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Hnedý súmrak v Grécku. Nemecké média nabíjajú. Pekná socha lieči všetko.
Najskôr euroúradníci rezolútne popierajú. Potom pripustia teoretickú možnosť. Nakoniec začnú dohadovať podmienky. No všetkým je jasné, že už od prvého momentu
sú peniaze na ceste.
Grécko je ako snehová guľa,
problémy s ním sa nám pred
oči dogúľajú zas a znova.

Bavíme sa samozrejme o záchranných balíkoch v eurokríze, ktoré sa rozdali akoby
popri reči. A keďže tlačíme snehovú guľu, tie isté problémy sa nám pred oči dogúľajú
zas a znova. Konkrétne Grécko. Zrátajme si, koľkokrát sa táto krajina za necelé štyri
roky dostala na pokraj defaultu. Najskôr v roku 2010, kedy sa to vyriešilo bilaterálnymi pôžičkami (ktorých sa Slovensko zúčastnilo len nepriamo ako člen MMF). Potom
v 2012 reštrukturalizáciou dlhu, keď sa odpísalo 53,5 % nominálnej hodnoty časti
gréckych dlhopisov a krajina dostala ďalšiu pomoc, tentoraz už z dočasného eurovalu.
Fajnšmekri môžu zarátať aj tretí “defaultík” o pár mesiacov neskôr, keď bola predĺžená
splatnosť a znížené úroky na grécke dlhy. Bokom nechávame pomoc ECB gréckym
zombie bankám.
Výsledkom záchrany je nesplatiteľný dlh, takže už sa pomaly pečie ďalší záchranný
balíček. Najvyššie šarže EÚ a MMF už od minulého týždňa diskutujú opatrenia ktorými pomôcť Grécku. Tomu totiž rozpočtové príjmy ani v kombinácií s doterajšími
pôžičkami pravdepodobne nebudú stačiť na výdavky naplánované na rok 2014. Diera
je veľká asi 6 miliárd eur. Nestačí ani privatizácia, keďže o ponúkané aktíva je nevalný
záujem kapitalistických predátorov. Na programe je predĺženie splatnosti bilaterálnych pôžičiek na 50 rokov a/alebo ďalšie zníženie úrokov o 0,5 %. Nemecké vrabce
čvirikajú o záchrannom balíku v hodnote 10-20 miliárd eur.

Členovia neonacistickej strany
Zlatý úsvit minulý týždeň zničili
pamätník zavraždenému hudobníkovi Fyssasovi.

Nielen dlhy sú problémom v helénskej republike. Národní socialisti
tam zakladajú nielen kartárske kluby. Členovia otvorene neonacistickej
a zároveň tretej najsilnejšej strany
Zlatý úsvit minulý týždeň zničili
pamätník zavraždenému hudobníkovi Fyssasovi, zastrašovali jeho rodinu v ich dome a rozmlátili niekoľko
barov bez akéhokoľvek odporu
bezpečnostných zložiek. Ich predseda je síce aj s tretinou poslancov strany v base práve za podiel na vražde Fyssasa, to im
však nebráni rozvíjať činnosť, práve naopak. Korunný princ Illias Kasidiaris kandiduje
na starostu Atén a predvolebné prieskumy mu dávajú závratných 55 %. Spomienky na
okupáciu krajiny nacistami, ktorá bola najtvrdšia z neslovanských krajín a priniesla
hladomor a smrť niekoľko stotisíc ľudí, asi už vybledli. Národný či proletársky socializmus má vo svojom popise päť zo siedmych parlamentných strán v Grécku, prakticky
všetky sa ale navzájom neznášajú.

Nemecký Bild vyrátal možnú
účasť Nemecka na novom
balíku pre Grécko na 6 miliárd
eur.

