Den internationale Betalingsbank,
BIS, ringer alarm
over globalt finanskrak; Vi har brug
for Glass-Steagall nu!
4. dec., 2017 – I sin seneste, kvartårlige finansrapport, der blev udgivet i
går, ringede Den internationale Betalingsbank (BIS) alarm over, at den globale
finansielle situation er fyldt med farer. Rekordhøje aktivpriser og et uholdbart
gældsniveau i national og international valuta, minder om perioden forud for
finanssammenbruddet i 2008, på trods af centralbankernes bestræbelser på at
stramme kredit, sagde BIS, rapporterer CNBC.
Claudio Borio, chef for BIS’ Monetære og Økonomiske Afdeling, talte med medierne
i går og advarede om, at »de sårbarheder, der er opbygget på hele planeten under
den lange periode med usædvanligt lave rentesatser, er ikke forsvundet. Et højt
gældsniveau, både inden for national og international valuta, er der stadig. Det
samme er de luftige værdiansættelser«. Desuden, fortsatte han, »jo længere,
perioden med at tage risici varer, desto højere kan den eksponerede status
blive. Kortsigtet ro kommer på bekostning af langsigtet uro«.
Med hensyn til USA’s økonomi, rapporterede BIS, synes de fire kortfristede
rentestigninger siden slutningen af 2015 ikke at have afskrækket investorer fra
at løbe en risiko, som de oppustede aktivpriser indikerer. Faldet i priser på
egenkapital og stigningen i generelle låneomkostninger for husstande og
foretagender, som er det normale resultat, når centralbanker hæver renten, har
ikke materialiseret sig i USA. Federal Reserves opstramning har ikke skabt noget
hak i det, Borio beskriver som markedets »kådhed«. Der er naturligvis ingen
omtale af Glass-Steagall som eneste middel til at stemme op for den tøjlesløse
spekulation, der forklarer denne »kådhed«.
»Det er, som om tiden var gået i stå«, bemærkede Borio. »Aktørerne på
finansmarkedet havde badet i lyset og varmen fra deres ’Guldhårs-økonomi’ i det
forudgående kvartal. Det fortsatte de med i det seneste kvartal.«
I sin dækning af BIS-rapporten påpeger Guardian advarsler fra Neil Woodford,
stifter af Woodford Investment Management i U.K., og som sagde i et interview
til Financial Times, der blev bragt 1. dec., at han mener, at de globale
aktiemarkeder befinder sig i en boble, og når den brister, bliver det større og
farligere end nogle af de værste markedskrak i historien. »Der er så mange røde

lamper, der lyser, at jeg har opgivet at tælle dem.«
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