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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΑ CDS

Ποιοι κερδίζουν 
ποντάροντας 
στην «πτώχευση»

Ενδεικτικό του κερδοσκοπικού παιχνιδιού της φημολογίας στις αγορές είναι ότι τα 
spreads του ΙΟετούς ελληνικού ομολόγου, υποχώρησαν στις 750 μονάδες στις 11 
Μαρτίου όταν «κλείδωσε» η επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους και η 
μείωση του επιτοκίου, αλλά μετά την έκθεση-δημοσκόπηση του BBC και με συνε
χείς αναφορές σε Reuter's, FT και Bloomberg δηλώσεων μεγαλο-επενδυτών και 
ξένων οίκων σχετικά με την ελληνική οικονομία, άρχισαν το ανοδικό τους ράλι. 
Επίσης οι πρόσφατες δηλώσεις Σόιμπλε και Όλι Ρεν εκτόξευσαν CDS στα επίπε
δα των 1.000 μονάδων και ακολούθησαν σε άνοδο (αντιστάθμισμα) και τα CDS.
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Αποταμιευτικός
Λογαριασμός
«Μπορώ»

1 ευρώ και 50  λεπτά μπορεί να μην 
κάνουν διαφορά στην καθημερινότητά σου, 
κάνουν όμως στην αποταμίευσή σου!

Με τον Αποταμιευτικό Λογαριασμό «Μπορώ»,
μπορείς και εσύ να αποταμιεύεις. Αποταμίευσε από 
20 έως 500 ευρώ το μήνα, εύκολα, μέσω πάγιας εντολής, 
και επιβράβευσε τον εαυτό σου με επιτόκιο 4%.*
Στην αποταμίευση, ξεκίνα μ’ αυτά που μπορείς. 
Ξεκίνα με Τράπεζα Πειραιώς.
*Το επιτόκιο 4% είναι μικτό ετηοιοποιημένο και ισχύει εφόσον 
δεν παραλειφθεί καμία καταβολή και δεν πραγματοποιηθούν 
περισσότερες από μία αναλήψεις ετησίως. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ισχύει επιτόκιο 1%.
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1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Τράπεζα μ« τη  δ ικ ή  σου έννο ια

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
nsakel@pegasus.gr

Υποτιμητική κερδοσκοπία και κινήσεις αντι
στάθμισης κινδύνου σε βάρος των οικονομιών 
της Ευρωζώνης και του ευρώ έχει στηθεί εδώ 
και ένα μήνα εντός και εκτός των ευρωπαϊκών 
ορίων με πρώτο το Λονδίνο αυτή τη φορά και 
με τη Νέα Υόρκη να ακολουθεί χρονικά. Η 
ιστορία ξεκίνησε με το γνωστό σηλ τω ν δημο
σκοπήσεων που βγήκαν πρώτα στο βρετανικό 
BBC και μετά στο αμερικανικό Bloomberg, 
σύμφωνα με τις οποίες η αναδιάρθρωση του 
ελληνικού χρέους θεωρείτο δεδομένη από το 
75% των αναλυτών στο Λονδίνο. Το -εντυπω
σιακά- μεγάλο ποσοστό αυτών που επιβεβαί
ωναν τη μελλοντική αναδιάρθρωση του ελλη
νικού χρέους ήταν το καλύτερο «χαλί» για να 
στηθούν οι κερδοσκοπικές κινήσεις από τα 
ξένα χαρτοφυλάκια.

ΔΙΛΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ME SPREADS ΚΑΙ CDS
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου και 

Απριλίου, οι αγορές είχαν στήσει «διπλές πα
γίδες» με τις οποίες αφενός πουλούσαν ελλη
νικά και πορτογαλικά ομόλογα στην ΕΚΤ ε
κτοξεύοντας τα spread και πιέζοντας τις τιμές 
τω ν αντίστοιχων ομολόγων σε χαμηλότερα 
επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα αγόραζαν συμβόλαια 
CDS, προκειμένου να ασφαλιστούν και να 
κερδίσουν στο ενδεχόμενο της άμεσης αναδι
άρθρωσης των ομολόγων ή -ακόμη χειρότερα- 
σιο ενδεχόμενο επίσημης πτώχευσης. Ταυτό
χρονα, άνοιγαν και short θέσεις στο ευρώ, οι 
οποίες όμως έκλεισαν βιασηκά όταν εντάθηκε 
η κρίση στη Λιβύη και προέκυψε η τραγωδία 
στην Ιαπωνία και ανατιμήθηκε το ευρώ ένανπ 
του αμερικανικού δολαρίου.

