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Ďalší zbytočný samit, politici sa vedia sústrediť a rozhodnúť iba pod hrozbou bitky od dlhopisových trhov. Kto je nachystaný na Grexit? Hostina na nemecký účet sa odkladá. Íri chcú ESM
pre banky. A druhý záchranný balík. Zlomila EÚ už nad Gréckom palicu? Účet za euro vzrástol
na 588 eur. Slováci sa prebúdzajú: „EÚ ako Superštát? No a čo! Chceme istoty!“

Možno sa opäť postaví nejaká
príjemne predražená diaľnica
alebo zbytočný most.

Máme za sebou ďalší zbytočný samit. „Podmienkou
ďalšej pomoci Grécku je plnenie dohodnutých podmienok!“ dozvedeli sme sa vďaka samitu. Do médií
ešte prenikla správa, že pracovná skupina Eurogroup
vyzvala členské krajiny, aby si nachystali individuálne plány čo robiť v prípade, že Grécko vystúpi
z EMU. Dobré ráno! Táto možnosť je na stole už dva
roky a ignorovať ju mohli hádam len z daní platení
profesionálni optimisti. Výzvu krajinám pripraviť
si plány na možný Grexit následne európski predstavitelia vehementne popreli, vraj takéto
plány sa nechystajú. Minimálne Taliansko, Švédsko a Fínsko plán chystajú. Ďalším aspoň trochu konkrétnejším záverom bola domáca úloha pre Európsku investičnú banku, ktorá má
pripraviť návrhy ako podporiť hospodársky rast pre ďalší samit v júni.

K opozícii sa pridalo aj Holandsko, Fíni si tiež myslia, že
krajiny by mali byť samé zodpovedné za svoj dlh.

Z aspoň trochu konkrétnych záverov je to všetko. Zatiaľ nebolo vypočuté silnejúce volanie z
krajín s fiškálnymi problémami na dlhopisových trhoch (Grécko, Belgicko, Taliansko) a najmä
Francúzska po európskych dlhopisoch. Okrem toho, že európske dlhopisy by boli pravdepodobne v rozpore s nemeckou ústavou, je asi každému zrejmé, že ide o de facto otvorenie
európskej hostiny na nemecký účet. A do toho sa Nemcom zatiaľ nechce (nemecký komisár
pre energetiku považuje vznik európskych dlhopisov len za otázku času). Nemecká kancelárka
argumentuje Lisabonskou zmluvou. Spoločné dlhopisy údajne nie sú zlučiteľné ani s touto
dohodou. Navyše podľa nej „práve takmer identické úroky pre jednotlivé krajiny únie viedli k
zásadne zmätenému vývoju v posledných rokoch.“ Nemecký odpor podporila aj rakúska ministerka financií Maria Fekter, ktorá označila „pro- rastové“ argumenty na podporu spoločných
dlhopisov francúzskeho prezidenta Hollanda za nezmysel. „Financovať rast dlhmi je receptom
z predvčera.“
Neotvorila sa ani diskusia o „fiškálnom kompakte“, ktorá bola dôležitým kameňom prezidentskej kampane Francoisa Hollanda. Fiškálny kompakt minimálne vo Francúzsku tak skoro
ratifikácia nečaká. Údajne bude ležať ladom, kým nebudú vyjednané porastové opatrenia. O
celoeurópskom poistení bankových vkladov, ktoré by malo pomôcť predísť masívnemu behu
(momentálne prebiehajúci proces úniku vkladov z týchto krajín možno označiť skôr za poklus)
na banky v problematických krajinách sa síce diskutovalo, no zatiaľ bola táto téma iba pridelená
na preskúmanie Európskej komisii. Tá ju má podrobnejšie analyzovať a následne rozdiskutovať
na ďalšom samite, pričom aj v júni sa bude jednať ešte len o „predbežné diskusie“. V tejto
súvislosti spomeňme vtipný postreh z USA: „Stabilita eurozóny dnes stojí na lenivosti a hlúposti tamojších vkladateľov.“ hovorí profesor medzinárodných vzťahov a editor The American Interest
Walter Russell Mead. Keby totiž ľudia z problematických krajín prestali veriť rozprávkam svojich politikov,
že všetko bude v poriadku a racionálne hromadne
presunuli svoje úspory do Nemecka, Švajčiarska alebo
Holandska, tak euro príbeh skončí potrebou zaviesť
kontrolu pohybu kapitálu.

Tipnite si, kto je proti. Áno, opäť
Angela.

