
42/2012

Eurosága pokračuje: bude mať EÚ dva rozpočty? Novú bankovú úniu? Nového eu-
rokomisára? Odpovede na tieto otázky môže načrtnúť práve prebiehajúci európsky 
summit..

Výhrady voči existencii rozpočtu 
eurozóny vyjadrili Fíni. Tí mali 
problém aj s eurovalom a odmi-
etajú aj európske dlhopisy vydá-
vané ECB. Zdá sa, že čistí platite-
lia európskych bailoutov robia 
euroideológom, ktorých odpoveď 

na akýkoľvek problém predstavuje hlbšia integrácia (rozumej viac moci), stále väčšie 
vrásky na čele. Podľa Reuters už dochádza trpezlivosť aj nemeckému parlamentu, v 
ktorom sa stráca politická vôľa na nalievanie peňazí do bezodnej diery eurodlhov. 
Poslednou inštanciou na záchranu (prípadne zruinovanie) eurozóny tak nie prekvapu-
júco bude ECB. V tomto kontexte sa prezidentka nemeckého bankového dohľadu za-
myslela nad tým, či náhodou celoeurópsky bankový dohľad a určovanie monetárnej 
politiky tou istou inštitúciou nepredstavuje konflikt záujmov.

To však predbiehame sled udalostí. Proti navrhovanej bankovej únii sa ostro ohradili 
Briti. Na margo ich postoja a stúpajúceho euroskepticizmu sa už vyjadrila aj frus-
trovaná Merkelová, podľa ktorej s takýmto prístupom ťažko považovať Britániu za 
kľúčového hráča v EÚ. Upokojeniu situácie nepomáha ani návrh nemeckého ministra 
financií Schäubla, ktorý by rád videl nového eurokomisára s právomocou odobrova-
nia rozpočtov jednotlivých krajín eurozóny.

Zdá sa, že Briti si s tým ťažkú hlavu nerobia. Britská ministerka vnútra zopakovala plán 
na odstúpenie od 130tich dohôd s EÚ v oblasti trestného práva s tým, že väčšina Brit-
ov si vie predstaviť aj vystúpenie krajiny z Európskej únie. Proroctvá o viacrýchlostnej 
Európe tak naberajú na vážnosti, otázkou ostáva, či eurointegrácia nepredstavuje pre-
teky na slepých koľajách.

Kríza so sebou pravidelne prináša množstvo zaujímavých porovnaní a grafov, jeden 
vám dnes ponúkame z Medzinárodného menového fondu. Graf zobrazuje objem 
úverov poskytnutých MMF pre rôzne svetové regióny. Inštitúcia založená na podporu 
afrických či ázijských ekonomík tretieho sveta tak v súčasnosti zachraňuje najmä eu-
rozónu. A ako vidieť, jej apetít je v posledných rokoch skutočne veľký - Afrika môže 
len závidieť:
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Tak ako každá divadelná hra, aj eurokríza má svoje postavy, ktoré sú neopomenuteľné. 
Do Španielska zavítala inšpekcia MMF s cieľom zistiť, ako sa vodí tamojším bankám 
po tom, čo EÚ prisľúbila ich rekapitalizáciu sumou 100 miliárd eur.

Španieli sa v zákulisí nechávajú počuť, že EÚ požiadajú o pomoc v novembri. EÚ by 
tak v jednom balíku mohla vyriešiť pôžičky Španielsku, Grécku a Cypru. Jedno hlaso-
vanie v nemeckom parlamente má totiž väčšiu šancu na úspech ako tri. Španielska 
vláda zároveň oznámila, že na zvládnutie svojho dlhu zatiaľ nepotrebuje priamu 
finančnú pomoc, stačili by nižšie úroky, ktoré by mohol zraziť už len prísľub možných 
transferov z ESM. Tento model má už aj názov - otvorená úverová linka. Uvidíme, čo 
sa stane, keď sa tento model zapáči aj Talianom a Francúzom.

Práve z Francúzska prichádzajú podnetné správy. Po odklepnutí zvýšenia daní, vrá-
tane fenomenálnej 75% sadzby pre bohatých, prišla vláda s novým nápadom stimu-
lácie ekonomiky. Na bohaté a súkromné banky sa už spoliehať nedá, rozhodla sa teda 
založiť štátnu investičnú banku. Tá môže poskytnúť podnikateľom úvery z verejných 
zdrojov tam, kde chamtiví súkromníci peniaze dať odmietajú. Americký hypotekárny 
trh koniec-koncov ukázal, že podobný model môže fungovať aj niekoľko volebných 
období..

Aký by to bol týždeň v eurokríze, keby sme nespomenuli Grécko. To utrpelo ďalšiu 
hospodársku ranu po tom, čo Coca-Cola HBC, firma s najväčšou trhovou hodnotou v 
krajine, oznámila svoje sťahovanie. Ani v Grécku však nie je všetko len čierne. Grécky 
prístav Pireus za posledné dva roky strojnásobil objem prepraveného tovaru a odvážne 
plány hovoria, že by sa z neho mohol stať jeden z 10tich najväčších prístavov na svete. 
Ako je to možné? Časť prístavu totiž pred dvomi rokmi kúpili Číňania. Čelia síce kri-
tike za oslabenie vplyvu odborov a zníženie miezd, záujem o prácu ale ostáva veľký. 
Slovami šéfov z komunistickej Číny: „Keby to u nás bolo také strašné, neuchádzali 
by sa o prácu u nás tisíce ľudí.“ Zdá sa, že privatizáciou a pod správnym vedením 

vedia byť konkurencieschopní aj Gréci. Tí medzičasom hos-
tia 400-členný tím Trojky, ktorý by im mal budúci mesiac 
odobriť ďalšiu pôžičku vo výške 30 miliárd eur.

Nobelovkou sme minulý týždeň začali, a dnes ňou skončíme. 
Na sociálnych sieťach totiž cez týždeň prebiehali búrlivé 
diskusie o tom, kde si môžeme naše Nobelovky vyzdvihnúť. 

Je nám preto cťou oznámiť, že ju za vás prevezmú naši viac vyvolení ako volení zástup-
covia Van Rompuy, Barroso a Schulz. U ktorého z tejto svätej trojice nakoniec skončí 
na poličke, nevedno. Zdá sa však, že mierovým a svetlým európskym zajtrajškom 
nie celkom dôverujú Švajčiari. Tí totiž odštartovali vojenské cvičenie zamerané na 
zlepšenie zvládnutia možného náporu utečencov z nepokojných regiónov eurozóny.

Hádam sa však Švajčiarskom, ktoré treba neustále gumovať zo stredu mapy členských 
štátov EÚ, netreba znepokojovať. V tomto duchu vám pokojný víkend plný lásky a 
mieru tentokrát praje

Ján Dinga
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