Την προηγούμενη Τετάρτη (13/4) ξεκίνησε 
το μεγάλο ράλι των spreads στα πενταετή και 
δεκαετή ομόλογα και αυτομάτως τα ελληνικά 
CDS διευρύνθηκαν κατά 24 μ.β. λόγω αγορών 
CDS από οίκους που την ίδια σπγμή πουλούσαν 
ομόλογα, με αποτέλεσμα να καταγράψουν τα 
spreads ιστορικά υψηλή τιμή κλεισίματος στις 
1.054 μ.β. σύμφωνα με τον πάροχο CMA. Όπως 
αναφέρει το Bloomberg, το επίπεδο αυτό υπο- 
δεικνύει ότι η Ελλάδα έχει πιθανότητα 60% να 
χρεοκοπήσει εντός τω ν επόμενων 5 ετών. Η 
ανοδική πορεία των ελληνικών CDS συνεχί
στηκε και την Πέμπτη καταγράφοντας νέο ρε
κόρ, καθώς αυτή την ώρα διαμορφώνονται σπς 
1.164 μονάδες βάσης.

Το «γυμνό» (naked) CDS είναι η παράλλη

λη διαδικασία με την οποία ανοίγονται θέσεις 
πώλησης (short) στα CDS χωρίς να έχουν ο
μόλογα στα χέρια τους, ενώ  ταυτόχρονα οι ε
πενδυτές ανοίγουν και θέσεις short στα ομόλο
γα. Έτσι πωλώντας ομόλογα τα οποία ουσια- 
σηκά δεν κερδίζουν από την άνοδο των CDS. 
Να σημειωθεί όη κάθε συμβόλαιο CDS κοστίζει 
περί τα 500.000 αμερικανικά δολάρια (USD). 
Εάν μάλιστα καταφέρει ο «επενδυτής» είτε να 
μοχλεύσει τις θέσεις του (δανειζόμενος κεφά
λαια) είτε να «σπεκουλάρει» σπς ισοημίες ευρώ/ 
δολαρίου μπορεί να πετύχει το μέγιστο δυνατό 
κέρδος. Δηλαδή να κερδίσει και από την πτώ
ση των ομολόγων, και από τη μόχλευση (που 
είθισται να γίνεται στο 1/200) και από την ανα
τίμηση των νομισμάτων.

ΜΑΖΙΚΕΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κατά το 2010, ο πρωταγωνιστής στην κερ

δοσκοπία ήταν ο γνωστός χρημαηστής Paulson, 
ο οποίος προχώρησε σε ρευστοπουίσεις ελλη-

νικών ομολόγων και μάλιστα σε πολύ υψηλές 
πμές για εκείνη την εποχή, ενώ  ταυτόχρονα 
προχώρησε και σε πωλήσεις ελληνικών ομο
λόγων. Την ίδια τακτική ακολούθησαν και 
άλλα μεγάλα hedge funds με προέλευση από 
το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη τα οποία πουλού
σαν ελληνικά ομόλογα πιέζοντας έμμεσα το 
ευρώ, ενώ ταυτόχρονα αγόραζαν ελληνικά CDS 
και έπαιρναν θέσεις αγοραστή σε αμερικανικό 
δολάριο και βρετανική στερλίνα. Από την αμε- 
ρικανική πλευρά, πρωτοστάτησαν η Morgan 
Stanley, η Merrill Lynch και η Citigroup, αλλά 
και η γνωστή μας Goldman Sachs για λογαρια
σμό πελατών τους και ειδικά αμερικανικών, 
καναδικών και βρετανικών ασφαλισηκών τα
μείων.

