Bankenwereld kraakt
Nieuwsanalyse
De Amerikaanse financiële
autoriteiten sprongen dit
weekend niet bij toen het
financiële stelsel in zijn
voegen kraakte.
Door onze redacteuren

Egbert Kalse en
Freek Staps
Amsterdam/New
York,
15
sept. Een grondige herschikking
van het Amerikaanse financiële
stelsel. Na ruim een jaar kredietcrisis en honderden miljarden aan
afschrijvingen en verliezen bij de
grote financiële instellingen, is dit
het begin van een nieuwe, nog omvangrijkere herverkaveling van
het financiële landschap. In 48 uur
tijd deed zich iets als een aardbeving voor op Wall Street – het crisisgevoel van jaren dertig van de
vorige eeuw herleeft. En anders
dan tot nu toe in de kredietcrisis
grijpen de autoriteiten niet in.
Afgelopen weekend verdwenen

twee van Wall Streets grootste zakenbanken. Merrill Lynch werd
overgenomen door concurrent
Bank of America, voor 50 miljard
dollar in aandelen. Lehman Brothers zag zich door het terugtrekken van potentiële kopers Barclays
en wederom Bank of America, genoodzaakt uitstel van betaling aan
te vragen en stevent daarmee af op
een faillissement.
De zakenbanken kwamen in de
problemen toen vorig jaar zomer
de hypotheekcrisis oversloeg naar
de financiële wereld. Grote pakketten aan op hypotheken gebaseerde obligaties bleken ineens
waardeloos en de banken kwamen
in grote geldproblemen. In maart
viel Bear Stearns, de vijfde zakenbank van de VS, om toen investeerders hun geld eraan onttrokken.
Datzelfde dreigt nu te gebeuren
met Lehman Brothers, de vierde
zakenbank van het land.
De afgelopen twee dagen kenden hun weerga niet in het financiële zakendistrict van de VS. De
noodtoestand komt eerder in de

buurt van de crisis in 1929 dan recentere voorvallen als de dotcomcrisis. Vooral de rol van de autoriteiten is opmerkelijk. Anders dan
bij de val – en uiteindelijk overname – van zakenbank Bear Stearns
(toen het Amerikaanse stelsel van
centrale banken nog voor miljarden garant stond), grijpt de Federal Reserve dit keer niet in.
Geen hulp bij weer een overname van een zakenbank, was vrijdagavond het expliciete devies van
Timothy Geithner van de New
Yorkse afdeling van de Fed. En minister van Financiën Hank Paulson liet dit weekend weten dat wat
hem betreft noodhulp aan zakenbanken niet aan de orde is.
Het politieke klimaat is er na
ruim een jaar kredietcrisis niet
meer naar om nog meer belastinggeld te pompen in zakenbanken
die zelf in de fout zijn gegaan.
Daarbij heeft de Amerikaanse
overheid ook niet genoeg geld
meer om zakenbanken te redden.
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