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SR.

Zahraničná politika je nástupkyňa Listov 
SFPA, ktoré vychádzali od roku 1997.

SFPA
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v auguste 1993 ako 
otvorené nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej 
politike Slovenskej republiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre 
otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením 
fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. 
Prostredníctvom svojich programov šíri informácie o medzinárodných vzťa-
hoch z pôvodných zdrojov. SFPA združuje občanov rôznej politickej orientá-
cie. Členstvo v SFPA je otvorené pre každého, kto je presvedčený o dôležitosti 
diskusií o problémoch zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.

Ako sa stať členom SFPA?
Členom SFPA sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá zaplatí ročný príspe-
vok 26,50 EUR (študenti 13,30 EUR, dôchodcovia 10 EUR, právnická osoba 
830 EUR). Členský príspevok zasielajte poštovou poukážkou na konto Tatra 
banka 2627844935/1100. Člen SFPA získava predplatné dvojmesačníka Zahra-
ničná politika, môže využívať služby knižnice SFPA a má právo zúčastňovať 
sa všetkých podujatí SFPA.
Viac informácií poskytne sekretariát SFPA, Staromestská 6/D, 811 03 Brati-
slava 1, tel.: 02/544 33 151

RC SFPA, n. o.
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o., 
vzniklo transformáciou bývalej príspevkovej organizácie MZV SR Sloven-
ský inštitút medzinárodných štúdií podľa zákona č. 13/2002 Z. z. na základe 
rozhodnutia vlády SR č. 1113 zo dňa 26. 11. 2003. V rámci svojej pôsobnosti 
poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby: nezávislé odborné analýzy 
kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR; vydáva 
odborné periodické i neperiodické publikácie, ktoré slúžia k prehĺbeniu pozna-
nia v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR a slúžia ako 
zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú a laickú verejnosť; organizuje 
odborné podujatia a podieľa sa na medzinárodnej vedeckej spolupráci v oblasti 
výskumu medzinárodných vzťahov a bezpečnosti; prispieva k skvalitneniu od-
bornej diskusie o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike Slovenskej 
republiky; vytvára priaznivé prostredie pre rast novej generácie slovenských 
odborníkov v oblasti medzinárodných vzťahov; podnecuje širší záujem obča-
nov Slovenskej republiky o dianie vo svete, hlbšie pochopenie významu zahra-
ničnej politiky a jej prepojenia s domácou politikou.
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1. 10. Spojené štáty vypli vládu. Odstávka vlády nastala po 
tom, ako Kongres neschválil rozpočet na ďalší fiškálny rok, ktorý 
začína v októbri. Federálna vláda zostala bez financií šestnásť dní, 
Kongres však našiel kompromis, dlhový strop sa nakoniec navýšil. 
Podľa odhadov prišli Spojené štáty počas odstávky o 24 miliárd 
dolárov. 

9. 10. V Azerbajdžane dokážu predpovedať budúcnosť. 
Výsledky prezidentských volieb sa dostali do médií o deň skôr, 
než obyvatelia vôbec vhodili svoje lístky do hlasovacích urien. 
Ústredná volebná komisia prostredníctvom aplikácie pre mobilné 
telefóny oznámila, že podľa výsledkov so 73 % vyhral súčasný 
prezident Ilham Alijev. Ten nakoniec podľa očakávania voľby po 
tretíkrát vyhral a dokonca získal až 84 % hlasov. Proti Alijevovi, 
ktorý krajine vládne od roku 2003, sa postavil len jeden kandidát, 
Džamil Hasanli z Národnej rady demokratických síl, a získal 
5,2 % hlasov.

11. 10. Chemickí inšpektori získali Nobelovu cenu za mier. 
Nobelov výber rozhodol, že ocenenie tento rok udelí Organizácii 
pre zákaz chemických zbraní (OPWC) za „rozsiahle úsilie zbaviť 
svet chemického arzenálu“. OPWC sa podieľala aj na likvidácii 
chemických zbraní v Sýrii. Medzi nominovanými bola aj Pakis-
tanka Malala Júsufzai, ktorá bojuje za práva žien na vzdelanie, 
a stala sa tak terčom útokov Talibanu. Malala deň pred vyhlásením 
Nobelovej ceny získala Sacharovu cenu, ktorú udeľuje Európsky 
parlament.

15. 10. Záchranný program pre španielske banky kon-
čí. Európski ministri financií odsúhlasili ukončenie programu 
k januáru 2014. Španielske banky tak už nebudú čerpať peniaze 
z európskych zdrojov. V roku 2012 španielska vláda využila 41 
miliárd zo záchranného balíka. Podobne ako v iných krajinách, aj 
v Španielsku praskla bublina na realitnom trhu. Vláda má ešte za 
úlohu predať tri zoštátnené banky, doteraz Madrid prijal prísnejšiu 
bankovú reguláciu, reformy na podporu konkurencieschopnosti 
ekonomiky a podnikol kroky na zníženie verejného deficitu.

17. 10. Albánsko môže byť o krok bližšie k EÚ. Európska 
komisia totiž odporučila udeliť krajine kandidátsky status. Okrem 
toho už po piatykrát odporúča začať prístupové rokovania s Mace-
dónskom. Dôvodom je nevyriešený spor s Gréckom o názov kra-
jiny. Najbližšie k EÚ má podľa pravidelných hodnotiacich správ 
o pokroku Čierna Hora.

23. 10. Banková únia preskúma stav hlavných bánk. Kon-
díciu bánk bude skúmať Európska centrálna banka skôr, ako nad 
nimi prevezme úlohu dohľadu. Cieľom testov je obnovenie dôvery 
v banky tým, že sa napríklad harmonizujú definície zlých úverov 
a hodnotenie kvality a rizika niektorých aktív. Pôjde predovšetkým 
o najväčšie banky v rámci eurozóny. Prevzatie dohľadu ECB nad 
približne 130 bankami v novembri 2014 je prvou časťou plánu na 
vytvorenie európskej bankovej únie.

24. 10. EÚ a Kanada podpísali obchodný pakt. Dohoda má 
prispieť k nárastu bilaterálneho obchodu s tovarom a službami 
približne o pätinu ročne, teda 25,7 miliardy eur. Rokovania, ktoré 
začali ešte v roku 2009, sa naťahovali najmä kvôli nedoriešeným 
otázkam týkajúcich sa kvót pre hovädzie mäso z Kanady a európ-
skych syrov. Na to, aby dohoda vstúpila do platnosti, ju musia ešte 
schváliť všetky členské štáty EÚ, kanadské provincie a Európsky 
parlament.

25. 10. Téma číslo jedna na summite: odpočúvanie. Prvý 
deň októbrového summitu EÚ zatienila diskusia o odpočúvaní 
35 lídrov európskych krajín americkou Národnou bezpečnostnou 
agentúrou (NSA). Medzi odpočúvanými mala byť aj nemecká 
kancelárka Angela Merkel, na čo Nemecko zareagovalo predvola-
ním si veľvyslanca USA. Členské štáty EÚ sa dohodli na vytvorení 

nových pravidiel pre fungovanie tajných služieb, ktoré má so Spo-
jenými štátmi vyrokovať Merkel a francúzsky prezident François 
Hollande. Nové opatrenia predstavia na summite v decembri.

26. 10. Českí voliči poslali do parlamentu sedem strán. 
Predčasné parlamentné voľby vyhrali sociálni demokrati z ČSSD 
s 20,45 %, druhé skončilo hnutie ANO podnikateľa Andreja Babi-
ša so ziskom 18,65 %. Treťou najsilnejšou stranou v parlamente 
bude Komunistická strana Čiech a Moravy so 14,91 %. Prezident 
Zeman poveril zostavením vlády Bohuslava Sobotku, lídra ČSSD. 
Volieb sa zúčastnilo 59,48 % voličov, čo je druhá najnižšia účasť 
od roku 1989. Viac o voľbách píše Jan Adamec.

27. 10. Gruzínsky premiér získal spojenca v prezidentskom 
úrade. Víťazom prezidentských volieb v Gruzínsku sa stal Giorgi 
Margvelašvili, bývalý univerzitný rektor a minister školstva, ktorý 
už v prvom kole volieb získal 63,8 % hlasov. Nominant odchádza-
júceho nepopulárneho prezidenta Saakašviliho, bývalý predseda 
parlamentu David Bakradze, získal asi len pätinu hlasov. Nový 
prezident, ktorý mal silnú podporu premiéra Bidzina Ivanišviliho, 
však po nových ústavných zmenách bude zastávať relatívne osla-
benú funkciu, a naopak Ivanišviliho sa posilní.

31. 10. EÚ a Turecko to opäť spolu skúsia. Rada EÚ rozhodla 
opäť naštartovať prístupový proces s Tureckom. Rozhodnutie pri-
šlo po tom, ako sa Nemecko a ďalšie členské štáty rozhodli ďalej 
neblokovať ich pokračovanie, ktoré prišlo ako reakcia na opatrenia 
tureckej vlády voči protestujúcim v krajine v máji 2013. EÚ otvorí 
s Tureckom kapitolu o využívaní regionálnej pomoci. Egemen Ba-
giş, hlavný vyjednávač Turecka, naopak vyzval EÚ na otvorenie 
kapitol týkajúcich sa ľudských práv, slobody prejavu a súdnictva, 
pretože tie EÚ najviac kritizuje.

5. 11. Tunisko odkladá rokovania o novom premiérovi. 
Dialóg, ktorý sa podarilo obnoviť len 25. októbra s cieľom vytvo-
riť nezávislú vládu, navrhnúť ústavu a postupne pripraviť krajinu 
na voľby, opäť stroskotal na neochote vládnucej umiernenej Islam-
skej strany Ennahda a opozície dohodnúť sa. Medzi favorizovaný-
mi adeptmi boli Mohamed Ennaceur s podporou opozície a Ahmed 
Mestiri, ktorého navrhuje Ennahda a jej spojenci. Súčasný premiér 
Ali Larayedh je ochotný odstúpiť, ak sa obe strany dohodnú a budú 
rešpektovať dohodnuté termíny rokovaní.

6. 11. Voľby v Kosove poznačilo násilie. Voľby do miestnej 
samosprávy v Kosove, ktoré mnohí označovali za kľúčovú udalosť 
a skúšku krajiny vo vzťahu k srbským obyvateľom, sa neobišli bez 
incidentov. Implementácia dohody medzi Srbskom a Kosovom, 
ktorú dosiahli v apríli 2013, preto bude zložitejšia a trvať dlhšie. 
Hlasovanie bolo kvôli incidentom dokonca prerušené. Dôležitou 
súčasťou volieb bola najmä účasť srbských obyvateľov, tá však 
v srbských častiach Mitrovice dosiahla len 7 %, pričom priemer 
v Kosove bol nad 40 %.

13. 11. Čína, Rusko, Kuba – čo ich spája? Všetky tri krajiny, 
vrátane Saudskej Arábie a Vietnamu, boli zvolené do Rady OSN 
pre ľudské práva. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch 
pripomenula po zvolení napríklad fakt, že Čína, Rusko, Saudská 
Arábia, Vietnam a Alžírsko v minulosti opakovane odmietli in-
špektorov Rady vpustiť za hranice v prípadoch, keď mali prešetriť 
práve porušovanie ľudských práv.

15. 11. Írska ekonomika sa vracia do normálneho režimu. 
Premiér Enda Kenny vyhlásil, že Írsko v decembri uzavrie svoj 
záchranný program vo výške 85 miliárd eur, ktorý monitorovali 
medzinárodní veritelia v zložení Európskej komisie, Európskej 
centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu. Zároveň 
sa krajina rozhodla nevyužiť preventívnu úverovú linku, ktorú mu 
veritelia ponúkali. Záchranné programy ešte stále čerpá Grécko, 
Portugalsko, Cyprus a Španielsko.
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Z Číny se během poslední dekády stal důležitý globální 
hráč. Není pochyb o tom, že s její rostoucí ekonomickou 
vahou se zároveň posouvá na vyšší úroveň i její politický 
status v mezinárodní komunitě. Zároveň posiluje i čínská 
asertivita v prosazování vlastních politických zájmů. 
V současném politickém a ekonomickém rozložení sil 
Čína hledá nový klíč ke spolupráci s ostatními zeměmi. 
V případě EU, USA a Sdružení národů jihovýchodní Asie 
(ASEAN), tří hlavních ekonomických partnerů Číny, ruší 
politické a obchodní spory dobrý dojem z obdivuhod-
ných statistik růstu vzájemné obchodní výměny. Čína si 
začíná uvědomovat, že strategická partnerství nemohou 
stát pouze na ekonomických základech, ale potřebují 
i politickou rovinu.

Jedna dohoda a jedny pravidla ve vztazích EU a Číny
Vzájemná obchodní výměna mezi Čínou a EU se v loňském 
roce vyšplhala na 547 miliard USD. Evropská unie je tak 
pro Čínu nejdůležitějším obchodním partnerem a pro EU se 
v objemu obchodu Čína řadí hned těsně za USA. Ekonomic-
ké vztahy mezi Unií a Čínou dnes patří mezi nejstrategičtější 
na světě a jejich další vývoj bude významně určovat chod 
celé globální ekonomiky.

Hlavní obchodní partneři Číny v roce 2012 (mld. USD)

V současné době hledají obě země nový způsob spolupráce. 
Poslední rok se spíše nesl ve znamení obchodních roztržek, 
ať už se řešily spory o solární panely nebo o evropská vína. 
Letos v červenci málem začala obchodní válka právě pro 
zmiňované solární panely, jejichž dovoz z Číny do Evrop-
ské unie za rok 2011 dosahoval 21 miliard eur. Evropská 
komise zavedla dočasné antidumpingové clo na jejich dovoz 
s odůvodněním, že se čínské panely prodávají na evropském 
trhu pod cenou a ničí tak jedno z důležitých průmyslových 
odvětví. Obě strany nakonec vše vyřešily stanovením mini-
mální ceny, za kterou se panely mohou na evropském trhu 
prodávat. Ještě před dosažením dohody se Čína na žádost 
čínských vinařů pustila do vyšetřování cen evropských vín 
na čínském trhu, zda se neprodávají pod cenou vlivem ze-
mědělských dotací evropským vinařům. Od dalšího šetření 
však Čína upustila po dosažení dohody v otázce solárních 
panelů.

Na jaře tohoto roku Čína a EU oznámily, že zahájí roz-
hovory o uzavření investiční dohody, která by měla usnad-
nit investice a obchod a může se stát i prvním impulsem 
k uzavření dohody o volném obchodě. Samotné zahájení 
rozhovorů je tak silným a pozitivním signálem, který nazna-
čuje, že se EU s Čínou rozhodly zkusit zamést dosavadní 
spory pod koberec a nastavit jasná pravidla. Budoucí dohoda 
by měla nahradit dosavadních 26 bilaterálních smluv2 mezi 
jednotlivými evropskými státy a Čínou jedním dokumentem. 
Dosavadní dohody vedly k tomu, že každá země realizovala 
svou vlastní politiku vůči Číně. Přestože se Evropská unie na 
oko snaží o jednotnou politiku, nikdy se jí to příliš nedařilo. 
Evropská unie tak pro Čínu představuje velkou hrací plochu, 
na které si často jednotlivé státy posouvá jako šachové figur-
ky podle svých zájmů.

Speciální postavení mezi členskými státy si drží Ně-
mecko, které je pro Čínu hlavní obchodní destinací na 
evropském trhu. V souvislosti s ekonomickou krizí Číňané 
vnímají Berlín jako místo, kde zařídí vše, co je třeba. Čína 
potřebuje německé technologie a Německo hledá nové trhy 
pro své výrobky a služby. Zájmy obou zemí se tak velmi 
dobře doplňují. Navíc německá zahraniční politika vychází 

HLEDÁNÍ SPRÁVNÉHO KLÍČE

FÓRUM

Alice Rezková:

Foto: CreativeCommons/beavela

Zdroj: Global Trade Atlas/World Trade Atlas1

 Celkový obchod Čínské vývozy Čínské dovozy Obchodní bilance

EU 546,5 334,0 212,5 121,5

USA 479,6 351,9 127,8 224,1

ASEAN 399,6 203,9 195,7 8,2

Japonsko 329,2 151,5 177,7 -26,2

Hongkong 341,6 323,7 18,0 305,7

Jižní Korea 254,2 87,6 166,6 -79,0

Tchaj-wan 169,0 36,8 132,2 -95,4

Celkový čínský obchod 3 868,4 2 050,1 1 817,3 232,8



FÓRUM

z myšlenky, že ekonomická výměna představuje dostatečný 
impuls k politickým a sociálním změnám v Číně, což je 
v Číně považováno za rozumný postoj.

