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Situácia s Gréckom je vtip, ktorý nie je smiešny. Budúci rozpočet EÚ je krutým bojiskom. Z dovolenky sa do Európy vrátila recesia.
Gréci v piatok musia splatiť
5
miliárd
trojmesačných
pokladničných poukážok

Gréci schválili rozpočet, na rozdiel od balíka úsporných opatrení spred týždňa
prebehlo hlasovanie hladko. No nič ostatné hladko neprebieha. Gréci v piatok musia splatiť 5 miliárd trojmesačných pokladničných poukážok, ktoré vydali v auguste.
Keďže očakávanú tranžu pôžičky a eurozóny ešte nedostali, museli predať troj- a
jednomesačné pokladničné poukážky. Zároveň použijú peniaze, ktoré majú odložené
na rekapitalizáciu bánk. Grécko tak prežíva doslova z mesiaca na mesiac. Prirovnanie
k nebankovkám je viac ako trefné.
Ministri financií eurozóny (Ecofin) sa dohodli, že sa dohodnú o týždeň, čo ďalej.
Gréci s najväčšou pravdepodobnosťou
dostanú ďalšie dva roky navyše na splnenie podmienok. Tento odklad bude stáť
32,6 miliárd EUR, kto a ako ich zaplatí
zatiaľ ostáva visieť vo vzduchu. Zároveň
medzi Christinou Lagarde a Jean Claude
Junckerom narastá napätie ohľadom
podmienok. Kým šéfka MMF chce, aby
Grékom ostala podmienka dosiahnuť dlh 120% HDP do roku 2020, šéf Eurogroup
žiada posunutie na rok 2022 . V skutočnosi na tom až tak nezáleží, keďže dlh tento rok
prekročí 180% HDP a stiahnuť ho do roku 2020 či 2022 o tretinu bude bez ďalšieho
bankrotu Grécka nemožné. Na Junckerove slová sa dokonca počas jeho prejavu ozval
zo sály smiech, na čo reagoval podráždeným „Toto nie je vtip!“ (ku koncu videa tu).

Na futbal a formulu sa peniaze
(európskych daňovníkov) vždy
nájdu.

S tým určite súhlasia milióny demonštrantov, ktorí v
stredu vyrazili do ulíc miest v štátoch juhu. Dúfam, že
v Grécku demonštrovali aj proti návrhu, aby sa časť zápasov Eura 2020 odohrávala práve v tejto krajine. Na
futbal a formulu sa peniaze (európskych daňovníkov)
vždy nájdu, no navštevovať tieto podujatia bude v
Grécku možno tak 1300 zamestnancov parlamentu,
ktorí si udržali svojich 16 platov ročne a odstupné vo
výške 5 ročného platu. Nebol to ťažký boj - pri pojednávaní o týchto škrtoch zamestnanci parlamentu poslancom pohrozili, že v budove jednoducho vypnú elektrinu.
Tvrdé rokovania prebiehajú aj o rozpočte EÚ. Britský
ministerský predseda David Cameron obieha členské
štáty, aby našiel spojencov pre svoju tvrdšiu líniu. Nie úplne bez úspechu – rabat, teda
spätné preplatenie časti svojho príspevku do EÚ by chcelo už aj Rakúsko, inak vraj
bude veto. Utorkové rokovanie o rozpočte bolo dokonca zrušené po tom, čo sa ho
odmietli poslanci zúčastniť. Otázkou samozrejme je, kde škrtať. Škrty v spoločnej
poľnohospodárskej politike sa nepáčia Francúzom, ktorí z nej čerpajú najviac, menšie
zdroje na kohéznu politiky by zase neradi videli Poliaci.

Nie že by nebolo kde šetriť.

Nie že by nebolo kde šetriť. Napríklad automobilkám má ísť do roku 2020 skromných
80 miliárd, alebo kamarátom do Egypta všímné vo výške 5 miliárd (bude o ne určite
dobre postarané). Nesúhlasíte s podobnými krokmi? Je možné, že v budúcnosti bu-

dete mať ešte menšiu šancu akokoľvek ich ovplyvniť. Eurokomisárka Viviane Reading
sa vyjadrila, že právo veta by malo byť zrušené vo viacerých oblastiach, ako sú napríklad dane. Jednotlivé štáty by tak stratili možnosť zablokovať kroky Bruselu.
Zatiaľ sa do Európy vrátila z dovolenky recesia.

Zatiaľ sa do Európy vrátila z dovolenky recesia. V treťom štvrťroku
kleslo hospodárstvo EÚ o 0,1 %,
eurozóna odpísala rovno 0,2 %. Nie
všade je situácia rovnaká – reformné Pobaltie si udržalo rast, keď Estónsko s Lotyšskom narástli o 1,7 %
a Litva o 0,3 %. Na opačnom konci
je prirodzene Grécko, kde sa prepad odhaduje na -7,2 % HDP. Ak
ste chceli oslavovať koniec krízy,
tak šampanské ešte nechajte zatvorené. Že nie je všetko zďaleka v
poriadku nasvedčuje aj dodatočná pomoc vo výške 5,5 miliardy EUR, ktorú spoločne
Francúzsko a Belgicko poskytnú banke Dexia. Ako čerešničku navrch ešte položia
záruku likvidity vo výške 85 miliárd EUR.
Bank of England zastavila neúspešné aktuálne kolo kvantitatívneho uvoľňovania, ale
necháva si otvorené vrátka na nové kolo. V Británii rastú obavy, že krajina upadne do
obdobia niekoľkých rokov veľmi pomalého rastu – ako keby v ňom už pekných pár
rokov nebola.
Kým v USA kádre ostali, v Čine sa pripravuje pravidelná obmena. Žiaden šok sa zatiaľ
nekoná, nová generácia sú skúsení aparátčíci s deťmi na Harvarde a s umiernenými
názormi.

Rozlúčime sa petíciou. V USA
sa s nimi roztrhlo vrece.

Rozlúčime sa petíciou. V USA sa s nimi roztrhlo vrece, a keďže ku každej s viac ako
25 000 podpismi získanými za mesiac sa musí vyjadriť Biely dom, dostáva sa im
značnej mediálnej pozornosti. Populárna je najmä séria petícií, v ktorých obyvatelia jednotlivých štátov žiadajú vystúpenie
z USA. Vedie Texas s viac ako 106 000
podpismi. No zaujímavejšia je petícia, v
ktorej sa žiada zavedenie možnosti vrátiť
univerzite diplom, výmenou za zaplatené
školné. Podpisov je na nej minimum,
väčšina študentov asi stále verí, že titul
z estetiky im pomôže splatiť študentské
pôžičky. No život nie sú len starosti, ale
aj zábava, preto si nasledujúce dni užite.
Na odporúčanie Lemmyho, legendy z kapely Motorhead, skúste napríklad recesiu poraziť rock’n’rollom. Možno budete
úspešnejší, ako europolitici!
Martin Vlachynský
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