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Στην Ευρώπη πρωτοστάτησαν κυρίως οι 

βρετανικοί οίκοι (περίπου 100 μεγάλα βρετα
νικά hedge funds) και οι μεγάλες γαλλικές 
τράπεζες οι οποίες είχαν και μεγάλες ποσότη
τες ελληνικών ομολόγων και ήθελαν να κά
νουν κάλυψη κινδύνου, ενώ  στράφηκαν σε 
ομόλογα μικρών λήξεων (διετή και τριετή), 
την ίδια τακτική ακολούθησαν και η Deutsche 
Bank και η Commerzbank. Στο διπλό παιχνί
δι μπήκαν, ολλανδικοί και βελγικοί οίκοι, η 
ισπανική Santander αλλά και η ιταλική 
Unicredit, που ουσιασηκά ξεκαθάρισε πς σχε- 
πκά μικρές θέσεις ελληνικέ ιολόγων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών Asset Management, η κίνηση στα 
CDS έχει τριπλασιαστεί στις διεθνείς αγορές για τα ελληνικά ομό
λογα. Συνέτεινε και η ανατίμηση του ευρώ ένανπ δολαρίου.

Το «μαύρο 
πρόβατο»

0 ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΔΑΛΙΠΗΣ

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ μια 
αναδιάρθρωση του χρέους 
θα τύγχανε τέτοιας ιδιότυ
πης υπερκομμαηκής συ
ναίνεσης όσο αυτής που 
παρατηρείται τώρα, με α
φορμή τα διάφορα σενά
ρια που εξυφαίνονται.

01 ΜΙΣ0Ι ΣΟΣΙΑΛΙ
ΣΤΕΣ πολλοί Δεξιοί πατρι
ώτες, όλοι σχεδόν οι κομ
μουνιστές ακόμη και αρ
κετοί αριστεροί ευρωπαϊ
στές ανυπομονούν για ένα 
haircut στο χρέος.

ΑΛΛΟΙ ΓΙΑΤΙ «ΞΥΠΝΗΣΕ» μέσα τους το επα
ναστατικό δαιμόνιο κατά τω ν καπιταλιστών 
κεφαλαιούχων που εκμεταλλεύονται τη χώρα 
και απομυζούν τους πόρους της με τα ληστρικά 
επιτόκια δανεισμού.

ΑΛΛΟΙ ΜΕ ΑΓΑΘΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ τάσσονται
υπέρ του ναι «εδώ  και τώρα», γιατί εκτιμούν 
ότι χωρίς «κούρεμα» του χρέους δεν βγαίνει ο 
λογαριασμός και «γλιστρούν» έτσι σε επανα- 
στατικές μεν αλλά κοντόφθαλμες λύσεις, που 
έρχονται σε αντίθεση με τις δικές τους αντιλή
ψεις και προσωπικές συμπεριφορές.

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑΤΙ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΝ σε μόλις 
δώδεκα μήνες εφαρμογής του σχεδίου διάσω
σης και, ανυπόμονοι, θεωρούν πως έτσι θα 
γίνει η ολική.επαναφορά στην προτεραία κα
τάσταση.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ και οι «συγγενείς» ιδε
ολογικά των πρώιμα κουρασμένων που βλέ
πουν μέσα από την αναδιάρθρωση μια ελπίδα 
για ακύρωση των όποιων μέτρων έχουν ληφθεί 
και την ανακοπή κάθε προσπάθειας για διόρ
θωση όλων εκείνων των βολυτών για πολλούς 
στρεβλώσεων που οδήγησαν τη χώρα στην 
καταστροφή.

Ενα haircut θα αποτυπωνόταν 
ανεξίτηλα στη μνήμη των ξένων 
αγορών, τουλάχιστον για τα προ
σεχή είκοσι χρόνια

ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ, ΕΥΤΥΧΩΣ, πολλοί λίγοι και 
ανυποψίαστοι οι περισσότεροι, γίνονται οι κο
μπάρσοι στο θρίλερ που σκηνοθετούν όχι πάντο
τε αθώα κέντρα και καταλήγουν έτσι ακούσιοι 
«βοηθοί» των κερδοσκόπων που σφυροκοπούν 
ανηλεώς τη χώρα, ανεβάζοντας τα spreads και 
τα περίφημα ασφάλιστρα κινδύνου.

ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ, που είναι βέβαιο πως στην 
ιδιωτική τους ζωή παλεύουν για ένα «καθαρό 
μέτωπο» στην αγορά και πασχίζουν σίγουρα 
για την καλή τους φήμη, αυτοί που δεν θα τολ
μούσαν να αρνηθούν πς υποχρεώσεις τους και 
να καταγραφούν στον «Τειρεσία», συμβουλεύ
ουν αβασάνιστα να γίνει η χώρα το «μαύρο 
πρόβατο» της παγκόσμιας οικονομίας.