Samotné vyjednání obsahu dohody bude pravděpodobně 
pro obě země velmi náročné. Evropský parlament již navrhl, 
že by se o dohodě nemělo začít vyjednávat, dokud Čína ne-
stanoví přesné podmínky přístupu na trh pro evropské firmy. 
Ty dnes na čínském trhu bojují s mnoha bariérami. Z celko-
vých evropských investic směřují do Číny pouhé dvě pro-
centa. Stejně tak čínské firmy se v EU teprve učí investovat. 
Podle OECD3 má Čína jeden z nejrestriktivnějších režimů 
pro zahraniční investice ve skupině 20 hlavních ekonomik 
a evropské společnosti požadují jasná pravidla ochrany 
svých investic. Předpokládá se, že první návrhy dohody 
budou k dispozici již koncem tohoto nebo začátkem příštího 
roku. Výsledná dohoda by měla být připravena do dvou let. 
Zda se však do dvou let opravdu podaří vyjednat všechny 
detaily, zůstává otázkou.

Čína se učí plavat v Jihočínském moři
Čínskou pozici v regionu jihovýchodní Asie nyní charak-
terizují zejména její teritoriální spory. Čína si uvědomuje, 

že je nejsilnější v sousedství, a očekává od ostatních, že jí 
budou prokazovat respekt. Neustále tedy probíhají menší či 
větší roztržky o hraniční území, ať už se jedná o japonské 
ostrovy Senkaku nebo o filipínské souostroví Scarborough 
Shoal. Čína se pomalu učí plavat v moři problémů, které 
její územní nároky vytvářejí. Vloni se vzhledem k územním 
sporům v Jihočínském moři poprvé za 45 let nepodařilo 
vydat společné prohlášení na pravidelném summitu zemí 
ASEAN, který hostila Kambodža. Čína zde sehrála velkou 
roli v rozdělení členských států do dvou skupin, které se 
nakonec neshodly na tom, zda do společného prohlášení 
zahrnout i zmínku o hraničních sporech. Čína logicky pre-
ferovala, aby řešení tohoto problému zůstalo na bilaterální 
úrovni. Filipíny a Vietnam si naopak přály, aby se tato otázka 
ve společném prohlášení objevila. 

Letos se však již pod vedením Bruneje podařilo k spo-
lečnému prohlášení dospět, přestože spory týkající se Jiho-
čínského moře pokračují. Země ASEAN se z předchozího 
neúspěchu očividně poučily.

Čína letos oslavila 10 let společných vztahů s uskupením 
ASEAN a za tu dobu vzájemný obchod vzrostl čtyřikrát. 
Čína je největším obchodním partnerem zemí ASEAN.4 

Foto: Creative Commons/Antonio Villaraigosa
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Země ASEAN patří mezi nejoblíbenější destinace čínských 
investic a v obchodě s Čínou se řadí na třetí místo hned za 
EU a USA. Nikde jinde na světě neexistuje uskupení, které 
by takto výborně fungovalo po ekonomické stránce, ale ne-
shodlo se v politické oblasti. V případě vztahu Číny a zemí 
ASEAN je velmi komplikované dosáhnout prohloubení 
vztahů na politické úrovni.

Čína v současné době zdůrazňuje, že problémy by měly 
být řešeny vlastní, tzv. ASEAN cestou. Nechce, aby člen-
ské země hledaly oporu v externích partnerech, myšleno 
v USA, které nyní aktivně začaly vyvažovat rovnováhu sil 
v regionu. Mnoho zemí se zapojuje do multilaterálních plat-
forem vedených USA – Transpacifické partnerství (Trans 
Pacific Partnership,TPP) a Rozšírená ekonomická dohoda 
(Expanded Economic Engagement, E3), od kterých si slib-
ují diverzifikaci obchodních aktivit, příliv investic a určitou 
protiváhu Číně. Tomu se snaží konkurovat Čína s iniciati-
vou Komplexního regionálního hospodářského partnerství 
(Regional Comprehensive Economic Partnership)(RCEP), 
jakýsi předstupeň dohody o volném obchodu mezi Čínou 
a uskupením ASEAN. Taková dohoda by zemím ASEAN 
přinesla ekonomické benefity, ale samozřejmě by znamenala 
přiklonění na stranu Číny, jejíchž ambicí se mnozí v regionu 
obávají.

Důraznější přiklonění členů ASEAN na stranu Číny nebo 
USA by mohlo negativně ovlivnit samotnou jednotu usku-
pení. Volání po vlastním specifickém řešení vycházejícím 
ze středu ASEAN má opodstatnění zejména v zachování 
neutrality, která umožňuje udržet v regionu stabilitu. Strach 
z ovládnutí uskupení silnějšími hráči by tak mohl vytvořit 
tlak na další kroky k prohloubení spolupráce uvnitř uskupe-
ní.

Mohou žít pes a kočka na jednom dvorku?
V roce 2012 dosáhla vzájemná obchodní výměna USA 
a Číny výšky 536 miliard USD. Čína je v současné době 
pro Spojené státy druhým největším obchodním partnerem 
po Kanadě a třetím největším exportním trhem po Kanadě 
a Mexiku. V posledních letech se pro americký export stala 
jedním z nejrychleji rostoucích trhů, jehož význam se bude 
dále zvyšovat s rostoucí čínskou střední třídou a zlepšující se 
životní úrovní v Číně.5

USA s Čínou vyznávají v obchodě a politice taktiku, 
kterou lze nazvat hra na psa a kočku. Jednou za čas sice 
pes prožene kočku po mezinárodním dvorku, ta ho ale v ne-
střeženém okamžiku sekne drápkem do čumáku a skóre je 
opět vyrovnané. V poslední době se obě strany snaží dospět 
k novému systému, který by umožňoval téměř nemožné fun-
gování psa a kočky na jednom místě bez úhony pro jednu 
ze zúčastněných stran. Jak se mohou obě země posunout ze 
současného stádia nedůvěry do situace, která je stabilnější 
a pro obě strany přínosnější?

Zůstávají problematická témata jako kybernetická bez-
pečnost, ochrana duševního vlastnictví, obchodní spory 
a mnoho dalších, které zrcadlí podobnou dynamiku, jaká je 
mezi Čínou a Evropskou unií, protože americké i evropské 
společnosti bojují se stejnými překážkami, které obecně 
ztěžují vstup a podnikání na čínském trhu. Mnohé americké 

společnosti však přítomnost na čínském trhu nevidí jako 
pouhý potenciál růstu, ale jako zcela klíčový element pro 
udržení globální konkurenceschopnosti6 USA.

Některé názory, zejména ze strany republikánů, podporu-
jí asertivnější přístup USA k vedení obchodních sporů s Čí-
nou, jejichž efektivnější řešení umožňuje půda Světové ob-
chodní organizace, kde se USA často daří problémy uzavírat 
ve prospěch amerických firem.7 Zastánci mírnějšího postupu 
upřednostňují strategický a ekonomický dialog, bilaterální 
fórum na nejvyšší úrovni fungující od roku 2006, které 
umožňuje vše prodiskutovat bez eskalace problémů. Všichni 
se ale shodují, že obě země by měly častěji dostat za jednací 
stůl těch správných pět osob, které mohou s věcmi pohnout 
kupředu. Čína a USA zatím nehovoří o posunu k ekonomic-
ké dohodě, která by pomohla urovnat ekonomické vztahy 
tak, jak o to nyní usiluje Brusel. Spíše se snaží o nastavení, 
které by umožňovalo lépe zvládat kritické situace a připravi-
lo tak obě země na prohloubení vztahů.

Čína potřebuje tvořit politická partnerství
Na příkladu EU, USA a ASEAN se ukazuje, že strategickou 
spolupráci nemůže Čína dlouhodobě stavět pouze na ekono-
mických vztazích. Od globálního ekonomického a politické-
ho hráče, který se z Číny stal, se očekává budování vztahů 
s ostatními zeměmi na různých úrovních. V případě rozvíje-
ní spolupráce s EU a USA budou Čínu čekat implementace 
změn i ve vnitropolitických otázkách, které může být těžké 
realizovat – ať už budou týkat většího důrazu na ochranu du-
ševního vlastnictví nebo zprůhlednění podpory státních pod-
niků a transferu technologií ze Západu. V uskupení ASEAN, 
respektive ASEAN + 3 čeká Čínu hledání pozice, která 
by v ostatních členech nevyvolávala pochybnosti o jejích 
záměrech a zbytečné tenze, které zintenzivní přetahování 
o sféru vlivu v regionu.

(Autorka je analytička Výskumného centra AMO.)

Poznámky autorky:
1. Pořadí je stanoveno podle čínského celkového obchodu v roce 
2012. Čínská statistická data týkající se bilaterálního obchodu se 
mohou výrazně lišit podle metodiky partnera.
2. Lichtenštejnsko a Lucembursko nepodepsaly s Čínou bilaterální 
dohodu o investicích.
3. Index regulace investic, který pravidelně sestavuje OECD, se 
soustředí zejména na omezení spojená se vstupem zahraničního 
kapitálu, restriktivní pravidla na zaměstnávání zahraničních za-
městnanců na klíčových pozicích, provozní omezení – například 
rozšiřování poboček, repatriace kapitálu či vlastnictví půdy.
4. Mezi členské země ASEAN patří Brunej, Kambodža, Indonésie, 
Laos, Malajsie, Barma, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam. Čína 
se zapojuje v rámci režimu ASEAN + 3 (Čína, Japonsko a Jižní 
Korea).
5. Podle studie společnosti McKinsey v roce 2012 dosahovalo 68 
% čínské městské populace (256 milionů obyvatel) roční příjem 
60,000 až 229,000 RMB (9,000 až 34,000 USD).
6. Například společnost General Motors mezi lety 2010 a 2012 
prodala na čínském trhu více aut než v USA.
7. Spojené státy letos například vyhrály spor o vysoká čínská cla na 
dovoz kuřecího masa.
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Koncom decembra sa v Bruseli zídu lídri dvadsaťosmič-
ky na pravidelnom zasadnutí Európskej rady. Pozornosť 
budú venovať najmä trom témam – Spoločnej bezpečnost-
nej a obrannej politike (SBOP), ekonomickej a menovej 
únii a rastu zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Kým 
ekonomické témy dominujú posledné roky takmer všetkým 
radám, problematika bezpečnosti sa dostáva opätovne do 
programu až po piatich rokoch. Pritom závery prijaté 
práve na tomto fóre sa v minulosti významne podpísali 
pod formovanie civilných a vojenských spôsobilostí Eu-
rópskej únie. Bezpečnostná politika však v poslednej de-
káde stratila momentum a pomalá a váhavá reakcia EÚ na 
bezpečnostné krízy spochybňuje jej úlohu bezpečnostného 
aktéra. 

Posledná Európska rada, kde sa diskutovalo aj o bezpečnost-
nej politike, sa konala v decembri roku 2008. Ako súčasť 

záverov predsedníctva prijali členské štáty na zasadnutí „Vy-
hlásenie Európskej rady o posilnení európskej bezpečnostnej 
a obrannej politiky“, v ktorom sa zaviazali zlepšiť civilné a vo-
jenské spôsobilosti EÚ. V súlade s hlavnými cieľmi z Helsínk 
2010 by mala byť EÚ schopná nasadiť 60 000 členný zbor do 
60 dní na rozsiahlu operáciu, a zároveň simultánne plánovať 
a viesť mimo svojho územia viacero civilných misií a vojen-
ských operácií rôzneho rozsahu a trvania.

Lisabonská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti v roku 
2010, zas rozšírila petersberské úlohy o spoločné operácie za 
účelom odzbrojenia, vojenské poradenstvo a asistenciu a post-
konfliktnú stabilizáciu. V rámci nového mechanizmu solidari-
ty sa členské krajiny zaviazali poskytnúť aj vzájomnú pomoc 
ostatným členom EÚ v prípade agresie na ich území. Zmluva 
zároveň zaviedla nový inštitút, Stálu štruktúrovanú spoluprá-
cu, ktorá mala umožniť jednotlivým krajinám s dostatočne 
rozvinutými spôsobilosťami prehĺbiť spoluprácu a zapojiť sa 
i do náročnejších misií.

Napriek existencii mnohých ambicióznych nástrojov a zá-
väzkov, ktoré si EÚ stanovila, je jej úloha ako bezpečnostného 
aktéra naďalej spochybňovaná. Na jednej strane za to môže 
zdĺhavý proces rozhodovania a hľadania konsenzu, ktorý 
bráni rýchlemu zapojeniu do medzinárodného krízového ma-
nažmentu, ale tiež absencia adekvátnych (resp. dostatočných) 
vojenských spôsobilostí. Lekcia, ktorú si Európa odniesla 
z operácie v Líbyi, potvrdila, že členské štáty sú vojensky 
schopné zasahovať počas krízy. Na druhej strane však Líbya 

poukázala na absenciu strategických spôsobilostí európskych 
štátov, akými je napríklad dopĺňanie paliva počas letu alebo 
získavanie spravodajských informácií zo strategického úze-
mia. Bez poskytnutia týchto kľúčových spôsobilostí zo stra-
ny Washingtonu by iniciatíva európskych štátov ostala len 
v teoretickej rovine.

Ostrú kritiku si Európa vyslúžila aj v prejave odchádza-
júceho amerického ministra obrany Roberta Gatesa, ktorý 
upozornil, že Spojené štáty sú už unavené zo zapájania sa 
do bojových operácií v mene tých, ktorí „nechcú znášať riziko 
a náklady“. Nepriamo tak odsúdil klesajúce výdavky na ob-
ranné rozpočty v európskych štátoch, ktoré sa podpisujú pod 
nedostatočný rozvoj spôsobilostí. Oznámenie Hilary Clinton 
o odklone americkej zahraničnej politiky smerom k Ázii tiež 
podčiarklo potrebu Európy prevziať na seba väčšiu zodpo-
vednosť za garanciu svojej bezpečnosti a stability vo svojom 
susedstve.

Keď teda v decembri 2012 Európska rada rozhodla, že 
stretnutie o rok sa bude zaoberať práve Spoločnou bezpečnost-
nou a zahraničnou politikou, vojenskí a bezpečnostní experti 
na ministerstvách spustili intenzívne prípravy agendy. Mnohí 
z nich dúfali, že stretnutie bude práve tým fórom, na ktorom sa 
posilní bezpečnostná a obranná identita EÚ.

Efektívnosť, spôsobilosti a obranný priemysel
Na tom istom stretnutí Európska rada tiež požiadala vysokú 
predstaviteľku Únie pre zahraničnú politiku, aby pripravila 
návrhy na posilnenie Spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
politiky, ktoré by poslúžili ako východisko pre rokovania 
v decembri 2013.

Catherine Ashton následne predstavila v júli najskôr 
priebežnú, a neskôr v októbri aj finálnu správu. Okrem stra-
tegického kontextu obe správy ponúkajú aj návrhy a kroky na 
posilnenie SBOP a časť s názvom „cesta vpred“.

Z hľadiska agendy Európskej rady je najzaujímavejšou prá-
ve druhá časť, kde barónka Ashton prezentuje, ako dosiahnuť, 
aby „Únia prostredníctvom SBOP konala ako garant bezpeč-
nosti… prispievala k medzinárodnej bezpečnosti, pomáhala 
predchádzaniu a riešeniu kríz… bola schopná spolupracovať 
počas kríz s partnermi… bola rýchlo nasaditeľná vo všetkých 
piatich prostrediach (zem, vzduch, more, vesmír a kyber-
priestor)… a používala široké spektrum nástrojov v rámci 
komplexného prístupu…“

Aj okruh odporúčaní má tri hlavné oblasti. Prvá je zamera-
ná na zvýšenie efektívnosti, viditeľnosti a dosahu SBOP. Sta-
novené ciele sa majú dosiahnuť prostredníctvom komplexného 
prístupu ku krízovému manažmentu, spoluprácou s partnermi, 
schopnosťou čeliť novým bezpečnostným hrozbám (tzv. 
zosieťovaná bezpečnosť), posilnením schopnosti reagovať 
na námorné a pohraničné problémy, umožnením včasného 
nasadenia správnych nástrojov, zameraním sa na prevenciu 
konfliktov a postkonfliktný manažment a zlepšením komuni-
kačnej kampane. 

Druhá skupina odporúčaní zas usiluje o posilnenie rozvoja 
spôsobilostí, a to prostredníctvom systematickej a dlhodo-
bej európskej obrannej spolupráce koordináciou obranného 
plánovania a šírenia informácií. Únia sa má zamerať na do-

„BEZPEČNOSTNÁ“ EURÓPSKA RADA:
VEĽA KRIKU PRE NIČ?

