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Pre južné štáty Európskej únie bude toto leto kríza rovnako typická ako piesok, slnko
a morské príšery na večeru. A možno sa pripoja aj severnejší susedia.
Cyperský prípad pomaly ale
isto zapadá do úzadia. Kapitálové kontroly pretrvávajú a
krajinu čaká pravdepodobne
dvojciferná recesia, ktorá sa s
ňou nejakú tú chvíľu potiahne.

Cyperský prípad pomaly ale isto zapadá do úzadia. Kapitálové kontroly
pretrvávajú a krajinu čaká pravdepodobne dvojciferná recesia, ktorá
sa s ňou nejakú tú chvíľu potiahne.
Rozhorčenie z toho, že niektorí dobre
informovaní si stihli presunúť peniaze
z účtov ešte predtým ako prišlo k dohode o spoluúčasti vkladateľov na stratách, nevydržalo dlho. Vyšetrovanie
bolo nateraz zastavené. Opustime
však nešťastný Cyprus a vydajme sa na
výlet po Európe.
Slovinsko je takmer jasné. Jeho premiérka síce pri každej príležitosti zopakuje, že to
zvládnu sami, ale neverí tomu už snáď ani ona sama. Najväčšie banky v krajine, ktoré
sú štátne, majú úroveň zlých úverov 30%, ostatné okolo 20%. Nedopadne to dobre,
keď banky rozdávajú pôžičky na základe politických objednávok a záchrana slovinských bánk by mala stáť okolo 7 miliárd eur, pätinu slovinského HDP.

Eurokrízové vody rozvírilo tento týždeň najmä Portugalsko.
Ústavný súd tam rozhodol,
že časť úsporného programu
týkajúca sa znižovania platov
štátnych zamestnancov je nelegálna.

Eurokrízové vody rozvírilo tento týždeň najmä Portugalsko. Ústavný súd tam rozhodol,
že časť úsporného programu týkajúca sa znižovania platov štátnych zamestnancov je
nelegálna. Portugalskí politici majú z toho hlavu v smútku a my by sme mali mať tiež –
ako nám teraz vrátia peniaze, ktoré sme im požičali? Vynašli sa fištrónsky. Časť výplat
vraj nebudú vyplácať v hotovosti, ale v štátnych pokladničných poukážkach. Tým celý
problém elegantne odsunú do budúcnosti a de facto si tak popri eure zavedú novú paralelnú menu. Na pomoc pribehla aj Trojka. Portugalsko a Írsko by vraj mohli dostať
až sedemročný odklad v splácaní dlhov.
Nezabúdajme na Španielsko. To je stále najvážnejší
chorý muž Európy. Jeho banky dostali prisľúbené
10x viac peňazí z eurovalu ako cyperské a samotný španielsky štát môže čoskoro žiadať ďalšie.
Deficit na rok 2013 je predikovaný na 6% miesto
sľúbených 4,5% a to máme ešte len apríl. V prvých
troch mesiacoch tohto roka v Španielsku skrachovalo o 45% viac firiem ako v rovnakom období minulého roku. Karavána ide ďalej aj vďaka tomu, že
španielske dlhopisy z donútenia nakupuje ten, kto
to ešte dokáže. Napríklad španielsky sociálny fond
„investoval“ 97% zdrojov do španielskych dlhopisov. Miestni dôchodcovia sa musia cítiť skutočne
bezpečne.

Podobnú taktiku vidíme aj v
Taliansku, kde však štátne dlhopisy nakupujú vo veľkom
domáce banky a pomáhajú tak
udržať ich cenu na znesiteľnej
úrovni.

