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ЛОНДОН – Велике америчке и европске банке су изгубиле од почетка претпрошле
године више од 910 милијарди долара, у виду отписа токсичних хартија од вредности
или лоших зајмова, објавио је Ројтерс позивајући се на податке Међународног
монетарног фонда (ММФ).

  

Отпис лоших зајмова и „заражених” хартија од вредности нагло је увећан лани, када се
глобална економска криза продубила, наводе финансијски стручњаци, уз напомену да је
погрошање услова привређивања допринело и порасту дугова, због немогућности
корпорација и грађана да уредно отплаћују раније добијене банкарске зајмове.

  

Експерти ММФ-а процењују да ће се губици банака на глобалном нивоу увећати, током
2007-2010, на око два и по билиона (хиљаде милијарди) долара.

  

Само америчке банке ће у току наведеног периода исказати губитке од 1,6 билиона
долара, док ће негативан салдо европске банкарске индустирије бити нижи, али ће
премашити суму од 737 милијарди долара, предвиђа ММФ.

  

На челу листе банака, које су од почетка 2007. претрпеле највеће губитке, јесте
америчка „Сити група”, са процењеним губицима, закључно са 31. децембром ове
године, од 104,4 милијарде долара, док је на другом месту финансијска група „Веховиа”,
коју је крајем прошле године откупила банка „Велс фарго”, са 77,4 милијарде долара
процењених губитака.

  

Треће место на листи највећих светских банака губиташа, због глобалне финансијске
кризе, заузима позната америчка инвестициона група „Мерил линч” са процењеним
негативним салдом, у периоду 2007-2009, од 63,7 милијарди долара.

  

Британска ХСБЦ банка је на четвтом месту, са губитком од 54,4 милијарде долара, а
швацарска УБС група на петом са минусом од 54,2 милијарде.
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Следи, затим, неколико америчких банака, међу којима и чувена корпорација за
одобравање хипотекарних замова „Фани меј”, са губицима у распону од 48,2 до 38,8
милијарди долара.

  

Неке велике западноевропске банке, као што су британске банке „Берклиз” и „Скотланд
бенк”, немачка „Комерцбанка” и „Дојчебанка”, такође високо котирају на листи од близу
40 највећих губиташа међу америчким и европским банакама.

  

У групи великих европских банка, које се налазе на списку ММФ, због великих губитака
претрпљених у текућој финансијској кризи, а имају властите филијале и у нашој земљи,
јесу „Сосијете женерал”, „Креди агрикол” и „Ерсте група”.

  

ММФ процењује да ће „Креди агрикол” у раздобљу од почетка 2007. до краја ове године
исказати губитке од 8,6 милијарди долара, а „Сосијете женерал” од 6,9 милијарди
долара.

  

Специјалисти ММФ-а, истовремено, прогнозирају да ће аустријска „Ерсте група” имати
губитке, током истог раздобља, од око четири милијарде долара.

  

(Танјуг)
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