FÓRUM

Monika Masariková:

Foto: Creative Commons/EEAS
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siahnutie kľúčových spôsobilostí najmä v oblastiach tanko-
vania paliva počas letu, satelitnej komunikácie, bezpilotných 
leteckých prostriedkov a kybernetickej bezpečnosti. Dôležitá 
je tiež koordinácia rôznych iniciatív a snaha o vylepšovanie 
civilných spôsobilostí, pretože tie majú v súčasnosti v rámci 
SBOP prevahu.

Tretí „kôš“ odporúčaní prezentuje návrhy, ako posilniť 
európsky obranný priemysel. Správa navrhuje vytvoriť in-
tegrovanejšiu, udržateľnú, inovatívnu a konkurencieschopnú 
Európsku obrannú a technologickú priemyselnú základňu 
(EDTIB) ako predpoklad rozvoja obranných spôsobilostí. 
Odporúča tiež zvýšiť podporu malých a stredných podnikov 
(SMEs), zaviesť nové stimuly do európskeho obranného prie-
myslu a apelovať na členské štáty, aby sa zaviazali k investícii 
potrebných zdrojov do výskumu a technológií.

Ambície verzus možnosti
Očakáva sa, že podobná štruktúra sa pretaví aj do záverov 
stretnutia predstaviteľov európskej dvadsaťosmičky, hoci 
záverečný text bude značne oklieštený a menej zaväzujúci, 
pretože bude reagovať na reálne možnosti členských štátov 
a ich odlišné pozície. Problematických je hneď niekoľko častí 
odporúčaní.

Hoci Európska únia usiluje o zvýšenie efektívnosti a vidi-
teľnosti svojej SBOP, Únia sama nie je jednotná a dostatočne 
presvedčivá v tom, čo by malo byť obsahom a predmetom jej 
bezpečnostnej politiky, a ako vážne vníma svoju úlohu bez-
pečnostného aktéra. Príkladom je kríza v Mali, kde armádni 
vojaci zosadili prezidenta a mocenské vákuum umožnilo pre-
vziať kontrolu nad štátom najskôr povstalcom z kmeňa Tuareg 
a neskôr islamským ozbrojencom. Napriek tomu, že Mali je 
pre Európsku úniu strategicky významným územím, kríza bola 
monitorovaná zo strany EÚ viac ako rok a vláda explicitne žia-
dala medzinárodné spoločenstvo o pomoc v boji proti islam-
ským teroristom, Francúzsko zasiahlo vojensky samé. Briti, 
Belgičania, Dáni, Nemci a Španieli prispeli len poskytnutím 
lietadiel bez zapojenia svojich ozbrojených síl. Európski lídri 
síce neskôr schválili výcvikovú misiu v Mali, bolo to však až 
potom, ako vojaci ozbrojených síl krajiny už týždne bojovali 
po boku Francúzov. Akcia zo strany EÚ tak opäť prišla v oveľa 
menšom rozsahu a oveľa neskôr, než bolo potrebné.

Európska únia síce má k dispozícii bojové skupiny, ktoré 
mohli byť práve nástrojom využitým v tejto kríze, no nestalo 
sa tak. Fakt, že už po siedmy rok ostávajú len v pohotovostnom 
režime, vrhá tieň pochybností na ich opodstatnenosť a význam. 
Politických lídrov tak čaká oveľa rozsiahlejšia a náročnejšia 
debata o ich budúcnosti a konkrétnych zmenách.

Pomalá a váhavá reakcia na krízy zo strany členských 
štátov je čiastočne podmienená aj finančnými možnosťami 
jednotlivých štátov. Dnes existujúci mechanizmus Athena, 
do ktorého štáty prispievajú pravidelne na základe svojho 
hrubého národného produktu, pokrýva totiž len približne 10 % 
nákladov. Zvyšnú časť musí pokryť konkrétna krajina, ktorá 
sa zapojí do operácie alebo misie. Hoci Lisabonská zmluva 
vytvorila predpoklad na založenie tzv. start-up fondu na fi-
nancovanie nákladov spojených s rýchlym nasadením v rámci 
SBOP, ktoré nemôžu byť kryté z rozpočtu Únie, zatiaľ sa nena-
šla politická vôľa na jeho realizáciu.

Financie predstavujú najväčšiu prekážku aj v rámci získavania 
kľúčových spôsobilostí. Už aj tak napäté obranné rozpočty 
klesli v európskom bloku medziročne o ďalšie 3 %. Pokles 
medzi rokmi 2006 a 2011 pritom predstavoval už 10 %. 
Oklieštené financie nútia členské krajiny priorizovať a pristu-
povať k nákupom striedmo. Hoci existuje zhoda, že Európe 
chýba spôsobilosť tankovania paliva počas letu, satelitnej 
komunikácie, bezpilotných leteckých prostriedkov a kyberne-
tickej bezpečnosti, nie všetky krajiny sa zapoja do spoločného 
obstarávania.

Nesúlad názorov pretrváva aj v rámci iniciatív v oblasti ob-
ranného priemyslu s obratom 96 miliárd eur, ktorý zamestnáva 
približne 400 000 ľudí a vytvára nepriamo ďalších 960 000 
pracovných miest. Sporné je najmä dokončenie vnútorného 
trhu v oblasti obrany a bezpečnosti na základe dvoch už exis-
tujúcich smerníc o obstarávaní na účely obrany a transferoch 
v rámci EÚ. Kým väčšie krajiny s rozvinutejším obranným 
priemyslom podporujú voľný trh, menšie krajiny žiadajú za-
chovať určitú mieru ochrany štátnych zákaziek pre národné 
firmy. Naopak, zhoda existuje v otázke podpory pre malé 
a stredné obranné podniky (SMEs), ale každá krajina má svoje 
vlastné kritéria na posudzovanie ich veľkosti. Kým napríklad 
v Nemecku je to podnik s počtom zamestnancov do 500, na 
Slovensku je hranica určená pri 250 zamestnancoch. Odstrá-
nenie nesúladu vnímania je kľúčovou podmienkou pre ďalšiu 
diskusiu o ich podpore.

Status quo?
Je zrejme nepravdepodobné, že nadchádzajúca Európska rada 
bude míľnikom pre bezpečnostnú politiku, alebo že výraznej-
šie prispeje k posilneniu úlohy EÚ ako bezpečnostného aktéra. 
Svedčí o tom aj fakt, že rok avizovaná „bezpečnostná“ rada 
postupne pribrala do programu ďalšie a ďalšie ekonomické 
témy. Pozornosť lídrov tak zrejme opäť strhne banková únia, 
rozpočtová konsolidácia či tvorba pracovných miest. Napriek 
tomu, že SBOP predstavuje prvý bod programu rady, rokova-
nie o ňom môže byť najkratšie.

Ekonomické kríza podmienila, že diskusia o napredovaní 
Európskej únie sa v posledných rokoch sústredila výlučne 
na hľadanie mechanizmov, ktoré by zabránili opakovaniu sa 
nepriaznivej ekonomickej situácie. Absentovala však diskusia 
o úlohách a ambíciách Európskej únie na medzinárodnej scéne 
a o obrane a bezpečnosti. Rýchle napredovanie, ktoré bolo ty-
pické pre roky 1999 – 2004, sa tak spomalilo.

Hoci sú očakávania od nadchádzajúcej rady veľké, môže 
sa stať, že rozhodnutia európskych lídrov nebudú dostatočne 
záväzné a nepodarí sa dohodnúť napríklad spoločné obstaranie 
kľúčových spôsobilostí. Zachovanie status quo by však zna-
menalo, že ani v prípade ďalšej bezpečnostnej krízy nebude 
Európska únia akcieschopná a na vyriešenie problému bude 
opäť potrebovať transatlantickú asistenciu. Takýto scenár by 
definitívne spochybnil už i tak naštrbený obraz Európskej únie 
ako bezpečnostného hráča, a tiež akýkoľvek význam Spoloč-
nej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, ktorá predstavuje 
významnú časť jedného z jej troch pilierov.

(Autorka je výskumníčka 
v Centre pre európske a severoatlantické vzťahy.)
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Jakoby výsledky předčasných voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky samy o sobě nebyly 
dostatečně překvapující a dramatické, rozhodli se jim ví-
tězové – vrcholní politici sociální demokracie – dodat šťá-
vu svou zpackanou zákulisní šarádou s názvem Svrhneme 
neúspěšného předsedu. Ale začněme popořadě… ˝

Sedm je víc než pět
Výsledky voleb můžeme hodnotit čistě jen podle získaných 
procent hlasů nebo podle relativní síly odvozené od možného 
koaličního potenciálu při případném sestavování vlády. Pro 
pochopení základní povolební matematiky jsou důležité dva 
aspekty.

Zaprvé se zvýšil počet stran a hnutí, které se dostaly do 
parlamentu. Z původní pětičlenné sestavy (ČSSD, ODS, TOP 
09, KSČM, VV) se do nového parlamentu neprobojovaly jen 
posledně jmenované „veverky“ Víta Bárty. Naopak se obje-
vili dva parlamentní nováčci – ANO 2011 v čele s Andrejem 
Babišem a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury – a do-
provodili je nově vzkříšení lidovci Pavla Bělobrádka, kteří 
při minulých volbách doplatili na odchod bývalého lidovce 
Miroslava Kalouska do TOP 09.

Zadruhé nečekaný úspěch „neideologických“ subjektů, tj. 
těch, které se na rozdíl od tradičních stran nedefinují čistě na 
základě ideologií nebo pravolevého dělení, ale podle ad hoc 
agendy, konkrétních zákonů nebo zájmů, znamená, že díky 
svým více než 25 procentům (ANO 2011 – 18,6 procenta 
a Úsvit 6,8 procenta) mohou koalovat jak s pravicí, tak levicí. 
Z toho vyplývá mnohem větší počet koaličních variant, které 
může těchto sedm subjektů sestavit. Je třeba zdůraznit slovo 
„může“, protože před volbami si každá strana pospíšila s tím, 
aby deklarovala, s kým absolutně, ale opravdu absolutně do 
případné koalice nebo tiché spolupráce nepůjde. Jenže to, co 
se říká před volbami, nemusí platit po nich. Z tohoto pohledu 
dopadly volby ve srovnání s minimálně těmi dvěma před-
chozími dobře. V roce 2006 skončily patem 100 proti 100 
mandátům, o čtyři roky později se nabízela vlastně jen jedna 
koaliční varianta.

ANO, ANO, ANO…
Ve většině koaličních modelů hrají hlavní roli v počtu získa-
ných hlasů sice druhý, ale fakticky vítězný Andrej Babiš a jím 
před dvěma roky založená protestní strana-hnutí ANO 2011. 
Bez něho není možné složit vládu, ať již bude tichým společ-
níkem nebo členem vlády. V jeho rukou se koncentruje velká 
ekonomická, mediální a politická moc. Jak s ní naloží a kam 
ji nasměruje? Jakým způsobem ji bude řídit a usměrňovat? 
Je si vůbec vědom své odpovědnosti? Již Miroslav Kalousek 
dokázal, že ministr financí – a to je post, o němž se v sou-
vislosti s Babišem spekuluje – disponuje díky až nezdravé 
kumulaci agend (daně, obsazování postů ve státních firmách, 
celní správa, finančně-analytický útvar…) až příliš velkou 
mocí a v koaliční vládě je fakticky mocnější než premiér. Je 
tento potravinářský mogul, jehož firma Agrofert je personálně 
propojena s jeho stranou (proto se občas posměšně hovoří 
nikoli o ANO 2011, ale o ANOFERTu 2011), s poměrně au-
tokratickým typem manažerského řízení připraven na koaliční 
handrkování, politické mikroválky, natahované parlamentní 
rozpravy? A jak se vypořádá s námitkou, že jako potenciální 
ministr financí, či dokonce premiér musí mít v pořádku lus-
trační osvědčení a bezpečnostní prověrku s odkazem na stále 
probíhající spor se slovenským Ústavem paměti národa kvůli 
obvinění ze spolupráce s StB?

Spojení Babišova jména nebo jména někoho z nově zvo-
lených lidí za ANO s konkrétní ministerskou agendou však 
nemusí být pro neusazené hnutí žádnou výhrou. Babiš také 
může mít dost práce s tím, aby udržel své poslance ve své 
stáji. Na příkladu Věcí veřejných je vidět, jak se nové hnutí či 
strana stává terčem útoků směřujících k jeho, respektive její 
fragmentaci a rozpadu. Mezi poslanci ANO se dříve či později 
najdou lidé, kteří se budou chtít osamostatnit a tím zvýšit svůj 
vyjednávací potenciál tak, jak se o to pokusily Kristýna Kočí 
nebo Karolina Peake z VV. Pokud Babiš zamýšlí ANO vést 
déle než jen jedno volební období, pak pro něj bude výhodněj-
ší, aby byl tím, kdo vládu podrží, pokusí se prosadit svoji 
agendu, ale nebude ve vládě.

 
Špinavé prádlo v přímém přenosu
To hlavní drama se ale v současné době odehrává v sociální 
demokracii. Jestliže ANO je hnutím jednoho muže a s ním stojí 
i padá, pak sociální demokraté jsou dlouhodobě rozštěpeni na 
dvě více či méně viditelné, někdy se překrývající linie, které jsou 
ne zcela přesně personifikovány předsedou strany Bohuslavem 
Sobotkovou na jedné straně a hejtmanem Jihomoravského kraje 
Michalem Haškem na straně druhé. Spor je ale hlubší, mnoho-
vrstevnější.

Bojové linie se táhnou mezi „liberály“ a levičáky, mezi 
příznivci zelené politiky a průmyslové a atomové lobby, mezi 
pražskými centristy a těmi z krajů, mezi zemanovci, tj. příznivci 
prezidenta Miloše Zemana, a naopak jeho odpůrci sdruženými 
kolem Jiřího Dienstbiera, mezi pragmatickými zastánci spolu-
práce s KSČM a přesvědčenými antikomunisty odkazujícími na 
špatnou zkušenost jakékoliv spolupráce mezi socialisty a komu-
nisty. V takto široce rozkročené straně s ambicí vyhrávat volby 
jsou tyto spory přirozené, nicméně vždy je nutné si před volební 
kampaní vyjasnit, která skupina určí směr a kdo bude jediný lídr.

VÍTEJTE V ANO-FERT-LANDU 2013!Jan Adamec:

Foto: Creative Commons/Mad Pole
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To se v roce 2013 socialistům nepodařilo – do voleb šli 
s napjatým a soupeřivým diumvirátem Hašek-Sobotka, kteří 
nevynechali příležitost, aby si navzájem nehodili nějaký ten 
klacek pod nohy. Zásadní střet se odehrál po pádu Nečasova 
kabinetu, jehož prezident Zeman využil k posílení své pozice 
a jmenování sobě oddané úřednické vlády v čele s Jiřím Rus-
nokem. Klíč k jejímu schválení měli sociální demokraté a na-
konec převážilo haškovské, prozemanovské křídlo. Sobotka 
sice zpočátku odporoval, ale pak se přidal k těm, kteří so-
uhlasili se Zemanovou vládou a předčasnými volbami. To se 
ukázalo jako strategická chyba. Socialisté ztratili pravicový 
terč, jenž mohli mohutně ostřelovat a na jehož kritice mohli 
postavit kampaň. Takto si antikalouskovské téma přivlastnila 
Strana práv občanů – Zemanovci, která mohutně tlačila své 
kandidáty, často ministry Rusnokovy vlády, jako jediné za-
chránce země před pravicovou spouští. Že ji to nepomohlo 
dostat se do parlamentu, je věc jedna, ale že to uškodilo i so-
cialistům, je věc druhá. 

Můžeme spekulovat, zda by pro socialisty nebylo bývalo 
výhodnější, kdyby nechali ODS, TOP 09 a LIDEM dovlád-
nout do řádného termínu v červnu 2014 a pak pohodlně skli-
dit více než třicet procent a povládnout s tichou podporou 
KSČM.

Sen o jednobarevné vládě s podporou komunistů se 
ale s ani ne 21 procenty rozplynul – přes magickou stovku 
mandátů se nedostali. Aby odrazil zemanovské útoky, So-
botka o této variantě nadšeně hovořil ještě před volbami, 

což mohlo nějaké to procento antikomunisticky naladěných 
voličů ČSSD odradit, a proto přesunuli své hlasy k jinému 
potenciálnímu koaličnímu partnerovi ČSSD – lidovcům. Po 
krachu SPOZ budou Zemanovi spojenci v ČSSD obhajovat 
intervenční politiku prezidenta mnohem obtížněji. Propast 
mezi optimistickými očekáváními a tvrdou realitou uvolnil 
stavidla nuceného míru. Haškovci se s otevřenou podporou 
Hradu pokusili svrhnout neúspěšného lídra Sobotku, ale 
udělali to tak nešikovně, že jejich pokus skončil dříve, než 
začal. V podstatě dosáhli opačného efektu. Jestliže předtím 
byl Sobotka vnímán jako slabý, bezbarvý vůdce, pak Haškův 
„puč“ mu umožnil složit předsednickou maturitu, zahrát roli 
zrazeného, zmobilizovat své přívržence a získat si na svou 
stranu i nevoliče ČSSD.

