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Na záver roka sme ratifikovali fiškálny kompakt. Španielsko sa lúči s rokom zlými
správami. Berlusconi žije a užíva. Veľký grécky múr. Dočasný Euroval mal úspešný
rok.
Posledné tohtoročné Budiž Euro! začneme
netradične na Slovensku. Tento rok sa parlament v schvaľovaní nezastavil. Okrem trvalého
eurovalu sme tento týždeň odkývali aj Fiškálny
kompakt. Po Maastrichtských kritériách, Pakte
stability a rastu, či Sixpacku je to ďalší z nástrojov,
ktoré majú postaviť nezodpovedné štáty do pozoru. Doterajšie úspechy limitovať apetít politikov
akýmikoľvek pravidlami sa podobajú úspechom
kenských hokejistov, ale nepredbiehajme budúcnosť.
Realitou však je, že v eurozóne
bude ešte horúco.

Realitou však je, že v eurozóne bude ešte horúco. Ceny domov v Španielsku sa
medziročne prepadli v treťom kvartáli o závratných 15,2%. Úroveň delikventných (nesplácaných) úverov dosiahla v októbri nový rekord 11,2%. Sedem regiónov hlási, že
budú potrebovať finančnú pomoc centrálnej vlády aj v roku 2013. Niet divu, potreby
ich financovania budú o 34% vyššie ako tento rok.
Viac počuť bude aj Írsko, ktoré preberá post predsedajúcej krajiny. Práve tento fakt
niektorých zvádza ku špekuláciám, že to Íri využijú, aby si vyhádali peniaze zo
záchranných fondov pre svoje banky, ktoré museli zachraňovať (podobne ako na
prelome tisícročí Slováci) aj zo svojho.

Britský premiér David Cameron prvýkrát oficiálne vyslovil
donedávna nemysliteľné.

Ešte hlasnejší bude ich sused. Britský premiér David Cameron prvýkrát oficiálne vyslovil donedávna nemysliteľné. Brixit, čiže vystúpenie tejto krajiny z EÚ je vraj jednou
z možností, s ktorými treba rátať, aj keď on ju nepreferuje. Hoci Briti neboli nikdy dobrými deťmi Bruselu, možnosť, že by z košiara začali utekať ovečky, nenecháva eurolídrov chladnými. Francúzsky prezident Hollande jasne zareagoval, že Európska Únia
nie je dáke menu, z ktorého si môžu vyberať možnosti podľa chuti, ale je to záväzok
na veky. Len keby boli večné a nemenné aj pravidlá v EÚ...
Z politického hrobu sa koncom roka prebudila aj celebrita Silvio Berlusconi. Stránky
novín neplní len vďaka čerstvému zasnúbeniu so ženou mladšou o 49 rokov, ale aj
svojimi výrokmi. Vraj Taliansko môže byť donútené opustiť eurozónu. Kto za to môže?
Samozrejme Nemci. Sú sebci, pretože nechcú financovať problematické štáty. Naopak
Taliani (si) doprajú, ich dlh prekročil okrúhle dva bilióny EUR.

Gréci sú na zlé časy už zvyknutí.

Gréci sú na zlé časy už zvyknutí. Každú chvíľu by mali byť
zverejnené výsledky bankového
sektora, ktoré budú aj podľa optimistov katastrofálne. Každý
piaty úver je dnes v Grécku nesplácaný. Ešte sa však našli peniaze na postavenie pohraničného
plotu na hraniciach s Tureckom
proti imigrantom. Trocha ironické – v rovnakom čase emigrácia Grékov do iných štátov

Európy prudko stúpa. Aby sa jedného dňa nezobudili a nemali plot aj na ostatných
hraniciach...
Napriek všetkému dostali
Heléni ďalšie štipky nádeje.

Napriek všetkému dostali Heléni ďalšie štipky nádeje. ECB opäť začala uznávať grécke
dlhopisy ako kolaterál. Ratingová agentúra S&P dokonca zdvihla grécky rating o šesť
priečok z úrovne selektívneho defaultu až na úroveň B-. Zdôvodnila to „pretrvávajúcim odhodlaním Európskeho spoločenstva udržať Grécko v eurozóne.“ Inak povedané, uverili, že európski politici sú ochotní naliať do Grécka akékoľvek množstvo
našich peňazí, aby udržali svoj projekt pri živote. Sami si toto odhodlanie aj patrične
pochválili. „Pre EFSF bol rok 2012 veľmi úspešný! “ začína aktuálny newsletter
dočasného eurovalu.
Nový rok prinesie aj nového šéfa Eurogroup, jednej z najvýznamnejších pozícií v eurozóne. Prvý a jediný doterajší šéf J-C Juncker končí, no Francúzi a Nemci nechcú
pustiť na pozíciu nikoho z toho opačného národa (poznáte to, EÚ zbližuje národy, aj
Nobelovu cenu za to má). Nakoniec je teda pravdepodobné, že sa pozície ujme holandský minister financií Jeroen Dijsselbloem.
Pozitívnou správou je určite dohodnutá, hoci nie ešte podpísaná, zóna voľného obchodu so Singapurom. Zdravý rozum sa ozval aj z Portugalska. Po rokoch dusenia
ekonomiky zvyšovaním daní Portugalci zvažujú razantné seknutie dane z príjmu
právnických osôb z 25% na 10%. Zatiaľ však viac nesmelá idea ako skutočné vykročenie
správnym smerom.

Niektoré dane sa nakoniec
rušiť budú.

Niektoré dane sa nakoniec rušiť budú. Konkrétne sa ruší špeciálna daň na plat euroúradníkov. Celkovo, kríza sa EÚ a jej zamestnancov nikdy príliš netýkala. Len na
prevzatie Nobelovej ceny za mier letela 70 členná delegácia. To je však nič napríklad
proti výdavkom na budovy. Prezidentovi Európskej rady Hermanovi Rumpoyovi napríklad stavajú v Bruseli palác za 323 miliónov. Kampaň na zlepšenie imidžu
Chorvátska bude stáť 20 miliónov EUR. Ak sa vám prestane chcieť financovať tieto výstrelky Ľudvíka XIV EÚ
a lokálnych vlád, môžete sa jednoducho vysťahovať. Ale
aj túto možnosť si treba vážiť – objavujú sa prvé návrhy,
že možnosť sťahovať sa by bolo vhodné obmedziť, zatiaľ
aspoň v rámci EÚ. Sťahovania chtiví obyvatelia by museli
vyzvetliť úradom, prečo sa chcú sťahovať. Nepripomína
nám to dačo?
Dúfam, že som vám neznechutil sviatky. Želám vám do
Nového roku, aby už nikdy nezačal na Vianoce chodiť
Dedo Mráz. Ani z Moskvy, ani z Bruselu.
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