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Αντί συµπεράσµατος: πέραν του ρυθµιστικού πλαισίου, είναι επιτακτική η προσωπική ευθύνη
Από τη δεκαετία του '30, όχι µόνο οι οικονοµολόγοι που ενεργά διαµορφώνουν τα οικονοµικά
διδάσκοντας και/ή διεξάγοντας έρευνα αλλά επίσης οι γραφειοκράτες που είναι υπεύθυνοι για τις
οικονοµικές πολιτικές και σε κάποιες περιπτώσεις ακόµα και οι πολιτικοί έχουν γνώση του
φαινοµένου οι προσδοκίες να επηρεάζουν τις αγορές. Επιπρόσθετα, δεν προκαλεί έκπληξη το
γεγονός ότι εφόσον µπορούµε να επηρεάσουµε τις αγορές µε προσδοκίες τότε οι περισσότεροι
συµµετέχοντες θα προσπαθούσαν να τις επηρεάσουν ενεργά µε τις δικές τους προσδοκίες και όχι
απλά να συµβιβαστούν. Στην αγορά προϊόντων και εργασίας, όπου η αµοιβαία πρόβλεψη και ο
συντονισµός απαιτούν πολύ χρόνο και µεγάλο κόστος, οι προσδοκίες συνεισφέρουν στη
συντόµευση και ελαχιστοποίηση της διαδικασίας συµβιβασµού. Στις χρηµατοοικονοµικές αγορές,
λόγω της εγγενούς φύσης των χρηµατιστηριακών µέσων συναλλαγών, η χρονική επίδραση
οποιασδήποτε επέµβασης είναι σύντοµη, το κόστος είναι σχετικά υψηλό αλλά αντιθέτως µπορεί να
επιτευχθεί απίστευτη απόδοση σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Ωστόσο, το ποσό του κέρδους
(απόδοση) εξισορροπείται µε το ίδιο ποσό απώλειας από την άλλη πλευρά της συναλλαγής ή των
συναλλαγών, δεδοµένης µιας υπόθεσης παιγνίου µηδενικού αθροίσµατος. Υφίσταται σηµαντικά
µεγαλύτερη οικονοµική επιρροή και ισχύς στη µία πλευρά και µικρότερη στην άλλη πλευρά, το
ρίσκο της επέµβασης είναι πολύ µικρότερο για την ισχυρότερη οντότητα λόγω της πιο αδύναµης
οικονοµικής οντότητας και ακόµα το κέρδος µπορεί ταχύτατα να µεγιστοποιηθεί. «Επιβίωση του
ισχυρότερου!» Παρόλα αυτά, σε οικονοµικό πλαίσιο, είµαστε σίγουροι πως η µικρή θα πρέπει να
εκλείψει και ότι η µεγάλη έχει την τάση να επιβιώσει;
Πιο συγκεκριµένα, µέχρι την πτώση του 2008 οι οίκοι αξιολόγησης, οι µεγάλες εταιρίες ελέγχου
και επίσης οι χρηµατοοικονοµικοί θεσµοί εποπτείας παρέµειναν στην καλύτερη περίπτωση
σιωπηλοί σχετικά µε τους κινδύνους ανασυσκευασίας/αναδιάρθρωσης των χρηµατοοικονοµικών