Závěr
Sobotka volby vyhrál a má možnost sestavit vládu. Vládnout 
menšinově s podporou ANO a lidovců bude vyžadovat umění 
kompromisu na jedné straně a tvrdost na straně druhé. Uvidí-
me, zda toho je předseda socialistů schopen a zda toho jsou 
vůbec schopni i ostatní čeští politici. Dosavadní zkušenosti 
s koaliční, neřkuli menšinovou vládou nejsou příliš povzbu-
divé – strany a jejich lídři dávají přednost krátkodobým zis-
kům, vycházejícím z dočasného zatlačení koaličního partnera 
do kouta, před strategickým dlouhodobým zájmem.

(Autor je historik.)

Foto: 

Foto: Creative Commons/Pavel Poc, poslanec Evropskeho parlamentu
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V čase, keď Poľsko vstúpilo do Európskej únie, sa zdalo, že 
jeho členstvo v eurozóne je len otázkou času a krajina urobí 
všetko pre to, aby sa tak stalo čo najskôr. Názory politikov 
na prijatie eura sa ani náhodou nezhodovali – podobne, 
ako ani v otázke členstva v EÚ – ale spoločná mena bola 
poľským cieľom. Potom sa na scénu dostala globálna kríza 
a postupne sa začali meniť aj nálady a ciele. V súčasnosti sa 
Poliaci nezamýšľajú nad tým, kedy začnú eurom platiť, ale 
či ním vôbec chcú platiť. 

Podľa aktuálneho septembrového prieskumu verejnej mienky 
od OBOP (Centrum pre výskum verejnej mienky), uverej-

neného v denníku Rzeczpospolita, by 49 % Poliakov chcelo, 
aby krajina prijala euro, a naopak, 40 % je proti. Zároveň 52 % 
z opýtaných uviedlo, že podľa nich je prijatie eura „niečo zlé” 
a 62 % si myslí, že by malo negatívny vplyv na ich domácnos-
ti. Päťdesiatjeden percent je súčasne presvedčených o tom, že 
spoločná mena by mala negatívny vplyv na poľskú ekonomiku 
a 44 % hovorilo aj o negatívnom vplyve na národnú identitu. 
Iba 13 % opýtaných bolo presvedčených o pozitívnom vplyve 
eura. Ale je dôležité dodať, že negatívne nálady voči euru sa za 
posledné mesiace nezvyšujú, a dokonca sa počet euronadšencov 
zvýšil o dve percentá. Koniec koncov, krajina je stále serióznym 
kandidátom na prijatie eura.

Poľsko sa, tak ako každý nový členský štát EÚ, v Zmluve 
o pristúpení k EÚ zaviazalo, že „sa odo dňa pristúpenia stane 
účastníkom hospodárskej a menovej únie ako členský štát, pre 
ktorý platí výnimka v zmysle článku 122 zmluvy o ES”. V praxi 
to znamená, že Poľsko je povinné nahradiť svoju menu – zlo-
tý – eurom, ale presný dátum stanovený nebol. V minulosti toto 
rozhodnutie záviselo predovšetkým od ekonomických kritérií, 
dnes sa zdá, že najzložitejším kritériom je politický konsenzus.

V roku 2015, keď by sa v Poľsku mali uskutočniť aj parla-
mentné voľby, by podľa niektorých expertov malo Poľsko splniť 
aj ekonomické kritéria na prijatie eura. Z tohto hľadiska je ne-
vyhnutné, aby Poľsko znížilo rozpočtový deficit zo súčasných 
3,5 % pod 3 % stanovené EÚ. Infláciu sa už síce znížiť podarilo, 
v roku 2012 klesla na 3,7 % v porovnaní so 4,3 % v roku 2011, 
no aj tak je stále privysoká. Naopak, verejný dlh bol už na konci 
minulého roku na úrovni 53 % HDP (limit v eurozóne je 60 %). 
Poľská ekonomika si vo všeobecnosti viedla dobre aj v časoch 
globálnej ekonomickej krízy, a napriek súčasnému miernemu 

spomaleniu v roku 2012 HDP zaznamenalo 2 % nárast. Oveľa 
zložitejšie ako ekonomické otázky súvisiace s ambíciou prijať 
euro budú tie politické. Je veľmi pravdepodobné, že euro sa sta-
ne aj jednou z hlavných tém predvolebnej kampane.

V Poľsku bude prijatie eura potrebovať hlasy aspoň dvoch 
tretín Dolnej snemovne parlamentu, pretože bude nevyhnutné 
zmeniť ústavu. Vládnuca Občianska platforma (Platforma Oby-
watelska, PO) síce prijatie eura podporuje, avšak nemá dostatoč-
ný počet hlasov na to, aby mohla pretlačiť aj konštitucionálne 
zmeny. Hlavná opozičná strana Právo a spravodlivosť (Prawo 
i Sprawiedliwość, PiS) je odjakživa proti spoločnej mene a nedá 
sa predpokladať, že by v blízkej budúcnosti svoje stanovisko 
zmenila. Čo sa však môže zmeniť, je vláda. Podľa aktuálnych 
prieskumov má PiS čoraz väčšie šance vrátiť sa po voľbách 
v roku 2015 k moci.

V presvedčení, že útok je zrejme vždy lepší ako obrana, 
premiér Donald Tusk naznačil, že v krajine by mohlo prebehnúť 
referendum o prijatí eura ešte skôr, než o veci bude hlasovať 
parlament. Z Tuskovej strany to bol veľmi veľký obrat v rétori-
ke, pretože dovtedy vždy prízvukoval, že Poľsko je povinné spo-
ločnú menu prijať už len na základe Zmluvy o pristúpení k EÚ.

S prihliadnutím na relatívne euroskeptickú verejnú mienku 
je referendum dosť riskantným krokom, no ak by ho ovládli 
podporovatelia eura, Tuskovi a jeho strane by to veľmi po-
mohlo. Zároveň by sa jeho výsledky mohli použiť ako veľmi 
silný presvedčovací argument v parlamente a otvoril by cestu aj 
konštitucionálnym zmenám. Tuskov plán môže fungovať – Po-
liaci sa vedia v kľúčových momentoch zmobilizovať, tak ako to 
bolo aj v prípade referenda o vstupe do EÚ v roku 2003 (účasť 
na referende bola približne 59 % a za sa vyjadrilo 77 % zúčast-
nených). Podmienkou, samozrejme, ostáva, že s prijatím eura 
musia najprv súhlasiť, čo dnes nie je až také zrejmé.

Existuje však aj celkom reálna možnosť, že prijatie eura 
sa odloží možno až do roku 2020. Hlavným dôvodom je ešte 
stále pretrvávajúca globálna finančná kríza, ktorá podkopáva 
spoločnú menu a nestabilná situácia v eurozóne odrádza od 
unáhlených rozhodnutí. Preto možno bude lepšie počkať a sle-
dovať, ako sa situácia vyvinie. S prihliadnutím na problematic-
ké Španielsko alebo Grécko si Poliaci zrejme myslia, že kým si 
môžu užívať výhody voľného pohybu tovaru a pracovnej sily 
v jednotnom trhu bez toho, aby boli spútaní spoločnou menou, 
majú to najvýhodnejšie z oboch „svetov“. Pozerať sa na túto 
otázku len z ekonomickej perspektívy je však chybné – mať 
euro znamená byť aj bližšie k „starej Európe“ a pre niektorých 
Poliakov je už to samo osebe hodnotou. Po storočiach problé-
mov, ktoré sprevádzali Poľsko a pramenili z jeho geopolitickej 
pozície medzi Nemeckom a Ruskom, je stabilizovaná západná 
Európa žiadaným cieľom.

Ďalším dôležitým faktorom je čas – čas schladil entuziazmus 
pre euro a čas ho opäť môže v dohľadnej dobe zvýšiť. Donald 
Tusk v rozhovore pre The Financial Times priznal, že „súčasná 
atmosféra pre euro v Poľsku nie je dobrá“, ale jedným dychom 
dodal, že do konca tejto dekády „byť v eurozóne bude znamenať 
byť v Európskej únii“.

(Autorka je redaktorkou 
týždenníka Tygodnik Powszechny.)

FLIRTOVANIE S EUROMPatrycja Bukalska:
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Pre maďarských občanov je „maďarské” euro skôr fata-
morgánou na púšti než skutočnou mincou. Prísľub zave-
denia eura je zároveň aj ságou nekonečných bojov s dlhom 
a deficitom z predchádzajúceho desaťročia, ktoré rozpútali 
nezodpovedné politiky viacerých vlád. V roku 2003 vtedaj-
ší premiér Péter Medgyessy vyhlásil, že cieľovým rokom, 
kedy sa začne platiť eurom, je 2008. Už v roku 2004 sa 
dátum posunul na 2009 a do roku 2006 bolo jasné, že Ma-
ďarsko sa ani náhodou nepohybuje v mantineloch určených 
maastrichtskými kritériami, a analytici zhodne tvrdili, že 
s eurom môžu v Maďarsku počítať tak okolo rokov 2013 
až 2014. 

Po roku 2006 sa debata o stanovení termínu stala ešte ab-
straktnejšou, i keď premiér Ferenc Gyurcsány vehementne 

tvrdil, že do roku 2008 bude maďarská ekonomika pripravená. 
Ľahko zraniteľné Maďarsko však nedokázalo čeliť prvým 
vlnám globálnej ekonomickej krízy a vláda na čele s Gyurcsá-
nyom bola nútená v roku 2008 požiadať o finančnú pomoc od 
Medzinárodného menového fondu (MMF) aj EÚ. A aj napriek 
tomu sa vláda počas celého nasledujúceho roka snažila o vstup 
do eurozóny alebo aspoň do mechanizmu výmenných kurzov 
ERM II, ktorý je predvstupovou podmienkou pre jednotnú 
európsku menu.

O dva roky neskôr už nová vláda Viktora Orbána rozhodla, 
že žiadosť o pôžičku od MMF – EÚ neobnoví. Sľuboval si od 
toho, že tým sa Maďarsko vyhne detailným ekonomickým 
kontrolám, ktoré sa k pôžičkovému systému viažu. Rok 2011 
však opäť priniesol zmenu v kurze, a v obavách, že zlá finanč-
ná klíma by sa opäť mohla obrátiť proti Maďarsku, sa vtedajší 
minister hospodárstva György Matolcsy obrátil na MMF s po-
žiadavkou o poskytnutie preventívnej úverovej linky.

Medzinárodný menový fond na požiadavku neodpovedal 
podľa Matolcsyho predstáv, pretože podľa jeho pravidiel sa Ma-
ďarsko kvalifikuje na pohotovostný úver, ktorý opäť sprevádza-
jú prísnejšie pravidlá a podmienky. Mesiace rokovaní neviedli 
nikam a minulý rok MFF v Budapešti po Matolcsyho vyzvaní 
zatvoril aj svoje zastúpenie. Zaujímavú šou popri rokovaniach 
predviedla aj maďarská vláda, ktorá spustila PR kampaň proti 
MMF, kým jej delegáti rokovali o tom, ako by mohol Fond kra-
jine pomôcť. Nakoniec v auguste 2013 Maďarsko v predstihu 

splatilo pôžičku vo výške 20 miliárd eur, ktoré si požičalo ešte 
v roku 2008, keď len o chlp uniklo totálnemu kolapsu.

Konzervatívne ekonomické politiky Fideszu boli síce inten-
zívne kritizované, avšak práve jeho vláda dokázala kontinuálne 
stlačiť rozpočtový deficit pod tri percentá. Európska komisia 
následne prvýkrát od roku 2004, keď Maďarsko vstúpilo do 
EÚ, vyňala krajinu z takzvaného postupu pri nadmernom de-
ficite (Excessive deficit procedure – EDP), ktorý tiež podlieha 
užšej ekonomickej koordinácii a kontrole. Aj napriek tomu však 
ostáva kritika namieste. Napríklad ad hoc dane a clá v banko-
vom sektore, pri bankových transakciách, pre telekomunikačné 
a energetické spoločnosti neboli odstránené, a dokonca sa zvý-
šili. Pred tromi rokmi zároveň vláda znárodnila súkromné dô-
chodkové fondy a využila peniaze na zaplátanie dier v rozpočte. 
Kritici taktiež poukazujú na to, že verejný dlh sa síce znížil, ale 
aj tak zostáva na úrovni približne 80 % HDP.

Maďarsko sa rovnako trápi aj s hlbokým verejným zadl-
žením vo švajčiarskych frankoch. Vláda sa síce snažila tento 
problém riešiť, ale na úkor bánk, ktoré tak v roku 2011 stratili 
1,7 miliardy dolárov. Podľa Bloomberg banky reagovali tým, 
že z krajiny vytiahli kapitál vo výške 23 % HDP a škrtli nové 
pôžičky. V súčasnosti vláda pripravila nový plán na zníženie 
dlhu a jeho konkrétne opatrenia majú byť predstavené v najbliž-
ších dňoch. Banky sú, samozrejme, už teraz nervózne. Kritici 
upozorňujú aj na neistotu udržateľnosti ekonomickej politiky 
súčasnej vlády, napríklad investície sú dnes v Maďarsku na 
historickom minime. Navyše, od začiatku roka 2013 sedí Ma-
tolcsy, bývalý minister hospodárstva a Orbánova pravá ruka, na 
čele Centrálnej banky. Preto je nereálne nájsť v krajine niekoho, 
kto by dal nohu na brzdu, a banka okrem iného kontinuálne 
zosekáva úrokové sadzby.

Euro je v súčasnosti Maďarsku na míle vzdialené. Premiér 
Viktor Orbán na začiatku roka 2011 vyhlásil, že prijatie spo-
ločnej európskej meny je reálne v rokoch 2018 až 2020. Ale 
zároveň platí, že Orbán ani zďaleka nie je fanúšikom ekono-
mických dozorov v jeho krajine a už teraz investoval veľký 
politický kapitál do toho, aby dostal Maďarsko von z procedúry 
EK (aj keď vláda brala podľa všetkého Brusel vážne až po tom, 
ako im pohrozil, že krajine zmrazí časť kohéznych fondov). 
Orbán taktiež naznačil, že by rád najprv videl, ako sa Európska 
monetárna únia zmení v dôsledku krízy a ako bude eurozóna 
samotnú krízu manažovať. Na druhej strane je však Maďarsko, 
podobne ako Poľsko, zaviazané Zmluvou o pristúpení k EÚ 
skôr či neskôr prejsť na spoločnú menu.

Podľa Orbána bude Maďarsko o prijatí eura uvažovať len 
v tom prípade, ak úroveň HDP na obyvateľa dosiahne 90 % 
HDP na obyvateľa eurozóny. Podľa Pétera Ákosa Boda, býva-
lého riaditeľa Centrálnej banky, to znamená, že Maďarsko sa 
členom eurozóny nestane nikdy. Podľa denníka Világgazdaság, 
ktorý cituje profesora Boda, sa konvergencia v Maďarsku za-
stavila približne pred desiatimi rokmi a v súčasnosti je HDP na 
obyvateľa v tom najlepšom možnom prípade na úrovni 66 % 
v porovnaní so štatistikami z eurozóny. A prízrak na púšti je 
opäť o kus vzdialenejší.

(Autorka je novinárka.
Žije v Maďarsku.)

EURO V MAĎARSKU: PRÍZRAK NA PÚŠTIEszter Zalán:

Foto: Creative Commons/European Council
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PARÍŽSKY ŠALÁT

Na Slovensko zavíta François Hollande, predstaviteľ kľúčo-
vej krajiny eurozóny, ale aj prezident oslabený na domácej, 
európskej i svetovej scéne.  

Ďalší francúzsky politik, ktorý obhajuje kačaciu pečeň. Ďalší 
francúzsky socialista, ktorý chce milionársku daň. A ďalší 

francúzsky prezident bez usporiadaného rodinného života. Na 
Slovensku poznáme najmä karikatúru Françoisa Hollanda, veľ-
mi podobnú tej, ktorá zobrazovala predchádzajúcich francúz-
skych prezidentov. Pri príležitosti októbrovej návštevy Hollanda 
v Bratislave sa však žiada pozrieť sa bližšie na siedmeho prezi-
denta piatej republiky a na jeho politiku. S nuansami, ak chcete.

