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Šéf Komisie Barroso v pondelok vyhlásil, že šetrenie v EÚ dosiahlo svoje limity. 
Keďže peniaze do rozpočtov nepadajú z neba, odkaz občanom je jasný: budete musieť 
prispievať svojim vládam viac.  

Slovenskí občania majú výhodu, že lož o limitoch 
šetrenia môžu prekuknúť veľmi ľahko. Stačí sa 
pozorne obzrieť okolo seba. Napríklad obec Os-
lany si za 400 000 eur z eurofondov kúpila čistiaci 
voz na udržiavanie svojich 14 kilometrov ciest. Za 
tieto peniaze mohli napríklad pri aktuálnej cene 
zlata po celej dĺžke svojich obecných ciest vyzlátiť 
zhruba 80 centimetrov široký zlatý pás.

Nielen na plytvanie, ale otvorenú spreneveru 
financií  v rámci EÚ sa pozreli aj Briti. Výbor v 
Snemovni Lordov vypracoval analýzu, podľa 

ktorej za súčasťou podvodov nestáva 400 miliónov eur ročne, ako odhaduje Komisia, 
ale až dvanásťnásobne viac, cez 5 miliárd eur. Nemusíme si robiť nádeje, že v národ-
ných rozpočtoch je to lepšie. Náš projekt Plytvanie zaznamenal na Slovensku v rokoch 
2007-2012 plytvanie v hodnote viac ako 3 miliardy eur. To je napríklad o polovicu 
viac, ako sa v minulom roku vybralo na dani z príjmu fyzických osôb.

Politici opäť príliš nešetrili ani v bankovom  sektore. Podľa aktuánej správy Euro-
statu v roku 2012 záchrana bankových systémov zdvihla v eurozóne deficity v prie-
mere o 0,6% HDP. Takéto „šetrenie“ sa samozrejme podpísalo na zdraví jednotlivých 
rozpočtov. Aktualizované čísla za rok 2012 sú pre Európu jednou veľkou katastrofou. 
Dlh v EÚ prekročil 85 % a v eurozóne 90 %  HDP. Jediné Nemecko zaznamenalo 
prebytok 0,2%, všetky ostatné štáty boli v deficite. 

Rekordmanom bolo Španielsko s deficitom 10,6 % HDP. Pritom ešte vo februári 
Španieli tvrdili, že to je len 6,7 % a dohoda s Komisiou bola 6,3%. Španielsko tak ciele 
minulo spektakulárne a dohoda dostať deficit na 4,5 % tento rok a 2,8 % budúci rok 
musí byť smiešna hádam aj tým, čo ju vypracovali. Do smiechu by však nemalo byť 
nám, keďže Španielsku sme prostredníctvom našich politikov prisľúbili každý zhruba 
200 eur – zatiaľ. Nezamestnanosť v krajine už prelomila historický rekord a presiahla 
27 %. Otázka teda je, ako nezamestnaní budú tento deficit znižovať. Veríme, že Trojka 
na to má odpoveď. Zatiaľ je odpoveď klasická, dvojročný odklad na dosiahnutie cieľov.

Taliani znovuzvolili prezidenta Napoli-
tana, ostávajú však naďalej bez vlády. 
Čierny kôň minulých volieb, komik Beppe 
Grillo, optimzmus nepridáva. Podľa neho 
Taliansko môže už na jeseň zbankrotovať. 

V Grécku zase raz štrajkujú daňováci. 
Grécky štát za prvý kvartál vybral na da-
niach o pol miliardy menej ako chcel, nap-
riek tomu dokázal zaznamenať primárny 
prebytok. To by bola dobrá správa, len 
keby tí Gréci nemali dlh 156 % HDP. Paradoxne by tak bolo jedným z lepších krokov 
gréckej vlády jednoducho na celý dlh zbankrotovať a začať od nuly s prebytkovým 
rozpočtom. Ale to by nás opäť rozosmutnelo, keďže aj Grékom sme zagarantovali ne-
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malé peniaze. Celkový deficit Grécka  v roku 2012 dosiahol 10 % HDP, čo bolo ešte 
viac ako v roku 2011. A to ich zachraňujeme už tretí rok.

Podobný osud čaká aj Cyprus. O záchrannom balíčku bude nakoniec ešte musieť 
hlasovať parlament, čo do celej situácie vnieslo nové kolo neistoty, prvé kroky však 
už schválil. 

Sviežejší vietor cítiť nad Portugalskom. Krajina je síce stále v ekonomicky katastrofál-
nom stave, ale vláda dokázala zostaviť nový úsporný balíček po tom, čo ten predošlý 
zrušil ústavný súd. Podstatnejšie však je, že miestni politici začali uvažovať v iných 
dimenziách a prisľúbili naštartovať ekonomiku nie zvyšovaním daní (ako to skúša 
napríklad naša vláda), ale ich znižovaním. Znížiť by sa mala aj daň z príjmu firiem, 
ktorá dnes dosahuje 24%. Ak návrh prejde, Portugalsko by sa mohlo čoskoro zaradiť 
do stále väčšieho zoznamu európskych krajín, ktoré ponúkajú firmám nižšie dane ako 
Slovensko.

Tento týždeň rozvírila opäť vody aj téma dane z finančných transakcií. Pre pripome-
nutie, túto daň (nazývaná tiež Tobinova) plánuje zaviesť 11 štátov EÚ vrátane Sloven-
ska. Voči novej dani prichádza od začiatku ostrá kritika, počnúc burzami, bankami, 
Londýnom, Štokholmom (ktorý si túto daň pred 20 rokmi vyskúšal a zle pochodil) až 
po think tanky. Nový dokument ukazuje, že dane z finančných transakcií sa začínajú 
obávať aj viacerí politici, ktorí s ňou pôvodne prišli. Táto daň totiž zasahuje aj dlhopisy 
a môže zhoršiť financovanie štátnych rozpočtov, čo by skomplikovalo život viacerých 
štátov. 

Centralizovanie moci v Bruseli má rôzne podoby. Tou najviditeľnejšou sú rôzne regu-
lácie, či povinné odvody do rozpočtu. No sú aj menej nápadné prejavy. Napríklad Eu-
ropol, teda európska kriminálna agentúra, žiada prístup do všetkých policajných dát v 
členských štátoch. Ak ste niekedy boli na polícii vypovedať o výčinoch vášho opitého 
suseda, Europol by mal dosah na kompletný spis o vás.

Zakončime optimisticky. Návrh zrušiť nezamestnanosť mladých v Európe je bližšie k 
prvému čítaniu v europarlamente. Mladí ľudia do 25 rokov by podľa návrhu mali mať 
garantovanú prácu. Niektoré veľké problémy majú skutočne jednoduché riešenia. 

Zvyšok týždňa bez irónie praje

Martin Vlachynský
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