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O voľbách, ktoré potešili Európu, o nových nápadoch z mesta na Seine, a bankrote, čo sa 
bankrotom stal. 

Na Slovensku sa bude zakopávať rozpočtová sekera a bude to mať na starosti Róbert Fico, 
aspoň tak rozhodli víkendové voľby. Na 
rozdiel od tých v roku 2006, zahraničie ten-
toraz výsledky SMERu potešili. „Historické 
víťazstvo ľavicovo orientovanej, proeurópskej 
opozičnej strany,” hlásil dobrú správu pre eu-
rozónu rakúsky Der Standard. Európske témy 
sa na Slovensku aspoň na čas pôjdu schladiť 
do tieňa vládneho záujmu. Len Nemci sa tro-
cha obávajú ďalšieho Orbána v regióne.

Blížiace sa voľby zlepšujú prekrvenie mozgu 
politikov, ktorí potom prichádzajú s čoraz údernejšími nápadmi. Znova kandidujúci Nicolas 
Sarkozy sa rozhodol neexperimentovať a stavil na osvedčený nacionalizmus a protekcion-
izmus. Pohrozil vystúpením zo Schenghenu v prípade, že EÚ nesprísni svoju imigračnú 
politiku. Ešte ho napadlo, že európske vlády by podľa neho mali nakupovať hlavne domáce 
výrobky, bez ohľadu na ich výhodnosť. Francúzsko je pripravené spraviť taký krok hoci aj 
jednostranne. To, že EÚ je jeden z troch najväčších exportérov sveta, a že milióny Francúzov 
majú prácu vďaka tomu, že iné štáty kupujú francúzske výrobky, mu v argumentácii zjavne 
nevadí. Sarkozyho náhle objavený euroskepticizmus spôsobil, že viacerí politici  členských 
štátov sa začínajú skôr upierať na jeho konkurenta Francois Hollande a označujú jeho 
riešenia za správny prístup. 

EÚ ide Španielom po krku. No zatiaľ 
len symbolicky, alebo znamenalo toto 
gesto Jean Claude-Junckera niečo 
viac? 

Čo sa týka Grécka, Sarkozy tento 
problém považuje za vyriešený. 
Očividne nečíta Budiž Euro! Nie 
všetko prebehlo tak, ako na začiatku 

niektorí dúfali, a výmena dlhopisov Grécka za iné s nižšou hodnotou je podľa ISDA (Interna-
tional Swaps and Derivates Association) oficiálne bankrotom, čo znamená, že držitelia CDS 
na grécke bondy majú právo na ich vyplatenie. Vyplatenie prebehne formou aukcie, ktorá 
bude v pondelok. Odpredajú sa pri nej dotknuté dlhopisy a následne sa rozdiel voči ich nom-
inálnej hodnote dorovná aktivovaním CDS v  objeme 3,2 miliardy dolárov. 

Zdá sa vám to málo? Je to len obnažená špička ľadovca. Mimo CDS sú s gréckym dlhom späté 
deriváty v hodnote asi 90 miliárd dolárov. Čo presne sa bude v nasledujúcich dňoch s nimi 
diať  a aký to bude mať dopad na grécke  banky a medzibankový trh, je otázkou. 

Vo štvrtok MMF konečne odsúhlasil pôžičku vo výške 28 miliárd dolárov, uvoľňovanú v prie-
behu štyroch rokov. Druhý balík pomoci Grécku tak dostal konečnú podobu. V prvom kole 
MMF pripravil pôžičku 30 miliárd, z ktorej sa zatiaľ vyčerpalo 20,3 miliardy. EFSF poskytne 
109,1 miliardy , z ktorých 48 miliárd pôjde na rekapitalizáciu gréckych bánk. Opakovanie je 
matka múdrosti, tak pripomenieme, že ďalších 30 euromiliárd bolo použitých na „osladenie“ 
prebiehajúcej výmeny dlhopisov a nakoniec 5,5 miliardy dostalo Grécko vo forme vrátených 
úrokov, ktoré predtým zaplatilo  eurosystému za držanie gréckych dlhopisov. Zhrnuté a 
podčiarknuté, Atény z jedného ramena zhodili dlh za viac ako 100 miliárd, a na druhé naberú 
nový za 130 miliárd.

Množia sa prípady gréckych detí, ktoré kvôli podvýžive nie sú schopné zúčastňovať sa hodín 
telesnej výchovy. Grécka spoločnosť neostáva bez odozvy. Podľa predvolebného prieskumu 
zo začiatku marca by mala vládnuca socialistická strana len 11%, donedávna marginálna 
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ultraľavicová SYRIZA 12%, stalinistická KKE 11% 
a neonacistický Zlatý Úsvit 3,5%. Do parlamentu 
by sa dostalo deväť namiesto piatich strán. Voľby 
budú pravdepodobne koncom apríla. Neostáva než 
konštatovať: „Kde soudruzi z EU udělali chybu?“

A teraz prichádza ten najväčší vtip. Nové grécke dlho-
pisy sú rovnaký junk (považované za nekvalitné) ako 
tie, za ktoré boli tie vymenené. Ich hodnota na šedom 
trhu (teda ešte pred uskutočnením výmeny a reálnou možnosťou obchodovať ich) sa pohy-

bovala medzi 17-28 centami za euro. To znamená rovnaký 
výnos, aký bol na starých junk dlhopisoch na jeseň. Pre tých, 
čo ešte stále nerozumejú – áno, finančné trhy už teraz tipujú 
ďalší grécky default.

Napriek druhému balíku, narastá počet ľudí, ktorí otvorene ho-
voria o vystúpení Grécka z eurozóny. Najnovšie s k nim pridal 
bavorský minister hospodárstva Martin Zeil. 

ECB a jej šéf Mario Draghi sa pár dní potom, čo do sveta vypustili pol bilióna nových euro 
začali obávať inflácie. Našťastie, vraj sa aspoň podarilo stabilizovať európsku ekonomiku, len 
škoda, že na úrovni mínus 0,1% HDP. 

Nielen eurozóna sa trápi. Fitch minulý mesiac a Moody’s teraz naznačili, že Veľká Británia 
môže prísť o svoj AAA rating.

Už v minulom čísle sme spomínali možnosť, že Island zavedie ako menu kanadský dolár. 
Premiérka Johanna Sigurdardottir vyhlásila, že Island má len dve možnosti – vstúpiť do EÚ 
a prijať euro, alebo prijať inú menu. Momentálne len 26,3% islandských voličov podporuje 
vstup do EÚ, euro však môžu prijať aj bez vstupu do Únie, tak ako Čierna Hora. Nastal by 
tak presný opak toho, o čom sa hovorí v súvislosti s Gréckom – najskôr bankrot, a následné 
prijatie eura. 

Zakončíme optimisticky. Štátne orgány majú výnimočne aj dobré nápady. Napríklad ukra-
jinská pohraničná stráž sa rozhodla pred futbalovým Eurom 2012 skrášliť pohraničníčky s 
pomocou profesionálnych stylistov. Keby každý úradník, ktorý vás buzeruje, aspoň skvele 
vyzeral, svet by bol hneď krajší!

Víkend bez šikany želá

Martin Vlachynský
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