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Marshall sa vracia do Európy, kde sa Briti hádajú s Francúzmi o bankové pravidlá a
Gréci chcú klásť na hranice míny. Hoci sa po EÚ šíri nová vlna recesie, agentúry sa
pochlapili a zdvihli pár ratingov.
Fiškálny pakt ešte poriadne nevychladol, a v Európe sa už prudko šíri protiškrtová
nálada nielen medzi demonštrujúcim obyvateľstvom, ale aj politikmi. Môže za to najmä úroveň nezamestnanosti v EÚ, ktorá každý mesiac „vylepšuje“ svoj rekord a od
11% ju delí už len desatinka bodu. Na škrtoch padla holandská vláda a možný budúci
francúzsky prezident Hollande odpor voči nim zahrnul do kampane, čo sa mu už túto
nedeľu môže oplatiť. Otázne je, ako na túto zmenu vetra zareagujú o mesiac Íri, keď
budú v referende hlasovať o fiškálnom kompakte. Ich premiér sa vyhráža, že NO bude
znamenať vyššie dane.
V nedeľu volia aj Gréci. Dve
najsilnejšie strany majú spolu
podľa prieskumov sotva 40 %,
čo znamená, že budú musieť
pribrať do vlády partnera.

V nedeľu volia aj Gréci. Dve najsilnejšie strany majú spolu podľa
prieskumov sotva 40 %, čo znamená, že budú musieť pribrať do
vlády partnera. Z možností sa ponúkajú prudko rastúca stalinistická KKE, jej dvojička SYRIZA, alebo nebodaj Zlatý Úsvit,
ktorý sa v prieskumoch priblížil hranici zvoliteľnosti. Tí majú v
úmysle zamínovať hranicu s Tureckom, a ak vám ich stranícka
vlajka pripomína tú Adolfovu, tak ste určite dáki predpojatí.
EÚ zmenu nálad postrehla, a tak vyrukovala s novým nápadom. Nebude sa len škrtať,
ale aj míňať. Na začiatok by mal stačiť nový Marshallov plán v hodnote 200 miliárd, za
ktoré by sme si postavili spásonosnú infraštruktúru. Európsky domček z karát by tak
dostal ďalší dielik. Netreba snáď dodávať, že ani toto nie je ten správny krok.

Ovocie ráznych škrtov a reforiem sa v Pobaltí začína sladnúť.

Ak už nestíhate sledovať, ktoré členské štáty opäť upadli
do recesie, Reuters vám pre uľahčenie pripravil tento jednoduchý nástroj. Môžem vám to zhrnúť: Portugalsko,
Španielsko, Grécko, Írsko, Cyprus, Česko, Veľká Británia,
Belgicko, Holandsko, Dánsko. Ale aby sme neboli len pesimistickí. S&P zvýšila rating Grécka z úrovne „neoplatí
sa ani špekulovať“ na úroveň CCC, teda „Bernie Madoff
to môže skúsiť.“ Lepšie dopadlo Lotyšsko, ktoré rovnaká
agentúra posunula naspäť do investičného pásma. Ovocie ráznych škrtov a reforiem
sa v Pobaltí začína sladnúť.
Na slabšie deti si iní ľahšie dovoľujú. Argentína znárodnila španielskej firme Repsol
majetok, a na dôvažok v Buenos Aires niekto odpálil pred kanceláriou EÚ bombu.
Bolívia sa pripravuje na podobný krok, zhabanie pobočky španielskej firmy Red Electrica Española. Zatiaľ bez bomby.

Tento týždeň sa na pôde EÚ
odohral jeden nenápadný, ale
o to intenzívnejší a dôležitejší
súboj, zatiaľ bez výsledku.

Tento týždeň sa na pôde EÚ odohral jeden nenápadný, ale o to intenzívnejší a dôležitejší súboj,
zatiaľ bez výsledku. Ministri financií EÚ sa snažili
dohodnúť na implementácii nových medzinárodných bankových pravidiel BASEL III do európskej
legislatívy. Jeden tábor na čele s Francúzskom chce
dať výsostné právo určovať kapitálovú primeranosť
bánk (teda aký pomer aktív banky je krytý jej vlastným kapitálom) plne do rúk Bruselu. Naopak Británia (a čiastočne Švédsko a Poľsko),
ktorá má najväčší bankový systém v Európe, tomu oponuje, pretože vlastným bankám

chce v záujme bezpečnosti prikázať vyššiu primeranosť, ako je stanovená v BASEL III.
Britskí bankári by tak k sebe museli stiahnuť kapitál, znížiť úverovú aktivitu v Európe a
zároveň by ich lepšie zabezpečené banky odlákali kapitál z francúzskych a nemeckých
bánk, ktoré sú exponované voči PIIGS viac ako britské.

