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Európa sľúbila ešte viac peňazí, ktoré nemá, Španielsko sľubuje bolestivé škrty, Slovensko vyššie 
dane. Účet za euro rastie, budeme sa modliť za jeho záchranu a Grékov chcú vyvlastňovať už 
aj 11 ročné holandské deti.
 

Tento týždeň začneme pochmúrne. V 
stredu ráno si na rušnom  aténskom 
námestí pred gréckym parlamentom  
zobral život strelou do hlavy starší muž, 
bývalý lekárnik - Dimitris Christoulas. 
Nechal za sebou list, v ktorom  tento 
krok vysvetľuje. Grécka vláda ho úda-
jne pripravila o možnosť dôstojného 
dôchodku a nechce sa živiť prehrabá-
vaním sa v odpadkoch. Dúfa, že „mladí 
ľudia bez budúcnosti raz nájdu odvahu, 
aby zodvihli zbrane a povešali zradcov 

krajiny.“ Grécku vládu prirovnal ku kolaborujúcej vláde z druhej svetovej vojny. Na mieste 
samovraždy ľudia nasledujúce dni demonštrovali proti vláde a došlo k stretom s políciou. K 
udalosti vydal (35 slovné)  vyjadrenie grécky premiér. 
 
V Taliansku sa minulý týždeň pokúsili z ekonomických dôvodov upáliť dvaja ľudia. 58 ročný 
podnikateľ pred miestnym daňovým úradom, s ktorým mal spory ohľadom údajne neza-
platených daní a 27 ročný stavebný robotník, ktorému nebola niekoľko mesiacov vyplatená 
mzda. Pierre Mariani, CEO banky Dexia, ktorá koncom roku 2011 zbankrotovala a prebrali 
ju daňoví poplatníci (10,4 mld. hotovosti a 150 mld. eur záruk), zarobil v roku 2010 na plate a 
prémiách spolu 1,95 mil. eur. Rovnako ako rok predtým. 

Ministri eurozóny sa nakoniec v Koda-
ni dohodli, že spoja kapacity ESM a 
„dočasného“ EFSF. Vznikne tak 700 mld. 
eurový fond, no limit maximálne poskyt-
nutých úverov  bude 500 mld. eur. A teraz 
chcú od krajín G20, nech pošlú ďalšie pe-
niaze do Medzinárodného menového fon-
du. MMF navýšenie víta, ale je mu to stále 
málo.  „Myslíme si, že primárnou úlohou 
MMF by mala byť podpora chudobnejších 
krajín sveta a tam nepatria európske kra-
jiny.“ povedal kanadský minister financií 
Jim Flaherty.
 
Španielsko predstavilo tvrdý konsolidačný balíček v celkovej výške 27 mld. eur (ročné verejné 
výdavky Slovenska). Ministerstvá budú musieť svoje výdavky obmedziť v priemere o 16,9%. 
Napríklad ministerstvo zahraničných vecí sa bude musieť zaobísť s 46% percentami zdrojov, 
ktoré míňalo posledné roky. Dôjde k zvýšeniu daní z elektriny, plynu a zrušeniu výnimiek 
pri zdaňovaní právnických osôb. Predtým, než Slovensko začne zvyšovať dane, sa možno 
inšpirovať aj v Slovinsku. Tamojšia vláda plánuje znížiť mzdy štátnych zamestnancov o 15%.

Aktualizovali sme Účet za euro. Nákupy dlhopisov ECB 
spolu s garanciami v rôznych záchranných programoch už 
vychádzajú  1 869 eur na Slováka. Nedávno prezident Ivan 
Gašparovič s komisárom Marošom Šefčovičom spoločne 
ochkali, ako si ľudia pri kritizovaní slovenskej účasti na 

týchto budúcich nákladoch neuvedomujú, koľko peňazí z únie čerpáme. Berieme si túto radu 
k srdcu:  viete, že naše garancie už dosiahli takmer štvornásobok toho, čo sme z únie dostali 
za 7 rokov členstva (čistá pozícia Slovenska, čiže príjmy z únie očistené o naše príspevky v ob-
dobí 2004-2010)? Vedia o tom prezident s komisárom? O zmysluplnosti použitia euro fondov 
vzhľadom na krátky týždeň radšej ani nezačnem.
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Dexia, ktorá koncom roku 
2011 zbankrotovala a pre-
brali ju daňoví poplatníci (10,4 
mld. hotovosti a 150 mld. eur 
záruk), zarobil v roku 2010 na 
plate a prémiách spolu 1,95 
mil. eur. 