Nepríjemná situácia pre Brusel takto pred európskymi voľbami. Nemecký Bild vyrátal
možnú účasť Nemecka na novom balíku pre Grécko na 6 miliárd eur a prišiel s titulkom “Gréci bohatší ako my... vláda im ale plánuje miliardovú pomoc”. Pripomenul
totiž nedávny výskum ECB, podľa ktorého nemecké domácnosti majú síce pekné príjmy, ale vlastnia menej majetku (najmä nehnuteľností). Výsledky tohto prieskumu sa
síce dajú interpretovať ako kto potrebuje, no pre nemeckých euroskeptikov sú to ďalšie
žiadané náboje do predvolebnej kampane.

Niežeby dosial žiadne nemali. Wirtschafts Woche napríklad zosumarizoval plytvanie
s eurofondami v Nemecku. Medzi zaujímavé prípady patrí neúspešný projekt krematória pre domácich miláčikov, marketingový projekt na zlepšenie pozície izolovaných mäsiarov či takmer 10 miliónov eur pre zbankrotovanú výrobňu rastlinných
olejov.
Vodičov nepoteší ani zdraženie
paliva,má sa do nich pridávať
viac “zelených” zložiek.

Nemeckých motorizovaných voličov asi nepoteší ani očakávanie zdraženie paliva
(Briti ho odhadujú na 240 eur ročne na motoristu - nárast cien potravín do toho
zarátaný nie je) kvôli novým reguláciám o palivách. Má sa do nich pridávať viac
“zelených” zložiek. Byť drahý a “zelený” je asi nutne spojené, inak si ťažko vysvetliť,
že Brusel zaviedol clá na dovoz lacnejšieho amerického etanolu. Minulý týždeň sme
vás informovali o nápade EÚ inštalovať do všetkých áut zariadenie, vďaka ktorému
pôjdu vypnúť na diaľku. Dúfajme, že pri jeho vymýšľaní ako vedľajší produkt vznikne
tlačidlo, ktorým pôjde vypnúť rozbehnutá bruselská mašina na byrokraciu.
V tieni Grécka ostali správy zo Španielska, kde pribudlo ďalších 113 000 registrovaných nezamestnaných. Ak sa divíte, ako sa vlastne dá prežiť pri 27 % nezamestnanosti, odpoveď je – šedá ekonomika. Jej odhadovaný podiel na španielskom HDP
medzi rokmi 2008-2012 stúpol zo 17,8 % na 24,6 %. V Taliansku by sa malo zase dať
vyžiť z pohľadu na Donatellove sochy, či krajinné scenérie. Aspoň tak si to predstavujú miestni úradníci. Zvažujú totiž žalobu proti ratingovej agentúre S&P o škody v
hodnote 234 miliárd eur. Agentúra vraj pri udeľovaní investičného ratingu Taliansku
zabudla plne zarátať talianske “dejiny, umenie a prírodné scenérie.” No, stavím sa, že
minimálne dejiny zarátať nezabudli.

Súčasťou
nadchádzajúceho
stres testu bude aj test kvality
bankových aktív.

Ak nevydržíte týždeň bez správ z bankového sektora, máme aspoň jednu. Súčasťou
nadchádzajúceho stres testu bude aj test kvality bankových aktív (dlhopisov, úverov a
iných cenných papierov v držaní bánk). ECB pomaly odhaľuje kritériá, ktoré na test
použije. Tie aktíva, ktoré sú držané na obchodovanie, budú ohodnotené trhovo. Ako
budú ohodnotené tie ostatné ostáva naďalej nezodpovedanou otázkou.
Nemôžeme zakončiť inak, ako
návštevou Soči. Táto zimná
olympiáda stála 40 miliárd
eur, čo je viac ako všetky
doterajšie zimné olympiády
dohromady. Tieto obrovské
zdroje umožnili vybudovanie mnohých pokrokových
zlepšovákov. Radiátor pri
strope, hádzanie použitého
toaletného papiera na zem,
či trávnik nastriekaný na
zeleno – vyberte si váš
najobľúbenejší!
Martin Vlachynský
6.2.2014
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