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KOMMENTAR

Mødet i Jackson Hole Econo-
mic Policy Symposium fore-

gik imidlertid på baggrund af en 
mildt sagt “ikke-dynamisk” global 
økonomi - en økonomi, som over-
hovedet ikke fungerer, på trods af 
nu ti års intensiv indsats. Årsagen 
er, at den globale realøkonomi bli-
ver udbyttet og udsuget af den fi-
nansielle sektor, der i dag domine-
res af centralbankerne og som frit 
manipulerer med økonomi og tal, i 
en historisk helt ukendt målestok. 

Siden krisen i 2007 har ver-
dens største centralbanker pum-
pet mere end 18 milliarder dollars 
i systemet („skabt likviditet“) og 
sænket renten mere end 670 gange 
(„skabt billige penge“). Det blev 
sagt, at dissee billige penge skul-
le styrke økonomien, men største-
delen af pengene gik direkte ind i 
det globale finanskasino, hvor de 
har løftet aktier, obligationer og 
fast ejendom til svimlende højder, 
skabte et stort gældsbjerg og for-
årsaget den største ubalance mel-
lem realøkonomien og den finan-
sielle sektor i historien.

Selv om politikere i enhver far-
ve og i alle lande havde lovet at 
tage de nødvendige konsekven-
ser efter finanskrisen 2007-2008 
og stoppe international spekula-
tion, er præcis det modsatte sket: 
Finanssektoren er endnu mindre 
reguleret i dag, de investerede be-
løb er endnu større og risikoen sta-
dig højere end før nær-sammen-
bruddet i 2007/2008.

I mellemtiden presser central-
bankerne denne proces fremad. 
Alene i de første fem måneder 
af 2017 rejste de for 1,5 milliar-
der dollars “nye penge”, som blev 
sendt i omløb. Ydermere har de så 

købt stats- og virksomhedsobliga-
tioner i stor skala.

Den Europæiske Centralbank 
(ECB) holder således live i stater 
(og dermed deres regeringer), som 
ellers ville have store problemer. 
Parallelt hermed er Bank of Ja-
pan (BoJ) i dag blandt de 10 stør-
ste aktionærer i 800 børsnoterede 
japanske firmaer, og den schwei-
ziske nationalbank er på verdens-
plan engageret i mere end 6.500 
firmaer, heraf 20 procent i aktier. 
Disse firmaer benytter så de bil-
lige penge fra bankerne til at gen-
opkøbe deres egne aktier, drive 
priserne (og de tilhørende bonu-
ser til ledelsen) op - en mekanis-
me der forlængst har medført, at 
aktiekursen hos et firma intet si-
ger om firmaets værdi eller succes.

To muligheder, der 
begge fører til ruin
At denne globale pengeudskriv-
ning “ud af den blå luft” ikke 
har ført til en mærkbar inflation 
i hverdagen, skyldes dels, at næs-

ten ingen penge er strømmet ind 
i realøkonomien. Derfor svinder 
købekraften stadig for de fleste 
forbrugere, og lønningerne er sta-
gneret eller faldet.

Men hvor vi i dagligdagen næp-
pe mærker inflationen, er der op-
stået gigantiske “bobler”, der hvor 
pengene er flydt hen, nemlig i ak-
tie-, obligations og finanssektoren 
samt i ejendomsmarkedet. Denne 
forførende låntagning med billi-
ge penge har genereret en enorm 
gæld, som i mange tilfælde umu-
ligt kan betales tilbage på grund 
af den stagnerende realøkonomi.

Begge spørgsmål - boblerne i 
markederne og det historiske høje 
niveau af gæld og dårlige lån – sæt-
ter de centrale bankfolk i verden 
over for et uløseligt problem, da 
der kun er to muligheder, og beg-
ge fører til ruin: Vil man reduce-
re “boblerne” eller blot forhindre 
dem i at stige, må den konstante 
fremstilling af “nye” penge stop-
pe og renten sættes op. Vil man 
gøre det muligt at tilbagebetale de 
gigantiske gældsbjerge og forhin-

dre sammenbrud, skal renten hol-
des nede og forsyningen af billige 
“luftpenge” skal fortsætte.

Så uanset hvordan man vender 
og drejer det:  Det nuværende fi-
nansielle system er i en håbløs situ-
ation. Enten brister boblerne eller 
gældsbjerget bryder sammen. Beg-
ge dele vil føre til langvarig mas-
searbejdsløshed i hele den vestlige 
verden, konkurs for uendeligt man-
ge mellemstore virksomheder og 
drastiske permanente nedskærin-
ger i sociale ydelser og pensioner.

Der er kun én vej ud af den nu-
værende situation: Politikerne skal 
lukke det tag-selv-bord, man har 
tilladt for den internationale fi-
nanselite. Stop det globale finan-
skasino og fjern en gang for alle 
spekulanternes kontrol med den-
ne verden.
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Jackson Hole: Centralbankerne 
sidder i fælden
Fra 24. til 26. august 2017 mødtes den internationale finanselite i Jackson Hole, Wyoming, til den årlige pengepolitiske 
konference hos Federal Reserve Bank of Kansas. Under mottoet „Fremme af en dynamisk global økonomi“ diskuterede 
ledende repræsentanter for internationale centralbanker med økonomer og topchefer fra hele verden de nuværende prob-
lemer i den finansielle sektor.
 af Ernst Wolff

Forfatter:
Ernst 
Wolff
Født i 1950 vok-
sede op i Syd-
østasien, gik i 
skole i Tyskland 
og studerede i USA. Han arbejde-
de bl.a. i forskellige erhverv som 
journalist, tolk og manuskriptfor-
fatter. Han har i 40 år specialise-
ret sig i sammenhængen mellem 
erhvervsliv og politik.

<http://
www.free21.
org/?p=27893>



2 Publiziert auf Free21 am 27.08.2017, 08:45 Uhr. von Ernst Wolff

ARTIKEL