Hollande sa narodil v roku 1954 do katolíckej rodiny v mes-
te Rouen na severozápade krajiny. Ako väčšina francúzskych 
politikov, vychodil elitné politické a ekonomické školy. Potom 
začal pracovať na Účtovnom dvore a so svojou spolužiačkou 
Ségolène Royal založil rodinu. Hoci majú spolu štyri deti, verní 
voľnomyšlienkarstvu sa nikdy nezosobášili. Keď v prezident-
ských voľbách v roku 1981 zvíťazil ich favorit a Hollandov 
menovec Mitterand, obaja mladí socialisti začali pre neho pra-
covať. Hollande ako poradca pre ekonomiku.

To ešte nevedel, že Mitterand zostane prezidentom štrnásť 
rokov a nasledujúcich 17 rokov bude Francúzsko čakať na ďal-
šieho ľavicového prezidenta, ktorým sa stane on sám. Medzitým 
Hollande vystriedal niekoľko volených funkcií, no vždy za tú 
istú stranu, ktorú nakoniec aj viedol. Socialistom šéfoval aj vte-
dy, keď na prezidentku kandidovala jeho partnerka Royal, ktorú 
nakoniec porazil „hyperaktívny“ Nicolas Sarkozy. V ďalšom 
zápolení proti Sarkozymu mal už Hollande po boku novinár-
ku Valérie Trierweiler a o najvyšší post sa uchádzal on sám.
Hollande kandidoval ako président normal, ktorý váži slová 

aj gestá a do práce jazdí na skútri. Zvíťazil však aj s heslom 
„Zmena prichádza teraz“ a so sľubom, že zmierni dopady 
hospodárskej krízy, aj sedemnástich rokov konzervativizmu 
v Elyzejskom paláci.

Po poldruha roku sú výsledky zmiešané a Hollande najneob-
ľúbenejší prezident posledných desaťročí. Je to paradox. Koná 
totiž tak, aby boli spokojní všetci, nielen jeho ľavicoví voliči. 
No práve prílišné taktizovanie je prezidentov hlavný problém. 
Sociológ Gérard Grunberg prirovnal prezidenta k líške, charak-
terovému opaku leva v Machiavelliho Vladárovi.

Svoju päťročnicu začal Hollande ako ľavicový prezident. 
Oznámil zrušenie Sarkozyho daňových úľav pre bohatých, zvý-
šenie rodinných prídavkov, zníženie veku odchodu do dôchodku 
pre niektoré skupiny pracujúcich a zavedenie manželstiev pre 
homosexuálov. Ku fiškálnemu kompaktu zameranému na šet-
renie dohodol s Merkel dodatok o „raste“ a za potlesku južan-
ských štátov a časti bruselskej elity hlásal, že k rastu sa nemožno 
preškrtať.

Dnes sú jeho slová síce stále rovnaké, v skutočnosti však pod 
tlakom európskych pravidiel a finančných trhov robí politiku 
bližšiu pravici. Výmenou za posunutie zníženia rozpočtového 
schodku pod tri percentá na rok 2015 musel Hollande v Bruseli 
sľúbiť reformu deficitného dôchodkového systému. Daň zo 
spotreby (DPH) pôjde hore, odvody firiem sa, naopak, zvyšovať 
nebudú. Homosexuálne zväzky vystriedala téma bezpečnosti 
v mestách blízka konzervatívcom.

Napriek snahám sa Hollandovi (zatiaľ) nepodarilo splniť 
svoj hlavný sľub: zvrátiť nárast nezamestnanosti do konca roka 
2013. Francúzi mu navyše vyhadzujú na oči privysoké dane, 
Angela Merkel (zatiaľ) nemecký hospodársky rast. Na medziná-
rodnej scéne mu nohy podlomilo fiasko v Sýrii. Komentátori mu 
vyčítajú, že svoje rozhodnutia neobhajuje otvorene.

Hollande si možno o sebe myslí, že je technokrat, ktorý 
sa obratne prispôsobuje situácii, a politik ovládajúci umenie 
možného. Zvonku to však vyzerá, že po kroku vpred urobí vždy 
krok vzad a chýba mu politická odvaha. Na Slovensko príde 
francúzsky prezident zoslabnutý – doma, v Bruseli, aj vo svete. 
Nepripomína líšku, ale skôr postrelenú líšku.

François Hollande a Robert Fico si údajne rozumejú, a nie-
len preto, že sú socialisti. V ekonomických otázkach má však 
Slovensko bližšie k Nemecku, s ktorým ho spája dôraz na export 
a slabý štát (v porovnaní s Francúzskom). Alternatíva k nemec-
kému modelu sa bude Hollandovi v Bratislave obhajovať ťažko. 
Niežeby ten francúzsky model neexistoval (založený na spot-
rebe a investíciách) a nemal niektoré jasné prednosti (úspešná 
rodinná politika, výdavky na výskum) – len v súčasnej podobe 
sa zdá neudržateľný a Hollandovi sa zatiaľ nedarí zmeniť to. 
V ekonomike stále vedie Merkel.

Až ďalšie roky ukážu, či Hollande ponúkne udržateľnú 
alternatívu k nemeckému modelu, alebo bude len ďalším fran-
cúzskym prezidentom, ktorý príde s neprehľadnou spleťou pro-
tichodných a krátkodobých opatrení na zvýšenie popularity aj 
udržanie akého-takého hospodárskeho rastu, aby nakoniec skon-
čil ako politická mŕtvola a ekonomika s rastom tesne nad nulou.

 (Autor je publicista. Vyštudoval európske záležitosti 
na Sciences Po v Paríži, v minulosti pracoval v EDF R&D.)

PREZIDENT LÍŠKAPavol Szalai:
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ROZHOVOR

Zsolt Darvas v súčasnosti pracuje v jednom z popredných 
európskych ekonomických think-tankov Bruegel. V minulosti 
pôsobil aj ako výskumný pracovník na Ekonomickom inšti-
túte Maďarskej akadémie vied a profesor ekonometrických 
kurzov na Korvínskej univerzite v Budapešti. V rokoch 2005 
až 2008 pracoval aj ako výskumný poradca pre Finančno-vý-
skumnú skupinu Argenta a od roku 1994 do 2005 ako zástup-
ca riaditeľa Výskumného oddelenia maďarskej centrálnej 
banky. Zsolt Darvas sa venuje predovšetkým makroekono-
mike, medzinárodnej ekonomike, centrálnemu bankovníctvu 
a analýze časových radov. V rozhovore sme sa pýtali predo-
všetkým na bankovú úniu, nové úlohy Európskej centrálnej 
banky, krízy v eurozóne, ich riešenia a prognózy do budúcna. 

Členské štáty v roku 2013 konečne rozhodli, že Európska 
centrálna banka získa väčšie dozorné právomoci v rámci 
bankového systému eurozóny. Ako môže tento krok pomôcť 
k stabilizácii eurozóny a ekonomiky členských štátov?
V prvom rade musím povedať, že ide o prelomový a veľký 
krok, ktorý vítam. Krajiny eurozóny tým totiž súhlasili s odo-
vzdaním svojej suverenity nad dohľadom tých najväčších 
bank. Európska centrálna banka bude síce vykonávať dozor 
len nad približne 130 bankami v eurozóne, pričom ich celko-
vý počet je okolo 6000. Ale týchto 130 bánk predstavuje až 
85 % konečných účtov v rámci eurozóny, takže ECB bude 
dohliadať nad väčšinou bankových aktivít. Osobne si mys-
lím, že by bolo lepšie, keby ECB mala dohľad nad všetkými 
bankami, a nielen tými najväčšími. Ak však niektorá z men-
ších bánk bude predstavovať riziko pre finančnú stabilitu 
niektorej krajiny eurozóny alebo eurozóny ako takej, ECB 
bude môcť na to adekvátne upozorniť. 
 
Akým spôsobom?
Európska centrálna banka rozhodnutím členských štátov 
bude vykonávať aj takzvané komplexné hodnotenie bánk. Ak 
ECB uzná, že je dôležité preskúmať aj ďalšie banky, nielen 
stanovených 130, bude jej to umožnené. 
 
Čo bude dohľad nad bankami znamenať v praxi? 
Osobne si myslím, že prispeje k lepšiemu fungovaniu ban-
kového systému a monetárnej politiky. Pravdepodobne sa 
tým zharmonizujú dozorné praktiky v krajinách eurozóny. 
Hovorím pravdepodobne, lebo národné dozorné orgány si tak 

či tak ponechajú značný vplyv, pretože ešte stále je ich zod-
povednosťou dozerať na to, či banky fungujú v súlade s ich 
národnými reguláciami, a tie sa líšia od krajiny ku krajine. Je 
dôležité poznamenať aj to, že tieto rozdiely sú v súčasnosti 
oveľa menšie než pred vypuknutím krízy. 
Ďalším pozitívom je, že ECB bude mať priestor na nezávis-
lejšie hodnotenie bankových rizík. Národné dozorné orgány 
sú v mnohých prípadoch úzko naviazané na vlády a veľké 
banky a bankový sektor v Európe je podľa viacerých odbor-
níkov silno spolitizovaný. Takýto stav vedie k situácii, keď 
vlády a dozorné orgány nabiehajú a podporujú tzv. „národ-
ných šampiónov“,  banky so zvučnými menami. A to, samo-
zrejme, vedie k potenciálnej finančnej nestabilite. Vytvorenie 
jednotného dozorného mechanizmu pre banky v eurozóne je 
veľkým krokom k lepšiemu fungovaniu bankového systému. 
 
To sú všetko pozitíva, ale aké sú prípadné riziká presunu 
zodpovednosti na ECB? Aké boli argumenty tých členských 
štátov eurozóny, napríklad Nemecka, ktoré boli proti kom-
pletnému presunu kompetencií na ECB?
Azda tým najjednoduchším argumentom je, že Európska cen-
trálna banka doteraz nemala žiadne skúsenosti s dohľadom, 
o akom hovoríme teraz. ECB zohrala veľmi dôležitú úlohu 
ako inštitúcia, ktorá stabilizovala finančný systém v Európe, 
ale nie v oblasti dohľadu nad bankovým sektorom.  
Ďalšou obavou niektorých krajín je, či bude ECB sústreďo-
vať rovnakú pozornosť na malé štáty, alebo sa zameria len na 
veľké banky a veľké krajiny. Podľa môjho názoru však táto 
obava nie je opodstatnená, pretože regulácie a právny rámec, 
ktorým sa ustanovuje dozorná funkcia, jasne hovorí, že ECB 
bude zodpovedná za finančnú stabilitu celej eurozóny, ako aj 
jednotlivých štátov, či už ide o Maltu alebo Nemecko. 
Ako problematické sa pre niektoré krajiny javilo aj to, akým 
spôsobom budú v rámci Európskej centrálnej banky ukotvené 
rozhodovacie procesy. Podľa základných zmlúv EÚ je Rada 
guvernérov ECB jej rozhodujúcim orgánom, čo viedlo k oba-
vám a návrhom, aby rozhodovanie o bankovom dohľade 
a monetárnej politike nebolo v kompetencii jedného orgánu, 
pretože by to mohlo viesť ku konfliktu záujmov. V skratke, 
ten istý orgán by nemal rozhodovať o monetárnej politike aj 
finančnej stabilite. 

Aký konflikt by to potenciálne mohlo spôsobiť? 
Príkladom je situácia, v ktorej by z pohľadu monetárnej politi-
ky bolo adekvátne zvýšiť úrokové sadzby. Takéto rozhodnutie 
by však mohlo oslabiť bilančný stav bánk, pretože by čelili 
vyšším finančným nákladom, a tým pádom by nárastom úroko-
vých sadzieb strácali. Dozorný orgán by v takom prípade žiadal 
nižšie úrokové sadzby s cieľom zaručiť finančnú stabilitu, ale 
klasická centrálna banka by prihliadala na funkčnosť monetár-
nej politiky. Preto by preferovala vyššie úrokové sadzby, aby 
zaručila cenovú stabilitu. A takto by mohol vzniknúť konflikt. 
Nemyslím si však, že sú tieto obavy opodstatnené. 
 
Prečo? Čo tomu môže zabrániť?
Ak sa pozrieme na úroveň očakávanej inflácie v eurozóne, 
je výrazne nižšia než plánované 2 %. Je to určitý indikátor 

ZSOLT DARVAS: DVERE BANKOVEJ ÚNIE DOKORÁNRebecca Murray:
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ROZHOVOR

toho, že trh nepredpokladá, že Európska centrálna banka 
bude striktnejšia a klásť dôraz na oblasť monetárnej politiky, 
a teda nebude ani zvyšovať úrokové sadzby. Vyššia inflácia 
tak bude súvisieť skôr s opatreniami posilňujúcimi finančnú 
stabilitu. Takže obava, ktorú mali niektoré štáty, sa na trhu 
nepotvrdzuje. Ďalšia možnosť je využívanie nástrojov mak-
roregulácie inštitúcií (macro-prudential tools). V súčasnosti 
je v rámci ekonomiky veľkým sloganom politika makroregu-
lácie inštitucionálnych vzťahov (macro-prudential policy). 
 
O akých nástrojoch hovoríme a ako sa odzrkadlia v reali-
te?
V rámci nej môže dozorný orgán finančných inštitúcií na-
staviť istý štandard na vyššiu úroveň, napríklad v prípade, 
ak sa objaví neúmerný kreditný nárast alebo prudký vzostup 
výstavby domov (housing boom) v určitej krajine. V tom 
prípade dozorný orgán môže požiadať krajinu o zvýšenie 
kapitálových rezerv, aby zabránil potenciálnym stratám, ale-
bo zaviesť obmedzenia napríklad na priemerný pomer výšky 
úveru k hodnote zabezpečenia (tzv. loan to value ratio). To 
znamená, koľko si osoby môžu od bánk požičať na finan-
covanie výstavby domov. Či si môžu požičať 100 %, a tým 
pádom si priamo kúpiť dom, alebo musia prispieť napríklad 
30 % a banka im poskytne iba 70 %, a takto sa reguluje hro-
ziaci rozmach. Samozrejme, makroregulácia inštitúcií a jej 
nástroje sa líšia v každej krajine, pretože každá je v inej 
ekonomickej situácii.
 
Akú úlohu v tomto kontexte zohráva ECB?
Členské štáty sa dohodli na kompromise, a to, že isté opat-
renia v rámci makroregulácie inštitúcií bude môcť zavádzať 
v jednotlivých krajinách Európska centrálna banka, ale túto 
funkciu budú mať aj národné regulátory. Krajiny eurozóny 
si tak ponechali celkom výraznú suverenitu v tejto oblasti 
a ECB bude ťahať za kratší koniec. Ja osobne som zástancom 
modelu, v ktorom by nástroje makroregulácie inštitúcií boli 
len v rukách ECB. 
 
Ďalším problémom v súvislosti s presúvaním kompetencií 
na ECB je aj otázka legitimity. Ako vnímate tento problém?
Jednou otázkou je to, komu sa bude ECB zodpovedať, a dru-
hou, nemenej dôležitou, je vzťah s krajinami mimo eurozóny. 
V prvom prípade sa členské štáty zhodli na tom, že ECB by 
sa mala zodpovedať Európskemu parlamentu, ktorý bude 
zo stretnutí Dozornej rady pravidelne dostávať zápisy, teda 
dôverné dokumenty, takže získajú prehľad o tom, čo bude 
ECB ako dozorný orgán robiť. A opäť si myslím, že to bolo 
správne rozhodnutie.
Druhou otázkou, ktorá nie je uzavretá, je už spomenutý vzťah 
medzi krajinami eurozóny a tými mimo nej. Banková únia 
by bola ideálna, ak by zahŕňala všetkých 28 členských štátov 
EÚ, ale Veľká Británia dala veľmi jasne najavo, že sa nikdy 
nestane jej súčasťou. Podobne sa vyjadrilo aj niekoľko ďal-
ších krajín. Ale je rozumné nechať dvere do bankovej únie 
otvorené pre všetky členské štáty EÚ, najmä ak zoberieme 
do úvahy fakt, že viacerým bankovým sektorom v krajinách 
južnej, strednej a východnej Európy dominujú banky, ktoré 
majú svoje centrály práve v eurozóne. 

Bankový dohľad by sa výrazne posilnil, ak by existoval jed-
notný dozorný orgán nad materskou aj dcérskou pobočkou 
banky napríklad v Bulharsku alebo v Maďarsku. Dvere sú 
teda otvorené a môžu sa stať súčasťou jednotného mecha-
nizmu (single supervisory mechanism, SSM) dohľadu, avšak 
najprv bude nevyhnutné vyriešiť niekoľko problémov.
 
