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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Σάββατο 29 Mαρτίου 2008

Στα 13 τρισ. δολ. οι απώλειες των Χρηματιστηρίων,
200 δισ. δολ. οι διαγραφές από τις τράπεζες.
Μεγάλες απώλειες για τις ευρωπαϊκές μετοχές
Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΜΙΝΗ

Διαγραφές μεγαλύτερες από 200
δισεκατομμύρια δολάρια στο ενεργητικό των μεγαλύτερων τραπεζικών κολοσσών, απώλειες περίπου
13 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων εταιριών
ανά τον κόσμο και απολύσεις δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ένας
γρήγορος απολογισμός της πιστωτικής κρίσης που ξέσπασε πέρσι τον
Απρίλιο.
Σε αυτά, αν προσθέσουμε και
τα… φωτεινότερα, τα πιο ακριβοπληρωμένα μυαλά της Γουόλ Στριτ
και του Σίτι του Λονδίνου που έχουν
απομακρυνθεί -με αποζημιώσεις
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ
ωστόσο- από τις κεφαλές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των
οποίων προΐσταντο, τότε συμπληρώνεται η εικόνα του ετοιμόρροπου χρηματοπιστωτικού κάστρου

Ο Ζαν Κλοντ Τρισέ
δεν φαίνεται
διατεθειμένος να γίνει
ο «ψυχολόγος» των
αγορών μέσω αλλαγής
των επιτοκίων
με αμερικανική… σημαία, μέσα στο
οποίο όμως εκτυλίσσεται η παγκόσμια πιστωτική κρίση.
Ενδεικτικό της εκρηκτικής κατάστασης είναι η απεγνωσμένη προσπάθεια των δανειοληπτών της Bear
Stearns που εισέβαλαν στα γραφεία
της εταιρίας διαμαρτυρόμενοι προκειμένου να «πείσουν» τις κυβερνήσεις να σώσουν και τους ίδιους εκτός
από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Οι κατασχέσεις στις ΗΠΑ
είναι σε ρεκόρ, στην Ευρώπη βρισκόμαστε προ των πυλών αύξησης των
επιτοκίων.
Από τα 200 δισ. δολάρια ζημιών,
περίπου τα μισά αντιστοιχούν σε μόνο πέντε τράπεζες. Μέχρι σήμερα, η
Citigroup έχει ανακοινώσει απομειώσεις ύψους 28,8 δισ. δολαρίων, η
UBS 27 δισ., η Morgan Stanley 10,6

δισ., η Merrill Lynch 25,6 δισ. και η
Bank of America 9,3 δισ. δολ. Επίσης,
η Lehman Brothers έχει ανακοινώσει
ζημιές 3,5 δισ. δολ., η HSBC 3,4 δισ., η
Deutsche Bank 3,1 δισ. κλπ.
Την εβδομάδα που μας πέρασε
από τον «ιό» των subprime «χτυπήθηκαν» και δύο μεγάλες τράπεζες της Κίνας. Η Bank of China και
η Industrial & Commercial Bank of
China. Η πρώτη, με τη δημοσίευση
του ισολογισμού 2007, αποκαλύφθηκε ότι είχε επενδύσει περίπου 5
δισ. σε προϊόντα που είχαν σχέση με
τα subprime. Από τα 5 δισ. δολάρια, η
Bank of China έβαλε σε προβλέψεις
τα 1,58 δισ. δολάρια για το 2007. Αντιστοίχως, η Industrial & Commercial
Bank of China κρατούσε 1,23 δισ. δολάρια σε ανάλογα προϊόντα και έβαλε σε προβλέψεις 400 εκατ. δολάρια. Επειδή η κρίση εξαπλώνεται
σιγά σιγά σε ολόκληρο τον πλανήτη, πολλοί διεθνείς αναλυτές ισχυρίζονται ότι τα χειρότερα δεν έχουν
έρθει ακόμα…
Στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν υποαποδώσει σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αμερικανικές. Από την αρχή του 2008, ο S&P
500 έχει υποχωρήσει περίπου 8%,
ο FTSEuroﬁrst 300 χάνει 16% και ο
Nikkei σημειώνει ζημιές 13,5%. Σύμφωνα με τους «Financial Times»,
«ακόμα και σε όρους δολαρίου, οι
ευρωπαϊκές μετοχές σημειώνουν
μεγαλύτερη πτώση».
Ο επικεφαλής της ΕΚΤ συνεχίζει
να επιχειρηματολογεί ότι θα καταφέρουν να ανεξαρτητοποιηθούν
οι οικονομίες Ευρώπης - Αμερικής
(decoupling). Γι’ αυτό το λόγο ο Ζαν
Κλοντ Τρισέ αντιστέκεται στη μείωση των επιτοκίων προσπαθώντας να
προφυλάξει τη «γηραιά ήπειρο» από
υψηλό πληθωρισμό και από τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Την εβδομάδα που μας πέρασε υποστήριξε ότι
οι αναταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν είχαν σημαντική
επίδραση στις συνθήκες χρηματοδότησης στην Ευρωζώνη.
ekomini@e-tipos.com
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ Α. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ

Δεν έχουμε δει ακόμη το τέλος

Ε

να χρόνο μετά τα πρώτα
κρούσματα πτωχεύσεων στα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου,
η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση συνεχίζεται παρά τις πολλαπλές παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών.
Η κρίση ήδη έχει έως σήμερα οδηγήσει σε απομειώσεις των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζικών
ιδρυμάτων ύψους $175 δισ., ενώ αν
η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ σταθεροποιηθεί, υπολογίζονται επιπλέον απομειώσεις της τάξης των $
225 δισ. στη διάρκεια του 2008.

Οι τιμές, όμως, των κατοικιών στις
ΗΠΑ, που έχουν ήδη πέσει περίπου
12%, αναμένεται να συνεχίσουν την
καθοδική πορεία τους, πιθανόν διπλασιάζοντας τη μέχρι σήμερα
πτώση, γεγονός που θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κρίση. Αναγκαστικά στη διάρκεια του
2008 οι τράπεζες θα προβούν σε
αυξήσεις κεφαλαίου καθώς και σε
μείωση του ενεργητικού τους της
τάξης του ενός και πλέον τρισ. δολαρίων μόνον στις ΗΠΑ. Οι επενδυτές από την άλλη πλευρά έγιναν
πιο συντηρητικοί στις αποτιμήσεις
τους. Συνεπώς, η ευφορία της πε-

ρασμένης εβδομάδας στα διεθνή
Χρηματιστήρια είναι εύκολα αναστρέψιμη. Θα είμαστε σε θέση να
μιλήσουμε με βεβαιότητα για το
τέλος της κρίσης μόνον προς το 4ο
τρίμηνο του 2008, όταν η οικονομία των ΗΠΑ ξεφύγει από την ύφεση, η οποία συνήθως ακολουθεί με
υστέρηση τη μείωση των επιτοκίων και το δημοσιονομικό πακέτο.
Ο κ. Γκίκας Α. Χαρδούβελης είναι καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς & οικονομικός
σύμβουλος ομίλου Eurobank EFG

