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Mr. Euro balí kufre, má v nich pribalený aj rating. Briti sú čierne ovce, ale majú zopár 
kamarátov. Grécka centrálna banka investovala a dôchodcom ostali oči pre plač. V 
Taliansku hrajú lotériu a Ukrajina naletela škrupinkárovi.

Telenovela s názvom rozpočet EÚ sa pomaly dostáva do finálnej fázy. Ak ste si mysle-
li, že v časoch úspor sa rozpočet nebude zvyšovať, alebo sa nebodaj zníži, tak ste sa 
mýlili. No za úspech môžeme považovať, že sa zvýši „len“ o 3,8 miliardy EUR. Zároveň 
bude treba doplatiť nepokryté výdaje za tento rok vo výške 6,1 miliardy EUR.  Pri 
tejto príležitosti sa do rozpočtu EÚ šťavnato pustil komentár v The Economist, ktorý 
považuje rozpočet za zahanbujúci anachronizmus. Venovať 40% rozpočtu farmárom 
skutočne pripomína skôr rok 1700, no ešte vtipnejšie je poskytovať kohézne fondy aj 
regiónom s HDP na úrovni 90% priemeru. Inými slovami, čo si vyberieme, to si cez 
úradníkov zase aj vrátime, ale oholené o administratívne náklady.

Kým rozpočet vyplával nad hladinu, 
projekt bankovej únie naberá vodu. 
Ako inak, rozbroje sú najmä medzi 
Francúzskom a Nemeckom. Kým tí 
prví by chceli pod spoločný dohľad 
dostať čo najviac inštitúcii, tí druhí 
by nechali regionálne sporiteľne na 
pokoji.

Aj v loďkách s názvom dočasný a 
trvalý euroval sa zjavujú diery. Po znížení ratingu Francúzska agentúra Moody’s log-
icky pristúpila aj ku prehodnoteniu ratingu týchto nástrojov, keďže ten sa odvíja od 
ratingu členov. Rating bol zrazený z piedestálu o jeden stupeň. Predstavitelia EFSF 
a ESM vyjadrili ostrý nesúhlas s takým krokom. Ešteže už majú na tie zlé ratingo-
vky kladivo v podobe novej regulácie ratingových agentúr, ktorá im pomôže hlásať tú 
skutočnú „pravdu“!

Týmto sa však už nemusí trápiť legendárny Mr. Euro. Prvá a zatiaľ jediná hlava Eu-
rogroup a jedna z najvýznamnejších postáv eurozóny Jean-Claude Juncker ohlásil, 
že po ôsmych rokoch vernej služby koncom roka končí v tejto pozícii. Odporcovia 
jeho štýlu zachraňovania eurozóny sa tešia predčasne – najhorúcejším náhradníkom 
je francúzsky minister financií Pierre Moscovici...

Ostrovy za Kanálom pokračujú v ochladzovaní vzťahov s Bruselom. Vychádzajúca 
hviezda britských bruseloskeptikov, londýn-
sky starosta Boris Johnson, navrhuje kom-
pletné prekopanie prístupu Británie k EÚ. 
Kráľovstvo by (nielen) podľa neho malo ostať 
súčasťou jednotného trhu EÚ, ale stiahnuť sa 
z politickej únie s Bruselom. Dostalo by sa 
tak do vzťahu, aký má dnes s EÚ Nórsko či 
Švajčiarsko. 

Tento prístup má v Británii slušnú podporu a pochopenie nachádza aj u niektorých 
politikov na kontinente. Napríklad staronový premiér Holandska Mark Rutte si myslí, 
že o stále širšej politickej moci Bruselu by sa mali seriózne pobaviť všetci členovia. 
V prvom rozhovore po znovuzvolení zašiel ešte ďalej – je presvedčený, že členské 
štáty by mali mať možnosť vystúpiť z eurozóny bez nutnosti opustiť EÚ, čo dnes nie je 
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oficiálne možné.

