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Neobmedzené nákupy dlhopisov ECB? Nein! Nové doláre z FEDu? Maybe...
Grécko chce viac času. Čas sú peniaze.
Trochu napätia priniesla do letnej dovolenkovej nudy klebeta
nemeckého magazínu Der
Spiegel

V Grécku prebehli jednania
zástupcov EÚ s predstaviteľmi
tamojšej vlády.

Trochu napätia priniesla do letnej dovolenkovej nudy klebeta nemeckého magazínu Der Spiegel o tom, že sa v ECB chystajú plány na zavedenie stropov na
nákladové úroky štátnych dlhopisov krajín PIIGS. Vo forme neobmedzených
nákupov týchto cenných papierov zo strany centrálnej banky. Keďže takéto
prerozdelenie strát z hlúpych politík v rámci eurozóny by prinieslo na trh
zároveň kopu čerstvých budiž eur, trhy by toto opatrenie brali všetkými desiatimi. Správu však okamžite poprela samotná ECB, podľa ktorej je „absolútne
zavádzajúce podávať správy o rozhodnutiach, ktoré sa neuskutočnili a súkromných názoroch, ktoré neboli diskutované Radou guvernérov ECB“. Navyše
Angela Merkel údajne
podporuje
odmietavé
stanovisko nemeckej Bundesbanky k využívaniu ECB
na intervenciu na dlhopisových trhoch čo bude zdá sa
významná prekážka, keďže
táto pani dnes kontroluje
európsku peňaženku. Chcú
trhy ďalšiu záplavu novovytvorených budiž peňazí?
Trochu reálnejší prísľub ďalšej dávky drogy novovytvorených budiž peňazí
pre bezradné trhy priniesol americký FED. Zverejnenie zápisnice z rokovania
FEDu začiatkom augusta odhalilo diskusiu o možnom monetárnom stimule
aj v prípade prítomnosti mierneho oživenia americkej ekonomiky.
V Grécku prebehli jednania
zástupcov EÚ s predstaviteľmi
tamojšej vlády. Na nasledujúcej tlačovke hlava euroskupiny J.C.Juncker upozornil, že ide o „poslednú šancu“
dokázať schopnosť reformovať a
implementovať úsporné opatrenia. Ďalšie rozhodnutie ohľadom
programu pomoci sa udeje až v októbri, po zverejnení správy Trojky o tejto
krajine. Grécko pravdepodobne požiada o posunutie plánu fiškálnej konsolidácie o dva roky. Tieto dva roky vypadli z makromodelu gréckeho ministerstva financií. Údajne dvojročný posun zabezpečí, že ozdravenie bude
dynamickejšie a situácia s dlhom udržateľnejšia. Kto by veril makro-modelom
a ešte k tomu gréckym? No zdá sa, že im neverí ani nemecký minister financií. Wolfgang Schaeuble si nemyslí, že „poskytnutie viac času je riešením“.
Navyše podľa neho „viac času ...znamená viac peňazí“ a „existujú limity“.
Grécky premiér Samaras však uisťuje, že „Nemci dostanú svoje peniaze späť –
to garantujem osobne! Všetci ostatní tiež. Naplno splníme svoje záväzky.“ To

nám odľahlo.
Ale z Grécka prichádzajú aj
pozitívne správy.

Ale z Grécka prichádzajú aj pozitívne správy. A teraz nemám na mysli len chystajúce sa predaje neosídlených gréckych ostrovov. Tu nájdete mierne nasrdený
článok o tom , čo všetko sa tejto krajine za posledných pár rokov podarilo
spraviť v úsporách a konsolidácii verejných financií. Vyzýva k tomu, aby Európa nepodľahla pokušeniu spraviť z tejto krajiny exemplárny prípad trestu a
obetného baránka a nevykopla ju na základe pseudo-moralizujúcich argumentov z menovej únie. Viaceré signály naznačujú, že Európa Grexit naozaj
zvažuje.
Nech už sú plány európskych lídrov s Gréckom akékoľvek, isté je, že paradoxne
dobrá správa o významnej redukcii primárneho deficitu tejto krajiny (verejné príjmy mínus verejné výdavky bez nákladových úrokov na štátnom dlhu)
radikálne zvyšujú pravdepodobnosť úmyselného nesplácania ich dlhu, ktorý
držíme už hlavne my, európsky daňoví poplatníci. Majú si ďalej požičiavať
nato, aby nám platili?

Limit na výšku hotovostných
platieb po PIIGS štátoch, Belgicku, Dánsku, už plánuje
údajne zaviesť aj Slovensko.

Limit na výšku hotovostných platieb po PIIGS štátoch, Belgicku, Dánsku, už
plánuje údajne zaviesť aj Slovensko. Limitom má byť 5000 eur. Okrem toho, že
ide o neprimeraný zásah do ekonomickej slobody a súkromia občanov, je zaujímavé, akým spôsobom štáty nútia ľudí všetky svoje peniaze presunúť do (na
úrovni EÚ)labilného a z časti nesolventného súkromného bankového sektora.
Nielenže dotujeme ich existenciu z našich
daní cez rôzne záchranné programy, cez
umelo nízke úroky centrálnej banky, ale
ešte sme aj nútení zákonmi využívať tieto
inštitúcie pri transakciách. Raz darmo, štát
a banky sú v jednej posteli.
Nakoniec malá inšpirácia na prázdninový
víkend s vínkom, ako sa dá v reštaurácii
minúť 107 tisíc eur.
Bohatý víkend praje

Juraj Karpiš
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