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Φ. Ταμβακάκης: Θέατρο παραλόγου αυτό που συμβαίνει στις 
αγορές 
 

Στο έλεος της αρνητικής ψυχολογίας 
  
Με την κρίση του 1990-1991 θεωρεί ο Φαίδωνας Ταμβακάκης ότι μοιάζει η παρούσα κρίση. Ο ίδιος δεν πιστεύει ότι 
υπάρχουν ομοιότητες σε σχέση με τη διάρκεια με τηΝ κρίση του ΄29, ενώ βρίσκει κάποιες σε ό,τι αφορά την ένταση. Ο 
κ. Ταμβακάκης είναι ένας από τους ελάχιστους εγχώριους fund managers με την κλασική έννοια του όρου. 
  
Κύριε Ταμβακάκη, δεν υπάρχει τέλος σε αυτή την πτώση; 
  
Προφανώς και υπάρχει! Εγώ αυτό που λέω είναι αν ήθελε κάποιος να παρέμβει στις αγορές, αντί να βάζει λεφτά θα 
έπρεπε να φροντίσει να συμφωνήσουν όλοι να μηδενίσουν τις τιμές μετοχών και ομολόγων και να αρχίσει από εκεί το 
μέτρημα. Ας αρχίσουμε λοιπόν από το ένα σεντ και να δούμε που βρίσκονται οι αγοραστές. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 
έλεος της πτωτικής κερδοσκοπίας, η οποία δεν προέρχεται από αυτούς που σορτάρουν, γιατί τους το απαγόρεψαν, 
αλλά από αυτούς που λένε θα το πάρω φθηνότερα. Στις αρνητικές συγκυρίες αυτή η ψυχολογία οδηγεί πάντα στην 
υπερβολή.  
  
Δεν υπάρχει όμως θεσμικός τρόπος να το κάνουν αυτό; 
  
Γιατί υπήρχε μέχρι πρόσφατα τρόπος να βάζουν τα λεφτά οι κυβερνήσεις στις τράπεζες; Όταν έχεις να κάνεις με θέατρο 
του παραλόγου θα πρέπει να επιλέγεις και ανάλογες μορφές αντίδρασης. Βέβαια με την υπομονή όλα περνάνε, αλλά 
έτσι το κόστος είναι πολύ μεγάλο. 
  
Πόσο μπορεί να κρατήσει αυτή η ιστορία; 
Άγνωστο! 
  
Μέχρι να γυρίσει η ψυχολογία; 
  
Πρώτα θα γυρίσουν οι αγορές και μετά θα αλλάξει η ψυχολογία. Μια διαφοροποίηση με την πρόσφατη κρίση του 2000-
2002 είναι ότι τώρα χάνουν οι πλούσιοι.  
  
Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; 
  
Ενδιαφέρον ερώτημα. Βρισκόμαστε στον Αρμαγεδδώνα οι έσχατοι έσονται πρώτοι; Δεν νομίζω. Απλά, μας φαίνεται 
παρατεταμένη η κρίση, αλλά ο χρόνος που έχει περάσει δεν είναι πολύς. Η πίεση είναι μεγάλη και οξύνει αυτή την 
αίσθηση. Τι είναι τώρα 13-14 μήνες που έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Οι 13 μήνες δεν είναι το 1929. Από την  άλλη 
όμως οι εντάσεις είναι του ΄29. 
  
Βέβαια εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση σαν αυτή του 1990-1991. Και όχι σε μια κρίση σαν 
αυτή του ΄29. Η κρίση ΄90-91 δεν ήταν τόσο μεγάλη από πλευράς διάρκειας. Η ύφεση ήταν εντονότερη από αυτή του 
2002.  Ήταν και τότε μια φούσκα ακινήτων με τραπεζικό αντίκτυπο. Δηλαδή το ίδιο πράγμα ζούμε.  
  
Είχε τόση ένταση τότε; 
  
Δεν τα ζήσαμε στη Ελλάδα γιατί ήμασταν αρκετά απομονωμένοι τότε. Στη Wall  η μετοχή της Citi είχε φτάσει να κάνει 
ένα δολάριο. Σε αναπροσαρμοσμένες τιμές μιλάμε για ένα $1,40. Τόσο έφτασε η μετοχή της. Σήμερα έχει $13, δεν είναι 
και άσχημα. 
Θέλω να πω ότι δεν είναι διαφορετική κρίση. Απλά είναι πολύ πιο παγκοσμιοποιημένη. Τα νούμερα είναι μεγαλύτερα 
και πιο μπερδεμένα λόγω της παγκοσμιοποίησης επίσης. 
  