ΜΙΑ ΧΩΡΑ που αντί να προσπαθήσει να 
εκπληρώσει, ως οφείλει, στο ακέραιο πς υπο- 
χρεώσεις της σε συνεννόηση με τους δανειστές, 
να εμφανισθεί όπ προπμά την επιπόλαιη και 
προσωρινά εύκολη λύση της αθέτησης του «λό
γου» -όπως λένε οι συναλλασσόμενοι στην α
γορά- ή των συμφωνιών και δανειστικών συμ
βολαίων, όπως αποκαλούνται στα διεθνή δικα
στήρια.

ΠΑΤΤ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ, κανείς από όλους αυτούς 
δεν μίλησε με κανέναν Ελληνα τραπεζίτη ούτε 
βέβαια, έστω, με κάποιον νεαρό απ’ αυτούς με 
τα μαύρα κοστούμια και τα λευκά κολάρα, που 
κυκλοφορούν στο Σίπ.

ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΑΘΑΙΝΑΝ όπ ένα haircut θα απο
τυπωνόταν ανεξίτηλα στη μνήμη των ξένων α
γορών, τουλάχιστον για τα προσεχή είκοσι 
χρόνια, γεγονός που θα οδηγούσε τελικά όχι 
μόνο στην απομόνωση της χώρας αλλά και στην 
«αγαπημένη» μας δραχμή, όπως ακριβώς θέλουν 
οι σκοτεινοί κύκλοι του Βερολίνου και επιδιώ
κουν οι κερδοσκόποι. Ελληνες και ξένοι.

http://www.piraeusbank.gr
mailto:nsakel@pegasus.gr


Φτάσαμε στο σημείο 
μηδέν για το χρέος
ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ συνειδητοποιή
σει πλέον ότι το  χρέος της χ ώ 
ρας μας είναι υπερβολικό και, 
ακόμη χειρότερα, διευρύνεται 
διαρκώς λόγω  της αδυναμίας 
μας να  δημιουργήσουμε πρω
τογενή  πλεονάσματα. Η συντα
γή  που ακολουθούμε έναν χρό
νο  τώρα, είναι μεν σωστή, αλλά 
δεν εφαρμόσθηκε αποτελεσμα
τικά. Ειδικότερα, οι δ ιαρθρω
τικές αλλαγές ήταν επιδερμι
κές και δεν  διαφοροποίησαν 
τη ν  προβληματική δομή τη ς 
οικονομίας μας, η φοροδιαφυ
γή  δ εν  μειώθηκε, η σπατάλη 
δεν περιορίσθηκε ουσιαστικά, 
το κράτος δεν  συρρικνώθηκε. 
Έτσι, το  νοικοκύρεμα τω ν  δη
μοσίων οικονομικών ξεκίνησε 
με την «κατάκτηση» τω ν  εύκο
λ ω ν  σ τόχω ν , δηλαδή  με τη ν  
περικοπή τω ν  ε ισοδη μ ά τω ν 
από μισθούς και συντάξεις, την 
αύξηση τω ν  έμμεσων φ όρω ν 
και τη μείωση τω ν  δαπανών του 
κράτους πρόνοιας.

ΟΜΩΣ, ΟΤΙ εξοικονομήθηκε 
με αυτή τη ν τακτική, αφαιρέ- 
θηκε από την αγορά, σπρώχνο- 
ντάς τη πιο βαθιά στην ύφεση. 
Έ τσ ι άρχισε ο φαύλος κύκλος: 
Από μια οικονομία που παράγει 
όλο και λ ιγότερα , πρέπει να  
αφαιρούνται όλο και περισσό
τεροι πόροι για  την εξυπηρέτη
ση του χρέους.

Το χρέος δεν είναι δια- 
χειρίσιμο και η «έξοδος» 
στις αγορές είναι αδύνα
τη. Εχουμε φτάσει ήδη 
στο σημείο μηδέν. Από 
εδώ και εμπρός, οι επιλο
γές είναι μετρημένες 
και ο χρόνος ελάχιστος.

