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Čakanie na Grécke voľby – zostane Grécko v eurozóne?
Týždeň od 15.5. do 18.5.2012

Ani dvadsiaty týždeň tohto roka nepriniesol na svetové trhy nič nové,
hlavným motívom, ktorý rezonoval nad všetkým dianím, bolo Grécko.
Ako sa dalo predpokladať už počas predchádzajúceho týždňa,
víťazi predčasných gréckych volieb nedokázali zostaviť novú vládu.
K slovu teda opäť prídu predčasné voľby, ich termín bol stanovený na 17. jún.
Či výsledok ďalších volieb bude zásadne odlišný od volieb predchádzajúcich
je skôr len rečnícka otázka, neschopnosť zostaviť vládu však k činnosti
prebrala obyvateľov tejto krajiny. Tí napriek tomu, že sa dlhodobo búria proti
úsporným opatreniam a tvária sa, že eurozónu a euro vlastne ani nepotrebujú,
okamžite po oznámení ďalších predčasných volieb vzali grécke banky útokom
a začali si masívne vyberať úspory (v eurách), aby ich v prípade opätovného
prechodu na drachmu ochránili pred prudkou devalváciou. Odlev prostriedkov
z gréckych bánk bol natoľko masívny, že Európska centrálna banka priškrtila
kohútik a niektoré z bánk odrezala od prísunu likvidity. Z dôvodu politického
vývoja nakoniec ratingová agentúra Fitch znížila rating Grécka na stupeň
CCC, čím krajinu zaradila na úroveň „default“ – teda bankrot len
s minimálnymi vyhliadkami na uzdravenie.
Svetové kapitálové trhy na túto situáciu reagovali očakávaným spôsobom
– teda masívnym poklesom, pri ktorom svorne nadol mierili akcie, dlhopisy aj
komodity. Jediné, čo minulý týždeň rástlo, boli výnosy na aukciách štátnych
dlhopisov. Taliansko, rovnako ako aj Španielsko, dokázali upísať nový dlh
v celom plánovanom objeme. Obe krajiny však za tento „úspech“ zaplatili
veľmi vysokú cenu – napríklad výnos trojročného španielskeho dlhopisu
dosiahol úroveň 4,876 % oproti predchádzajúcemu úpisu za 4,037 %.
Situácia sa minulý týždeň skomplikovala aj v Španielsku, ktoré aj
v prvom kvartáli ostalo v recesii s poklesom hrubého domáceho
produktu o 0,3 %. Agentúra Moody’s prikročila k zníženiu ratingov
šestnástich španielskych bánk, takže čoskoro sa možno zopakuje situácia
z Grécka, kedy obyvatelia začnú masívne presúvať svoje úspory za hranice
a už teraz veľmi ťažkú situáciu domácich bánk ešte viac zhoršia.
Eurozóna minulý týždeň od začiatku do konca čelila len zlým správam,
z druhej strany Atlantiku však boli k dispozícii optimistickejšie údaje.
Priemyselná produkcia v apríli výrazne prekonala očakávania, rovnako ako aj
výstavba nových domov. Najpríjemnejším prekvapením však bol priemyselný
index pre newyorkský región, ktorý doslova vystrelil z hladiny 6,6 bodu na viac
ako 17 bodov a naznačil tak výrazné oživenie priemyslu. Obdobný index
v regióne Filadelfie však už takéto prekvapenie nezopakoval, naopak, ponáral
sa hlboko do mínusu.
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