Draghis ECB vil antage stor
gribberolle for europæiske
bankers dårlige gæld
31. august 2014 – Den europæiske Centralbank (ECB) vil efter
al sandsynlighed, på sit møde den 4. september, annoncere i
det mindste en køreplan for »kvantitative lempelser« (QE), med
trykning af euro for at opkøbe giftig, privat og statslig gæld
med Federal Reserve, Bank of England og Bank of Japan som
model. Federal Reserves 4 billion dollar store opkøb siden
2010 har skabt skummende obligationsbobler ud af selv subprime
ejendomsgældspapirer, inkl. dem, som er udstedt af nogle få
europæiske storbanker. Men det, at ECB har været forhindret i
QE, har muliggjort den virkelige situation at vokse frem:
Europæiske storbanker har mere end 2 billioner euro (henved 3
billioner dollars) i ubetalelig gæld stående på deres
regnskaber som »aktiver«.
Med hele EU-økonomien, som er i færd med at falde ned i en
»recession« for tredje gang på seks år, og deflation, som
rammer Italien, Spanien og andre økonomier, er ECB nu rede til
at ignorere europæiske forfatninger. Det har givet kontrakter
til to investeringsbanker om at skabe ABS (asset-backed
securities, værdipapirer med sikkerhed i underliggende aktivpuljer) primært fra gæld fra ejendomsmarkedet, som ECB kan
opkøbe. Frankrigs Manuel Valls, atter premierminister, sagde
den 31. august, at en desperat Francois Hollande vil kræve QE
fra Draghi, når de mødes 1. september.
Mængden af dårlige lån, som Europas zombie-banker forsøger at
sælge, beløber sig nu til 1,72 billioner dollars, iflg. data
indsamlet af Bloomberg
Disse banker forsøger at aflæsse mere og mere dårlig gæld,
især gæld på ejendomsmarkedet (i det væsentlige
tvangsauktioner) efterhånden, som deres tilstand forværres.

Zombierne bortrangerer, under anførsel af Barclays, Unicredit
og Credit Suisse, flere handler, dårlige lån og ødelagte
investeringer over til enheder, som skal sælges eller
nedgeares. Sådanne dårlige aktiver til salg er steget med 65 %
siden slutningen af 2013. Artiklen bemærker, idet den giver en
idé om giftens virkelige omfang, at Barclays kommer disse
dårlige lån i en nedgearings-enhed, og denne enhed indeholder
nu nominelle værdier for 777 mia. dollars!
Der er hidtil i 2014 kun blevet solgt for 40 mia. dollars af
zombie-bankgæld. Store hedgefond-»gribbe« er i marken, anført
af CarVal (afdeling af Cargill), Lone Star og Cerberus. Som
tilfældet med Argentina og Elliot Associates har vist, kan
sådanne fonde potentielt forvandle sådanne handler – som i
overvældende grad omfatter ejendoms-markedet – til et helvede
for de oprindelige låntagere. De forventer profitrater »i
cifrene 13 – 19« på dem.
ECB vil, gennem at gå ind i QE med denne tilstand af
bankaktiver i Europa (ligesom de amerikanske bankers tilstand
af lignede aktiver i 2010), blive den »store grib«, som
muliggør de andres profit.

