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Kto chce byť ministrom financií Grécka nech sa hlási u riaditeľa. V ECB sledujú futbal,
veď hrajú aj hráči založení ako kolaterál! Bude z ESM hedge fond európskych zombie
bánk? Minú sa zdroje ESM ešte predtým než vznikne?
Gréci vypadli z EURA! Nie, nejde o Grexit,
nevypadli z menovej únie ale majstrovstiev Európy vo futbale.

Gréci vypadli z EURA! Nie,
nejde o Grexit, nevypadli z
menovej únie ale majstrovstiev
Európy vo futbale.

Trojka stále nevycestovala do Grécka na posúdenie tamojšej situácie. Čelných predstaviteľov
totiž trápia zdravotné problémy a premiér a aj
minister financií boli hospitalizovaní. Povráva
sa ,že k odstúpeniu novovymenovaného ministra financií Vassilis Rapanosa neviedlo len podlomené zdravie, ale aj katastrofálny hospodársky
program novej vlády. Novým ministrom má
byť Yannis Stournaras, ktorý pôsobil v minulosti ako poradca vlády, ktorá zaviedla Euro.
Tak hádam už vie, kde sa stala chyba. Premiér
Grécka, ktorý má Stournarasa vymenovať, má
ešte stále problémy s očami. Na Európskom
samite tak grécky premiér a minister financií budú chýbať, zastupovať ich bude
prezident Karolos Papoulias. No zato pošlú list, kde chcú popísať ťažkú ekonomickú
situáciu v krajine a naznačiť tak potrebu prerokovať podmienky druhého záchranného balíka. („Milá Angela. Je tu ťažko. Pošlite peniaze. S pozdravom...“).
Chcú napríklad zrušiť plány na prepustenie 150 000 štátnych zamestnancov, či zastaviť znižovanie
minimálnej mzdy. Pritom podľa
dokumentov trojky a gréckeho minsterstva, ktoré získal denník Vima,
Grécko porušilo dohody s veriteľmi
a v rokoch 2010 a 2011 zamestnalo dodatočných 70 000 štátnych
zamestnancov.
ECB gratulovala semifinalistom
futbalových majstrovstiev. Centrálna banka je určite rada, že sponzoruje až 3 zo 4
najúspešnejších tímov.
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Okrem futbalu, žijú v ECB samozrejme trochu aj monetárnou politikou. ECB
znížila požiadavky na kvalitu akceptovaného kolaterálu v refinančných operáciách
s komerčnými bankami. Berú už takmer naozaj všetko, vrátanie lízingových zmlúv
a pôžičiek na autá. Šušká sa o znižovaní základnej úrokovej sadzby či dokonca
požadovaní poplatku od bánk za to, že držia v ECB nadmerné rezervy. Toto neor-

todoxné monetárne opatrenie by malo pomôcť vyduriť novo vytlačené eurá do ekonomiky, aby sa naplnili predpovede inflačných kuvikov.
Zo (stále prebiehajúceho) samitu EÚ prišli ďalšie sľuby a spravil sa dôležitý krok
smerom k prerozdeleniu dlhov a strát bankových systémov jednotlivých krajín medzi
všetkých členov eurozóny. Nepriamo nám tak zvýšili budúce dane.
Okrem flexibilnejších nákupov dlhopisov problematických krajín zo strany EFSF/
ESM (ESM má robiť to, čo doteraz robila ECB – manipulovať ceny úverov problematickým krajinám) a zrušení nadradeného statusu pôžičiek z ESM sa dohodlo, že
po ustanovení jednotného európskeho bankového dohľadu, ktorého sa má koncom leta zmocniť ECB, bude možné priamo z ESM rekapitalizovať banky. V rámci tohto plánu tak napríklad záchrana španielskych bánk nezaťaží španielsky štátny
dlh. Dohodla sa aj úľava pre Írsko, ktoré má záchranu bánk tiež vo svojom štátnom
(neudržateľnom) dlhu.
O štvrtej nadránom prezident EÚ Herman Van Rompouy vyhlásil na margo črtajúcej
sa bankovej únie, že sa jedná o krok, ktorý prispieva k tomu, že projekt eura sa stáva
“nevratným”.
Dá sa len súhlasiť. No nie je to výhoda ale hrozba, keďže takéto kroky iba zvyšujú
náklady a dramatickosť prípadného rozpadu menovej únie. Možnosť rozpadu samozrejme stále existuje a nezmizla len preto, že ju európski predstavitelia ignorujú.

Rozhodnutie požičiavať z ESM
nie na účet problematických
krajín, ale priamo bankám v
týchto krajinách, je zásadným
krokom k dlhovej únii.