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ, λοιπόν, 
ότι, σε αυτό το  πλαίσιο, το χρέ
ος δεν είναι διαχειρίσιμο και η 
«έ ξο δο ς » στις αγορές είνα ι α
δύνατη. Εχουμε φτάσει ήδη στο 
σημείο μηδέν. Από εδώ  και ε 
μπρός, οι επιλογές είναι μετρη
μ ένες  κα ι ο χ ρ ό νο ς  ε λ ά χ ι
στος:

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ να  διαπραγ- 
ματευθεί με τους εταίρους μας 
στη Ε.Ε. τη μείωση («κούρεμα») 
τω ν  δανείω ν μας κατά ένα  πο
σοστό που δεν  θα προκαλέσει 
μεγάλα προβλήματα στις ελλη
νικές τράπεζες και τα ασφαλι
στικά ταμεία (π.χ. 15%). Επίσης, 
τη  δραστική  επιμήκυνση του 
χρόνου αποπληρωμής (μετάθε
ση τω ν  λή ξεων για  τουλάχιστον 
15 χρόνια) και τη μείωση τω ν  
επ ιτοκίων (π.χ. στο 3%).

ΑΝ 01 ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ είναι 
δ ια τεθειμ ένο ι να  βοηθήσουν 
(έχουν και οι ίδιοι συμφέρον), 
οι δανειστές μας θα συμφωνή
σουν. Ό μως, αυτό πρέπει να  
γ ίνε ι τώρα! Α ν  καθυστερήσου
με, ένα μεγάλο μέρος του χρέ
ους θα αντικατασταθεί από τον 
προνομιακό δανεισμό τω ν  110

ΓΡΑΦΕΙ
0 ΜΙΧΑΗΛ 
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

δισ. ευρώ (και αργότερα από τα 
δάνεια του Μηχανισμού Στήρι
ξης), που δεν  μπαίνουν σε δια
πραγμάτευση.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, κάθε καθυστέ
ρηση απ οδυναμώνει αυτή τη 
λύση. Ε ίναι αναγκαίο, επίσης, 
να  καταλάβουμε όλοι την πραγ
ματικότητα, ότι δηλαδή βρισκό
μαστε σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, ισοδύναμης με κατά
σταση πολέμου.

ΔΙΟΤΙ, ΑΚΟΜΗ και αν υλο
ποιηθεί η mo πάνω ελάφρυνση, 
μας περιμένει μια πρωτοφανής 
Οδύσσεια: Μ ε δεδομ ένη  τη ν 
ανεπαρκή συσσώρευση κεφα
λαίου, θα πρέπει σχεδόν απο
κλειστικά από το εισόδημά μας 
να  αποπληρώσουμε τα  χρέη  
μας, να  καλύψουμε τα  διευρυ- 
νόμενα ελλείμματα της κο ινω 
ν ικ ή ς ασφάλισης, να  ανασυ
γκρο τή σουμ ε το  κ ο ινω ν ικ ό  
κρά τος  κ.λπ. Ό λ α  αυτά, στο 
πλαίσιο μιας οικονομ ίας που 
είνα ι ανορθόδοξα  δομημένη, 
που οι εξαγωγές της αποτελούν 
ένα  κλάσμα τω ν  ε ισ α γω γ ώ ν  
της, που καταδυναστεύεται από 
ένα ν γραφειοκρατικό, αδηφά
γο  και άκρως αντιπαραγωγικό 
δημόσιο τομέα.

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ, λο ι
πόν, ανάλογα με τη ν περίστα
ση. Υπάρχει ρόλος για  όλους: 
Η κυβέρνηση να  προχωρήσει 
(σε ελάχιστο χρόνο) στις βαθιές 
δ ιαρθρω τικ ές  αλλαγές, σ τον  
εντοπισμό και την παραδειγμα
τική  τιμωρία  τω ν  φοροφυγά
δων, στην προστασία του δημο
σίου χρήματος. Η αντιπολίτευ
ση να  δώσει τη στήριξή της εκεί 
που χρειάζετα ι και να  αντιπα- 
ρατεθεί εκεί που απειλείται το 
δημόσιο συμφέρον και η μα
κροπρόθεσμη προοπτική της 
χώρας.

