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Odbory v ECB protestujú, Barclays zbiera ceny doma aj v zahraničí, Sarkozy pre-
ventívne balí zubnú kefku a pyžamo, Fíni s Holanďanmi sú neposlušní, Klaus bol zase 
euro-vtipný. A viete kto predsedá EÚ? Komunisti.

Pretrvávajúca kríza má silné sociálne dopady. Dokonca až také, že si ich všimli od-
bory ECB. V prieskume medzi jej zamestnancami vyšlo najavo, že roky tvrdého boja 
proti kríze si medzi nimi vyžiadali krutú daň v podobe narastajúcej prepracovanosti. 
Problémom je hlavne nízky počet zamestnancov, uznajte sami, 1200 ľudí v centrále to 
nemá šancu zvládnuť. Napríklad tento týždeň museli znížiť úrokovú mieru z 1% na 
0.75%, čo je nový rekord. Dúfajme, že tento krát to už pomôže. Ak nie, znížime znova.

Pýtate sa kam, keď 0% sa už pomaly blíži? Spýtajte sa Dánov. Tí zosekli úrokovú mieru 
na 0.2% a depozitnú úrokovú mieru (ktorú banky dostanú, ak si uložia dánske ko-
runy v dánskej centrálnej banke) na -0.2%. Áno, vidíte dobre, banky platia za to, aby 
si mohli uložiť peniaze na účtoch CB. Do relatívne bezpečného Dánska totiž uteká 
vystrašený kapitál zo všetkých strán. Jacob Graven, šéfekonóm Sydbank A/S na to 
dslova povedal: „Je to známka silnej dánskej ekonomiky...Máme problém luxusu.“

Ale aby sme ECB nekrivdili, oni tam toho robia viac. Napríklad tento týždeň znova 
znížili požiadavky na zábezpeky, ktoré banky mu-
sia poskytnúť, aby dostali od ECB peniaze. ECB tak 
postupne vytvára dokonalé finančné perpetuum 
mobile. Komerčná banka spraví a predá ľubovoľný 
produkt, napríklad lízing na autá. Predá ho, lízingo-
vú zmluvu vezme a dá ju ako zábezpeku ECB, tá jej 
za ňu vytlačí nové peniažky, ktoré banka požičia cez 
ďalší produkt, napríklad poskytne lacnú hypotéku na 
garáže v Bratislave, a celé sa to opakuje dookola. Je 
možné, že koncom roka bude ECB akceptovať ako 
kolaterál aj lístok zo zastavárne.

Vraví sa, že láska nehnevaná, nie je milovaná. Hoci vlády a banky sa na seba mračia, 
v skutočnosti im to ide spolu skvelo. Časopis Euromoney udeľoval bankové ocenenia, 
ktorých je viac ako mal Brežnev na hrudi. V kategóriach Best Global Debt House, 
Best Investment Bank a Best Global Flow House Of The Year si cenu odniesla...Bar-
clays! Áno, tá banka, ktorá momentálne čelí najväčšiemu finančnému škandálu od 
čias Lehman Brothers, pretože manipulovala LIBOR, teda úrokovú mieru, za ktorú 
si v Londýne medzi sebou požičiavajú banky. Predstavitelia Barclays sa nechcú vzdať 
bez boja. Ukázali prstom na britskú vládu a Bank of England, od ktorých vraj dostali 
neformálny pokyn v roku 2008 sadzby stlačiť a upokojiť tak britskú ekonomiku. Jed-
noducho, banky a štát sú v jednej posteli.

Odskočme si niekam k moru, napríklad na francúzsku riviéru. Ešte stále čerstvý prezi-
dent Hollande dolaďuje novú daň pre bohatých, ktorá má dosahovať 75%. Pozrite si 
reakciu Willa Smitha, na to, že ak by bol Francúz, odovzdával by ¾ svojho príjmu 
vláde. Významnejšia bola však reakcia Davida Camerona, ktorý už víta francúzskych 
boháčov slovami: „Vyrolujte červený koberec!“ Politici vtipkujú, nezamestnanosť v eu-
rozóne zatiaľ dosahuje nové rekordy.

Mužská polovička kedysi slávneho dua Merkozi má zatiaľ iné starosti. Polícia spravila 
v Sarkozyho dome a kanceláriach raziu v súvislosti s podozrivým financovaním jeho 
predvolebnej kampane v roku 2007. 
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Slovinsko zatiaľ tvrdí, že žiadnu 
pôžičku nepotrebuje, hoci o 
tom čvirikajú všetky vrabce. 

