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Španielska vláda sa teší, občania plačú. Cameron povedal, čo sa od neho čakalo. Grécki
daňováci nevládzu platiť dane. Briti a Holanďania s dlhým nosom. Hádajte, kto uteká
z Francúzska tentoraz?
Španielsky minister financií na konferencii radostne oznámil skvelý výsledok.
Španielsko v roku 2012 vybralo od občanov na daniach 123 miliárd EUR, o 4 viac ako
si naplánovalo.
Čo na tom, že prepad HDP sa v v poslednom kvartáli zdvojnásobil oproti
predošlému a recesia v roku 2013 má byť
hlbšia ako v roku 2012. Nezamestnanosť
presahuje 26%, zahraniční investori
v roku 2012 nakúpili o 20,1% menej španielskeho dlhu (nedobrovoľne
to dorovnali zo svojich úspor budúci
dôchodcovia), Katalánsko požiadalo o
ďalších 9 miliárd EUR centrálnu vládu
(polovica rozpočtu fondu na pomoc
regiónom) a španielske banky spolu s ďalšími PIIGS bankami budú potrebovať viac
peňazí. Výber daní sa podaril a to je hlavné. Pochvaľuje si aj EÚ, ktorá prisľúbila zvážiť
už štvrté zmiernenie rozpočtových cieľov pre Španielsko behom roka.
No udalosťou mesiaca bolo
Cameronove vystúpenie k
budúcnosti Británie v EÚ. Jeho
ohlásenie referenda o zotrvaní
v EÚ v roku 2017 spustilo
lavínu viac-menej očakávaných
reakcií.

Menej nápadný sused Portugalsko medzitým prvý krát od záchrany v roku 2011 predal na trhu dlhopisy. Tvárme sa, že je to dobrá správa, hoci dlh krajiny prekročil 120%
HDP. No udalosťou mesiaca bolo Cameronove vystúpenie k budúcnosti Británie v
EÚ. Jeho ohlásenie referenda o zotrvaní v EÚ v roku 2017 spustilo lavínu viac-menej
očakávaných reakcií. Nemeckí predstavitelia umiernene spomenuli potrebu reforiem
v EÚ, holandský minister zahraničia sa prisľúbil „pozrieť“ na existujúce kompetencie, podobne sa vyjadril aj český premiér. Hollande bol trocha ostrejší, podľa neho je
vystúpenie na britských občanoch, ale nemali by do toho zaťahovať Európu. Dánsky
minister pre Európu odmietol, že by sa jeho krajina pridala k britským snahám. Niekto sa dokonca spýtal na názor aj nášho ministra financií. Podľa Kažimíra by britský
odchod „nebol katastrofou“.
Referendum je ďaleko, ale obávané hordy rumunských a bulharských pracovníkov sú
ante portas. Británia dokonca spustila reklamnú antikampaň, v ktorej občanov týchto
krajín varuje, že tam prší, platy sú malé, roboty málo a vôbec je tam hnusne. Ako by
vyzerala Británia bez imigrantov si môžete pozrieť v tomto vtipnom dokumente.

Šéfa
štatistického
úradu
stíhajú, pretože vraj zmenil
údaje o gréckom deficite za rok
2009 k horšiemu prirátaním
niektorých štátnych podnikov k
rozpočtu a priviedol tak krajinu
pod diktát Trojky.

Grécky príbeh stále viac pripomína konšpiračný román. Šéfa štatistického úradu
stíhajú, pretože vraj zmenil údaje o gréckom deficite za rok 2009 k horšiemu prirátaním
niektorých štátnych podnikov k rozpočtu a priviedol tak krajinu pod diktát Trojky.
Podľa Eurostatu ale boli dodané čísla úplne v poriadku – na rozdiel od tých predošlých.
Minister financií Stournaras zase upokojuje obyvateľstvo formulkou obľúbenou v celej
Európe. Recesia vraj skončí – o rok. Len či to vydržia. Už aj šéf daňovákov Charis
Theocharis sa priznal, že má vraj problém platiť daň zo svojich nehnuteľností.
Ohlásenie ECB o programe nákupu dlhopisov problematických krajín (OMT) nateraz
presvedčil investorov, že z prostriedkov občanov sa bude zachraňovať bez obmedzenia. Úroky na dlhopisoch PIIGS sa od konca leta prepadli a podobne sa zvrátil aj tok
peňazí. Kým v roku 2011 utieklo z bánk na juhu do bezpečia 300 miliárd EUR a za