Jasnejšie nie je ani v otázke, či z novovznikajúceho
Európskeho stabilizačného mechanizmu bude možné požičiavať priamo bankám. Íri sú ústami premiéra Enda Kennyho samozrejme vehementne za. Pri obrovských stratách írskych
komerčných bánk to asi nikoho neprekvapí (mimiochodom, Írsko, ktoré je často ukazované
ako príklad úspechu záchranných operácií EÚ, bude asi potrebovať druhý záchranný balíček).
Detusche Bank odhaduje, že na to, aby ESM efektívne vedel ochrániť Španielsko, Belgicko a
zároveň Taliansko pred následkami prípadného Grexitu a zároveň mohol predĺžiť programy

Portugalska a Írska o tri roky by musel mať kapacitu 1 bilión eur. Čiže dvakrát viac než je jeho
súčasná kapacita.
Nemecké „Nein, nein, nein!“ nevyviedlo z miery španielskeho premiéra Maria Rajoy, ktorý
hrdo prehlásil, že „Španielska vláda nemá záujem a nechce využívať záchranné zdroje z EÚ
alebo iných inštitúcií.“ Celkom odvážne slová premiéra krajiny, ktorá tretí krát revidovala
(samozrejme smerom hore) výšku deficitu verejných financií za rok 2011 z 8,51% na 8,9%.
Experti Eurostatu vraj už nenaletia na „grécke štatistické vtipy“ a preto pôjdu deficity radšej
sami do Madridu skontrolovať. Okrem toho v Španielsku práve objavili ďalšiu 28 miliardovú
dieru, skrytú v regiónoch.

Európski politici evidentne
teórii, že peniaze v ECB sú obedom zadarmo, úprimne veria.

O niečo neskôr ten istý premiér na samite navrhol, aby ECB opäť rozbehla nákupy štátnych dlhopisov za účelom upokojenia situácie na dlhopisových trhoch. Španielsku by nižšie úroky na
dlhu naozaj pomohli. ECB to odmieta, keďže „nechce vytvárať dojem, že pomáha krajinám s
refinancovaním“. Nechtiac tak priznáva, že doterajšie nákupy (213 mld.) naozaj boli pomocou
členom menovej únie. ECB ako posledný nástroj na oddiaľovanie nevyhnutných bolestivých
opatrení opäť pokúšal aj Hollande, ktorý volá po ďalšom kole lacnejších úverov z ECB pre
komerčné banky. Bilión eur je (3 000 eur na jedného obyvateľa eurozóny) za jedno percento
na tri roky je stále málo?
Vystúpenie Grécka z menovej únie je podľa informácií Detusche Wirtschafts Nachrichten už
hotovou vecou. Troika údajne zlomila nad Gréckom palicu ani nie pre chaotické voľby, ako
pre neochotu druhej strany plniť akékoľvek dohodnuté podmienky. Uvidíme, či sú tieto informácie správne a či prípadný odchod nebude skôr ako pripravený Grexit neriadený a chaotický Hellexit. Predstavitelia ruskej centrálnej banky tvrdia, že Grécko už má nachystaný plán
na obeh paralelnej meny. Ak chce Troika Grécko naozaj vyhodiť, asi by bolo lacnejšie, keby
tak spravili ešte cez víkend. V pondelok má totiž ešte z EÚ do Grécka prísť 18 mld. eur na
rekaptializáciu tamojších bánk.
„Ak Grécko opustí eurozónu, každého Slováka to vyjde podľa prepočtov banky Nomura asi
na 450 eur.“ Tieto odhady sú vždy čarovné. Škoda, že neuviedli, o koľko by prišla Nomura. Čo
však vieme spočítať pomerne presne, sú naše garancie, ktoré sme už poskytli, aby sme mohli
ilúziu, že nesolventné európske krajiny nebudú bankrotovať, predĺžiť o pár mesiacov. Aktualizovali sme „účet za euro“ – aktuálne čerpanie nami garantovaných úverových programov a
nákupy ECB dosiahli spolu 588 eur na Slováka.

Toľko ďalšie dáta do testu hypotézy, že euro zlepší integráciu a
mierové spolunažívanie národov v Európe.

Nemci, ktorí sa obávajú hnevu, rušia dovolenky v Grécku.
Medziročný pokles rezervácií je vyše 30 %. Na druhej strane
Vicky Voulvoukeli, sympatická pravicovo-populistická
poslankyňa Nezávislej gréckej strany, vyzvala Nemecko k
splateniu 70 mld. eurového dlhu za útrapy spôsobené Grécku
druhou svetovou vojnou.
Na čo má kríza pozitívny vplyv je migrácia. Teraz nehovorím iba o bohatých utekajúcich z Francúzska pred HollandeJánošíkom. Omnoho početnejší sú Gréci a Španieli utekajúci
do Nemecka. Podľa nemeckého štatistického úradu medziročne narástol počet Grékov, ktorí sa
usadili v roku 2011 v Nemecku o 90 % na 24 tisíc a Španielov o 52% na 52 tisíc.
Dokonca aj na Slovensku si už začínajú ľudia
všímať, že euro robí s Európskou úniou zázraky.
„Únia smeruje k superštátu.“ myslí si Michal Horváth, bývalý aj súčasný poradca MF SR. Kto to ale
mohol tušiť?!
Slide 4 z mojej prezentácie: „€uropríbeh – príbeh
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Pekný víkend a hlavne šťastný koniec nám všetkým
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