01 ΕΝΤΙΜΟΙ δημόσιοι υπάλ
ληλοι να  λειτουργήσουν απο
τελεσματικότερα και να βοηθή
σουν στην εκρ ίζω ση  της δια
πλοκής. T α MME να  συμβάλουν 
στη σωστή ενημέρωση του κοι
νού. Οι καταναλωτές να  στηρί
ξουν τις  προσπάθειες τω ν  ε γ 
χ ώ ρ ιω ν  επιχειρήσεων.

01 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ να ε-
γκαταλείψουν τη βραχυπρόθε
σμη οπτική τους και να  περιο
ρίσουν τα περιθώρια κέρδους 
που εξακολουθούν να  είναι με
γάλα. Α ν  λειτουργήσουμε με τον 
πιο πάνω τρόπο οι προσπάθειές 
μας θα πιάσουν τόπο και η ση
μερινή χρεοκοπημένη και αφε
ρέγγυα Ελλάδα θα μπορεί να  
γ ίνε ι και πάλι ο τόπος που θέ
λουμε να  ζουν τα ι ιά μας.
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ΤΖΙΜ  ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΤΗΝ «Η»: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

Επί θύραις παγκόσμιο 
«ολοκαύτωμα»
>-«Ζούμε μία ιστορική περί
οδο ανάλογη εκείνης της 
μετάβασης από την κυριαρ
χία της στερλίνας σε αυτήν 
του δολαρίου»

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥΡΟΥ

«Κ α ι πολύ που άργησαν!» Η κίνηση 
του οίκου αξιολόγησης Standard & 
Poor’s να αναθεωρήσει επί τα χείρω 
τις πιστοληπτικές προοπτικές τω ν Η
ΠΑ, βάζοντάς τες στον προθάλαμο 
μιας επικείμενης υποβάθμισης, δεν 
αποτελεί έκπληξη για  τον  Τζιμ Ρό- 
τζερς. «Όποιοι καταλαβαίνουν στοι
χειωδώς τη λειτουργία τω ν  αγορών 
δεν νιώθουν καμία έκπληξη», λέει. 
Τουναντίον, ο δισεκατομμυριούχος 
μεγαλοεπενδυτής που έγινε διάσημος 
-και ζάμπλουτος- επενδύοντας στα 
εμπορεύματα και τις ασιατικές μετο
χές, εκτιμά ότι η S&P (πόσο μάλλον 
σι άλλοι μεγάλοι οίκοι -Moody’s και 
Fitch) καθυστέρησε υπερβολικά να 
βάλει τις ΗΠΑ στο μικροσκόπιό της. 
Οι οίκοι αξιολόγησης, λέει, «έχουν 
αποδείξει τα τελευταία δέκα χρόνια 
ότι δεν γνωρίζουν και πολλά πράγμα
τα από πιστοληπτική αξιολόγηση».

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ο κ. Ρότζερς, ο οποίος έκανε τα 

πρώτα του επενδυτικά βήματα μαζί με 
το γνωστότερο σε μας Τζορτζ Σόρος, 
πιστεύει ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και άλ
λες μεγάλες οικονομίες, όπως η Βρε
τανία, δεν αξίζουν να έχουν την κορυ
φαία πιστοληπτική αξιολόγηση (ΑΑΑ ) 
κι όπ βάσει του μεγέθους τω ν  ελλειμ
μάτων και του χρέους τους θα έπρεπε 
να έχουν υποβαθμιστεί πλειστάκις εδώ 
και πολλά χρόνια.

Όμως, τονίζει, οι οίκοι φροντίζουν 
να τις διατηρούν στον... αφρό, συμ
βάλλοντας κι εκείνοι με τη σειρά τους 
στην περαιτέρω διόγκωση του χρέους 
τους. Πάντως, προσθέτει, η κίνηση 
αυτή της S&P είναι στη σωστή κατεύ
θυνση, αν και -όπως πιστεύει- δεν 
πρόκειται να έχει κανένα ουσιαστικό 
αποτέλεσμα: «Πολλοί οικονομολόγοι 
αλλά και οίκοι αξιολόγησης είχαν στο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οπως
η Ελλάδα...

