Fatter du heller ikke en brik af finanskrisen?
De få eksperter, der gør, er ofte for kloge til tv. Men fat mod: Her en oversættelse de mest almindelige forklaringer på
finanskrisen og dens løsning.
Det siger de
»Overraskende mange subprime-aktiver er blevet holdt gennem off-balance sheet vehicles«
Det betyder det
For at slippe for myndighedernes irriterende krav om, at en bank ikke bare kan sætte alle sine penge i uansvarlige
casino-investeringer, placerede bankerne de mest idiotiske værdipapirer i hemmelige skuffeselskaber.
Det siger de
»Counduits blev tvunget til at sælge CDO’er, fordi de ikke havde funding i markedet for asset-backed commercial
papers«.
Det betyder det
Bankernes skuffeselskaber blev nødt til at slippe af med deres rådne møgpapirer, fordi fæhovederne i de andre
banker, der havde lånt dem penge, omsider lugtede lunten.
Det siger de
»Vores bank har udelukkende likviditetsproblemer, ikke solvensproblemer«.
Det betyder det
Vi har penge – bare ikke lige nu.
Det siger de
»Det er vigtigt at understrege, at kronens svækkelse primært kan tilskrives negativt forward spreads på EUR/DKK og
generel likviditetsmangel«.
Det betyder det
Ingen fatter en brik af, hvad der foregår, så investorerne i andre lande skal ikke have noget af at ligge inde med små,
latterlige møg-valutaer.
Det siger de
»Nationalbanken har valgt at tilpasse reservekravene for at afhjælpe stivheden i det aktuelle pengemarked«.
Det betyder det
Bankerne får lov at låne skatteydernes penge, og vi skal ikke regne med at se dem igen.
Det siger de
»Det amerikanske finansministerium overtager non-performing assets i et særlig afviklingsselskab for dermed at
genskabe afviklingslikviditet i det finansielle system«.
Det betyder det
USA’s regering bruger milliarder af dollar på at skabe en losseplads, hvor uansvarlige banker kan dumpe deres
usælgelige ”værdi”papirer – og få skatteyderdollar med hjem, så de kan fortsætte festen.
Det siger de
»Bankerne bør have ret til at suspendere mark-to-market bogføringskravene i regnskabsreglerne«.
Det betyder det
Da det nu er kommet frem, at bankerne storsvindler med bogføringen gennem skuffeselskaber, kan vi ligeså godt lade
dem gøre det åbent og give dem lov til at bogføre deres aktiver til den pris, de har lyst til i stedet for det, aktiverne
rent faktisk er værd.

