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Rokovania o rozpočte vedia byť vcelku príjemné. Detaily gréckeho budiž bankrotu a 
pomoci španielskym bankám sú jasnejšie. ‘Venez à Londres, mes amis!’ Barroso už 
vie, ako má vyzerať euróspky superštát.

Rokovania o rozpočte sa stále motajú v kruhu. 
Šetrenie je náročné a európski predstavitelia prisa-
hajú, že nevedia kde škrtať. Rozpočtová situácia je tak 
zlá, že pri poslednom rokovaní sa museli uspokojiť s 
vínom 1992 Chateau Angelus Grand Cru, ktorého 
fľaša stojí okolo 160 EUR. Škrtači na čele s Camer-
onom však nechcú ustúpiť. Možno je v tom trochu 
závisti – podľa štatistík 3325 euroúradníkov (z celko-
vých 40 000) zarába viac ako 14 300 EUR mesačne, 
teda viac ako britský premiér – a to do toho nie sú 
zarátaní eurokomisári. Eurokrati proti snahám znížiť 

im ich príjmy dokonca minulý týždeň zvolali ostrý štrajk.

Sú aj dôležitejšie témy. Grékom sa zase raz minuli peniaze, a keďže doterajší plán 
znižovania gréckeho dlhu totálne zlyhal, dostanú dvojročný odklad. Ten bude niečo 
stáť, preto Trojka zosmolila súbor opatrení, ktoré majú 
pre Grékov získať nejaké tie eurá. Tento budiž bankrot 
(teda niečo, čo oficiálne nevoláme bankrot, ale vo svete, 
kde platia pravidlá, by sa blížil definícii technického de-
faultu) má štyri body: predĺženie splatnosti časti dlhu z 
15 na 30 rokov, zníženie úrokov bilaterálnych pôžičiek 
(ktorých sa Slovensko neúčastní) o 1%, presunutie zisku 
z gréckych dlhopisov držaných ECB do gréckych rúk, 
a dobrovoľný odkup dlhopisov za trhovú cenu, ktorá je 
oveľa nižšia oproti nominálu. Tieto kroky majú celý rad 
dôsledkov, z ktorých nie všetky sú príjemné. Zníženie 
úrokov na bilaterálne pôžičky môže znamenať, že niek-
toré krajiny budú mať na nich stratu, keďže si tie peniaze 
najskôr museli sami požičať. Gréci dlhopisy samozrejme 
neodkúpia za súdok olív, ale budú na to potrebovať požičať ďalšie peniaze. Pre in-
formáciu, európski daňovníci držia už 75% gréckeho dlhu.

Portugalci okamžite zaňuchali príležitosť a žiadajú, aby podobné úľavy dostali aj oni 
a Íri. Aj Cyprus dostane slušné peniaze. Odhadovaných 17 miliárd EUR pomoci sa 
v porovnaní s ostatnými zachraňovanými nezdá veľa, ale v relatívnych číslach je to 
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skoro 100% cyperského HDP – teda pomerne najväčší bailout, aký sme zatiaľ zažili.
 
A čo Španielsko, kde sa láme osud eurozóny? Štyri španielske banky by mali 15. de-
cembra konečne dostať 35 miliárd zo 100 miliardovej európskej pomoci, prisľúbenej 
pred pol rokom. Budú musieť prepustiť skoro tretinu zamestnancov a výrazne osekať 
svoje bilancie. Prepadnuté nehnuteľnosti, s ktorými si banky nevedia rady, presunú do 
štátnej „zlej“ banky vytvorenej na tento účel. Tá si s nimi rovnako nebude vedieť rady, 
ale to už bude problém daňových poplatníkov. Medzitým v Katalánsku prebehli voľby, 
ktoré však trochu nečakane pre stredopravú stranu vedúcu separatistickú iniciatívu 
nedopadli najlepšie, kedže si oproti minulým voľbám pohoršili. Napriek tomu plánujú 
s ľavicou uzavrieť dohodu a smerovať k referendu o nezávislosti. 

Pozíciu lídra v oblasti zlých správ začína preberať Francúzsko. Tomu sa nepáči, že k 
negatívnym ekonomickým novinkám z posledných týždňov sa pridala snaha oceli-
arskeho gigantu ArcelorMittal uzavrieť niektoré vysoké pece v krajine a francúzsky 
štát sa vyhrážal  znárodnením. Takéto kroky príliš  dôvery investorov v krajinu nevz-
budzujú, čo využil londýnsky starosta na stretnutí s podnikateľmi v Indii prehlásením 
‘Venez à Londres, mes amis!’ Prídite do Londýna, priatelia!

EÚ pripravuje sprísnenie regulácie ratingových agentúr. Nepáči sa jej, aké známky 
dávajú členským štátom, (ktoré sa predsa tak snažia!) a chceli by, aby ich udeľovanie 
bolo transparentnejšie. No keď sa bavíme o transparentnosti, možno by si EÚ mala 
vyčistiť vlastný chlievik. Všeobecný súd EÚ rozhodol, že ECB nemusí zverejniť do-
kumenty, týkajúce sa gréckych kúziel s derivátmi, ktorými si fingovane znížilo dlh. 
Dôvod? Údajné sú tieto informácie už „zastarané a mohli by zavádzať verejnosť.“

Keď sme už pri ECB, spomínate si na LTRO? Áno, tie dve operácie spred roka, keď 
ECB požičala bankám na tri roky viac ako bilión EUR (dvojnásobok celého Eurovalu). 
Nie je zlé si ich občas pripomenúť a zamyslieť sa, čo sa stane, až príde čas ich vrátiť.

Možno v tej dobe už bude európsky superštát 
o niečo ďalej. Barroso už vidí jasné kontúry, 
ako ho vybudovať, minimálne na úrovni 
eurozóny. Podľa jeho predstáv by mal Bru-
sel právo vetovať národné rozpočty či meniť 
národné dane, a členovia by ručili za dlh 
jeden druhému. Niektoré kroky sú už roz-
behnuté, ďalšie by mali prísť na paškál be-
hom nasledujúcich 18 mesiacov.  

Pre tých, ktorí veria, že je lepšie byť pod vlá-
dou Bruselu ako pod vládou skorumpovaných domácich politikov, tu mám kontrolnú 
otázku. Viete, koľko stojí kúpiť si europoslanca? Asi 100 000 EUR na rok, čo je menej 
ako jeho ročný plat. Toľko si totiž vypýtal rakúsky europoslanec Ernst Strasser od 
nastrčených falošných lobistov, ktorými boli novinári. 

Ľudia majú aj iné starosti ako boj o osobnú slobodu – napríklad boj o vianočné 
darčeky. Kým u nás sa pri otváraní nákupných centier zápasí o rožky a kilo múky 
hladkej extra špeciál, v USA sú ďalej. Miestne kmene lovcov a zberačov sa takto pustili 
do telefónov a nohavičiek.

Piatok bez zápchy a víkend v lone prírody želá

Martin Vlachynský  
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