
 41/2014

Čo ostalo z grilovačky?

Grilovanie nových komisárov je tak-
mer na konci. Nuda to nebola. Veľký 
krik bol okolo Lorda Hilla, ktorý má 
dozerať na finančné trhy a mnohí ho 
videli ako človeka obhajujúceho záu-
jmy City. Británia je jednou nohou 
vonku z Únie a vyhodenie jej komisára 
by mohlo pošťuchnúť aj tú druhú. Preto 
sa časť poslancov snažila aspoň osekať 
jeho portfólio, ale ani to sa nepodarilo. 

Prežil aj maďarský zástupca Tibor Navracsics, hoci mu zobrali pôvodné portfólio pre 
vzdelanie, kultúru a mládež. V orbánovskom Maďarsku sa to v uliciach čoraz viac 
hemží rôznymi „historickými“ uniformami  a takýto zástupca sa nezdal vhodný práve 
na vzdelávacie úlohy. Pravdepodobne dostane dopravu. Ak si spomínate, tá najskôr 
pripadla Slovensku. Po novom by mohol Maroš Šefčovič dostať stoličku viceprezi-
denta pre energetickú úniu. 

S odretými ušami prežila aj Češka Věra Jourová, ktorá nevedela poslancom dobre 
vysvetliť, čo vlastne ako komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť 
bude robiť. Potom ale asi uznali, že to nevie nikto.

Naopak neprežila bývalá premiérka Slovinska Alenka Bratušek (úvodné foto), ktorá 
mala byť vice prezidentka práve pre energetickú úniu. Po veľmi nepresvedčivom výkone 
bola pomerom 112:13 zahlasovaná ako nesúca. Za zmienku stojí, že sa nominovala 
sama v posledných dňoch svojej vlády. Nuž, treba sa na dôchodok inak zabezpečiť. 
Ktovie, či Juncker vedel, čo robí, keď ju akceptoval na takýto velezaujímavý post.

Okrem spomínanej rošády je možnou alternatívou aj menšie premiešanie funkcií, 
nová Komisia má však už základný tvar istý. Nového komisára pre ekonomiku a 
bývalého francúzskeho ministra financií Moscoviciho sa v tejto fáze už nikto vykopnúť 
neodváži, hoci časti Bruselu spôsobuje silné pálenie záhy. Aby to tento proponent 
fiškálnej rozšafnosti mal už od začiatku ťažké, Komisia sa údajne chystá zamietnuť 
francúzsky rozpočet. Pre osvieženie pamäti, Francúzsko sa v ňom chystá porušovať 
pravidlo 3% deficitu až do roku 2017.

Nie je bez spojencov. Na pomoc pribehol taliansky premiér Renzi: „Som na Hollan-
deho strane. Nikto nemá právo zaobchádzať s inými krajinami ako so školákmi.“ To 
je fakt, voči školákom je to veľmi neférové. Ti väčšinou nemajú dlh na úrovni svo-
jej ročnej produkcie. Moscoviciho ministerský nástupca Sapin žiada zmenu dokt-
ríny, vraj „niektorí stále fungujú podľa logiky z minulosti, keď euru hrozil rozpad.“ 
Premiér Manuel Valls k tomu dodal: „Striedmosť je technicky nemožná. Dostala by 
Francúzsko do kolien.“

Nie každého presvedčili. Najostrejšie sa vyjadril nový fínsky premiér Alexander Stubb: 
„Musíme dať bodku za ilúziou, že je to verejný sektor, ktorý tvorí pracovné miesta. 
Veriť, že nalievanie miliárd euro ekonomiky je kľúč k rastu, je zastaralá myšlienka.“ V 
tom istom čase nemecká vláda zamietla návrh krajín z juhu použiť euroval na doto-
vanie ekonomiky. Podľa Merkelovej má byť euroval na núdzové situácie. Nanešťastie, 
v minulosti už neraz tlaku podľahla, inak by euroval ani neexistoval. Podobne spláchla 
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aj Hollandeho žiadosť navýšiť prostriedky na dotácie projektov proti nezamestnanosti 
mladých o 20 miliárd eur. 

S exportami zle, bez exportov ešte horšie. Už aj Merkelovej Nemecko, hoci má historicky 
nízku nezamestnanosť, hlási nepríjemné správy. V auguste sa export medzimesačne 
prepadol o 5,8%, čo je najväčší prepad od roku 2009. Ešte pred nedávnom Francúzi 
nariekali nad „príliš veľkými“ exportami chamtivých Nemcov, teraz sa Európa trasie 
pri pomyslení, že Nemecko stratí paru.  

ECB naďalej kalí zbrane. Banka upresnila detaily pripravovaného nákupu aktívami 
krytých cenných papierov. ECB bude nakupovať aj „junk“ aktíva bez investičného rat-
ingu krajín ako Grécko a Cyprus. Malo by sa začať už tento mesiac. Objem by mal byť 
„podľa potreby“, ale odhaduje sa, že z pripraveného bilióna eur sa počas plánovaných 
dvoch rokov trvania programu využije asi pätina. ECB sa tak postupne premieňa na 
tzv. zlú banku, alebo tiež smetný kôš, kam európske banky môžu zahodiť svoje prob-
lematické aktíva. 

Z Nemecka sa ako obvykle na ECB zniesla vlna kritiky. Šéf Bundesbanky Weidmann 
varoval ECB pred zaseknutím sa v slabo zabezpečených a nafúknutých pohľadávkach. 
Bývalý šéfekonóm ECB Stark to rovno nazval „aktom zúfalstva.“ Vraj miesto aby ban-
ka ukázala rozhodnosť, podlieha politickému tlaku Francúzska a Talianska. 

V tieni týchto udalostí ostalo vyhlásenie Davida Camerona. Okrem zníženia dani z 
príjmu pre fyzické osoby (posunie sa hranica hornej sadzby aj nezdaniteľné mini-
mum) opäť zazneli aj požiadavky na regulovanie vnútornej migrácie občanov EÚ, teda 
jedného z pilierov EÚ. 

Nemali by sme zabúdať, že nielen euro, ale aj CAP je záhradníkom v EÚ. Spoločná 
poľnohospodárska politika je prekážajúcim balvanom, ktorý nechce nikto odvaliť. 
Hoci sa priamo týka len asi 2% obyvateľov, pohltí 40% rozpočtu. Mnohé odvetvia pod 
ňou fungujú ako za boľševika – na princípe kvót a výkupných cien. Pred pár dňami 
dostalo osem členských štátov za nadprodukciu mlieka v rokoch 2013/2014 súhrnnú 
pokutu 409 miliónov eur.

Keď sme už pri tom poľnohospodárstve, 
z priehrštia bruselských regulácii sa 
rozlúčme jednou rastlinnou. Francúzski 
pestovatelia levandule sa rozhodli bojovať 
proti povinnému označeniu tejto rastliny 
za nebezpečnú chemikáliu, ktoré ich úda-
jne môže priviesť na mizinu. 

Takže kým bude všetko onálepkované, 
predbehnem úradníkov v páchaní dobra varovaním: Ak spíte s levanduľovým 
vrecúškom pod vankúšom, nejesť!

Martin Vlachynský 
9.10.2014
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