Amerikanske økonomer og bankierer
advarer om ny finanskrise
21. aug., 2017 – Die Welt har en artikel i dag, der er baseret på interviews med
tre økonomer med hjemsted i USA, som advarer om en ny, transatlantisk
finanskrise. De tre, Daniel McFadden fra Minnesota Universitet, Eric Maskin fra
Harvard og Edward Prescott fra Minneapolis Federal Reserve Bank, blev
interviewet af Die Welt, mens de deltog i en konference i Lindnau, Tyskland, som
avisen karakteriserede som en slags »Nobelpris-topmøde«. I artiklen,
»Nobelprisvindere advarer om ny finanskrise«, rapporteres det, at de advarer om,
at der foreligger en stor risiko på kort sigt for et nyt finanskrak; og at det
sløres af mediediskussioner om risikoen for en atomkonfrontation, terrorangreb
og kampen om det amerikanske præsidentskab.
»De mest intelligente økonomiske hjerner«, siger Welt, »er klart uenige med
formand for USA’s Federal Reserve Bank, Janet Yellen«, som i juni måned fremkom
med den Neville Chamberlain-lignende erklæring om, at der »ikke ville komme
endnu et finanskrak i vores levetid«. Prescott udtalte, »Det er mere sikkert, at
et finanskrak vil finde sted i en ikke fjern fremtid«.
To af de tre økonomer så euroen som en medvirkende faktor til risikoen for en
nedsmeltning. Men alle tre var meget langt fra at påpege løsningen, der kan
forhindre dette.
Bloomberg rapporterede i dag, at researchers fra flere store banker med hjemsted
i USA den 2. aug., igennem Treasury Borrowing Advisory Committee (TBAC, en
gruppe af bankøkonomer, der rådgiver Finansministeriet), advarede om et
overhængende, » finansteknisk chok«. Dette retter fingeren direkte mod en
potentiel nedsmeltning af boblen i amerikanske selskabslån. »Financial
engineering« er termen, der bruges til at beskrive selskaber, der akkumulerer
store mængder lån fra banker og via obligationsmarkedet, og bruger pengene til
at tilbagekøbe deres egne aktier, udbetale store dividender eller overtage andre
selskaber. Det har været hoveddrivkraften bag den ekstraordinære fordobling af
amerikansk, ikke-finansiel selskabsgæld, fra $7 billioner i 2010 til $14
billioner i 2017, med rentesatser nær nul, som ikke kan opretholdes.
TBAC blev advaret om, at selskaber havde lukreret på Federal Reserves enorme
udstedelser af »kvantitativ lempelse« og havde lånt disse enorme summer stort
set uden renter. Hvis kvantitativ lempelse nu langsomt køres tilbage, som Fed
har planer om, »kunne selv meget små fald i prisen på statsobligationer … føre

til et stort fald i priserne på selskabsaktier og obligationer«, sagde TBACformand Jason Cummins. Bloomberg tilføjer, »investorer undervurderer de
vanskeligheder, som Feds planer kunne give selskabernes lånemarked«.

