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O tom, že Gréci bijú nemecky vyzerajúcich dôchodcov a ich poslanci hrajú blackmetal, zatiaľ
čo Merkelová má rada hazard s ich životmi. O fiškálnom pakte, ktorý je v jednej krajine dobrý, v druhej zlý, o znižovaní dlhu pomocou kúzla a o americkom rozpočtovom hokeji, ktorý
skončil 99:0. Nemôže samozrejme chýbať ani vtip o najdrahšom českom víne.
Gréci dotiahli umenie drámy za
3 000 rokov k dokonalosti.

Ak hrá Merkelová poker, tak jej
nejde príliš karta.

Ubezpečenia politikov nič
nemenia na tom, že múdri
ľudia už začali konštruovať
scenáre odchodu.

Podľa JP Morgan bude grécky
exit stáť 400 miliárd euro.

Gréci dotiahli umenie drámy za 3 000 rokov
k dokonalosti. Po tom, čo sa prakticky nikto s
nikým nedohodol, vyhlásili na 17. júna nové
voľby a nastúpila úradnícka vláda. Stávky
na grécky exit z eurozóny medzičasom
tak narástli, že britskí bookmakeri ich
radšej vyškrtli z ponuky. Ak si stále chcete
zahazardovať, skúste sa spýtať Angely. Podľa
pravdepodobného víťaza gréckych volieb Alexisa Tsiprasa z ľavicovo-komunistickej formácie
SYRIZA totiž Merkelová hrá so životmi gréckych ľudí poker. Nemci by mali čušať a platiť. Aby
bolo jasné, že to myslia vážne, napadla na gréckej pláži skupinka výtržníkov nemecky pôsobiaceho dôchodcu, ktorému nepomohol ani pádny argument, že je Holanďan.
Ak hrá Merkelová poker, tak jej nejde príliš karta. Nielenže v
lokálnych voľbách utrpela ďalšie prehry, ani blafovanie Grékov
sa nedarí. Tento týždeň pripustila, že Gréci by jej v eurozóne
chýbali, preto zváži možnosť stimulovať ich ekonomiku ďalšími
pôžičkami daňových poplatníkov. Čo presne by mali v Helénskej republike vyrábať už nešpecifikovala. Zotrvanie južanov v
eurozóne jednoznačne podporil aj predseda Európskej komisie
Barroso. Ktovie, či náhodou nie je metalovým fanúšikom. Napríklad čerstvý poslanec za neonacistický Zlatý Úsvit Giorgos
Germenis je totiž basgitaristom blackmetalovej kapely Naer Mataron (nie, to nie je ilustračná fotka). Uvidíme, či vydrží aj po
júnových voľbách.
Ubezpečenia politikov nič nemenia na tom, že múdri ľudia už
začali konštruovať scenáre odchodu. Portál Zero Hedge priniesol
staršie (septrember 2011) zamyslenie na túto tému z klávesnice Willema Buitera. Čo nás pravdepodobne čaká? V prípade, že Grécko prestane plniť podmienky Memoranda a EÚ odpovie
zastavením platieb, Grécka republika behom pár týždňov bude musieť vyhlásiť ďalší bankrot.
Odpíše 90%-100% staronového dlhu. Aj keď odpadne platba úrokov na tento dlh, primárny
deficit je takmer 3% HDP. To znamená, že štát bude musieť pozdržať výplatu výplat či dôchodkov a chod verejných inštitúcii sa prepne na čas do núdzového režimu. Zvyšovanie príjmu cez
dane už dávno narazilo na svoje hranice, takže túto dieru bude musieť vláda
pokryť vytlačením vlastných peňazí.
Nová drachma okamžite stratí desiatky
percent hodnoty voči euru. V prípade, že
nebude umožnený duálny obeh drachmy
a eura, ľudia sa budú zúfalo snažiť dostať
svoje eurá von z krajiny a banky budú
musieť zavrieť svoje pokladne. Klienti si
spravili malý test už v pondelok, keď vytiahli zo svojich účtov za deň rekordných
700 miliónov euro.
Podľa JP Morgan bude grécky exit stáť 400 miliárd euro. Dosť, ale netreba zabúdať, že európski politici sú pripravení naliať tam ešte viac. Je pravdepodobné, že časť už rozbehnutého
programu v rámci EFSF bude pokračovať. No nie všetci sú na Grécku stratoví. Trpezlivosť
ruže prináša, a tak sa raduje malá skupinka veriteľov, ktorí nepristúpili na výmenu dlhopisov
v marci. Hoci sa im vyhrážali, že nedostanú nič, nakoniec si 15.mája odniesli plnú sumu 435
miliónov euro, ktorú im Grécko potichu vyplatilo. Ostatní, ktorí utrpeli 70% straty, si môžu

