Bundesbank ser trussel mod finansiel
stabilitet,
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Europa
4. dec., 2017 – Selv om de anvender banksprogets typiske underdrivelser, ser den
Tyske Bundesbanks Rapport for 2017 om Finansiel Stabilitet risiko for en
finansiel nedsmeltning i begge de to tilfælde af en stigning i rentesatsen og en
fortsat lav rentesats. Dette er en Punkt 22-situation (eller, valget mellem pest
og kolera), som kun har én eneste løsning: at erstatte det nuværende, bankerotte
system med et Glass/Steagall-system.
Der er, lyder det i rapporten, flere indikatorer på, at risikopræmierne
systematisk er for lave, og at risiciene derfor er undervurderede. På baggrund
af de lave renter er der især risiko for, at markedsaktørernes solvens er
overvurderet.
»Risici for det tyske finanssystems stabilitet eksisterer fortsat og kunne
stige. Det kunne ske som følge af en pludselig rentestigning, såvel som også som
følge af et fortsat lavt renteniveau. Her er der fare for, at risici kunne opstå
fra værdikorrektioner [sic] af værdiaktiver, ændringer i renten og
kreditbegivenheder (som f.eks. misligholdelse af obligationer), og de øger
hinanden.«
De tyske bankers kritiske tilstand ses af den kendsgerning, at banker i stigende
grad har lånt til kortfristet og flydende rente og investeret til langfristet,
fast rente og skabt en farlig ubalance i tilfælde af en »korrigering« af renten,
eller andre eksterne chok. Særligt eksponeret er lokale banker, siger rapporten.
Kravene mod ikke-banker er især øget og er særlig høje blandt sparekasser og
kreditunioner. Samtidig er mængden af kortfristet indskud med en forfaldstid på
én dag markant øget.
Mængden af husstandslån over ti år til fast rente er øget fra 23 til 45 % i de
seneste 14 år. I tilfælde af en rentestigning, vil banker være tvunget til at
betale afkast på indskud, som er højere end deres indtjening på disse
langfristede investeringer. Dette udgør en stor systemrisiko, i betragtning af
størrelsen af den involverede kredit.
Samtidig kunne en fortsat politik for lav rente øge incitamentet til at løbe

risici for at få højere indtjening, og kunne således skabe vanskeligheder for
banker.
Rapporten analyserer prisdynamikken på beboelses-ejendomsmarkedet og bemærker,
med nogen bekymring, at huspriserne i de største tyske byer, iflg. en
målemetode, var 15-30 % overvurderet i 2016, sammenlignet med blot 10-20 % i
2015.
Alt imens Bundesbank advarer om systemiske risici, er ECB i en tilstand af
fornægtelse. Som besvarelse på spørgsmål, stillet af medlemmer af EUparlamentets Økonomiske og Monetære Komite den 20. nov., sagde ECB-chef Mario
Draghi, at han ikke kunne se nogen bobler og nogen systemisk risiko.