prvých osem mesiacov 2012 dokonca vyše 400 miliárd. OMT priniesol zvrat a za posledné štyri mesiace roka na perifériu naopak pritieklo 93 miliárd EUR.
No podstatnejší fakt ako
(ne)chcenie
Európskych
predstaviteľov je to, že väčšinu
cyperského dlhu držia miestne
banky.

Situácia na Cypre sa ďalej zamotáva.
MMF by rado videlo odpis časti dlhu,
naopak EÚ ho nechce pripustiť – veď
sľúbili, že Grécko bude výnimka! No
podstatnejší fakt ako (ne)chcenie Európskych predstaviteľov je to, že väčšinu
cyperského dlhu držia miestne banky. A
tie sami potrebujú rekapitalizovať, takže
ak Cyprus odpíše dlh, aj tak tie peniaze bude treba naliať do bánk. Schäuble
tvrdí, že Cyprus nie je dôležitý, Draghi
tvrdí opak. Voľby v Nemecku budú 22. septembra a ochotu nemeckého voliča posielať
ďalšie peniaze na juh sa asi nikomu z nemeckých politikov nebude veľmi chcieť skúšať.
Spomínate na LTRO? Zhruba pred rokom ECB v dvoch kolách bankám požičala viac
ako bilión (1000 miliárd) EUR na tri roky. Časť bánk po roku vracia peniaze späť,
konkrétne 137 miliárd EUR. Posilňuje sa tak virtuálne rozdelenie európskeho bankového systému na dve skupiny – životaschopnú (aspoň naoko) a tú, ktorá je plne závislá
na infúziách z ECB.
Horúca banková novinka prišla z ľadového Islandu. Súdny dvor EFTA trocha prekvapujúco rozhodol, že Island nie je povinný vyplatiť vklady zahraničným vkladateľom v
zbankrotovanej banke Icesave. Najmä britských a holandských sporiteľov, ktorí sa nechali nalákať na výhodné podmienky krachujúcej banky, vyplatili ich domáce vlády,
ktoré obrovskú sumu 2 miliardy EUR vymáhali od maličkého Islandu.

Dobre na tom nie je ani
francúzska automobilka PSA
a lepšie ani nebude, pretože
okrem nízkeho dopytu po autách im problém spôsobil aj
francúzsky súd, ktorý automobilke zakázal prepustiť 8 000
zamestnancov.

Blízko bankrotu je aj najstaršia banka sveta, talianska Monte Dei Paschi. Dobre na
tom nie je ani francúzska automobilka PSA a lepšie hneď tak nebude, pretože okrem
padajúceho dopytu po Citroneoch a Peugeotoch problém spôsobil aj francúzsky súd,
ktorý automobilke zakázal nateraz prepustiť 8 000 zamestnancov. Do Anglicka im
utiekol ďalší daňový poplatník – sám Sarky! Ale Francúzi v tom nie sú sami, amerického občianstva sa zriekla atraktívna dôchodkyňa Tina Turner a zamierila do daňovo
priaznivejšieho Švajčiarska.
Do nového týždňa vás varujeme pred ďalším štrajkom euroúradníkov nespokojných
so svojím platom, ktorý sa má konať 5.februára. Nezabudnite si pozrieť atraktívny
program EuroparlTV, ktorú sleduje menej ľudí, ako je zamestnancov parlamentu a
ktorej europoslanci práve opäť predĺžili existenciu, hoci náklad na jedno pozretie je
17 EUR.
Na záver hádanka. Aký predmet je na
obrázku? Životne dôležitú odpoveď
nájdete v Nariadení Komisie (ES) č.
1462/2006 z 2. októbra 2006, ktoré pre
vás v pote tváre vypracovali vaši biedne
platení komisári. Môžete poslať aj
kamarátom, je to preložené do všetkých
jazykov.
Pekný február!
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