Tremonti advarer om et nyt
finanskrak
14. aug., 2017 – Den tidligere italienske økonomiminister
Giulio Tremonti advarede om en forestående brist af den
globale finansboble i et interview til Corriere della Sera.[1]
Tremonti er netop vendt hjem fra en række konferencer i USA.
»Efter 2007 er årsagerne til krisen her stadig«, siger han.
»Overfloden af likviditet, der forårsagede krisen for ti år
siden, er i dag eksponentielt større. Finanssektoren gennemgår
for tiden en frygtindgydende genetisk mutation. Alle
elementerne, der frembringer de famøse bobler, er alle til
stede.«
Folk tager af sted på ferie i en afslappet atmosfære, men,
»der bør finde et minimum af refleksion over den nuværende
situation sted«. Han fortsatte, »Konfronteret med Bastillen,
spurgte Ludvig XVI, om der var en opstand; de sagde til ham,
at det var en revolution, men han blev ved med at tro, det var
en opstand, og vi ved, hvordan det endte …«
»Nutidens centralbanker minder mig om de franske generaler,
der var fuld af selvtillid og tilfredse med Maginot-linjen og
ignorerede forbrændingsmotorens politiske magt. Fra Tulipankrisen og til Louisiana-krisen lærer historien os, at bobler
og uro fremkommer, når virkeligheden ignoreres, eller
opdigtes.«
Vil det hele ende som i 2009?
»Det ville være et mirakel, hvis der ikke var en boble.
Churhill sagde, at der ikke var to verdenskrige, men kun én,
med en lang våbenstilstand imellem. Efter min mening trues vi
af en lignende situation i dag.«

Om bail-in: »I 2008 var banksystemerne i Tyskland, Frankrig og
U.K. bankerot, og af denne grund kom statslige bail-outs
omgående. Disse regeringer var ikke mere intelligente end vi
er [i Italien]; vore banker havde vanskeligheder, men var ikke
bankerot og blev ramt af krisen flere år senere.
Interventioner var betinget af absurde regler for statslig
hjælp. Bail-in fødtes mod bankers moralske faremoment, men i
stedet for at forbyde moralske faremomenter, eller indføre
fartgrænser, bremsede de op ved hjælp af krav til egenkapital
og erstattede forsikringsselskabet. I tilfælde af defekter,
betaler nu bankindskyderne i stedet for skatteborgerne.«
Foto: Italiens tidligere økonomiminister, professor Giulio
Tremonti.
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