BLACKROCK
21 Δεκεµβρίου 2013
Πως είναι δυνατόν µια εταιρεία που δεν παράγει τίποτα, και που ιδρύθηκε
σχετικά πρόσφατα (το 1998), να είναι ο βασικός µέτοχος του διεθνούς
καπιταλισµού; Ο λόγος περί της Blackrock η οποία, όντως, έχει τις περισσότερες
µετοχές στις µεγαλύτερες τράπεζες του κόσµου (π.χ. Citigroup, Bank of America,
JP Morgan Chase), στα µεγαθήρια του τοµέα ενέργειας ((π.χ. Exxon Mobil και
Shell), στην Apple, την McDonald’s, την Nestlé; Πού βρήκε τα 15
τρισεκατοµµύρια δολάρια µε τα οποία ελέγχει περισσότερες µετοχές, οµόλογα και
παράγωγα από όλα τα hedge funds της υφηλίου µαζί;
Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσουµε κάτι: Η Blackrock διαφέρει από την JP Morgan,
την Deutsche Bank ή την Goldman Sachs. Όταν µια τράπεζα, όπως οι
προαναφερόµενες, στοιχηµατίζουν σε ένα παράγωγο, σε κάποιο οµόλογο ή σε
µια µετοχή, αναλαµβάνουν ένα ρίσκο. Αν το στοίχηµα δεν τους «κάτσει» τότε
αναγκάζονται να καταγράψουν την απώλεια στα λογιστικά τους βιβλία. Αν ίσχυε
κάτι τέτοιο µε την Blackrock τότε η καλή εταιρεία θα αποτελούσε δυναµίτη στα
θεµέλια του καπιταλιστικού συστήµατος. Δεν ισχύει όµως. Η «µαγκιά» του
επιχειρηµατικού µοντέλου της Blackrock είναι ότι δεν τις ανήκουν οι χάρτινοι
τίτλοι των 15 τρις δολαρίων που προανέφερα. Τα χρήµατα αυτά, και τους
χάρτινους τίτλους, η Blackrock τα διαχειρίζεται εκ µέρους των πελατών της. Με
άλλα λόγια, ό,τι απώλειες προκύπτουν επιβαρύνουν τους πελάτες της εταιρείας
και όχι την ίδια την Blackrock. Το ίδιο και µε τα κέρδη: τα εισπράττουν οι πελάτες
της. Και πως κερδίζει η Blackrock; Από προµήθειες που χρεώνει τους πελάτες
της χάσουν-κερδίσουν ως αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες συµβουλών, τις
αναλύσεις κλπ.
Την Blackrock ελάχιστοι είχαν ακούσει πριν το Κραχ του 2008. Ο λόγος που η
Blackrock έγινε γνωστή ήταν ότι, αντίθετα µε τις εταιρείες αξιολόγησης κινδύνων
(τις γνωστές Moody’s, S&P, Fitch), η Blackrock είχε µελετήσει τους κινδύνους του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καλύτερα. Παρόλο ότι ήταν από τις πρώτες
εταιρείες που ασχολήθηκαν µε (και συνέστησαν στην πελατεία τους να
αγοράσουν) τοξικά παράγωγα (και συγκεκριµένα εκείνα που θελεµιώνονταν στα
στεγαστικά δάνεια των πτωχότερων αµερικανών), αρκετά πριν το Κραχ η
Blackrock άρχισε να κρούει τον κωδώνα του κινδύνου και να συνιστά στους
πελάτες της να τα ξεφορτωθούν. Κάπως έτσι τα «µοντέλα» διαχείρησης του
ρίσκου της Blackrock απέκτησαν καλή φήµη.
Κάπου εκεί, αρχίζει η σχέση της Blackrock µε τις κυβερνήσεις της Ουάσινγκτον,
των Παρισίων και του Βερολίνου. Πολιτικοί, όπως ο Πρόεδρος Οµπάµα και η
Καγκελάριος Μέρκελ, είχαν χάσει τον ύπνο τους και είχαν ανάγκη συµβούλους
εµπιστοσύνης που θα τους συµβούλευαν τι να κάνουν µε την Κόπρο του
Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος που κινδύνευε να τους πνίξει. Απευθύνθηκαν
λοιπόν στην Blackrock µόνο κα µόνο επειδή:

(α) δεν αποτελούσε συστηµικό κίνδυνο (αντίθετα µε τράπεζες όπως η Citi και η
Deutsche Bank) – καθώς, όπως εξήγησα πιο πάνω, ο κίνδυνος ήταν όλος στα
χέρια των πελατών της Blackrock, και
(β) είχε πετύχει να προβλέψει κινδύνους που άλλοι είτε δεν είδαν είτε έκαναν ότι
δεν είδαν.
