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Jánošík nebol Poliak ale Španiel! Dve registrované transakcie s komerčnými
nehnuteľnosťami v Taliansku za druhý štvrťrok. Obmäkčila dovolenka Angelu? Ako
investuje Danica. Máte v mrazničke hrášok? A eurá? Keď sa deťom nechce z domu...
Starosta mesta Marinaleda v
južnej Andalúzii kradne spolu
s odborármi v supermarketoch.

Španieli chcú z pomoci nielen zachraňovať banky, ale aj
nakupovať dlhopisy.

Ceny nehnuteľností naďalej
padajú

V Španielsku sa rodí nový hrdina. Španielsky Jánošík. Juan Manuel Sanchez Gordillo, starosta mesta Marinaleda v južnej Andalúzii, spolu s odborármi kradne v
supermarketoch. Ukoristený tovar údajne rozdali „rodinám najťažšie postihnutým
krízou“. Polícia už zatkla sedem ľudí, ktorí minulý týždeň naložili v dvoch supermarketoch plné košíky tovaru a odišli bez zaplatenia. Starosta ich čakal vonku. Ako člen
lokálneho parlamentu má politickú imunitu, no údajne sa jej ochotne vzdá, keď ho
budú chcieť zatknúť. Teraz ide na niekoľko týždenný pochod krajinou, počas ktorého
chce vyburcovať ľudí proti úsporným opatreniam vlády a prepúšťaniu. Zaujímavý
spôsob riešenia krízy. Nepomohol by skôr presný opak? Keby sa v čo najväčšej miere
konečne prestalo brať z cudzieho? Vrátane štátu a bánk?
Podľa zdrojov zo španielskeho ministerstva hospodárstva Španielsko už niekedy
koncom tohto týždňa pravdepodobne požiada o urýchlené zaslanie prvej 30 miliardovej tranže na záchranu španielskych bánk. Zároveň sa špekuluje, že španielska
vláda vyjednáva s Európou, aby sa z tohto 100 miliardového balíka určeného
pôvodne bankám, mohli nakupovať aj španielske štátne dlhopisy a tak by sa znížili
vysoké úroky, ktoré musí za zdroje krajina platiť. Podľa odhadu španielskeho ministerstva hospodárstva by na banky mohlo stačiť 60 miliárd, 40 miliárd by preto mohlo
pomôcť španielskej vláde a bez otravných podmienok zo strany trojky, splnením
ktorých bola doteraz podmienená každá pomoc krajinám z eurovalu.
Pritom trhy komerčných nehnuteľností v Taliansku a Španielsku kolabujú a počet
uskutočnených, registrovaných transakcií klesol v druhom kvartáli 2012 až o 90% . V
Španielsku boli za toto obdobie zaznamenané iba tri veľké transakcie oproti 58 z predchádzajúceho štvrťroku, v Taliansku len dve vs. 58. Ceny nehnuteľností v Španielsku
tak ani zďaleka nedosiahli ešte svoje dno a preto nie 60 ale aj 100 miliárd pre
španielske banky bude žalostne málo a potreba rekapitalizácie tamojšieho bankového
sektora sa bude pohybovať skôr v stovkách miliárd eur.
Ceny rezidenčných nehnuteľností v Španielsku
nehnuteľnosti, modrá novostavby):

Zdroj: ECB

(červená krivka existujúce

Keď sme pri bankách, PWC vypracovalo správu vyčísľujúcu objem zlyhaných úverov
na súvahách európskych bánk. Ten od roku 2008 narástol o viac než 100% a dosiahol bilión eur. Tretina z tohto objemu je v Írsku, Taliansku a Španielsku. Ekonomika
eurozóny sa v druhom štvrťroku 2012 scvrkla o 0,2%.
Grékom
peniaze

opäť

dochádzajú

V médiách momentálne príliš o Grécku nepočuť, no jedná sa pravdepodobne o ticho pred búrkou. Možno sa konečne blíži katarzia. Grécku opäť dochádzajú peniaze, tamojšia vláda pre nedostatok hotovosti vyhlásila neoficiálne moratórium na
akékoľvek verejné výdavky s výnimkou miezd štátnych zamestnancov a vyplácania
dôchodkov. Grécky premiér Antonis Samaras sa má budúci týždeň stretnúť s oddýchnutou Angelou Merkelovou a francúzskym prezidentom Francoisom Hollandem.
Bude údajne požadovať ďalších 20 mld. eur, no súdiac podľa nedávnych tvrdých a
podozrivo početných vyhlásení, a nielen nemeckých čelných predstaviteľov únie
ohľadom o „zvládnuteľnosti“ Grexitu, nie je úplne jasné, či s ním nevykopnú dvere a
Európa z Grécka nespraví obetného baránka. Na druhej strane pokušenie zakopnúť
„grécky problém“ opäť na pár mesiacov pod posteľ obetovaním ďalších pár desiatok miliárd našich peňazí bude pre európskych politikov obrovské.
Neistota ohľadom budúcnosti gréckej meny vedie Grékov ku inováciám
ohľadom vhodných skrýš
ich peňazí pred daňovým
úradom, novou drachmou
a inými zlodejmi ich kúpnej sily. Inšpirujete sa?

Taliansky
maním

premiér

je

skla-

V krajinách PIIGS je najvyšší
podiel mladých mužov žijúcich
v domácnostiach s rodičmi

PS: Nezabudnite sa pridať na
fanstránku Euro krízy. Nájdete tam denné updaty a zaujímavé novinky z európskeho
ekonomického diania!

Podľa hlavného ekonóma
Deutsche bank Thomasa Mayera je reformné
pôsobenie
talianskeho
premiéra Mária Montiho, technokrata dosadeného Európou, sklamaním. „Liberalizácia licencovaných profesií sa úplne zastavila a reforma trhu práce bola tak masívne oklieštená, že nemožno očakávať žiaden pozitívny efekt na zamestnanosť.“ Tieto detaily evidentne neprekážajú dánskemu dôchodkovému fondu Danica, ktorý v
honbe za výnosmi horlivo nakupuje práve talianske dlhopisy. Hádam budú mať viac
šťastia s načasovaním ako broker MF Global, ktorému práve špekulácia na talianskych dlhopisoch zakrútila krkom. Tučné výnosy na PIIGS dlhopisoch boli evidentne
neodolateľným pokušením aj pre niektorých slovenských špekulantov.
Na koniec jeden zaujímavý
graf porovnávajúci náklady
poistenia štátneho dlhu a podiel mužov vo veku 25-34
rokov žijúcich v domácnosti s rodičmi v jednotlivých
krajinách (Zdroj: Eurostat,
Bloomberg, via Boaz Weinstein, Saba Capital).
Tak mladíci, v záujme
znižovania pravdepodobnosti
slovenského bankrotu a nákladov slovenského dlhu, šup-šup do sveta!
Svetový víkend praje 					
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