Η συνεχώς διο- 
γκούμενη συσσώ
ρευση στην παγκό
σμια οικονομία δια
μορφώνει συνθή
κες για νέες, σοβα
ρές κρίσεις, προει
δοποιεί ο κ. Ρό
τζερς. Κι αυτό είναι 
κάτι που γίνεται α
ντιληπτό στις αγο
ρές. Γι' αυτό, λέει, 
καλπάζει η τιμή του 
χρυσού στα 1.500 
δολ,/ουγκιά: «Το 
χάρτινο χρήμα έχει 
αρχίσει να χάνει 
την αξία του κι αυτό 
αποτελεί προάγγε- 
λο μεγάλης δυστυ
χίας». Ορισμένα 
πράγματα είναι α
ναπόφευκτα, τονί
ζει. Εν προκειμένω, 
το αμερικανικό χρέ
ος δεν διέπεται από 
διαφορετικούς κα
νόνες από ό,τι το 
ελληνικό.
Όταν φτάσει να μην 
είναι διατηρήσιμο 
θα πρέπει να υπο- 
στεί αναδιάρθρωση. 
Για την Ελλάδα, 
λέει, η ώρα 
αυτή έχει φτάσει 
προ πολλού...

παρελθόν προειδοποιήσει φραστικά 
για μια πιθανή υποβάθμιση τω ν ΗΠΑ. 
Το  θέμα απασχόλησε τα MME για  
μερικές μέρες και μετά ξεχάστηκε».

Το ίδιο θα γίνει και τώρα, λέει, και 
οι ΗΠΑ θα αφεθούν απερίσπαστες στο 
να αυξάνουν συνεχώς το χρέος τους. 
Μόνο που αργά ή γρήγορα η «φού
σκα» αυτή είναι βέβαιο όπ θα σκάσει 
προκαλώντας τη μεγαλύτερη «έκρη
ξη » στην ιστορία, προειδοποιεί ο κ. 
Ρότζερς. Κι αυτό, λέει, είναι κάπ που 
έχουν αρχίσει αρκετοί στην παγκόσμια 
οικονομία να αντιλαμβάνονται και να 
κάνουν ης δικές τους κινήσεις.

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
Ο ίδιος έφερε ω ς παράδειγμα τη 

συνάντηση τω ν  ηγετών Κίνας, Ινδίας, 
Ρωσίας, Βραζιλίας και Νοτίου Αφρι
κής την περασμένη εβδομάδα. Το 
διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, 
τον ίζε ι ο κ. Ρότζερς, βασίζεται στο 
δολάριο, κι όταν αυτό, μέσω τω ν  πο
λιτικών της Ουάσιγκτον, υπονομεύε
ται, προκύπτει μείζον θέμα. «Ζούμε 
μία ιστορική περίοδο», λέει, «ανάλο
γη με εκείνη κατά την οποία η παγκό
σμια οικονομία μετέβη από την κυρι
αρχία της στερλίνας στην κυριαρχία 
του δολαρίου».

Σύμφωνα με τον κ. Ρότζερς, αν 
σήμερα κατέρρεε το δολάριο, δεν υ
πάρχει τίποτε άλλο εκτός από το ευρώ 
για να το αντικαταστήσει. Ωστόσο, και 
το ευρώ έχει τα δικά του, εγγενή προ
βλήματα και ακόμα δεν μπορεί να 
διεκδικήσει έναν τέτοιο ρόλο. Σε δέκα 
χρόνια, ωστόσο, ίσως το κινεζικό νό
μισμα, το γιουάν ή ρένμιμπι, να είναι 
σε θέση να λάβει τα σκήπτρα από το 
δολάριο.

Ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη 
«έκρηξη» στην ιστορία, αυτήν που θα 
προκαλέσει η κατάρρευση του αμερι- 
καντκού χρέους» ! Έ νας από τους πλέ
ον επιτυχημένους επενδυτές στην ι
στορία, ο Τζιμ Ρότζερς, μιλά αποκλει- 
σπκά στην «Η » και προειδοποιεί για 
το ραντεβού τω ν ΗΠΑ, αλλά και του 
υπόλοιπου πλανήτη, με το αναπόφευ
κτο οικονομικό «ολοκαύτωμα»... Ζού
με μια ιστορική περίοδο», λέει ο Τζιμ 
Ρότζερς, «ανάλογη με εκείνη κατά την 
οποία η παγκόσμια οικονομία μετέβη 
από την κυριαρχία της στερλίνας στην 
κυριαρχία του δολαρίου»