Από το 90 μέχρι τώρα έχει συσσωρευτεί ένα τεράστιο χρέος και αρκετοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι η κρίση 
που διανύουμε μπορεί να πυροδοτήσει μια γενική κατάρρευση. 



  
Γι’ αυτό θέμα από πολύ νωρίς βαράνε καμπανάκια. Ο Τζων Λίβι που πέθανε το 2002 και ο οποίος ήταν ο ιδρυτής των 
Oppenheimer Funds στο βιβλίο που είχε γράψει πριν πεθάνει,  έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να είναι στο 120% ο 
δανεισμός των αμερικάνικων νοικοκυριών και να συνεχίζουν να κόβουν τα επιτόκια, είναι τρελοί. Ε! λοιπόν ο δανεισμός 
έφτασε στο 160%. Μέσα σε ένα χρόνο έχει πέσει στο 140%. Με ένα συνδυασμό διαγραφών και νοικοκυρέματος από την 
τρομάρα,  βλέπεις πολύ γρήγορο συμμάζεμα. Όπως εντυπωσιάζομαι πόσο γρήγορα κλείνουν τα Credit fault swaps. Σε 
μια βδομάδα έκλεισαν 10 τρισ. Βλέπουμε ότι το deleverage (μείωση δανεισμού) γίνεται πολύ γρήγορα. Γι’ αυτό και 
πονάμε, γιατί όταν κάνεις deleverage πουλάς όσο-όσο. 
  
Θα μου πεις, αυτός που έχει την ΕΤΕ, την 3Ε ή τον Τιτάνα με προοπτική 10ετίας; Ένας Μπαφετικός δηλαδή...«χάρηκε». 
Δεν την είχε για πούλημα, ούτε την πήρε με δανεικά. Άρα, τι θα γίνει, θα ξαναγυρίσουν κάποια στιγμή στα 30, τα 40 και 
τα 50 ευρώ, δεν το γλυτώνει αυτό. Τον Τιτάνα  τον είχαν αγοράσει το 1984 με 4 εκατ. δολάρια κεφαλαιοποίηση. Δεν 
είναι ο ίδιος Τιτάνας όταν βγάζει τώρα 200 εκατ. ευρώ κέρδη. Η εταιρεία συνεχίζει να αυξάνει την παραγωγική 
δραστηριότητα. Θέλω να πω ότι ο Μπαφετικός αυτή τη στιγμή δεν πονάει, στενοχωριέται. Αυτός που πονάει είναι ο 
δανεισμένος. Και μπορεί αν είσαι δανεισμένος σε σπίτι και να πουλάς μετοχές. Σε καράβια και να πουλάς μετοχές και 
δεν ξέρω πόσες χιλιάδες συνδυασμοί μπορεί να υπάρξουν. Αυτό δεν το έχει δει κάποιος σαν ενδεχόμενο. Έχεις 
παραγγείλει πλοία, πέφτουν οι εγγυητικές επιστολές είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το πλοίο δεν ξέρω κι εγώ σε ποια 
τιμή. Εν τω μεταξύ η αξία του πλοίου πέφτει κάθε μέρα και είσαι υποχρεωμένος να πουλάς μετοχές. Ανέφερα το 
παράδειγμα γιατί είναι ένα κλασικά υπερδανεισμένος κλάδος. 
Άλλος υπερδανεισμένος κλάδος είναι το property. Δεν μιλάω για τον πολύ τον κόσμο που έχει πάρει ένα σπίτι και όσο 
έχει δουλειά θα το πληρώνει. Και αν δεν έχει δουλειά πρώτα θα πουλήσει το ψυγείο και το αμάξι και μετά θα πάει στο 
σπίτι. Δεν τα χάνουν τα σπίτια οι Ευρωπαίοι έτσι, νύχτα. Αλλά, θα πουλήσει το αμοιβαίο, τις μετοχές και μετά το σπίτι. 
  
Στις μεγάλες διακυμάνσεις όμως κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. Ποιους βλέπετε να επωφελούνται τώρα; 
  
Αυτοί που θα κερδίσουν από αυτή την ιστορία δεν είναι πολλοί. Είναι ελάχιστοι. Βλέπεις ότι υπάρχουν δέκα Funds  που 
αγοράζουν επί συνόλου 10.000. Θα κατέβει πάρα πολύ το γενικό επίπεδο ζωής. Θα κατέβει ο παρανομαστής και 
ελάχιστοι θα βελτιώσουν τον αριθμητή τους.  
 
Εχω καιρό να διαβάσω κάτι καινούργιο... 
 
Και θα κάνεις καιρό να διαβάσεις. Δεν ετοιμάζω κάτι. 

 


