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Euroúradníci sa hnevajú. Európske banky pre nás pripravili zaujímavé správy. Ak 
chcete dom v Španielsku, máte skvelú šancu, ponuka sa zvyšuje. Aj španielska vláda 
má igelitkový škandál.

Euroúradníci sa hnevajú. Splnili hroz-
by a skutočne išli do ostrého štrajku, 
pretože plánované znižovanie (alebo 
skôr zmrazovanie) platov úradníkov 
by vraj „znemožnilo inštitúciám EÚ 
vytváranie politík“. Ale naviezli sa aj 
do Nemcov. Novinári z DieWelt am 
Sonntag sa totiž pozreli na platy eu-
roúradníkov a zrátali, že viac ako 4000 
z nich má vyšší plat ako premiérka 
Merkelová. A tá to tiež nerobí z lásky 
k vlasti, má premiérsky plat 16 275 eur mesačne. Úradníci sa ohradili, že to nie je veru 
pravda. Nie že by oni mali plat nižší, tých niekoľko tisíc úradníkov s platom viac ako 
18 000 EUR existuje, ale Merkelovej zabudli novinári pripočítať 4000 EUR mesačne 
ako členke nemeckého parlamentu.

Okrem tejto veselohry bolo uplynulých 7 dní najmä o bankách. ECB má nový chrám 
za viac ako miliardu EUR takmer hotový a tak sa už obzerá , kde by mohla minúť naše 
prebytočné peniaze. Dobrým nápadom sa zdá byť napríklad zdvojnásobenie počtu 
jej zamestnancov (ktorých je dnes v centrále viac ako 2000), ktorí majú dohliadať na 
vznikajúcu bankovú úniu. 

Tých dnešných zamestnancov ECB zamestnávajú európske banky. Bankový sektor má 
viac chorôb ako indiánska osada po návšteve kolonistov, ale na verejnosti sa to preja-
vuje len sem tam. Aktuálny krach štvrtej najväčšej holandskej banky SNS Reaal NV 
je jedným z takých prejavov. Holandsko sa ju rozhodlo znárodniť a naliať do nej 3,7 
miliardy EUR. Je to prvý krach banky v Holandsku od roku 2008 a znak toho, že ani 
AAA rating neznamená bezproblémové dni. Podľa prepočtov DieWelt celkový objem 
zlých pôžičiek v európskom bankovom sektore dosahuje 300 miliárd EUR.

Grécke banky si po dlhých mesiacoch zase raz dokázali požičať peniaze na trhoch. 
Správa neznie až tak pozitívne, keď sa dočítate, že ako kolaterál použili dlhopisy 
EFSF, ktoré dostali na jar počas rekapitalizácie, takže veritelia zase až tak neriskovali. 
Prinajhoršom im prípadné straty vrátime my. V skutočnosti potrebujú grécke banky 
podľa aktuálnych odhadov 33 miliárd EUR na rekapitalizáciu. Neoficiálne zdroje ho-
voria o vytvorení „zlej“ banky, na ktorú by sa preniesli problematické dlhy.

Španielska „zlá“ banka už funguje a dokonca dala na trh prvý balík 13 000 prepad-
nutých nehnuteľností, ktoré získala spolu s nesplácanými dlhmi od komerčných bánk. 
Uvidíme, čo to spraví s cenami nehnuteľností v Španielsku, ktoré aj bez toho zažívajú 
voľný pád už niekoľko mesiacov.

Neustále plátanie strát bánk peniazmi daňovníkov nelezie na nervy len daňovníkom, 
ale aspoň naoko aj pár politikom. Nemecko, Holandsko a Fínsko sa rozhodli trocha 
pritlačiť na EÚ, aby urýchlila možnosť presunúť straty bánk na držiteľov ich dlhopisov. 
To, čo by malo byť v kapitalistickom svete samozrejmé, sa tak umožní už v roku 2015 
a nie 2018, samozrejme ak bruselská normovaná a certifikovaná motyka vystrelí. 
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Momentálne dianie v eurzóne však víria 
kauzy v Taliansku a Španielsku. Na Apen-
inskom polostrove stále rezonuje krach 
(alebo ako je dnes moderné hovoriť – 
žiadosť o pomoc) tretej najväčšej banky 
Monte deiPaschidi Siena, ktorý opäť 
vyniesol na svetlo otázku, ako na tom 
vlastne obrovský taliansky bankový sek-
tor je. Na Pyrenejskom polostrove sa vlá-
da zase čoraz viac zamotáva do škandálu 
okolo nejasných miliónov, ktoré sa úda-

jne potulujú okolo členov jeho strany. Prípadný pád  vlády premiéra Rajoya by zna-
menal minimálne na čas koniec reforiem. Úrok na dlhopisoch oboch krajín po mesi-
acoch poklesu otočil.

Španieli majú aj tak aspoň jeden drobný dôvod na radosť. Po 67 mesiacoch im v de-
cembri prvý krát poklesla nezamestnanosť, z novembrových 26,2% na 26,1%. Taliani 
sa môžu potešiť akurát tak sľubu Berlusconiho, ktorý v prípade svojho zvolenia 
prisľúbil spätne zrušiť novú daň z nehnuteľností, hoci jeho strana za ňu pred niečo 
viac ako rokom sama hlasovala.

Grécko je už chronicky sužované štrajkami. Vláda stratila trpezlivosť so zamestnan-
cami aténskeho metra, ktorých štrajk paralyzoval hlavné mesto, ako aj s námorníkmi 
trajektov, ktorých štrajk na šesť dní odrezal ostrovy od pevniny a obom skupinám 
nariadila občiansku mobilizáciu, čím postavila  pokračovanie štrajku mimo zákon. 
Priemerný plat zamestnanca metra sa má znížiť z 2500 EUR na 2038 EUR. Priemerný 
plat v krajine je dnes menej ako 1200 EUR a nezamestnanosť prekračuje 25%.

Nová holandská vláda informovala listom svoj parlament, v ktorom potvrdila svoj 
zámer podporiť koncept flexibilnej Európy, v ktorej by sa členské štáty mohli vzdať 
participácie v niektorých štruktúrach, ako je Schengen či euro. Nepriamo sa tak post-
avili na stranu Veľkej Británie, kde premiér oficiálne sľúbil referendum o zotrvaní v 
Únii a prehodnotenie vzťahov s Bruselom.

Narastajúci euroskepticizmus neušiel pozornosti Bruselu a ten na to zareagoval bru-
selsky – minie 2,5 milióna eur na sledovanie internetových diskusií a kontrovanie pro-
tieurópskych príspevkov. 

Skončíme obľúbenou rubrikou to 
nevymyslíš, to je Francúzsko. Kráľ inter-
netu Google sa dohodol s francúzskymi 
médiami a pripravil pre ne 60 miliónový 
fond. Ten má slúžiť na to, aby im pomohol 
„prispôsobiť sa digitálnym technológiám.“ 
Média sa posledné mesiace vyplakávali, že 
im Google kradne čitateľov. Nemecké mé-
diá podobný obchod zatiaľ odmietajú.

Len škoda, že sa nebudú môcť učiť prispôsobovať na nových počítačoch Mac Pro. Tie 
sa od 1.marca nebudú môcť predávať, keďže ich kryt  ventilátora na chladiči  a porty 
nespĺňajú bruselské bezpečnostné normy.
 
Dúfam, že vy si neposekáte prsty ani nič iné, kým Apple nepríde s upravenou verziou!

Martin Vlachynský
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