Rozhodnutie požičiavať z ESM nie na účet problematických krajín, ale priamo
bankám v týchto krajinách, je zásadným krokom k dlhovej únii. Znamená totiž, že
za minulé zlé rozhodnutia lokálnych súkromných bánk a miestneho štátneho regulátora nezaplatia len obyvatelia týchto krajín, ale všetci obyvatelia eurozóny. Poskytovanie úverov z ESM priamo nesolventným bankám namiesto krajín radikálne
znižuje kvalitu a vymožiteľnosť pohľadávok ESM. Zvyšuje sa tak pravdepodobnosť
vysokých nákladov pre slovenské verejné financie vyplývajúce z podielu Slovenska v tejto podivnej akciovke. Slováci môžu len ľutovať, že takýto fond umožňujúci
prehodiť straty na ostatné Európske krajiny neexistoval v roku 2001, keď sme naše
banky museli zachraňovať z vlastných vrecák, čo nás stálo vyše 10% HDP.
Ani banková únia súčasné problémy
samozrejme nevyrieši, je len strategickou hrou, ako prerozdeliť už existujúce straty v systéme. A zdá sa,
že sa nám z nich ujde statočne.

Po dnešnom ukončení samitu
má Angela Merkel v Bundestagu hlasovať s nemeckým
parlamentom o ESM.

Po dnešnom ukončení samitu má
Angela Merkel v Bundestagu hlasovať
s nemeckým parlamentom o ESM.
Predtým však chce rozpočtová komisia nemeckého parlamentu zvolať špeciálne stretnutie, keďže Merkelovej rozhodnutie umožniť rekaptializáciu bánk priamo z ESM
Nemcov prekvapilo a hovorca SPD Carsten Schneider hovorí, že „vláda bude musieť
vysvetliť svoj obrat o 180 stupňov.“ Merkelová ešte tesne pred samitom vyhlasovala, že k zdieľaniu záväzkov v Európe nedôjde „pokým bude na žive“. Vzhľadom na
prekvapivý vývoj pre Nemcov sa môže hlasovanie o ESM odsunúť. Komické by bolo,
keby ESM nakoniec nemeckým parlamentom neprešiel. Toľko Bruselského cateringu
navnivoč.
Krok k bankovej únii už pred samitom naznačoval nemecký minister financií Schaeuble v rozhovore pre Der Spiegel. V tom istom rozhovore aj predznamenáva, že
vzhľadom na integračné procesy v Európe, ktoré sa blížia limitu, čo ešte povoľuje
nemecká ústava, sa v Nemecku schyľuje k zásadnému referendu o jej možnej
zmene. Toto hlasovanie bude mať zásadné implikácie pre celú Európu, keďže

nastaví možnosti jej v súčasnosti najsilnejšieho hráča.
Nemci tak neprehrali včera iba v semifinále majstrovstiev Európy vo futbale (s Talianskom 1:2), ale aj za rokovacím stolom (s Talianskom, Španielskom a Francúzskom o
niekoľko sto miliárd eur): Spiegel „Ako Talinasko a Španielsko porazili Merkelovú na
EÚ samite“.
Proti ESM a fiškálnemu kompaktu bolo dodnes v Nemecku na ústavný súd podaných
12 015 sťažností.
Slovinský premiér Janez Jansa
v rozhovore uviedol, že jeho
krajina asi budúci mesiac
požiada o finančnú pomoc, ak
sa parlamentu nepodarí prijať
legislatívu znižujúcu verejné
výdavky.

Ratingová agentúra Moody’s
znížila rating 28 španielskych
bánk,

Slovinský premiér Janez Jansa v rozhovore uviedol, že jeho krajina asi budúci mesiac
požiada o finančnú pomoc, ak sa parlamentu nepodarí prijať legislatívu znižujúcu
verejné výdavky. Ako fajn, že máme euroval. Politici v celej Európe tak žijú pod omnoho menším stresom, keďže zrazu existuje alternatíva k „neľudskému“ šetreniu. Pomoc pre Cyprus dosiahne asi 50% ich HDP. Tie naše spoločné peniaze v eurovaloch
sa začínajú míňať sakramentsky rýchlo. Nie je čas vykašlať sa na zvyšovanie daní
a radšej požiadať o pomoc? Tí čo natrčia ruku ako poslední, totiž riskujú, že budú
musieť zaplatiť celý účet.

Ratingová agentúra Moody’s znížila rating 28 španielskych bánk, 21 z nich ostal len
„junk“ status. V Španielsku zakázali hotovostné transakcie nad 2500 eur.
Na Slovensku sa rozbehla diskusia, kto číta The Economist a kto nie. Čím viac pásikov,
tým viac adidas, čím viac prečítaných článkov z The Economist, tým väčší odborník?
Aby som bol IN, dám teda odtiaľ jeden link aj ja. Vďaka užšej integrácii a centralizácii únie, ktorá sa chybne prezentuje ako jediné riešenie súčasných problémov
eurozóny, si editor The Economist Walter Bagehot myslí, že „pravdepodobnosť,
že Británia opustí EÚ v nasledujúcich rokoch, je vyššie ako kedykoľvek predtým.“
Na koniec tohto týždňa ďalšie podarené propagandistické video z dielne Európskej
komisie, tento krát na tému „ženy vo vede“. Skúmavky, dym a vysoké podpätky.
Čarovné.
Trochu väčšiu zábavu vám cez víkend praje
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