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V Španielsku bude horúco aj po lete. Súdny deň je 12. septembra. Predali ste v Taliansku dedove zlaté zuby? Liečime depresiu novinkami o zlom stave susedov.
Horúčava spomaľuje tep spoločnosti, no ak
si myslíte, že spomalí aj tep krízy v eurozóne,
skontrolujte či nemáte úpal. Napriek tomu, že
titulky novín tento týždeň plnili témy menej
náročné na rozmýšľanie, nebudeme musieť toto
číslo Budiž Eura! venovať novým prírastkom v
rodinách moderátoriek či juhoamerickým halucinogénom.
V Španielsku regióny Valencia,
Katalánsko a Murcia krátko
po sebe požiadali španielsku
vládu o záchranu.

V Španielsku regióny Valencia, Katalánsko a
Murcia krátko po sebe požiadali španielsku vládu o záchranu. Katalánsko, ktoré vytvára až štvrtinu španielskeho HDP, musí tento rok splatiť 13,5 miliardy eur zo svojho
dlhu, žiada od vlády 5 miliárd, no upozornilo, že neprijme žiadne „politické podmienky,“ teda škrty a šetrenie. Valencia chce 4,5 miliardy a Murcia 700 miliónov. Kde
na to španielska vláda, dvakrát obracajúca každý cent, vezme, je otázne. Ešte otáznejšie
však je, čo bude robiť, keď sa pridajú ďalšie regióny. Tie majú spolu dlh 145 miliárd,
pritom v roku 2008 bol polovičný. Asi si nevšimli krízu. Výnosy na španielskych dlhopisoch sú už takmer štyri mesiace nad hranicou 6%. Takže ostáva Euroval alebo ECB.
Ani španielsky bankový sektor na tom nie je o nič lepšie, napriek prisľúbenej pomoci
100 miliárd (miliarda zo Slovenska, pre pripomenutie). Odliv vkladov zo španielskych
bánk v júli dosiahol rekordných 74 miliárd euro, čo je pokles o 4,7%.

Ešte nevieme, či sa ECB nakoniec na septembrovom
stretnutí rozhodne zase začať
nakupovať
junk
dlhopisy
Španielska a Talianska za novo
natlačené eurá.

Ešte nevieme, či sa ECB nakoniec na septembrovom stretnutí rozhodne zase začať
nakupovať junk dlhopisy Španielska a Talianska za novo natlačené eurá. Mario Draghi
je za, na obranu proti iracionálnemu strachu treba vraj aj neštandardné opatrenia.
Dokonca si na túto tému pripravil slohovú prácu plnú budovania mieru a svetlejších
zajtrajškov. Hollande je samozrejme tiež za, na pomoc pribehol aj kolega z Bank of
England. Proti sú v tejto šachovej partii Nemci. Šéf Bundesbanky Jens Weidmann prirovnáva financovanie štátov cez ECB k závislosti od drog. Vraj už niekoľkokrát zvážil
kvôli tejto téme rezignáciu, ale vláda ho vždy prehovorila. Že to nie sú plané hrozby
svedčí príklad jeho predchodcu Axela Webera a zástupcu Nemecka v rade ECB Jurgena Starka, ktorí obaja rezignovali kvôli sústavnému porušovaniu mandátu ECB. Merkelovej poradca Lars Feld je zmierlivejší, podľa neho by ECB mala nakupovať dlhopisy
len po kúskoch. Nanešťastie, riešenie podľa porekadla „vlk je sýty a ovca zostala celá“
sa nedá na v eurozóne vymyslieť.
Takéto riešenie by si priali aj Fíni. Predseda vlády Jyrki Katainen tvrdí, že chcú pomôcť,
ale pokiaľ možno tak, aby sa nezvýšili spoločné záväzky. Fíni dodržiavajú pravidlo trojpercentného deficitu už 16 rokov a sú jedinou Aaa krajinou eurozóny, ktorej Moody’s
ešte ponechal stabilný výhľad. Nákladné bailouty pre menej odhodlané a zodpovedné
vlády iných krajín sa fínskej verejnosti predávajú veľmi problematicky.
Nákupy dlhopisov sú ešte nejasné, no projekt bankovej únie, v ktorej nákladne
ozdravené slovenské banky budú ručiť za zlé kroky bánk v Španielsku či Francúzsku,
postupuje. Už 12. septembra by mal byť pripravený detailný návrh európskeho bankového dohľadu. Mamička ECB tak dostane pod priamy dozor všetky detičky v eurozóne – a dokonca aj niektoré mimo nej.

Spomenutý dátum si poznačte do kalendára. V ten istý deň má nemecký ústavný súd
rozhodnúť o ústavnosti trvalého eurovalu. Šokujúce rozuzlenie sa nečaká, ale radšej
sa nechajme prekvapiť.
V pravidelných intervaloch
sa zjavujú legendy o bájnom
spasiteľovi kdesi z ďalekej
Číny.

Aby sme nezávideli svojim zámorským kamarátom, zopár
zlých správ aj od nich.

V pravidelných intervaloch sa zjavujú legendy o bájnom spasiteľovi kdesi z ďalekej
Číny, ktorý príde a kúpi štátne papieriky bieleho muža. Premiér Wen už viackrát
spomenul, že Číňania sú pripravení pomôcť, ale aj on by chcel z vlka spraviť vegetariána, teda že dlh by radi kúpili, ale za určitých podmienok, ktoré by znížili jeho
rizikovosť.
Nielen peniaze odtekajú z problémových krajín. Asi ste si na dovolenke v Taliansku všimli
jeden z 28 000 výkladov s nápisom Compro
Oro. Výkup zlata zažíva nebývalý boom, keď
zasiahnutí občania vypredávajú rodinné klenoty a dokonca aj zlaté zuby. Väčšina z nich
je roztavená a následne smeruje do trezorov.
Export zlata z Talianska do Švajčiarska narástol o 65%.
Aby sme nezávideli svojim zámorským
kamarátom, zopár zlých správ aj od nich. Čína v ostatných rokoch použila 29 miliárd
dolárov, aby podporila 35 nových spoločností v austrálskom ťažobnom priemysle. No
dnes dosahujú ceny železnej rudy rekordné minimá a ťažiari čoraz častejšie hľadajú
nové úvery v nafúknutých austrálskych bankách.

O novej bubline sa rozpráva aj v USA. Štátom pripravená schéma federálnych
študentských pôžičiek spôsobila to, čo spôsobuje záplava lacných peňazí, teda infláciu. Školné na amerických školách od roku 1978 narástlo o 1120%, ďaleko viac ako
náklady na bývanie či zdravotníctvo. Celková suma pôžičiek sa blíži biliónu dolárov a
počet pôžičiek s vynechanou splátkou dosahuje 9%.
Pozitívny záver? Neil ani Lance Armstrongovci momentálne radostnú atmosféru nenavodia, tak to skúsme aspoň s Louisom.
Krásne oslavy Dňa ústavy!
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