Podobnú taktiku vidíme aj v Taliansku, kde však štátne dlhopisy nakupujú vo veľkom
domáce banky a pomáhajú tak udržať ich cenu na znesiteľnej úrovni. Keynesiánske „v
dlhodobom horizonte sme aj tak všetci mŕtvi“ bolo nahradené dokonalejším „v strednom období to už bude problém iných politikov.“

A čo veterán krízy Grécko? Vláda
spustila ďalšiu z nekonečných
naťahovačiek s Trojkou o tom,
či plnia podmienky a kedy že
to dostanú ďalšiu tranžu z
pôžičky. Sociálna situácia sa
naďalej zhoršuje.

A čo veterán krízy Grécko? Vláda spustila ďalšiu z nekonečných naťahovačiek s Trojkou o tom, či plnia podmienky a kedy že to dostanú ďalšiu tranžu z pôžičky. Sociálna
situácia sa naďalej zhoršuje. Výrazným problémom je nová daň z nehnuteľností. Tá
sa platí spolu s účtami za elektrinu, no čoraz viac ľudí ju v Grécku nedokáže splácať
a nasleduje odpojenie prúdu. Každý deň je v Grécku odpojených priemerne 1000
domácností od elektrickej siete. Každý mesiac sa 1% gréckych domácností vráti do
stredoveku.
Ak by ste chceli staviť na čierneho koňa krízy, nebude to Španielsko ani Taliansko,
ale Francúzsko. Okrem toho, že deficit a nezamestnanosť idú obe smerom hore, Hollandeho vláda sa nevie otriasť zo škandálu, ktorý spôsobil bývalý minister a jeho eurá
uliate na švajčiarskom účte. Vláde sa tak oveľa ťažšie vysvetľuje, prečo by ľudia mali
platiť vyššie dane. Vyčerpaní politickými problémami, na ekonomickom poli už len
prosia Nemcov, aby boli trpezlivejší.
Väčšina európskych politikov svorne tvrdí, že Cyprus bol výnimka a nič podobné sa
nebude opakovať. No nebude to tak úplne pravda, čo najnovšie pripustil aj európsky šéf pre ekonomiku Olli Rehn. Pripravovaný európsky zákon o bankách vraj bude
počítať s účasťou veľkých vkladateľov pri prípadnej záchrane banky. Dokonca sa povráva aj o tom, že straty bude znášať aj trh medzibankových pôžičiek. Po piatich rokoch
zlých krokov, keď banky zachraňovali výhradne občania zo svojich daní, je už načase.

O nezmyselnosti a nevýhodnosti dane z finančných transakcií
sme písali už neraz. Barclays
odhaduje straty spôsobené
zavedením tejto dane v Európe
na 0,3% HDP.

O nezmyselnosti a nevýhodnosti dane z finančných transakcií sme písali už neraz.
Najnovšia analýza banky Barclays odhaduje straty spôsobené zavedením tejto dane v
Európe na 0,3% HDP. Ale hospodárskeho poklesu v Európe nie je nikdy dosť. Čo sa z
tých peňazí bude financovať? Napríklad aj pol miliónová renta barónky Ashtonovej,
európskej ministerky zahraničných vecí (tušili ste, že niečo také vôbec existuje?). Za
jej verné služby vlasti, pardon, Európskej únii.
Máme tu čas zúriacej monetárnej krízy, keď fungovanie systému bankovníctva
frakčných rezerv so štátnou centrálnou bankou musí čeliť otázkam ľudí, ktorí z večera
do rána zistili, že ich úspory sú len fiktívne a oni sú vlastne chudobní. Preto na záver
nemôžeme nespomenúť Bitcoin, krypto kvázi-menu. Tento pôvodne nenápadný súkromný produkt na dosiaľ takmer výhradne štátnom poli peňazí v posledných dňoch
dobil stránky všetkých médií. Po technických problémoch burzy MtGox prišlo k
menšej panike, ktorá sa však zdá byť už zažehnaná. Hoci rozhodne neodporúčame
založiť dom a vraziť všetky peniaze do Bitcoinu, dovolím si prorokovať, že o ňom v
blízkej budúcnosti budeme počuť čoraz viac.
Nech vám praskajú len mydlové bubliny!
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