Španielsko predstavilo tvrdý 
konsolidačný balíček v celkovej 
výške 27 mld. eur (ročné vere-
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Sprechen Sie Deutsch? Ak 
hľadáte prácu, asi by ste mali.

Švajčiari vydali zatykač na 
troch nemeckých daňových 
úradníkov.

 
Úradníci pracujúci v úrade Hermana Van Rompoy 
(pamätáte? náš staronový prezident) si na prvého 
apríla zašpásovali. Vydali neoficiálnu tlačovú sprá-
vu, v ktorej navrhujú na budúci samit eurozóny 
prizvať aj Vatikán, keďže „Prítomnosť jeho svätosti 
pápeža vytvorí možnosť modliť sa za božskú inter-
venciu na záchranu eura. To sa momentálne zdá 
byť stratégiou s najväčšou šancou na úspech.“ 
 
S o niečo realistickejším nápadom ako vyriešiť 
euro-krízu prišiel 11 ročný Holanďan Jurre Hermans. Jeho návrh dáva smutnú správu o stave 
dnešných médií a nekriticky štátu naklonenom školstve. Pritom základná myšlienka je pod-
statou aj mnohých seriózne sa tváriacich návrhov omnoho starších (múdrejších?) ekonómov 
a politikov. Gréci opustia eurozónu, odovzdajú eurá vláde a tá ich splatí veriteľom. Tí Gréci, 
čo nebudú chcieť dobrovoľne vymeniť svoje eurá za znehodnotené drachmy, budú potrestaní 
vysokými pokutami. Stačí teda vyvlastniť ľudí. Aké jedno(prosto)duché. Tento návrh do finále  
súťaže The Wolfson Economics Prize o najlepší plán, čo v prípade rozpadu eurozóny, nepo-
stúpil, ale porota mu poslala aspoň symbolických 100 eur. Tu je jeho schéma stroja, meniaceho 
eurá:

Gréci začnú so stavbou obdoby Berlínskeho 
múru na hranici s Tureckom, aby „zabránili 
vstupom ilegálnych imigrantov“.  Pozitívna 
správa je, že zatiaľ to vyzerá, že na toto euro-
fondy nepôjdu. 

Sprechen Sie Deutsch? Ak hľadáte prácu, 
asi by ste mali. Kým nezamestnanosť v eu-
rozóne dosiahla vo februári historické maxi-
mum (10,8 %), nezamestnanosť v Nemecku 
klesla v marci na najnižšiu úroveň (6,7 
%) od zjednotenia Nemecka v roku 1990. 
V  krajine s najnižšou nezamestnanosťou 
v únii –Rakúsku-- sa tiež hovorí po nem-
ecky. Zvyšné dve nemecky hovoriace kra-
jiny mimo EÚ (Švajčiarsko, Lichtenštajnsko) 
majú nezamestnanosť dokonca nižšiu ako 
Rakúsko.
 
Švajčiari vydali zatykač na troch nemeckých 
daňových úradníkov, ktorí v snahe odhaliť 

daňové úniky nemeckých občanov odkúpili ukradnuté dáta o klientoch švajčiarskych bánk 
a tým porušili švajčiarske bankové tajomstvo. Nemecko ich síce nemá povinnosť ich vydať, 
no lyžovať do Švajčiarska by radšej ísť nemali. Nemecké peniaze zo švajčiarskych bánk teraz 
pravdepodobne čaká 41% zdanenie z čoho nemecké verejné financie očakávajú príjem 10 mld. 
eur. 

Aspoň niekde tie zákony a polícia stále fungujú. Veď na švajčiarsku políciu sme aj my outsour-
covali vyšetrovanie slovenskej kauzy s emisiami.  

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov praje                
  Juraj Karpiš
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