rentedækningsrate (dvs., med hvor stor lethed, et
selskab kan betale renterne af sine lån, -red.), og som udgør forholdet mellem
indkomst før renter og skatter (EBIT) og rentebetalinger. Undersøgelsen
definerer et zombie-selskab som et selskab med en rentedækningsrate »på eller
under 1 gang« indkomsterne. Raten af sådanne selskaber er i dag på 9 %.