Akých?
Napríklad krajiny mimo eurozóny, ktoré vyjadrili svoj zá-
ujem byť súčasťou SSM, požadovali od ECB a eurozóny 
rôzne záruky. Trebárs, že získajú v oblasti rovnaké práva ako 
krajiny eurozóny, respektíve také isté práva, ako to len bude 
možné.
Vo všeobecnosti si však myslím, že kompromis, ktorý vznikol 
pri vytváraní nových pravidiel a bankovej únie, je rozumný, 
hoci mám výhrady k už spomenutej slabej úlohe ECB v rám-
ci využívania nástrojov makroregulácie inštitúcií a faktu, že 
nedohliada nad všetkými bankami, ale iba 85 %. 

Aké kroky budú teraz nasledovať zo strany Európskej cen-
trálnej banky v súvislosti s novonadobudnutými kompeten-
ciami?
Doteraz sa ECB intenzívne sústredila na prípravy súvisiace 
s prebratím svojej novej úlohy, ku ktorej dôjde v novembri 
2014. Zákon ustanovujúci nové kompetencie pre ECB záro-
veň hovorí aj o povinnosti banky vykonať predtým takzvané 
komplexné hodnotenie bánk, nad ktorými bude mať dohľad-
nú úlohu. Toto hodnotenie musí byť dokončené ešte pred 
novembrom a ECB už informovala verejnosť, na základe 
akých princípov bude hodnotenie vykonávať. Okrem toho 
sa v súčasnosti ešte stále pracuje aj na dotváraní novej inšti-
tucionálnej štruktúry ECB.
 
Ako prebehne samotné hodnotenie?
Základom pre evalváciu bánk bude ich súvaha k 31. de-
cembru. Konkrétne hodnotenie prebehne medzi januárom 
a októbrom 2014. Hodnotenie bude mať tri hlavné časti: 
hodnotenie rizík, preskúmanie kvality aktív a záťažový test, 
ktorým sa preskúma odolnosť bankových súvah v rámci 
niekoľkých záťažových scenárov. Následne budú výsledky 
publikované a s nimi aj odporúčania, ktoré by mal vykonať 
dohľadný orgán. 
 
Doteraz sme hovorili o bankovej únii a o tom, ako bude v bu-
dúcnosti fungovať. V posledných rokoch však bolo v rámci 
EÚ a eurozóny prijatých už niekoľko opatrení a mecha-
nizmov, ktorých spoločným cieľom je zmierňovať dôsledky 
krízy a zabrániť ďalším. Ako hodnotíte ich efektívnosť 
a fungovanie? Pomohli odstrániť len dôsledky alebo aj 
príčiny krízy? 
Na to, aby sme zodpovedali túto otázku, si najprv musíme 
vyjasniť, čo rozumieme pod pojmom fungujú. Vo svojej 
podstate totiž fungujú všetky, pretože Európska komisia sa 
riadi novými pravidlami, vydáva hodnotenia, posiela Rade 
návrhy, tá o nich vedie diskusie a prijíma závery. V právnej 
rovine teda môžeme zhodnotiť, že skutočne fungujú. Druhá 
vec je, akým spôsobom sú implementované a do akej miery 
sú efektívne.
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Začnime Paktom stability a rastu. 
Pakt stability a rastu, ktorý bol ešte posilnený prijatím 
šiestich balíčkov (tzv. 6-pack) určite plní svoju funkciu. 
Krajiny musia dodržiavať pravidlá, v opačnom prípade 
musia Komisii predkladať zdôvodnenia, prípadne dostanú 
nové konečné termíny na splnenie stanovených cieľov. To sa 
napríklad teraz stalo v prípade Holandska, Španielska a pred 
niekoľkými mesiacmi aj Francúzska. Rada na základe odpo-
rúčania Komisie súhlasila, že tieto krajiny môžu dosiahnuť 
plánovaný deficit o niekoľko rokov neskôr. Vo fiškálnej 
architektúre eurozóny dnes funguje väčšia miera flexibility, 
hoci stále sa primárne sústredí na fiškálnu konsolidáciu. Ale 
ak sa pozrieme na iné, menšie koordinačné mechanizmy, 
napríklad takzvanú procedúru pri makroekonomických 
nerovnováhach, ktorá patrí do aktivít v rámci európskeho 
semestra, výsledky nie sú až také uspokojivé.
 
Z akého dôvodu? 
Vo svojej štúdii, ktorá sa sústredí na to, aké odporúčania 
navrhla Európska rada krajinám eurozóny v júli tohto roku, 
som dospel k záverom, že Rada bola jednak na členské štáty 
primerane tvrdá a vyzvala ich k väčšej fiškálnej konsolidá-
cii, štrukturálnym reformám, reformám verejných adminis-
trácií, ale neposkytla takmer žiadne odporúčania na úrovni 
eurozóny. Hovorí v prvom rade len o jednotlivých člen-
ských krajinách, a i keď sa na niektorých miestach objavia 
odporúčania pre eurozónu ako takú, obmedzuje sa len na 
konštatovania, ako napríklad že by mala mať jednotný roz-
počtový postoj. Ak sa však pozrieme na to, ako je zadefino-
vaný, zistíme, že nie je zadefinovaný vôbec. Ani jednotlivé 
odporúčania pre členské štáty vo väčšine prípadov neberú 
do úvahy problémy eurozóny ako takej.
Ďalším nedostatkom je fakt, ako dokument pristupuje 
k otázke platobnej bilancie. Rada hovorí o tom, že v rámci 
eurozóny by malo dôjsť k ich symetrickejšiemu zosúlade-
niu, pretože pred krízou mali niektoré krajiny vysoké defici-
ty bežného účtu platobnej bilancie a niektoré zase prebytky 
a existuje viacero dôvodov ich vyrovnania. Ak sa následne 
pozriete na časti, ktoré hovoria o slabších krajinách, Rada 
vymenováva hneď niekoľko spôsobov, ako majú vyrov-
nať platobnú bilanciu. V prípade silných krajín, akými sú 
Nemecko alebo Holandsko, a obe majú vysoké prebytky 
bežného účtu platobnej bilancie, slová platobná bilancia 
nie sú ani len spomenuté v konkrétnych odporúčaniach pre 
krajiny. 
A do tretice, správa o eurozóne síce uznáva dôležitosť a ne-
vyhnutnosť reformy a opravy finančného systému, ale opäť 
ak sa pozriete na odporúčania pre jednotlivé krajiny, v prípa-
de tých slabších vrátane Slovinska, je ich hneď niekoľko, no 
pri silnejších krajinách znova nič. Ale aj banky v Holandsku 
alebo Francúzsku predsa môžu mať problém. 
 
Ako si vysvetľujete takéto limitované hodnotenia na sil-
nejšie štáty? 
Európska komisia sa síce snaží posilniť časti, v ktorých 
identifikuje problémy pre eurozónu ako takú, ale domnie-
vam sa, že nie je dostatočne odvážna na to, aby priniesla 
ráznejšie návrhy priamo ovplyvňujúce aj silnejšie krajiny. 

V štrukturálnej časti hodnotenia sa toho v porovnaní s pred-
chádzajúcimi rokmi až toľko nezmenilo. Podobne je na tom 
aj Rada, ktorá taktiež takmer všetko zjemňuje. Domnievam 
sa, že v oboch prípadoch stroskotávajú návrhy na chýbajú-
com konsenze. V takejto situácii ani nepredpokladám, že 
dôjde k výraznejším posunom v tom, ako sú riadené fiškálne 
a ekonomické politiky jednotlivých štátov eurozóny a EÚ. 

V akej oblasti vidíte posun od doby, keď vypukla kríza? 
V súčasnosti sa zdá, že eurozóna získala čas a situácia sa 
stabilizuje. Podarilo sa však podľa Vás odstrániť aj príči-
ny krízy? A aké sú pretrvávajúce riziká?
Začal by som tým, že v eurozóne máme tri hlavné krízy. 
Prvou je kríza verejného dlhu, ktorú spôsobujú vysoké 
rozpočtové deficity a vládne dlhy. Druhou je kríza platob-
ných bilancií, pretože niektoré krajiny mali už pred krízou 
vysoké deficity v rámci bežných účtov, čo sa odrazilo na 
vysokých zahraničných dlhoch. A treťou je kríza bankového 
sektora, pretože banky v niektorých krajinách sú vystavené 
vysokému súkromnému dopytu, čo spôsobuje ďalšie prob-
lémy. Napríklad Írsko muselo čeliť veľkému rozmachu 
kupovania domov. Iným príkladom je Nemecko, kde bol 
bankový sektor priamo vystavený problémom toho ame-
rického, čo spôsobilo ohromné straty. Ďalší dôležitý faktor, 
ktorý sa podpísal pod túto krízu – a najmä v krajinách juž-
nej Európy – je väzba medzi bankami a vládami, ktorá vzni-
ká tým, že banky držia veľké podiely vládnych dlhopisov, 
a ak tieto strácajú svoju hodnotu, má to priamy vplyv na 
účtovnú závierku banky. Na všetkých troch frontoch badať 
istý posun vpred.
 
V riešení ktorej krízy podľa Vás eurozóna zaznamenala 
najvýraznejší posun vpred?
Najväčší optimista som v prípade bankovej krízy vytvore-
ním bankovej únie. A hoci jednotný mechanizmus dohľadu 
v jeho terajšom nastavení nie je ideálnym riešením, EÚ tým 
minimálne získala systém riešenia problémov. Aj nedokona-
lá banková únia je veľkým krokom a pomôže k opätovnému 
nastoleniu finančnej stability. 
Potom tu máme nástroje v oblasti štrukturálnych a fiškál-
nych politík. Európskou odpoveďou bola fiškálna konsoli-
dácia. Ale ak sa pozrieme na jednotlivé krajiny, v mnohých 
tento recept nezabral. Napríklad v Grécku. V iných kraji-
nách, napríklad v Taliansku, je verejný dlh na úrovni 133 % 
HDP, v Írsku a Portugalsku viac než 120 %, v Španielsku 
čoskoro presiahne 100 % a zoznam by mohol pokračovať. 
Niekoľko opatrení bolo prijatých aj v oblasti konkuren-
cieschopnosti, napríklad sa vyrovnali relatívne mzdy, ale 
mnoho krajín stále bojuje s vysokým zahraničným dlhom. 
V Grécku, Portugalsku alebo Španielsku je čistý zahraničný 
dlh na úrovni približne 100 % HDP a stále predstavuje veľké 
riziko. Na druhej strane, pozitívom je, že platobné bilancie 
viacerých krajín sa dostávajú do plusových hodnôt.
 
Eurozóna konečne zaznamenala aj ekonomický rast.
Áno, v druhom štvrťroku na úrovni 0,3 %, v treťom stúpol 
HDP eurozóny medzikvartálne o 0,1 %. Nedávny index ná-
kupných manažérov hovorí o 0,2 % raste vo štvrtom kvartá-
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li. Podľa môjho názoru však stále existujú dve hlavné riziká, 
ktoré môžu situáciu výrazne zmeniť. Jedno je ekonomické-
ho pôvodu a druhé politického. 
Ekonomické riziko súvisí s vysoko zadlženými krajinami, 
akými sú Taliansko, Španielsko, Grécko, Írsko a Portugal-
sko. Ak sa ekonomický rast v týchto krajinách oslabí, resp. 
nedosiahne očakávané hodnoty, mohlo by to podkopať dô-
veru na trhoch v krajinách s už aj tak vysokým verejným 
dlhom, a tým naštartovať novú krízu. 
Politické riziko sa objavuje v krajinách s vysokou mierou 
nezamestnanosti, napríklad v južných členských štátoch. 
Nezamestnanosť má priamy vplyv na sociálnu situáciu 
v krajine a správanie sa politických strán a vlád, ktoré môžu 
padať v dôsledku neschopnosti riešiť zlú sociálnu situá-
ciu svojich občanov. Nové voľby môžu so sebou priniesť 
populistické strany, prípadne politickú krízu v dôsledku 
nezostavenia vlády. A opäť sa tak ocitáme v situácii, keď 
trhy v krajinách strácajú dôveru a kapitál sa z nich začne 
presúvať do zahraničia.
Týchto dvoch rizík sa v najbližších rokoch len tak nezba-
víme. 

Môže byť pre tieto krajiny istým príkladom Írsko, ktoré do-
kázalo vystúpiť zo záchranného programu a konsolidovať 
svoju ekonomiku? 
V tomto prípade má moja odpoveď dve časti. Jedna súvisí 
s Írskom a tá druhá s tým, či môže byť Írsko modelom pre 
ostatné krajiny. 
Írsko je úspešné z toho dôvodu, že sa mu podarilo ukončiť 
finančný program. Štátne dlhopisy sú v súčasnosti na veľmi 
nízkej úrovni, desaťročné výnosy predstavujú 3,5%, čo je 
veľmi nízka hodnota. Vrátil sa aj ekonomický rast, vytvorili 
sa pracovné miesta. To sú všetko dobré správy.

Ale...
Spomeniem dve zlé správy pre Írsko. Prvou je fakt, že eko-
nomický rast je veľmi nevyrovnaný a prejavuje sa najmä 
v sektoroch, ktorým dominujú multinárodné spoločnosti, 
ako napríklad vo farmaceutickom priemysle. Sektory ovlá-
dané domácimi spoločnosťami sa ešte nepozbierali. 
Druhým problémom je stav finančného systému, i keď táto 
otázka je v súčasnosti ešte trochu nejasná. Viacerí experti na 
írsky finančný systém tvrdia, že ešte môže dôjsť k závaž-
ných stratám, väčšina systému je vo verejných rukách, čo 
môže mať negatívny vplyv na rozpočtové vyhliadky. 
Ale vo všeobecnosti si myslím, že Írsko je dobrým prí-
kladom, írskej vláde sa podarilo nazhromaždiť aj väčšie 
množstvo úspor, takže si minimálne rok nebude musieť 
požičiavať. Aj to je dobrá správa, no nemôžeme vylúčiť ani 
spomenuté riziká. 

A vo vzťahu k ďalším krajinám?
Nemyslím si, že je Írsko dobrým, respektíve vhodným 
modelom. Aj iné krajiny by sa – podobne ako Írsko – mali 
dostať z pomocných finančných programov. Rozdiel je však 
v tom, že írska ekonomika má niekoľko štrukturálnych 
charakteristík, ktoré fungujú oveľa lepšie než tie, ktoré sú 
typické pre južné štáty eurozóny. Pozrite sa napríklad na 

podnikateľské prostredie: je oveľa jednoduchšie podnikať 
v Írsku než v Grécku. Aj verejná správa je tu oveľa efek-
tívnejšia a funguje oveľa lepšie ako v Grécku, odkiaľ často 
počúvam príbehy o tom, ako tam nič nefunguje, a aj keď 
vláda o niečom rozhodne, zaviesť to do praxe je v mnohých 
prípadoch nemožné. 
Írsko má tiež tradíciu ako hostiteľský štát pre zahraničné 
firmy a zahraničných pracovníkov, majú nízke dane, ktoré 
sú atraktívne, a, žiaľ, toto nie je prípad južnej Európy. Aj 
pracovný trh je v Írsku flexibilnejší. A takto by sme mohli 
zostaviť celý zoznam štrukturálnych faktorov, ktoré hrajú 
v prospech Írska, a preto sa jeho model môže len ťažko apli-
kovať v južných krajinách eurozóny. 

A čo tam môže fungovať? Respektíve, čo bude podľa Vás 
kľúčové v roku 2014 pre krajiny eurozóny a na čo by sa 
mali sústrediť?
V rámci eurozóny, ale aj EÚ ako takej, očakávam na budúci 
rok pomalé zotavovanie a rast. Európska komisia predpokla-
dá ekonomický rast v eurozóne vo výške 1,4 %. Ja osobne 
by som bol spokojný s 1 % rastom. Obávam sa, že na stole je 
stále viac negatívnych rizík než tých pozitívnych. 