Αποτέλεσµα αυτής της συνεργασίας Blackrock-κυβερνήσεων ήταν παχυλά
εισοδήµατα για την Blackrock και µια µορφή «νοµιµοποίησης», στα µάτια των
«επενδυτών», των κυβερνητικών πολιτικών µετά το ξέσπασµα της Κρίσης.
Το πιο σκοτεινό µέρος της εµπλοκής της Blackrock µε κυβερνήσεις εντοπίζεται
στην Ευρώπη και, συγκεκριµένα, την «εργολαβία» που έδωσε η τρόικα στην
Blackrock σχετικά µε τις πτωχευµένες ελληνικές τράπεζες. Ουσιαστικά, οι
πολιτικοί χρησιµοποίησαν την φήµη της Blackrock ως φύλλο συκής πίσω από το
οποίο έκρυψαν την πραγµατική ένδεια των τραπεζών. Θα θυµάστε ίσως τα
πήγαινε-έλα των ανθρώπων της Blackrock στην Αθήνα. Την εποχή που
σχεδιαζόταν το δεύτερο Μνηµόνιο, η Blackrock είχε αναλάβει το «έργο» της
µέτρησης των «µαύρων τρυπών» των ελληνικών τραπεζών. Το µαγικό ποσό τον
50 δις ευρώ δουλειά της Blackrock ήταν. Πάνω στους δικούς της υπολογισµούς
αποφασίστηκε να δανειστεί το ελληνικό δηµόσιο αυτό το ποσό από τον ESM,
όταν στην πραγµατικότητα οι µαύρες τρύπες ήταν υπερδιπλάσιες.
Οι άνθρωποι της Blackrock δεν είπαν ψέµατα για τις µαύρες τρύπες. Απλά
βασίστηκαν στα (ψευδή) στοιχεία που τους δόθηκαν, χωρίς να το πολυψάξουν το
πράγµα – χωρίς να αµφισβητήσουν τις προβλέψεις της τρόικα για την εξέλιξη της
ύφεσης, για το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων κλπ. Ως λογιστές,
ήρθαν, µελέτησαν τα στοιχεία που τους έδωσαν και απήλθαν. Η ευθύνη για τον
εγκληµατικά κακό υπολογισµό βαρύνει απολύτως την ελληνική κυβέρνηση (των
ανεκδιήγητων Παπαδήµου-Βενιζέλου), λιγότερο την τρόικα, και σχεδόν καθόλου
την Blackrock.
ΥΓ. Προφανώς, το άρθρο τούτο το έγραψα λόγω της συζήτησης που ξεκίνησε µε
την «αποκάλυψη» ότι δύο καλοί συνάδελφοί µου, πανεπιστηµιακοί αλλά και
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν µετοχές στην Blackrock. Σκοπός του άρθρου ήταν
να απαντήσει στο ερώτηµα: «Τι εστί Blackrock;» Το έτερον ερώτηµα περί
αναντιστοιχίας µεταξύ της αριστερής ηθικής και της ιδιοκτησίας πλούτου γενικά
και µετοχών σε εταιρείες όπως η Blackrock ειδικότερα, είναι µεγάλο και ταλανίζει
την Αριστερά από τον 19ο αιώνα. Οι Αριστεροί είναι, έτσι κι αλλιώς,
καταδικασµένοι να πριµοδοτούν, θέλοντας και µη, ένα σύστηµα (αυτό της
καπιταλιστικής αγοράς) το οποίο υποτίθεται ότι θέλουν να ανατρέψουν.
Πράγµατι, κι ένα γιαούρτι να αγοράσεις, συµµετέχεις στην κυκλική καπιταλστική
διαδικασία παραγωγής και διανοµής της υπεραξίας. Από αυτή την άποψη,
αρνούµαι να εκφέρω γνώµη για τις επιλογές άλλων όσον αφορά την διαχείριση
των οικονοµικών τους υποθέσεων. Επί προσωπικού δηλώνω ότι µου προκαλεί
αλλεργία το χρηµατιστήριο και για αυτό δεν έχω αγοράσει ποτέ µετοχές – χωρίς
αυτό να σηµαίνει ότι κρίνω εκείνους που αγοράζουν ή διαθέτουν µετοχές. Όµως,
έχω την ανάγκη να προσθέσω, δεν θεωρώ ηθικότερον το να διαθέτει βουλευτής

του ΣΥΡΙΖΑ µετοχές στην Τράπεζα Πειραιώς ή στην Εθνική ή στην Alpha
(τράπεζες που αποτελούν καρκίνωµα στο σώµα της ελληνικής κοινωνίας) απ’ ότι
στην Blackrock…

