Den
internationale
Betalingsbank, BIS, advarer
om
en umiddelbar nedsmeltning af
finanssystemet
6. februar 2016 – Den internationale Betalingsbank, BIS, der
har hjemsted i Basel, og som almindeligvis refereres til som
centralbankernes centralbank, advarer om, at det
internationale finanssystem står for at nedsmelte.
BIS’ direktør Jaime Caruana advarede under en nylig tale i
London School of Economics om, at det igangværende kollaps i
oliepriserne kunne prikke hul på hele den globale gældsboble.
Daily Telegraphs internationale erhvervsredaktør, Ambrose
Evans-Pritchard, skrev den 5. januar: »Hr. Caruana sagde, at
en ’illusion om bæredygtighed’ har blindet lånere og långivere
og lullet dem ind i en falsk tryghed, da kredit var
lettilgængelig og priserne på værdipapirer stigende. Denne
illusion kan slukkes på et øjeblik. ’Den finansielle cyklus
kan vende temmelig pludseligt’, sagde han.«
Olieproducenterne har responderet til kollapset i priserne ved
at producere mere olie, ikke mindre, og olieindustrien kæmper
nu for at finde ud af, hvordan den skal afbetale en gæld på 3
billion dollar, en tredobling i løbet af mindre end et årti,
advarede Caruana. Risikoudbredelsen for højtydende
energiobligationer er sprunget fra 330 basispoints til 1.600 i
løbet af de seneste 18 måneder. Caruana ringede også med
alarmklokkerne omkring carry trade, der næres af massiv,
global kvantitativ lempelse siden krisen i 2008, og som nu
skarpt er vendt til en strøm den modsatte vej. Evans-Pritchard
bemærker malende, at »det, der syntes at være et væddemål, der

kun gik én vej, har nu vist sig at være en Faust-pagt, nu,
hvor Federal Reserve har drejet taphanen om … Vi kunne meget
vel være ved at nærme os stormens øje«.
Caruana advarede dernæst mod lige præcis den politik, som Wall
Street og [City of] London desperat er tyet til i løbet af de
seneste 6-8 uger: Mere kvantitativ lempelse (’pengetrykning’,
-red.) og en panikslagen bisse mod negative renter. »Det kunne
være fristende at forsøge at holde finansopsvinget gående,
eller givet det nyt liv, men dette vil være lige så meget
pleje af den døende patient, med mindre gældsmængden
tilpasses«, sagde Caruana.
Evans-Pritchard konkluderede: »BIS synes at sige til os, at et
opgør stadig kan udføres på en reglementeret måde, hvis vi ser
kendsgerningerne i øjnene, eller også ende i en kaotisk bølge
af fallitter, hvis vi ikke gør. Om det bliver på den ene eller
anden måde, så må gælden væk.«
BIS er ikke alene om denne panik. Citibank-strateg Jonathan
Stubbs rapporterede til investorer i et memo af 4. januar, at
»verden synes at befinde sig i en kredsende dødsspiral«. Selv
om han fokuserede snævert på det, han kaldte »Olie-maggedon«,
en selv-nærende spiral af faldende oliepriser, stærkere dollar
og økonomisk »recession«, så advarede Stubbs: »Dette er
fundamentalt for at forhindre en regulær/fuld global recession
og farlig uorden i finansmarkederne. Indsatsen er høj, måske
højere, end den nogensinde har været i tiden efter Anden
Verdenskrig«, rapporterede CNBC den 5. januar.

