Tidligere
BIS-cheføkonom:
Centralbankerne befinder sig
i et Catch-22-dilemma med det
forestående krak
23. jan., 2018 – »Centralbanker er nu fanget i en
’gældsfælde’. De kan ikke blive ved med at holde renterne på
næsten nul med presset fra global inflation, der vokser, fordi
det vil føre til en endnu mere farefuld finansboble, men de
kan heller ikke bare hæve renterne, fordi det risikerer at få
systemet til at eksplodere.«
Lyder det bekendt? Lyndon LaRouche og EIR har nu i årtier
advaret om, at systemet var dømt til enten at kollapse indad
via hyperinflation, eller eksplodere via bankerot. Denne
»Catch-22«-situation, som her beskrives, blev afsløret af
William White, chef for OECD’s tilsynsstyrelse og tidligere
cheføkonom for den Internationale Betalingsbank, BIS, i et
interview fra Davos med Daily Telegraphs internationale
business-redaktør, Ambrose Evans-Pritchard.
White siger, at kollapset er uundgåeligt som følge af
centralbankpolitikken med kvantitativ lempelse, der har gjort
systemet mere farligt end i 2008. »Alle markedsindikatorer
ligner lige nu meget det, vi så før Lehman-krisen, men lektien
er på en eller anden måde blevet glemt«, siger White. Den
globale gældsmængde er steget med yderligere 51 procentpoints
af BNP siden Lehman-krisen og er nu oppe på rekordhøje 327 %,
iflg. data fra det Internationale Finansinstitut (IIF).
Med kvantitativ lempelse »har banker smidt mere brænde på
bålet«, siger White. »Der er ingen, der ved, hvad der sker,
når de aftrapper den kvantitative lempelse. Markederne må
hellere være meget forsigtige, for der er mange brudpunkter

derude.« Han påpeger den aftrapning, der allerede finder sted,
med Federal Reserve, der nu sælger for $50 mia.
statsobligationer om måneden. Med hensyn til rentesatserne, så
advarer seneste rapport fra det Amerikanske Finansministeriums
Kontor for Finansresearch (OFR) om, at en stigning på 100
basispoints ville slå en streg over $1,2 billion i
obligationsværdier (med henvisning til Barclays U.S. Aggregate
Bond Index). Tiårige statsobligationer er allerede steget til
det højeste niveau på tre år, 2,66 %, i sidste uge.
Kredit i dollars ud over amerikansk jurisdiktion er femdoblet
på 15 år, til over $10 billion. »Dette er et meget højt tal.
Så snart verden kommer i vanskeligheder, vil en masse
mennesker få problemer med at servicere denne dollargæld.«
For at vise, hvordan kreditkvaliteten er forværret, nævner
White til en start spredningen af et ureguleret
gældsinstrument, »tyske Schuldschein-obligationer« (GSB;
German Schuldschein Bonds). Schuldscheins er IOU’s (simple
gældsbeviser), hvis marked rent historisk har været begrænset
til tyske selskaber, men som for nylig er blevet udvidet til
internationale kunder, der ikke har adgang til andre former
for kredit, hvor der kræves en kreditvurdering, og er nu
blevet til en form for højrisiko-skyggebankvirksomhed.
Schuldscheins kræver ingen kreditvurdering. Den tyske
Schuldschein-gæld er nu på 50 % i udlandet.
Et typisk eksempel er det britiske selskab Carillion, der
netop er gået fallit, og som havde rejst £112 million gennem
GSB’er.
»Farmaceutiske selskaber er underkastet love, der tvinger dem
til at foretage tests for utilsigtede konsekvenser, før de
lancerer et nyt medikament; men centralbanker lancerede et
kæmpemæssigt socialt eksperiment med kvantitativ lempelse med
skødeløs lidt tanke på bivirkningerne«, sagde White. »Vi er
ved at løbe tør for ammunition. Jeg er bange for, at dette på
et tidspunkt vil blive løst gennem en masse misligholdelse af

gældsforpligtelser.«
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