Aké kroky by mala eurozóna podniknúť, ak sa ich chce 
vyvarovať?
Jedna vec je, čo je politicky možné, a druhá, čo je žiadané/
/potrebné. Politicky priechodné je dokončenie projektu ban-
kovej únie. Ale sú aj ďalšie kroky, ktoré by mali členské štá-
ty spoločne podniknúť. V eurozóne by malo dôjsť k symet-
rickejšej regulácii, napríklad v už spomínanej problemati-
ke bežných účtov platobnej bilancie, kde krajiny ako Nemec-
ko alebo Holandsko majú prebytok.
Eurozóne tiež hrozí, že sa dostane do obdobia, ktoré poznačí 
veľmi nízka miera inflácie. Aj ECB priznáva, že v nasledu-
júcich dvoch rokoch bude na úrovni nižšej než cieľové 2 %. 
Osobne si myslím, že v eurozóne by mala byť miera inflácie 
udržaná na dvoch percentách. V tomto prípade musia konať 
banky, a je to scenár, ktorý je aj politicky možný. V prípade, 
že bude inflácia padať pod dve percentá, predpokladám, že 
zasiahne aj ECB. Je však potrebné uvedomiť si, že udržanie 
inflácie na uzde si bude vyžadovať vyrovnanie relatívnych 
cien, a teda napríklad inflácia v Nemecku bude musieť byť 
viac než 3 %, v Taliansku a Španielsku menej ako percen-
to. Nemecká ekonomika, vláda, ale, samozrejme, aj ľudia 
budú musieť akceptovať fakt, že je nevyhnutné, aby mali na 
niekoľko nasledujúcich rokov infláciu vyššiu než 2 %, hoci 
európsky priemer bude dvojpercentný. 
Osobne by som preferoval aj väčšiu mieru fiškálnej integ-
rácie, ktorá doteraz v eurozóne neprebehla, a jediné, čo sa 
dosiahlo, je intenzívnejšie koordinácia. Fiškálna integrácia 
by znamenala vytvorenie ministerstva financií na európskej 
úrovni, s príjmami, výdavkami atď. To by výrazne pomohlo 
stabilizovať ekonomické cykly. Aj vydávanie eurobondov 
by krajinám eurozóny, vrátane Nemecka, pomohlo. Ale to je 
hudba budúcnosti a nič z toho sa v najbližšej dekáde zrejme 
neuskutoční. 

murray@sfpa.sk
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Príčiny krízy sú stále s nami, aj po piatich rokoch
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Len nedávno sme si pripomenuli piate výročie kolapsu 
Lehman Brothers, v dôsledku ktorého americká hypo-
tekárna kríza okamžite prerástla do globálnej finančnej 
krízy. Päť rokov protikrízového boja sa zameralo hlavne 
na symptómy a dôsledky krízy, a tak je väčšina príčin 
stále prítomná, dokonca aj v podobnej miere ako pred 
rokom 2008. Aj preto je len otázkou času, kedy sa spustí 
ďalšia vlna krízy.

˝

Hlavných príčin krízy je hneď niekoľko, ale najvýraz-
nejšie sa pod ňu podpísali veľmi uvoľnené menové 

a fiškálne politiky vo vyspelých krajinách, expanzia čoraz 
väčšieho, zraniteľnejšieho, prepojenejšieho finančného 
sektora, s čoraz väčším počtom bánk „príliš veľkých na 
to, aby ich nechali padnúť“, a zlá regulácia, ktorá túto 
expanziu a nebezpečný vývoj umožnila. Dôležitú úlohu 
zohrali aj nesprávne štátne zásahy, najmä na hypotekárnom 
trhu v Spojených štátoch, kde vláda motivovala banky, aby 
prakticky všetkým občanom rozdávali úvery, bez ohľadu na 
ich schopnosť splácať tieto pôžičky. Takáto politika viedla 
k rozsiahlemu morálnemu hazardu (dlžníci a banky často 
nemuseli znášať dôsledky svojich riskantných rozhodnutí, 
tie prevzala na seba vláda, čiže daňový poplatníci, ale to 
viedlo k tomu, že až príliš riskovali). Problémy pramenili aj 
z toho, že niektoré nové finančné produkty zostali bez regu-
lácie. Takto nastavený systém viedol k rýchlemu rastu ponu-
ky peňazí v ekonomike, ruka v ruke s tým rástol aj celkový 
dlh a na rôznych trhoch (najmä nehnuteľnosti, hypotekárne 
úverovanie) sa vytvárali bubliny. Neudržateľný a nerovno-
vážny ekonomický rast, hnaný čoraz väčším zadlžovaním, 
zákonite vyústil do krízy. Bubliny začali praskať, vo finanč-
nom sektore začali vznikať straty a v dôsledku faktu, že fi-
nančný sektor bol veľmi krehký a zraniteľný, hrozil kolaps 
svetového finančného systému. V tomto bode zasiahli do 
problému aj vlády a centrálne banky, avšak hasenie požiaru 

viedlo k ďalším problémom, vrátane dramatického nárastu 
verejného dlhu v mnohých krajinách. Niektoré štáty, ktoré 
síce zachránili svoje banky, zrazu samy potrebovali záchra-
nu. Iné už aj bez toho, aby pomohli svojim bankám, boli 
také zadlžené, že im hrozila platobná neschopnosť.

Úrokové sadzby centrálnych bánk opäť na historických 
minimách
Súčasťou protikrízového boja centrálnych bánk bola ešte 
uvoľnenejšia menová politika než pred krízou. Kľúčové 
úrokové sadzby americkej centrálnej banky (Federal Re-
serve – FED) vtedy dosiahli historické minimum; len jedno 
percento. V súčasnosti sú úrokové sadzby národných bánk 
vo všetkých vyspelých krajinách prakticky buď na nule 
alebo sa k nej nebezpečne blížia. Historické rekordy boli 
prepísané. Hlavným cieľom tohto opatrenia bola snaha za-
brániť výraznému poklesu ponuky peňazí, pretože otrasený 
bankový sektor dramaticky znížil úverovanie. Na začiatku 
krízy dokonca medzibankový trh skoro úplne zamrzol a ko-
merčné banky prestali požičiavať peniaze. Centrálne banky 
si rýchlo uvedomili, že ani nulové úroky nestačia na to, aby 
napumpovali dostatok peňazí do systému, a tak začali expe-
rimentovať s novými nástrojmi.

Cieľom nekonvenčných politík je to isté, čo sa nedarí 
dosiahnuť už ani nulovými úrokmi: nákupom aktív (rôznych 
dlhopisov) zabrániť prepadu ponuky peňazí a možnej deflá-
cii (pokles cenovej hladiny). Najznámejším experimentom 
je tzv. kvantitatívne uvoľňovanie (Quantitative easing – QE) 
v réžii americkej centrálnej banky. FED aktivovala tento 
nástroj v novembri 2008 a aktuálne (od septembra 2012) 
už beží tretie kolo (QE 3), v rámci ktorého mesačne kupuje 
štátne dlhopisy USA a dlhopisy kryté hypotékami v objeme 
85 miliárd dolárov. Tieto kreatívne politiky však so sebou 
nesú aj reálnu hrozbu, pretože centrálne banky naliali do 
ekonomík obrovské množstvo lacných peňazí a sedia na 
nevídanom množstve dlhopisov, úverov a iných aktív. Budú 
schopné cúvnuť (prestať s nákupmi) v správnom čase, po-
stupne začať sťahovať peniaze a znižovať svoje aktíva? 
Odpoveď na túto otázku nie je známa, existujú však silné 
indície, že národné banky svojimi aktivitami vytvorili silnú 
závislosť medzi trhovými hráčmi. Tí sa už spoliehajú na 
pravidelné nákupy do tej miery, že aj na avizované postup-
né znižovanie QE 3 reagovali menšou panikou, a tak sa 
FED nedávno rozhodla, že naďalej dostanú svoju mesačnú 
„dávku“ v nezmenenej výške 85 miliárd. Ďalším rizikom je, 
že centrálne banky svojimi nákupmi vytvorili umelý dopyt 
po štátnych dlhopisoch. Tým jednak prispievajú k rastu ve-
rejných dlhov, ale tiež umožňujú vládam neustále odkladať 
fiškálnu konsolidáciu. Dokonca existujú silné indície, že 
sa im podarilo nafúknuť ďalšiu bublinu na trhu vládnych 
dlhopisov.

Nekonvenčné nástroje ECB držia nad vodou aj eurozó-
nu
Do roku 2010 sa finančná a banková kríza postupne pre-
transformovala na krízu verejných dlhov a jej ťažisko sa 
presunulo do eurozóny, najmä do periférnych krajín od 
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Foto: Creative Commons/X-Andra
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Grécka až po Írsko. V politickom diškurze a v médiách 
rezonovali najmä otázky týkajúce sa záchranných pôži-
čiek, ktoré mali zabrániť štátnym bankrotom (platobnej 
neschopnosti vlád) a boli poskytnuté členskými krajina-
mi a novozaloženými záchrannými fondmi (tzv. dočasný 
a stály euroval). V skutočnosti však dôležitejšiu úlohu pri 
záchrane eurozóny a problémových krajín hrala Európska 
centrálna banka (ECB). Prvá záchranná pôžička smerovala 
do Grécka v máji 2010 v hodnote 110 miliárd eur – poskytli 
ju členské štáty eurozóny na bilaterálnej báze (bez Sloven-
ska) a Medzinárodný menový fond. Ostatné pôžičky Írsku, 
Portugalsku, španielskym bankám, Cypru a opäť Grécku 
už boli poskytnuté z eurovalov. Hoci ide o závratné sumy, 
zdroje sú nepostačujúce. Trvalý euroval (Európsky stabili-
začný mechanizmus – ESM) má efektívnu úverovú kapacitu 
500 miliárd eur, čo môže stačiť na záchranu menších krajín, 
avšak kombinovaný verejný dlh dvoch veľkých problémo-
vých členov menovej únie, Talianska a Španielska, dosahu-
je 3000 miliárd eur. Je jasné, že v ich prípade je potrebná 
intervencia ECB, ktorá môže vytvárať peniaze.

Európska centrálna banka v rámci protikrízového boja 
prvýkrát masívne použila neštandardný nástroj na jeseň 
2011, keď na sekundárnom trhu začala s nákupom štátnych 
dlhopisov problémových krajín – aby pomohla znížiť úro-
kové sadzby. Za pár týždňov strojnásobila množstvo dlhopi-
sov, ktoré vlastní, ich hodnota začiatkom 2012 dosiahla 220 
miliárd eur (odvtedy postupne, ale pomaly klesá). Druhá 
veľká neštandardná akcia ECB bola dlhodobá megapôžička 
v objeme viac ako 1000 miliárd eur európskym komerč-
ným bankám v dvoch vlnách: v decembri 2011 a koncom 
februára 2012. Stovky bánk z eurozóny si požičali na tri 
roky veľmi výhodne, s jednopercentnou ročnou úrokovou 
sadzbou, peniaze od ECB. Síce v tomto prípade pôžičky 
išli bankám, ktoré ako zábezpeku (kolaterál) na úvery mohli 
poskytnúť štátne dlhopisy, a často to aj robili. Takto ECB 
nepriamo opäť pomohla aj zadlženým vládam. Tretia veľ-
ká intervencia prišla v septembri 2012, zatiaľ iba slovne: 
guvernér ECB Mario Draghi vyhlásil, že urobia čokoľvek 
pre záchranu eura, vrátane neobmedzeného nákupu dlhopi-
sov problémových krajín pomocou nového programu OMT 
(Outright Monetary Transactions). 

Vyhlásenie upokojilo trhy, úroky štátnych dlhopisov 
začali klesať. Intervencia síce zatiaľ nebola aktivovaná, 
program OMT sa má líšiť od kvantitatívneho uvoľňovania 
americkej centrálnej banky. Kým cieľom FED-u je pumpo-
vať peniaze do ekonomiky, hlavným cieľom ECB má byť 
zníženie úrokov vládnych dlhopisov na udržateľnú úroveň. 
Pritom sľubujú, že peniaze použité na nákupy obratom (po-
mocou iných operácií) stiahnu z obehu (odborne povedané 
„sterilizujú“).

Bubliny opäť rastú, zadlženosť sa neznižuje
Silné náznaky vzniku nových bublín sa neobjavujú len 
v sfére vládnych dlhopisov, ale aj na akciových trhoch. 
Napríklad burza v New Yorku láme rekordy, a to aj napriek 
tomu, že stav ekonomiky je stále na míle vzdialený od 
toho ideálneho. Zdá sa, že pumpovanie peňazí centrálnymi 
bankami a vládne fiškálne stimuly viedli oveľa menej k že-

laným cieľom (zvýšenie ekonomického rastu, a najmä za-
mestnanosti), ale celkom úspešne nafukujú ďalšie bubliny. 
Nedotknutý nezostal ani trh nehnuteľností a hypotekárneho 
úverovania – podobne ako pred krízou. V Číne sme dokonca 
svedkami najväčšej realitnej bubliny všetkých čias v rámci 
jednej krajiny. Ceny nehnuteľností tam v posledných ro-
koch rastú rýchlejším tempom než v USA pred krízou. Prie-
merné ceny bytov dosiahli 11-násobok ročného príjmu, ale 
v niektorých veľkomestách ako Peking alebo Šanghaj musí 
kupujúci disponovať ekvivalentom 23 celoročných príjmov 
na kúpu priemernej nehnuteľnosti. Na porovnanie: ceny by-
tov v Spojených štátoch boli na 5 až 6-násobku a v Tokiu na 
15-násobku ročných príjmov, keď tamojšie realitné bubliny 
praskli (v rokoch 2006 a 1990). Odhaduje sa, že v Číne je 
viac ako 60 miliónov nepredaných nových bytov a internet 
je plný videí o čínskych mestách duchov. Náznaky realitnej 
bubliny sa objavujú aj v Británii a v Spojených štátoch. 
V druhom štvrťroku 2013 priemerné ceny domov rástli 
v USA o 7,2 % v porovnaní s rovnakým obdobím v minu-
lom roku. Podobné údaje boli charakteristické pre obdobie 
pred krízou v rokoch 2002 až 2006.

Graf: Verejný dlh ako percento HDP v niektorých krajinách, 
2007 – 2012

Zdroj: Eurostat a IMF World Economic Outlook Database

Znepokojujúci je aj fakt, že vo väčšine krajín celkový dlh 
(kombinovaný dlh domácností, podnikov, finančného sek-
tora a vlády) ešte stále neklesá. Experti z bazilejskej Banky 
pre medzinárodné zúčtovanie poukázali na skutočnosť, že 
priemerný celkový dlh v osemnástich krajinách OECD 
v období 1980 – 2010 narástol zo 167 na 314 % HDP. Ročný 
nárast dlhu o 5 % HDP je veľmi rýchly, podobnú explóziu 
dlhu zažíva momentálne už spomínaná Čína.

To, že vo väčšine vysoko zadlžených vyspelých štátov 
celkový dlh stále neklesá, je dôsledkom rýchleho nárastu 
verejného dlhu. Aj keď súkromnému sektoru a domácnos-
tiam sa darí postupne odbúravať dlh, rast verejného dlhu 
to vysoko kompenzuje, a tak celková zadlženosť aj naďalej 
rastie alebo v tom „lepšom“ prípade stagnuje. Ekonomic-
ká história ukazuje, že znižovanie nadmernej zadlženosti 
je väčšinou pomalý a bolestivý proces a zadlžené krajiny 
zrejme čaká ešte dlhý zápas. Ich boj s dlhom bude zároveň 
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otvorený a vstúpiť doň môžu aj ďalšie rôzne premeny, pre-
tože ďalšie bankroty niektorých štátov, resp. ich záchrany 
pred platobnou neschopnosťou sú celkom pravdepodobné.

Banky sú v lepšom stave, morálny hazard pokračuje
Pozitívnou správou je, že banky postupne zvyšujú kapitá-
lovú primeranosť (pomer vlastného kapitálu k aktívam), 
a tým znižujú svoju zraniteľnosť. Ide však o veľmi pomalý 
proces, ktorý neprebieha všade rovnomerne. V niektorých 
(najmä južanských) štátoch eurozóny sú stále veľké problé-
my vo finančnom sektore. Americké banky sú vo všeobec-
nosti v lepšej kondícii než tie európske. Okrem kapitálovej 
primeranosti sa zlepšila a rozšírila aj regulácia a dnes sa 
vzťahuje na predtým nepokryté produkty finančnej inovácie 
(ako rôzne deriváty, napr. swapy úverového zlyhania).

