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Dlh utešene rastie nám aj kamarátom. Britský buldog cerí zuby. Španieli hľadajú v
investorskom slovníku výraz Tail Risk. Gréci majú výnimku, len o tom nepovedali
Nemcom.

Dlh celej eurozóny v 2Q 2012
dosiahol okrúhlych 90% HDP.

Slovenský verejný dlh dosahuje prvú
úroveň dlhovej brzdy, 50% HDP. Netreba
si zúfať, v rámci eurozóny sme stále frajeri.
Dlh celej eurozóny totiž v 2Q 2012 dosiahol okrúhlych 90% HDP. Ako tomu čeliť?
Brusel má jasnú odpoveď, ešte väčším
míňaním. EÚ chce, aby členské štáty poslali dodatočných 5,9 miliardy (ďalších 3,1
miliardy má prísť z „pokút“) do rozpočtu
na rok 2012, z ktorého sa peniaze vyparili
rýchlejšie ako Brusel čakal. Ba čo viac,
Komisia žiada navýšiť rozpočet pre rok 2012 o 6,8% a rozpočty na programové obdobie 2014-2020 o 5% oproti doterajšiemu inflačnému navršovaniu o 2%.
Samozrejme, tieto peniaze sú dôležité, platíme nimi napríklad rybárov za to, že
nechytajú ryby. No EÚ narazila na znovuobjavenú buldočiu povahu Britov. Tí
takéto navŕšenie rozpočtu EÚ, ktoré by stálo daňovníkov z ostrovov 12 miliárd libier, jednoznačne odmietajú a sú pripravení ho vetovať. Dnes sa ku nim pridali aj
Holanďania. Britský minister zahraničných vecí označil EÚ ako „stroj na vysávanie
právomocí“ a jeho premiér hneď demonštroval, že s tým saním to nenechajú len tak.
Napriek rozhodnutiu Európskeho súdu, že britskí väzni musia mať právo voliť, to
jednoznačne odmietol.

Ne!“ si opatrne pred zrkadlom
trénujú aj Česi.

„Ne!“ si opatrne pred zrkadlom trénujú aj Česi. Už si ho raz úspešne vyskúšali s Britmi
pri fiškálnom kompakte, teraz rozmýšľajú, že ho použijú pri bankovej únii. A opäť s
Britmi, keďže tí ju stále viac odmietajú, napriek úpenlivým prosbám.
Radosť zrýchlenej integrácii nerobia ani severania. Hoci ich politici podávajú na banketoch južanským kolegom s úsmevom ruky, severskí investori nad juhom zlomili
palicu. Investície fínskych dôchodkových fondov do aktív periférie sa behom dvoch
rokov prepadli na štvrtinu. Možno by bolo zaujímavé požiadať Draghiho či Barrosa,
aby zverejnili svoje súkromné investičné portfólia. Koľko gréckych dlhopisov by sme
tam našli?
Chvalabohu aj v Komisii občas zableskne zdravý rozum. Nielenže zamietla francúzsku
požiadavku na monitoring dovozu kórejských áut, ale komisár pre obchod Karl de Gucht si v rozhovore pre Le Figaro neodpustil štipľavú poznámku o tom, že ak skutočne
chcú reindustrializovať krajinu, mali by sa skôr pozrieť na svoj 35-hodinový pracovný
týždeň a vysoké náklady práce. Pozitívom je aj odsunutie rozhodnutia o povinných
kvótach žien vo firmách na neskôr.

V Španielsku požiadali o pomoc ďalšie dva regióny, čím ich
celkový počet dosiahol 8 zo 17.

V Španielsku požiadali o pomoc ďalšie dva regióny, čím ich celkový počet dosiahol
8 zo 17. Vo vládnom fonde na záchranu regiónov ostáva z 18 miliárd ani nie jedna.
Ešte horšie je na tom bankový sektor. V španielskych bankách sú zlé pôžičky za 173
miliárd, a ďalšie neustále pribúdajú. Podľa Nomury sa už dnes napĺňa kritický scenár
hospodárskeho poklesu, ktorému Bank of Spain vo svojich výpočtoch pridelila 1%
pravdepodobnosť.