Predstavitelia eurozóny sa 
dohodli, že ESM bude môcť 
priamo financovať aj bankový 
sektor

Nás doma najviac zaujíma euroval. Po Španielsku má byť ďalším zachraňovaným 
členom predsedajúca krajina EÚ – Cyprus. Ten najskôr jednal o pôžičke s Ruskom, 
potom požiadal o desať miliárd Eurozónu, nakoniec to vyzerá, že dostane pomoc od 
oboch. Cyprus, s bohatými náleziskami plynu, tak môže 
vyjednávať o lepšie (rozumej žiadne) podmienky úveru. 
Ale daňoví poplatníci veritelia sa o svoje peniaze nemu-
sia báť. Sympatický prezident Demetris Christofias z vlád-
nucej komunistickej strany (nie, to nie je vtip, EÚ skutočne 
predsedá krajina, kde vládne komunistická strana), pov-
edal, že „ak by sa vláda necítila schopná splácať budúce 
pôžičky, tak by o ne nežiadala, lebo nie je v záujme vlády, 
aby ochudobňovala budúce generácie Cyperčanov.“

Slovinsko zatiaľ tvrdí, že žiadnu pôžičku nepotrebuje, hoci o tom čvirikajú všetky 
vrabce. Slovinský bankový sektor v roku 2011 utŕžil stratu 436 miliónov euro, prežíva 
len vďaka ECB, ktorá mu už poskytla dve miliardy euro, z toho viac ako polovicu 
najproblematickejšej banke NLB. Väčšina NLB je vo vlastníctve štátu, ktorý na 
záchranu nemá. V roku 2007 malo „balkánske Rakúsko“ vyrovnaný rozpočet, v roku 
2011 vďaka rastu vládnych výdavkov už vyskočil na -5.5% HDP, a kedže Slovinci od-
mietli reformovať, moc zlepšenia čakať nemôžu. Budiž to memento pre Slovensko, že 
situácia sa môže zhoršiť skôr, než stihneme vysloviť budižeuro.

Záchranou pre NLB a tým pádom celý slovinský bankový systém mal byť menšinový 
vlastník, belgická KBC, ktorá chcela dokúpiť akcie NLB a dodať potrebný kapitál. KBC 
však nakoniec vycúvala, keďže panujú obavy, že Komisia by tento krok neodobrila. 
Sama KBC totiž nedávno dostala významnú pomoc a súčasťou plánu bola povinnosť 
zbaviť sa časti portfólia, vrátane NLB. Komisia sa vyjadrila, že KBC môže v Slovinsku 
investovať, ale musí sa teda zároveň zbaviť iných aktív. Lákavé.

Aby sme nezabudli minulý víkend. Predstavitelia eurozóny sa dohodli, že ESM bude 
môcť priamo financovať aj bankový sektor. Členské štáty, ktoré sú akcionármi ESM, 
tak budú poskytovať prakticky bez podmienok peniaze nesolventným bankám, výme-
nou za to dostanú ich akcie. Zároveň by chceli, aby ESM mohol priamo nakupovať dl-
hopisy problematických štátov. Našťastie, Fínsko a Holandsko našli odvahu oponovať, 
a prehlásili, že takéto snahy zablokujú. Otázne je, či sa im to podarí. Zmluva o ESM 
je totiž flexibilná ako žuvačka a keď už raz bola podpísaná, môže sa preonačiť podľa 
aktuálnej potreby.

Aby sme neboli len negatívni, z Írska prichádzajú aj dobré správy. Ako jedni z mála 
príliš nereptali a snažili sa reformovať, zároveň si udržali relatívne nízke dane. Odme-
nou im je klesajúci úrok na dlhopisoch, ktorý sa z pôvodných 15% takmer dorovnal 
tomu, čo dnes musí platiť Španielsko.

Stáva sa dobrou tradíciou, že končíme vtipne. Tento krát si zaletíme do Malajzie, 
ktorú navštívil pomaly dosluhujúci prezident Klaus. Miestny velvyslanec EÚ sa ho 
neopatrne spýtal, či si myslí, že projekt EÚ je od začiatku zlý. Klaus neostal svojej 
povesti nič dlžný a hneď vysvetlil, že spolupráca je dobrá, ale centralizácia nie: „Abych 
to řekl velmi otevřeně, nesouhlasím s tím, abychom měli velvyslance Evropské unie v 
Malajsii. Je tady se mnou velvyslanec České republiky. Reprezentuje mě tu on, ne vy... 
Já myslím, že velvyslanci EU jsou trošku hříčka, nenutná a zbytečná“

Víkend plný porozumenia želá

Martin Vlachynský
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