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I byen Hitachinaka tok flodbølgen med seg en hel parkeringsplass med
biler som sto klare til utskipning. FOTO: JIJI PRESS, AFP

VEGG AV VANN. Tsunamibølgene skyllet inn over byen Natori i den nordøstlige delen av landet og satte den under vann. Bevegelsene i vannmassene er sterkest på hav-
bunnen og avtar opp mot overflaten. Bølgen som oppsto etter jordskjelvet utenfor Japan, var likevel opp til 10 meter høy, og den feide inn over landbruksområder og ødela hus
og avlinger, skyllet bort biler og utløste branner. Tsunamivarselet som ble sendt ut omfattet hele Stillehavsområdet bortsett fra fastlandsdelen av USA og Canada. FOTO: REUTERS/KYODO

Frykter økonomisk
knekk, børsene ned
Både japansk og
global økonomi kan få
en knekk som en følge
av jordskjelvet og
tsunamien i går.

ANDREAS BAKKE FOSS
GUNHILD M. HAUGNES

– Det er veldig dramatiske bil-
der, med tsunamibølger som vel-
ter innover kysten. Dette skjer
mens vi fortsatt har en ganske
skjør situasjon for japansk øko-
nomi og generelt for verdens-
økonomien, sier Robert Berg-
qvist, sjeføkonom i den svenske
banken SEB, melder NTB.

Men han understreker at det
er for tidlig å konkludere fordi
man ennå ikke har oversikt over
ødeleggelsene.

Katastrofen rammet bare et
kvarters tid før børsen skulle

stenge og førte straks til at ja-
panske aksjekurser falt. Nikkei
225-indeksen endte ned 1,7 pro-
sent.

Også i Hongkong falt Hang
Seng-indeksen med 1,8 prosent
og etter alt å dømme vil Tokyo-
børsen fortsette å falle mandag.
Også i USA åpnet Wall Street så
vidt ned, men begynte så å stige.
Dow Jones-indeksen var opp
rundt 0,3 prosent ved 19-tiden
fredag kveld. Hovedindeksen på
Oslo Børs falt 0,87 prosent fredag.

Mange forsikringsselskapet falt
kraftig på børsen. Også oljeprisen
falt noe i kjølvannet av tsunami-
en. Analysesjef Lars Mikelsen i
Norcap sier til nettavisen E24 at
markedene i går var preget av
frykt for at den japanske økono-
mien kan knekke ryggen som føl-
ge av naturkatastrofen.

– Den store bekymringen er
hvor mye det vil koste å bygge lan-
det opp igjen. Landet er belånt til
pipen, og med dette begynner det

å brenne i kjelleren, sier Mikel-
sen.

Den japanske økonomien er
den tredje største i verden etter
USA og Kina, men har vært gjen-
nom flere kriser. Den japanske
sentralbanken, som lenge har
kjempet for å styrke japansk
økonomi, uttalte raskt at den vil
gjøre sitt ytterste for at jordskjel-
vet ikke skal påvirke den finans-
ielle stabiliteten. Men eksperter
fremholder at noen økonomiske
konsekvenser vil skjelvet uan-
sett få, ettersom det finnes en del
fabrikker, blant annet bilindust-
ri, i det nordlige området som er
rammet.

– Vi er fortsatt ikke kjent med
hvor omfattende skadene er,
men med tanke på hva som
hendte etter jordskjelvet i Kobe,
så kommer dette med sikkerhet
til å få regjeringen til å legge
frem et nødbudsjett, sier økono-
miforskeren Yasui Yamamoto til
Reuters.

Støtte fra hele verden
C USAs president Barack Obama
lovet å bistå Japan i denne «prøvel-
sens time». – Vennskapet og allian-
sen mellom våre to nasjoner er
urokkelig, og det styrker vår beslut-
ning om å stå ved det japanske fol-
kets side, sa han. Russlands presi-
dent Dmitrij Medvedev sa at hans
land er klar til å yte all mulig bistand
i kjølvannet av denne tragedien.
Også FNs generalsekretær Ban Ki-
moon, Storbritannias statsminister
David Cameron, Kinas statsminis-
ter Wen Jiabao og EU-kommisjo-
nens president Manuel Barroso var
blant dem som kom med støtteer-
klæringer i går. (Reuters)

På nettet
I natt, norsk tid,
våknet japanerne
opp til et enormt
rednings- og
opprydningsarbeide.
Våre reportere er på
plass i Japan. Få siste
nytt, se bildene
og de dramatiske
videoene fra de
jordskjelv- og
tsunamirammede
områdene
på ap.no