2

Tamás Bánfi – Gábor Kürthy – Attila Bánfi

Χειµώνας 2010/4

µέσων που εκδίδονταν από χρηµατοοικονοµικούς θεσµούς και έπειτα πωλούνταν σε ευρύτερο
φάσµα επενδυτών τόσο θεσµικών όσο και ιδιωτικών. Εκ των υστέρων, µπορεί να υποστηριχθεί πως
η κοστολόγησή τους υπήρξε προϊόν χειραγώγησης και ήταν ανεξάρτητη από τις αγορές ενώ η
ασφάλεια ήταν τουλάχιστον αµφισβητήσιµη. Έπειτα επικράτησε πανικός και όλοι ήθελαν να
βρουν µια διέξοδο αλλά ήταν πολύ αργά και ο µόνος λογικός στόχος ήταν να ελαχιστοποιήσουν τις
απώλειές τους. Λίγο αργότερα οι απώλειες καταχωρήθηκαν, οι πολιτικοί υποσχέθηκαν ταχύτατα
και δραστικά µέτρα, όπως υποστήριξαν: δεν µπορούν να γίνουν ξανά τα ίδια λάθη. Όχι τα ίδια,
όµως κάποια άλλα – σχεδόν πανοµοιότυπα – ναι. ∆εν υπάρχουν ουσιαστικές θεσµικές αλλαγές, η
επίδραση των προηγούµενων γεγονότων είναι ελάχιστη.
Εντούτοις, οι µάντεις και οι προφήτες εµφανίζονται επίσης πάνω στην ώρα και αποκαλύπτουν
την πρόβλεψη ή την προφητεία τους για το καλό της ανθρωπότητας, για το καλό του έθνους ή
απλά λόγω προσωπικής ευθύνης. Ή απλώς για να προκαλέσουν θόρυβο ή αίσθηση και για να
πουλήσουν καλύτερα; Πόσο πραγµατικά εκνευριστική και απόλυτα απαράδεκτη είναι η
προσπάθεια να προκληθεί ζηµιά αντί για άµβλυνση και αποφυγή των απωλειών.
Λίγα µόνο παραδείγµατα από την οπτική µιας µικρής, ανοιχτής (και ας το παραδεχτούµε)
εύθραυστης κεντροευρωπαϊκής οικονοµίας. Στα µέσα της χρηµατοοικονοµικής κρίσης, ένας
ανεξάρτητος αναλυτής µιας από τις µεγαλύτερες τράπεζες παγκοσµίως ανακοίνωσε τη
στοχευόµενη τιµή µετοχών της µεγαλύτερης τράπεζας της σχετικά µικρής Ουγγαρίας. Εκείνη η
στοχευόµενη τιµή µετοχών βρίσκονταν 1000 HUF (κατά προσέγγιση USD 5) χαµηλότερα από την
πραγµατική προσφορά τιµής των αγορών. Την ίδια στιγµή βάσει δηµοσιευµένων πληροφοριών
ήταν γνωστό πως η προοπτική εκείνης της παγκόσµιας τράπεζας ήταν αρνητική ενώ η προοπτική
της προαναφερθείσας ουγγρικής τράπεζας ήταν σταθερή.
Ένας από τους µεγάλους οίκους αξιολόγησης απειλεί κάποτε τη χώρα A µε υποβάθµιση επειδή
η κυβέρνησή της δεν προτίθεται (ή δεν είναι ικανή) να περιορίσει το έλλειµµα του
προϋπολογισµού. Κάποιους µήνες αργότερα ο ίδιος οίκος αξιολόγησης απειλεί την ίδια χώρα µε
υποβάθµιση επειδή κατά τη γνώµη των µελών του αυτή δεν ενδυναµώνει αρκετά την ανάπτυξη της
οικονοµίας. Επιπλέον, µε βάση αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως η πρακτική των οίκων
αξιολόγησης να προβλέπουν τις δικές τους επικείµενες πράξεις είναι ιδιαίτερα παράλογη.
Επί του παρόντος υπάρχει επίσης η περίπτωση, ένας από τους πιο σεβαστούς οικονοµολόγους
µε ουσιαστική επαγγελµατική αξιοπιστία και ο οποίος διδάσκει σε ένα από τα πιο διακεκριµένα
πανεπιστήµια να ανακοινώσει ή καλύτερα να προκηρύξει πως µέσα στα επόµενα χρόνια κάποιες
από τις χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης θα πέσουν θύµατα των οικονοµικών τους
µεταρρυθµίσεων προς εξισορρόπηση του προϋπολογισµού τους. Ειδικότερα η Ρουµανία, η
Ουκρανία και η Ουγγαρία µπορεί να κηρύξουν στάση πληρωµών ανά πάσα στιγµή. Θα ήταν
ενδιαφέρον να µάθουµε κατά πόσο ο προαναφερθείς ιδιαίτερα διακεκριµένος ακαδηµαϊκός
γνωρίζει λεπτοµερώς όλα τα οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα των εν λόγω χωρών.
Γνωρίζει αυτός µε λεπτοµέρεια όλα τα σχέδια και τις µεταρρυθµίσεις που έχουν γίνει από τις
εθνικές κυβερνήσεις; Αν όλες οι συνέπειες και οι λύσεις είναι γνωστές τότε γιατί δεν προσφέρει τη
βοήθειά του; Γιατί θέλει να προκαλέσει ζηµιά και όχι να την αποτρέψει ή να τη µετριάσει;
Επιπροσθέτως, ο προαναφερθείς ακαδηµαϊκός µπορεί να κάνει όσες προφητείες θέλει, δεν θα
υπάρξουν συνέπειες – καµιά απώλεια ως προς την καθηγεσία ή την υπόληψή του – καθώς οι
προαναφερθείσες περιοχές και χώρες είναι µακρινές και ασήµαντες. Οι συνεχώς κατηγορούµενοι
κερδοσκόποι ρισκάρουν τουλάχιστον χρηµατικά διαθέσιµα στις συναλλαγές τους.
Παρεµπιπτόντως, πως θα φαινόταν το ακόλουθο σενάριο, αν ας πούµε η Κίνα ξαφνικά άλλαζε
την οικονοµική, τη συναλλαγµατική και την αποθεµατική της πολιτική; Θα ήταν δυνατόν να
συζητήσουµε και να γράψουµε για αυτή όπως ακριβώς γίνεται αναφορικά µε ασήµαντες χώρες;
Μετάφραση από Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου
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Το πλήρες έγγραφο είναι διαθέσιµο στα Αγγλικά και στα Ουγγρικά.
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