פרוטוקול רוברט פארקר ,כלכלן בכיר בבנק ההשקעות השוויצרי קרדיט סוויס:
השאלה העיקרית לפנינו היא מדוע יש לנו שווקים מתוחים ,ואיך מפיגים את המתח הזה" .סימני
החולשה בכלכלה הגלובלית החלו להיראות כבר בחודשים פברואר-מארס ,והם מצביעים על חולשה
מהותית בשוק" ,אולם לדידו "אינם מראים כי אנחנו בדרך למיתון נוסף".
הנקודה הראשונה היא שהירידה בשוק המניות נובעת מכך שישנה ציפייה נמוכה ביחס לצמיחה
העולמית .בעבר חשבנו שתהיה ממוצע של  3%צמיחה עולמית .מאז מרץ יש ציפייה לצמיחה נמוכה
יותר.
הבעיה השניי ה היא איטליה .אנו דואגים יותר מדי ליוון" .אל תדאגו ליוון ,תדאגו לאיטליה" .יש לחץ
גדול על האג"ח האיטלקי שנובע מסיבות פוליטיות ,מגדול החוב האיטלקי שמגיע ל 021%-מהתל"ג.
לאירופאים יש מספיק כסף לסייע ליוון ,פורטוגל ובקושי ספרד ,אבל איטליה תדרוש  411מיליארד
דולר .המשקיעים הגיעו למסקנה שאם איטליה תיעזר בקרן הסיוע אז היא לא תוכל לסייע .לכן איטליה
היא גדולה מדי.
רבים מהבנקים באירופה מחקו יותר מ 51%-מחשיפתם ליוון .מנגד ,החשיפה לאיטליה היא גבוהה
הרבה יותר ולכן לא מפתיע שאנו רואים את הלחץ בשוק האג"ח האירופי ובמערכת הבנקאית ביבשת,
באשר לחובותיה של האחרונה .הנתונים מראים כי משבר  2112הוא חריף יותר מכפי שחשבנו,
וההתאוששות ממנו קשה וארוכה יותר מכפי שיכולנו לצפות .למרות שאנחנו כבר יותר משנתיים אחרי
המשבר ,אין סימנים בשוק הדיור האמריקני להתאוששות .התשואות על האג"ח הממשלתיות נמוכות
יותר ,והזהב מוסיף לעלות לשיאים חדשים .רמת המינוף של המשקיעים כיום היא יותר שלילית
מאשר בשיא המשבר ב.2112-
ישנם גם סימנים חיוביים:
כלכלת יפן מתאוששת ממשבר הצונאמי .אנו מעריכים שיפן תצמח ב 2.5%-בשנה הבאה .הנקודה
החיובית השנייה היא צפון אירופה :גרמניה תצמח השנה ב .3%-שוודיה תצמח למעלה מ .4.5%-כך
שצפון אירופה תהיה איזור של צמיחה חזקה.
שווקים מתפתחים :הודו תצמח בין  7ל ,7.5%-והכלכלה הסינית תעבור את ה .2%-עוד דבר חיובי
היא בעיית האינפלציה שאינה מחמירה .מחירי הנפט והמזון יורדים .לגבי איטליה ,יש גם דברים
חיוביים .בשנות ה 21-וה 21-היה גידול מאוד משמעותי בחוב האיטלקי .הבעיה בעולם היא חובות
ממשלתיים ולא פעילות תאגידית.