búchať hlavy.
Oddýchnime si trochu od Grécka. Írsky minister financií Michael Noonan zase raz varoval
tamojších občanov, aby boli rozumní a v referende o fiškálnom pakte zahlasovali YES. Zvláštne.
Čerstvý prezident Francúzka Hollande naopak povedal, že jeho krajina fiškálny pakt neratifikuje, pokiaľ tam nebude kolónka o podpore rastu – teda míňaní peňazí. Treba šetriť a zároveň
míňať. Čert aby sa v týchto zenových pravdách vyznal.
Európski politici sa občas vedia
na niečom aj dohodnúť.

A teraz prekvapenie. Európski politici sa občas vedia
na niečom aj dohodnúť. Pred časom sa hádali Briti s
Francúzmi o implementácii nových bankových pravidiel BASEL III do európskeho systému. Prví menovaní chceli mať možnosť určiť si prísnejšiu kapitálovú
primeranosť pre svoje obrovské, ale nakazené banky, tí
druhí sa báli, že by to spôsobilo odlev peňazí z kontinentu na prísnejšie a teda bezpečnejšie ostrovy. Nakoniec sa zhodli na kompromise. Každá krajina si môže
určiť vlastnú úroveň kapitálovej primeranosti nad
rámec BASELu, ale od určitej úrovne sa musia spýtať Bruselu. Londýn môže zvýšiť podmienku
kapitálovej primeranosti svojich bánk z BASELom požadovaných 7% na 10% bez pýtania.

Dlh a deficity sa dajú znižovať
nielen šetrením, ale aj mágiou,
konkrétne účtovnou.

Dlh a deficity sa dajú znižovať nielen šetrením, ale aj mágiou, konkrétne účtovnou. Hlavný
ekonóm OECD Pier Carlo Padoan navrhol, aby sa v rámci „podpory rastu“ nezapočítavali
verejné investície do deficitu. Stratégiu účtovnej mágie si už pred desiatimi rokmi vyskúšalo
Grécko. Všetci vieme, ako do dopadlo.
Maďarsku sa podarilo odčarovať kus dlhu aj bez účtovníctva. Forint posilnil v prvom kvartáli
2012 o 7%, vďaka čomu poklesol dlh Maďarska z 80.6% na 78.9% HDP.
Medzinárodní veritelia chystajú návštevu Portugalska, aby si skontrolovali, ako sa ich
peniažkom darí vo svetle gréckeho exitu.
Peňazí v EÚ je zjavne stále dosť. Inak sa dá ťažko vysvetliť, prečo by Komisia navrhla vylúčiť z
verejného obstarávania v hodnote 5 miliónov eur neeurópskych dodávateľov. Vraj v krajinách
mimo Európu tiež diskriminujú EÚ. Otázne je, prečo by to malo zaujímať daňového poplatníka, ktorý bude platiť vyššiu cenu za urazenú európsku pýchu. Taktika vzájomného blokovania
medzinárodného obchodu sa počas Veľkej hospodárskej krízy príliš neosvedčila, nie je dôvod
ju skúšať znova.

Napríklad tím Baracka Obamu
prehral v senáte 99:0 pri hlasovaní o rozpočte.

Európska scéna pripomína argentínsku telenovelu a život vo zvyšku sveta ostáva mimo nášho
záujmu. To je škoda, pretože aj inde sa dejú zaujímavé veci. Napríklad tím Baracka Obamu
prehral v senáte 99:0 pri hlasovaní o rozpočte. Dva mesiace dozadu to bola prehra 414:0 na
ľade Kongresu. Zdá sa, že všetci útočníci strieľajú
len na jednu bránku. USA sa tak už tretím rokom
vlečú s rozpočtovým provizóriom, čo však nie je
žiadnou prekážkou v míňaní. Takže brankár sa
meniť asi nebude.
Než vám zaželám (semi)finálový víkend, mám pre
vás ešte trochu humoru:

Jak si budete přát platit? Převodem, hotově nebo
krabicí?
Príjemné sledovanie zápasov pri víne želá

Martin Vlachynský
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