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Španielsky premiér našiel nepriateľa. Pre Grécko žiaden plán B neexistuje. V Rusku 
ošmekneš banku ty!

Šéf španielskej vlády Mariano Rajoy má 
problém. Krajina, ktorú ako premiér vedie 
a má prudko rastúci dlh, je už dva roky v 
recesii a nezamestnanosť dosahuje 27 %. 
Čo čert nechcel, ešte sa musí obhajovať 
pred parlamentom a hlavne pred voličmi 
z údajných nelegálnych príjmov. Poli-
tika v takýchto ťažkých chvíľach pozná 
osvedčený recept – nájsť nepriateľa! 

Okrem bohatých ľudí, špekulantov a finančných žralokov sa oprel do Gibraltáru. 
Španielom sa nikdy príliš nepáčil tento kúsok územia, ktorý Briti obsadili pred 300 
rokmi, a po dlhšej dobe sa mu to rozhodli znova osladiť. Začali predlžovať obvykle 
laxné hraničné kontroly až na niekoľko hodín. Čo na tom, že to dopadne najmä na 7 
000 Španielov, ktorí na toto 30 000-hlavé územie denne dochádzajú do práce. Premiér 
ukázal svaly! Len dúfajme, že si Maročania nevšimnú, že Španieli takisto majú mestá 
Ceuta a Mellila na „ich“ území.

Uvidíme, akého nepriateľa nájdu naši politici, keď budú vysvetľovať nové problémy. 
Napríklad keď budeme musieť znova požičať Grécku, ktorému sa na roky 2014 a 2015 
v rozpočte zjavila nevyplnená diera hodná 11 miliárd eur. Ale ako sa vyjadril grécky 
minister financií, „toto nie je naša najväčšia obava. Je to malá suma peňazí.“ Gréci 
čakajú, že to Trojka nejako vymyslí, pretože „nie je žiaden plán B.“ O rok má prísť ten 
mýtický rast a veci budú vyzerať lepšie. No, možno by bolo reálnejšie sa  spoliehať, že 
ich z problémov dostane Herkules. Zatiaľ v krajine rastie len kopa nezaplatených daní, 
ktorá dosahuje výšku 60 miliárd eur. Koľko z toho dokážu ľudia skutočne zaplatiť, 
ostáva otázkou pre delfskú veštiareň.

Dlh je témou aj pre Taliansko. S takmer dvoma miliardami má Taliansko najvyšší 
nominálny dlh z krajín eurozóny. Spravovať vydávanie a najmä predaj stoviek miliárd 
dlhopisov nie je žiadna zábava – len v roku 2013 museli zohnať investorov na dlhopisy 
v hodnote 450 miliárd.

Krajinu ale zamestnávajú iné udalosti. Na-
jmä absurdné rozhodnutie najvyššieho súdu 
ohľadom bývalého premiéra Berlusconiho, 
ktorému hrozí väzenie a zákaz vykonávať 
verejné funkcie za daňové podvody. Súd 
rozhodol, že štvorročné väzenie je v pori-
adku, ale päťročný zákaz verejnej funkcie je 
neprimeraný. Do basy aj tak kvôli veku reálne 
nepôjde, takže všetko ostáva po starom. Prípad 
ešte nie je uzavretý, ale výsledok potešil 1 500 

fanúšikov, ktorí sa zhromaždili na podporu svojej celebrity.

Portugalsko intenzívne zvažuje zníženie daní, aby konečne nakoplo svoju ekonomiku. 
No má to ale háčik. Pre udržanie deficitu treba vysoké dane aspoň čiastočne nahradiť 
šetrením a to je problém. Podobne ako ostatné štáty PIIGS, aj Portugalsko je čierna 
diera na peniaze. Napríklad ECB poskytuje tamojším bankám úvery v hodnote 50 
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miliárd eur. Pre porovnanie, z dočasného eurovalu sa dohodla celková pôžička 78 
miliárd eur.  

Do záchrany eurozóny je zapojený celý svet. Dočkali sme sa situácie, keď rozvojové 
krajiny cez MMF pomáhajú rozvinutým. V MMF s touto situáciou rastie nespokojnosť. 
Zodpovednosť by mali prevziať Nemci. Tí podľa predstaviteľov fondu míňajú príliš 
málo. Zdá sa, že na reči o tom, ako krízu spôsobila nadmerná spotreba, sa už zabudlo. 
No je iluzórne myslieť si, že zvýšenie importu by pomohlo gréckym, či španielskym 
výrobcom. Nemci nakupujú z iných krajín.

Aspoň že sa v EÚ po dva a pol roku 
konečne znížila nezamestnanosť. Klesla 
v júni z 11 % na 10,9 %. Nie v eurozóne, 
tam ostala nezmenená na úrovni 12,1 
%. Takéto čísla nerobia z eurozóny 
lákavé miesto. Len 40 % Lotyšov súhlasí 
s budúcoročným vstupom do eurozóny. 
Podľa hesla „názor občanov je dôležitý, 
pokiaľ chcú to, čo chceme my“ spúšťa 
lotyšská vláda rozsiahlu kampaň na 
podporu eura. Cieľom je zvýšiť podpo-
ru na 60 %. Alebo je to skôr podľa hesla „presvedčíme vás za vaše peniaze“ ?

Nebojte sa, na rubriku „To nevymyslíš, to je Francúzsko!“ sme nezabudli. Najnovšie 
francúzski farmári roztĺkajú po cestách slepačie vajcia. Vraj je vajec príliš veľa, čo tlačí 
cenu dole, a oni žiadajú, aby sa znížila ich celková produkcia. Máme pre nich odkaz: 
No tak tú produkciu znížte!

Zakončíme vtipnou správou z 
Ruska. Podmienky písané drob-
ným písmom sú postrachom 
mnohých klientov finančných či 
iných inštitúcii. No v Rusku je 
drobné písmo postrachom bánk. 
Istý klient prepísal podmienky 
kreditnej karty písané fontom 
veľkosti 3 vo svoj prospech a zm-
luvu poslal banke na podpis. Tá 
ju uznala a to, že klient platí pod-
statne menej ako čakala, zistila až 
po dvoch rokoch. Kartu ukončila 
a klienta zažalovala, no on súd 
vyhral a poplatky platiť nemusel. 

Ale vtip pokračuje ďalej. Jednou z doplnených podmienok bolo, že karta môže byť 
ukončená, len ak banka klientovi zaplatí 6 miliónov rubľov. Súd v tejto veci pokračuje.

Dávajte si pozor na podpis!

Martin Vlachynský
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