Zníženie úrokovej sadzby z
dnešného 1% sa nekonalo.

Generálny sekretár Európskeho audítorského dvora bol
vyšetrovaný Európskym úradom proti podvodom.

Novým prezidentom Svetovej
banky sa stal Američan Jim
Yong Kim, čo trocha rozladilo
tretí svet.

Svojsky sa k tomu vyjadril komisár pre vnútorný trh Michel Barnier: „Vytvárame tu
nebezpečný mechanizmus, v ktorom by trh mohol tlačiť na jednu banku za druhou,
aby stále viac a viac zvyšovali svoju kapitálovú primeranosť, na škodu rastu a zamestnanosti.“ Inými slovami, ak by dostali takú možnosť, trhy by začali nútiť bankový systém, aby sa kapitálovo posilnil a stal bezpečnejším.
To by však mohlo pribrzdiť rast HDP, ktorý je vzývaný politikmi ako boh úrody.
Pri bankách ostaneme. V Španielsku sa stretli
chlapci z ECB, kvôli ktorým radšej Španieli obnovili hraničné kontroly. Zníženie úrokovej sadzby
z dnešného 1% sa nekonalo, ale šéf ECB Draghi
vyzval krajiny, aby fiškálny kompakt doplnili aj
rastovým kompaktom, teda záväzkom štátov, že budú reformovať pracovné trhy a
zvyšovať konkurencieschopnosť. Záväzkov a výziev nie je v EÚ nikdy dosť, aby sa
nezmestil na stôl ďalší. Draghi sa zameral aj na Euro. Podľa neho sa krajiny musia dohodnúť, kde chcú vidieť Euro o desať rokov. Ak chcú fiškálnu úniu, musia sa
pripraviť na ďalší transfer právomocí do rúk Bruselu.
Generálny sekretár Európskeho audítorského dvora bol vyšetrovaný Európskym úradom proti podvodom (OLAF) kvôli podozrivému spôsobu, akým jeho dvor najal SBSku. Táto nehoráznosť ho natoľko rozhorčila, že sám kvôli tomu zažaloval OLAF. Hoci
to spravil ako súkromná osoba, jeho mesačný plat 16 000 euro nestačí na slušného
právnika, takže radšej použil peniaze daňových poplatníkov. Prípad prehral, ale peniaze samozrejme vrátiť nemusí.
Zaujímavé udalosti sa diali aj mimo EÚ. Novým prezidentom Svetovej banky sa stal
Američan Jim Yong Kim, čo trocha rozladilo tretí svet. Ani nie tak preto, že porazil oveľa kvalifikovanejšieho nigérijského ministra financií Ngozi Okonjo-Iweala, ale
hlavne vďaka jeho výrokom z minulosti, keď oponoval reformám, ktoré vyviedli milióny ľudí z chudoby v Číne či Indii. Ktovie, aké prekvapenie chudobným chystá.
V USA sa odohral televízny súboj Paul Krugman vs. Ron Paul. Hoci krugmanovská
ideológia hrá vo vládnej politike prím, je sympatické vidieť verejne prebiehať aspoň
súboj ekonomických názorov. Aj u nás doma sa trocha diskutuje vládny program,
len škoda, že medzi jeho najkonkrétnejšie body patrí napríklad recyklácii kameniva.
Toľko obávané dane zo smrti raz platia, raz nie. Možno bude nakoniec niečo pravdy
na tom, že sa bude platiť aj daň zo zdravého zraku s odpočítateľnou položkou dve
dioptrie.
Českí senátori po roku schválili Evropské Sado Maso, aj keď
moc netušili, čo to vlastne podpísali.
Ak vás toto tropické počasie vyláka von, mám pre vás pár tipov. Skúste rozhľadne na slovensko-moravskom pohraničí.
Je možné, že z nich nič neuvidíte, ale aspoň vás bude hriať
pri srdci, že nám neprepadli eurofondy.
Víkend s rozhľadom aj nadhľadom želá
Martin Vlachynský
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