Gréci predstavili novú sériu v
nekonečnom liste opatrení.

V Grécku prebiehajú rokovania o poslaní ďalšej 30 miliardovej tranže. Gréci predstavili novú sériu v nekonečnom liste opatrení, ktoré opäť spočívajú najmä vo zvyšovaní
daní. Niektoré opatrenia sú až komické, ako
napr. zníženie počtu docentov na osminu.
Trojka prišla aj s nápadom, ako tieto dane
z Grékov vymlátiť. Všetci daňoví kontrolóri
majú byť prepustení a na ich miesta budú
bleskovo prijatí nováčikovia. Jediným hodnotiacim kritériom bude, koľko peňazí kontrolór prinesie. To sa bude vyhodnocovať
každé tri mesiace, a kto nesplní limit, ide
von. Dočkáme sa aj polámaných nôh na
výstrahu?
No do skutočných reforiem, najmä trhu práce, sa gréckym politikom nechce. Nečudo,
zatiaľ pohodlne fungujú z našich peňazí. Dokonca sa opäť dočkali dvojročnej výnimky, tento krát ale už určite poslednej! Len Nemcom o tom akosi nikto nepovedal.

Nemecký
dvor
audítorov
požiadal Bundebanku, aby
zauditovala
zlaté
rezervy
Nemecka.

Nemci začínajú byť podozrievaví aj doma. Nemecký dvor audítorov požiadal Bundebanku (v brandži známu aj ako Buba), aby zauditovala zlaté rezervy Nemecka.
Nemecké zásoby sú s viac ako tri tisíc tonami zo všetkých krajín druhé najväčšie na
svete, no uložené nie sú z väčšej časti vo Frankfurte, ale v centrálnych bankách v Paríži,
Londýne a v New Yorku. Keďže za krízy platí
heslo „dôveruj, ale preveruj“ dvojnásobne, audítori by radi videli nemecké tehličky prepočítané.
Buba však s auditom nesúhlasí, vraj nie sú žiadne
pochybnosti o integrite, reputácii a bezpečnosti
týchto zahraničných depozitov. Napriek tomu v
nasledujúcich troch rokoch nechá z USA priviesť
vzorku 150 ton zlata na preskúmanie. Po svete
narastá totiž šepot, že nedávne objavy pozláteného wolfrámu na Manhattane môžu byť len
špičkou ľadovca.
Ako vtipný záver otvárame nepravidelnú rubriku „To nevymyslíš, to je Francúzsko.“
Hollandeho administratíva pripravila hneď dva kroky, ktoré si zaslúžia pozdvihnuté
obočie a u niektorých aj kútiky úst. Ceny energií by sa podľa nového návrhu zákona
prestali regulovať ako je bežné aj u nás, teda stanovením ceny pre domácnosti a prípadných tarifných pásiem podľa odberu, ale pridalo by tam niekoľko ďalších vrstiev,
ako je príjem zákazníka, geografická oblasť, a dokonca aj jeho vek. Nie je jasné, komu
má toto opatrenie lichotiť – neprinesie nič štátnemu rozpočtu a proti sa postavili odbory, energetický priemysel, ba aj komunisti.
Naopak, druhým opatrením sa chceli jasne zaliečať miestnym médiám. Tým tak
ako inde vo svete pravidelne klesajú tržby, a francúzska vláda prišla s nápadom (no
vraj ho zvažujú aj Nemci), že by im to mal uhradiť – Google! Ľudia si totiž na ňom
vyhľadávajú francúzske správy zdarma. Google zareagoval svojsky, na francúzske
stránky môže kašlať a linky na ne teda nebude zobrazovať. Francúzi to označili za
vydieranie demokraticky zvolenej vlády.
Na záver týždňa nič nevyhľadávajte!
Martin Vlachynský
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