Grécko zverejnilo podmienky spätného odkupu svojich dlhopisov, ktorý je súčasťou 
tretieho záchranného balíka (ohľadom počtu balíkov si už radšej robte čiarky). Od-
kup pomocou holandskej dražby bude ponúkať nečakane štedré podmienky s ponú-
kanými vyvolávacími cenami až do 40% nominálnej hodnoty, no aj tak sa špekuluje o 
jeho úspešnosti. Nové dlhopisy (získané počas výmeny z jari tohto roku) sa totiž riadia 
britským právom a defaultovať na ne je ťažšie ako na pôvodné, vydané pod gréckym 
právom. Viacerí investori to môžu risknúť a držať ich až do splatnosti.

Gréckym terajším a najmä budúcim 
dôchodcom je to srdečne jedno. Ich 
úspory v zhruba 200 pološtátnych 
dôchodkových fondoch sa scvrkli 
približne na polovicu. Dôvod? Dôchod-
kové fondy boli zákonom nútené uložiť 
voľné zdroje v gréckej centrálnej banke, 
ktorá tak reálne spravovala tri štvrtiny 
dôchodkových úspor. Tá ich investo-
vala kam inam ako do gréckych dlhopi-
sov. Centrálna banka sa bráni, že takúto 

situáciu predsa nemohla predvídať. Grécki dôchodcovia by tak mohli na Slovensku 
robiť prednášky o tom, aké je výhodné povinne investovať dôchodkové úspory do 
dlhopisov vlastnej krajiny.

Španieli by budúci týždeň konečne mali dostať prvé peniaze pre svoje banky. Íri, kto-
rí si záchranu bánk zaplatili zo svojich, zatiaľ ďalej zvyšujú dane a škrtajú výdavky 
(na rozdiel od Slovenska je v tomto kole väčší dôraz kladený na škrtanie výdavkov). 
Napriek relatívne dobrým správam prichádzajúcim z írskej ekonomiky nad krajinou 
naďalej visí na veľmi tenkej nitke Damoklov meč ďalšieho bailoutu bánk.

Hľadáta prácu v Taliansku? Tak vám stačí spraviť v istej miestnej sieti supermarketov 
nákup nad 30 EUR a môžete sá zúčastniť zlosovania. Výhrou je pracovný kontrakt v 
supermarkete na polovičný úväzok. Slovákov určite zaujme mzda 1100 EUR mesačne 
pri 80 odpracovaných hodinách.

Koľko kariet je v eurokríze odkrytých? Zďaleka nie všetky. Dnes sa začala šíriť in-
formácia o tom, že Deutsche Bank, jedna z najväčších európskych bánk pýšiaca sa 
tým, že nepotrebovala žiaden bailout, zakryla obrovskú stratu 12 miliárd EUR. Táto 
suma predstavuje celý minulorčný zisk inštitúcie a ak sa  ukáže ako pravdivá, môžeme 
sa už len pýtať: „Aj ty, Brutus?“

Týždenný prehľad zakončíme správou o hlúposti politikov nášho východného suse-
da. Ukrajina je uviazaná na reťazi v podobe ruského plynu, preto dohoda o výstavbe 
obrovského terminálu na skvapalnený zemný plyn bola prezentovaná ako národná 
udalosť. Podpis zmluvy so španielskym investorom bol sprevádzaný veľkolepou cer-
emóniou a vysielaný v priamom prenose.  Perá sa dotýkali papiera, keď zo Španielska 
prišla správa, že zodpovedná spoločnosť o ničom nevie, vôbec nepozná človeka, ktorý 
sa vydáva za jej reprezentanta a rozhodne nemieni na Ukrajine investovať. Ukrajinskí 
politici ostali sedieť v ťažkom šoku a svet popri posmievaniu sa ich naivite špekuluje, 
kto za celou šarádou stojí. 

Dúfam, že z vás si nikto takto nevystrelí. Užite si mikulášsku nádielku!

Martin Vlachynský
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