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Eurozóne došla trpezlivosť
Týždeň od 6.2. do 10.2.2012

Od začiatku týždňa médiá napĺňalo len nekonečné riešenie gréckej
otázky. Ultimáta od veriteľského výboru opäť vypršali a za
predstaviteľmi vládnucich gréckych strán nebolo vidieť žiadne výsledky.
Európske inštitúcie prestali akceptovať len prázdne sľuby a silnejším hlasom
začali požadovať rozhodné kroky, na čo sme doteraz neboli zvyknutí. Hlavne
nie od inštitúcie ako EU. Aj keď rokovanie o dohode so súkromnými veriteľmi
bolo viac-menej ukončené, troika i naďalej požaduje dodatočné škrty na
verejných výdavkoch. Nad svoje pomery si žijúci Gréci museli do nedele prijať
úsporný balík škrtov v hodnote 385 miliónov eur. Prijatie zákona odmietla
jedna vládna strana a 43 ďalších poslancov ostatných koaličných partnerov.
Balík zoškrtávajúci dôchodky a znižujúci minimálnu mzdu, obmedzujúci
výdavky na obranu, či verejnú správu bol nakoniec schválený slušnou
väčšinou. Ostatné strany zrejme nepochopili vážnosť situácie a stavili na
predvolebnú kampaň pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Avšak
samotné prijatie balíka úsporných opatrení, ktorý by mal podporiť
konkurencieschopnosť krajiny a dohoda so súkromnými investormi na odpise
dlhu, ešte krajine nezaručí potrebnú pomoc od medzinárodných inštitúcií. Tie
navrch trvajú na nemennom smerovaní krajiny aj po voľbách s pokračujúcimi
reformami, škrtmi a privatizáciou štátneho majetku. Spomínané podmienky
bude možno ešte problém naplniť, keďže proreformné strany strácajú
v nepokojmi zmietaných Aténach aj doterajšiu podporu a podniknuté kroky im
masy voličov určite neprinesú.
Na neistý vývoj v krajine reagovali aj finančné trhy na celom svete. Po
piatich rastových týždňoch prišla mierna korekcia a trhy ukončili piatok
v červených číslach. Na vine však nebolo len Grécko, ale aj očakávané
vyberanie ziskov a pokles ekonomickej dôvery na druhom brehu Atlantiku
sprevádzaný mierne horšími výsledkami zahraničného obchodu USA za
december. Svoju ruku k dielu priložila aj Čína, keď veľmi nepotešili zverejnené
čísla dovozu do krajiny. Pokles o 15% nesie v sebe určité riziko ďalšieho
smerovania. Pod tento mierne negatívny výsledok sa podpísala hlavne
slabšia spotreba v dôsledku sprísnenia úverovej politiky Pekingu, ktorý sa
snaží schladiť prehrievajúcu sa domácu ekonomiku.
Po dlhšej dobe sa k slovu dostali aj centrálne banky. V eurozóne, Veľkej
Británii ani v Poľsku sa základná úroková sadzba zatiaľ nemení, naopak
centrálna banka na ostrovoch ďalšími 50 miliardami libier podporí problémovú
ekonomiku. Aj meno ECB sa začína skloňovať v prípade zapojenia verejného
sektora do odpisu gréckeho dlhu. Helénska republika by tak mohla byť
minimálne ušetrená od zaplatenia časti úrokov, ktoré nesú jej štátne dlhopisy.
Spôsob ako aj výška zapojenia však ostáva zatiaľ len v rovine dohadov.
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