Ale na druhej strane rozsiahle záchranné akcie štátov 
ešte viac rozšírili morálny hazard. Mnoho veľkých hráčov 
bolo zachránených s pomocou vlád a centrálnych bánk. Aj 
preto je dnes počet inštitúcií, ktoré sú „príliš veľké na to, 
aby sme ich nechali padnúť“, väčší než kedykoľvek pred-
tým. A keďže skrachovali predovšetkým menšie banky 
(v USA približne 500 od začiatku krízy), respektíve mnohé 
banky boli zachránené fúziami a akvizíciami, koncentrácia 
vo finančnom sektore rastie. Aj znárodnením dvoch hypo-
tekárnych obrov Fannie Mae a Freddie Mac sa v Spojených 
štátoch posilnil morálny hazard. Tieto inštitúcie kupujú 
hypotekárne úvery a transformujú ich na dlhopisy. Pred 
ich znárodnením (7. septembra 2008) mali ich dlhopisy iba 
implicitnú garanciu americkej vlády, teraz už explicitnú, 
investori ich môžu kupovať ako štátne dlhopisy (a kupuje 

ich aj FED v rámci svojho programu QE 3). Za hypotéky 
v Spojených štátoch dlžníci stále ručia iba založenou ne-
hnuteľnosťou, a preto môžu byť stále menej obozretní pri 
braní veľkých úverov. Všade inde na svete dlžníci ručia aj 
inými aktívami a/alebo príjmom za hypotéky: keď nedoká-
žu splatiť úver a predaný založený dom nestačí na splatenie 
celého úveru, príde na rad odpredaj iných aktív, alebo im 
dlžnú sumu budú mesačne strhávať z výplatnej pásky. Dlž-
níci sú preto opatrnejší pri braní úverov.

Kam sa len pozrieme, vidíme riziká 
Neustála prítomnosť mnohých faktorov, ktoré prispeli ku 
kríze, predurčuje hrozbu, že ďalšia vlna krízy môže pre-
puknúť kedykoľvek. V súčasnosti sú najväčším strašiakom 
vysoké verejné dlhy niektorých krajín, vrátane južných 
členských štátov eurozóny. Konzultačná firma S&P Capital 
IQ každý štvrťrok vypracuje zoznam najrizikovejších krajín 
z hľadiska pravdepodobnosti štátneho bankrotu. V tom ak-
tuálnom vedie Argentína. V prípade Argentíny sa analytici 
zhodli na takmer 82-percentnej šanci, že argentínska vláda 
sa v nasledujúcich piatich rokoch dostane do platobnej 
neschopnosti. Do prvej desiatky najrizikovejších štátnych 
dlžníkov sa dostali hneď tri členské štáty eurozóny – Cyp-
rus, Grécko a Portugalsko, v prvej dvadsiatke bolo až osem 
členov Únie, vrátane dvoch veľkých ekonomík – Talianska 
a Španielska. Pri financovaní verejných dlhov týchto krajín 
sú kľúčové úrokové sadzby, ktoré musia platiť. Keď úroky 
prevýšia 5 až 7 percent, krajina dlhodobo nedokáže financo-
vať verejný dlh, ktorý prevyšuje 100 % HDP. Keďže úroky 
opäť rastú, Európska centrálna banka môže byť donútená 
aktivovať svoj avizovaný program OMT. Otázne však je, 
dokedy môže takáto politika fungovať. Je zaujímavé, že 
úročenie amerických dlhopisov v posledných mesiacoch 
výrazne narástlo aj napriek pravidelným nákupom zo strany 
FED-u (v rámci programu QE 3).

Ďalšie vážne riziko prichádza z rozvojových krajín. 
Mnohé z nich majú nerovnovážny rast a neudržateľne 
rastúci dlh. A nie sú to len známe problémy krajín ako 
Egypt alebo Pakistan, ktoré môžu zbankrotovať prakticky 
kedykoľvek, ale aj takých veľkých ekonomík, ako je India. 
Zdrojom najväčšieho znepokojenia je vývoj v Číne charak-
terizovaný rýchlym rastom zadlženosti a obrovskou realit-
nou bublinou. Keby táto bublina praskla, pološtátne banky 
by utrpeli veľké strany a ich konsolidácia zo strany štátu by 
viedla k veľkému nárastu verejného dlhu. Okrem toho by sa 
v dôsledku týchto problémov výrazne spomalil čínsky rast, 
svetová ekonomika by stratila svojho posledného veľkého 
ťahúňa.

Samozrejme, i hrozba vojenských konfliktov, najmä na 
Blízkom východe, ale čoraz pravdepodobnejšie aj medzi 
Čínou a jej susedmi, môže prispieť k destabilizácii sve-
tovej ekonomiky. Do popredia sa okrem toho dostáva aj  
celosvetový fenomén starnutia populácie, ktorý najmä vo 
vyspelých krajinách zvyšuje náklady na dôchodky a zdra-
votníctvo neudržateľným spôsobom.

(Autor prednáša na Katedre politológie 
FF UK v Bratislave.)Foto: Creative Commons/11209
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čiže na tvorbu zmysluplnej fiškálnej politiky z celoeurópskeho 
hľadiska jednoducho nestačí.

Chýbajúca centrálna fiškálna politika je zásadným fakto-
rom, predovšetkým ak uvažujeme o spoločnej mene. Podľa 
Mundellovej teórie o optimálnej menovej oblasti, ktorá sa tejto 
problematike venovala ako prvá a slúži ako východisko aj pre 
neskoršie teórie, by do menovej únie mali patriť oblasti, kde 
je – okrem iných kritérií – možné hovoriť o synchronizácii 
hospodárskych cyklov. To znamená, že napríklad hospodár-
stvo Nemecka a Španielska by malo rásť v rovnakom období 
a spoločne by malo prechádzať aj recesiou. Eurozóna túto pod-
mienku nespĺňa, ale ani nie je možné konštatovať, že by ju plne 
spĺňala nejaká iná veľká menová oblasť. Preto je potrebné, aby 
v menovej únii fungovali vyrovnávacie mechanizmy, ktoré 
dokážu zosúladiť hospodárske cykly. Tie môžu mať rôzne po-
doby – napríklad flexibilný trh práce s vysokou mobilitou, čo 
však nie je prípad EÚ. Preto je veľmi dôležitým vyrovnávacím 
mechanizmom práve jednotná fiškálna politika, ktorá dokáže 
zabezpečiť prevody od častí menovej únie na vrchole hospo-
dárskeho cyklu k častiam, ktoré práve sužuje recesia. Tento 
mechanizmus však pri absencii centrálnej fiškálnej politiky 
v eurozóne ani v EÚ nefunguje.

Pokusy o riešenie európskych problémov 
Už zakladatelia eurozóny samozrejme vedeli, že keby každý 
členský štát vykonával čisto vlastnú fiškálnu politiku, menová 
únia by bola potenciálne ohrozená. Preto bolo potrebné vy-
myslieť mechanizmus, ktorý by koordinoval fiškálne politiky 
členských štátov eurozóny. Pôvodne mal túto funkciu spĺňať 
Pakt stability a rastu, ktorý pod hrozbou sankcií stanovil pra-
vidlá limitujúce deficit verejných financií na 3 % HDP ročne 
a verejný dlh na 60 % HDP. Neúčinnosť tohto opatrenia je 
všeobecne známa – členské štáty stanovené pravidlá opako-
vane porušovali a teoreticky možné sankcie, vrátane možnosti 
finančnej pokuty až do výšky 0,2 % HDP, neboli v praxi nikdy 
uplatnené.

Nástup krízy, ktorá sa prejavila aj tlakom trhov na dlhopisy 
krajín vnímaných ako rizikové, znamenal, že neoklasická teó-
ria s podporou Nemecka aspoň dočasne získala na európskej 
pôde prevahu. Začali vznikať nové mechanizmy na koordiná-
ciu fiškálnej politiky s cieľom zabezpečiť znižovanie deficitov 
a dlhov, čím sa zároveň mala zaistiť dôveryhodnosť krajín 
eurozóny v očiach investorov.

Prvým výraznejším pokusom o posilnenie rozpočtovej 
zodpovednosti bol balík šiestich legislatívnych nariadení, zná-
my pod skratkou „six-pack“, ktorý vstúpil do platnosti v roku 
2011. Vo fiškálnej oblasti posilňuje ustanovenia obsiahnuté 
v Pakte stability a rastu a zaisťuje striktnejšie dodržiavanie 
týchto cieľov prostredníctvom presnejšieho a prísnejšieho pro-
cesu posudzovania deficitov a schvaľovania prípadných sank-
cií, ktoré po novom môžu dosiahnuť až 0,5 % HDP. Treba však 
poznamenať, že ani po prijatí tohto opatrenia neboli sankčné 
mechanizmy doposiaľ nikdy uplatnené.

Pokračovanie krízy a konsolidačných opatrení v Európe sa 
postupne začalo prejavovať čoraz väčšou únavou z úsporných 
opatrení a zvyšovania daňového zaťaženia. Spolu s tým sa 
menila politická klíma a posilňovali hlasy keynesovcov. Čoraz 

MÍŇAŤ ALEBO ŠETRIŤ? FIŠKÁLNE POLITIKY EÚRoman Lajčiak:

Fiškálna politika predstavuje dôležitú a kontroverznú tému 
aj v rámci národných štátov, a o to viac to platí v eurozóne 
sedemnástich štátov. Potreba zosúladiť hospodárske cykly 
sa bije s národnou suverenitou a naliehavosť konsolidácie 
verejných financií protirečí požiadavkám investovať do ob-
novy rastu a podpory zamestnanosti. Čisté riešenie neexis-
tuje, ale na európskej úrovni sa investuje veľa úsilia do 
hľadania spôsobu, ako zosúladiť tieto zdanlivo protichodné 
predpoklady prostredníctvom nových mechanizmov. 

Fiškálna politika: teória a prax v EÚ
V súčasnosti prevládajú v ekonomickej vede dve základné 
filozofie pohľadu na fiškálnu politiku: keynesiánska a neokla-
sická. V skutočnosti mnohí ekonómovia akceptujú aspekty 
obidvoch ekonomických tradícií, aj keď sa prikláňajú viac 
k jednej či druhej filozofii.

Podľa keynesiánsky ladených ekonómov by fiškálna poli-
tika mala slúžiť na vyrovnávanie hospodárskych cyklov. V ob-
dobí hospodárskeho rozmachu by mali štáty tvoriť rozpočtové 
prebytky, aby počas recesie mohli využiť ušetrené a požičané 
prostriedky na zvýšené vládne výdavky a investície, ktoré by 
ospalú ekonomiku pomohli opäť naštartovať.

Neoklasická škola ekonómie naopak aktívnu fiškálnu poli-
tiku prevažne odmieta. Zástancovia tejto školy tvrdia, že vyš-
šie vládne výdavky počas krízy hospodárstvu nepomôžu, lebo 
celkové investície v ekonomike nestúpnu. Objem kapitálu na 
trhu je totiž obmedzený, a keď si vláda požičia, aby mohla viac 
míňať, vytlačí tým z trhu súkromné investície v podobnom ob-
jeme. Súkromné investície sú pritom navyše podľa neoklasic-
kých ekonómov z hospodárskeho hľadiska často efektívnejšie 
ako verejné výdavky, a preto uprednostňujú sústrediť sa na 
dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu namiesto praktizovania 
proticyklicky zameranej fiškálnej politiky.

Aj aktuálna debata o správnom prístupe v boji proti 
súčasnej kríze reflektuje myšlienky oboch ekonomických 
škôl. V kontexte EÚ je navyše obohatená o niekoľko ďalších 
aspektov. Prvým, a zároveň najpodstatnejším faktorom je, 
že Európska únia nemá vlastnú centrálnu fiškálnu politiku. 
Spoločný rozpočet predstavuje iba 1 % HDP Európskej únie, 
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hlasnejšie sa ozývalo nielen južné krídlo EÚ, ale napríklad aj 
Francúzsko, považované za „krajinu jadra“, kde novozvolený 
prezident hlásal potrebu nových stimulov na boj proti neza-
mestnanosti. Keď v roku 2012 prišla druhá vlna krízových 
reforiem na koordináciu fiškálnych politík v podobe takzvanej 
fiškálnej dohody, došlo pri nej k pokusu zosúladiť neoklasic-
kú a keynesiánsku filozofiu a nastaviť pravidlá tak, aby síce 
strážili rozpočtovú zodpovednosť, ale pritom prihliadali aj na 
hospodárske cykly.

Suverenita verzus zodpovednosť verzus hospodársky rast
Koordinácia, respektíve kontrola fiškálnej politiky vyvoláva 
aj otázky, v ktorých proti sebe stojí rozpočtová suverenita 
a demokratická legitimita proti rozpočtovej zodpovednosti. 
Najnovšie opatrenie, takzvaný „two-pack“, ktorý vstúpil 
do platnosti tento rok (2013), napríklad obsahuje povinnosť 
členských štátov eurozóny predkladať rozpočty na posudzo-
vanie Európskou komisiou ešte skôr, než sú schvaľované 
v národných parlamentoch. Fiškálna dohoda tento problém 
čiastočne rieši zatiaľ unikátnym spôsobom. Dohodu podpí-
salo 25 členských štátov a zaviazali sa v nej prijať zákony 
o rozpočtovej zodpovednosti na národnej úrovni, čím sa do 
procesu angažujú aj jednotlivé národné parlamenty. V súčas-
nosti predmetné zákony prijímajú jednotlivé členské štáty 
EÚ a stanovujú si sľúbené limity deficitov aj na národnej 
úrovni, čo by v konečnom dôsledku malo viesť k vyššej mie-
re národnej zodpovednosti v tejto oblasti. Deficity, očistené 
od cyklických a jednorazových vplyvov, by v strednodobom 
horizonte nemali prekročiť 0,5 % HDP. Ak sa tento model 
osvedčí, mohol by mať v budúcnosti svoj význam aj pri iných 
mechanizmoch koordinácie.

Bolestivé opatrenia, ktoré si fiškálna konsolidácia, vynútená 
krízou a koordinovaná novými mechanizmami, vyžiadala, pri-
niesli reálne výsledky. Úroveň deficitov napriek kríze postupne 
klesala približne na polovicu od svojho vrcholu a predpoveď 
znie, že v roku 2013 priemerný deficit v eurozóne dosiahne 
3 % HDP. Hospodársky rast však utrpel. Napríklad v Španiel-
sku klesol deficit z 11,0 % HDP v roku 2009 na 6,9 % HDP, 
ale hospodárstvo v roku 2012 pokleslo o 1,6 %, pričom neza-
mestnanosť simultánne stúpla na 25 %. Grécko dopadlo ešte 
horšie. Stlačilo síce deficit z 15,6 % HDP v roku 2009 na 7,3 % 
v roku 2012, ale grécka ekonomika sa v roku 2012 prepadla 
o 6,4 %. Európska únia ako celok sa z dlhej recesie dostala len 
v druhom štvrťroku 2013 a naďalej rastie pomaly – v treťom 
kvartáli zaznamenala rast iba 0,2 %. Keynesovské hlasy tvr-
dia, že to všetko je dôsledok mylného dôrazu na šetrenie počas 
recesie, ale je otázne, či v situácii, keď viacerým krajinám trhy 
nechceli požičať za akceptovateľné úroky, členské štáty vôbec 
mali inú možnosť ako šetriť.

Pokračujúca debata na túto tému naznačuje, že súčasný 
stav fiškálnej politiky v Európskej únii zrejme nie je konečný. 
V polovici roka 2012 sa správou štyroch prezidentov (Eu-
rópskej rady, Európskej komisie, Európskej centrálnej banky 
a Euroskupiny) „Smerom ku skutočnej hospodárskej a me-
novej únii“ odštartoval koherentnejší proces integrácie v EÚ, 
pozostávajúci so štyroch pilierov: bankovej únie, rozpočtovej 
únie, hospodárskej únie a posilnenia demokratickej legitimity 
a zodpovednosti. V princípe tieto ciele podporili všetky člen-

ské štáty EÚ, ale v praxi sa pozície pri konkrétnych návrhoch 
budovania jednotlivých pilierov líšia.

Rozpočtová únia mala pôvodne cieľ vytvoriť spoločný 
rozpočet pre eurozónu, ktorý by slúžil ako fiškálny nástroj na 
centrálnej úrovni. V súčasnosti tento návrh nie je predmetom 
oficiálnych diskusií a na pôde EÚ sa namiesto toho diskutuje 
o mechanizmoch solidarity, ktoré by mali poskytovať finančnú 
pomoc pri implementácii reforiem dohodnutých s európskymi 
inštitúciami v rámci hospodárskej únie. Hospodárska únia by 
mala zahrňovať zmluvné záväzky medzi európskymi inšti-
túciami a členskými štátmi, ktoré by sa zaviazali uskutočniť 
reformy, a ako odmenu a motiváciu by na oplátku dostali fi-
nančné prostriedky z mechanizmov solidarity.

Existujúci návrh mechanizmov solidarity však vytvára 
riziko morálneho hazardu a odkladania reforiem v členských 
štátoch, ktoré ich potrebujú až do doby, keď získajú dodatočnú 
finančnú podporu z mechanizmov solidarity. Preto by si me-
chanizmy solidarity v prípade ich spustenia vyžadovali prísny 
systém monitorovania a dozoru zo strany Európskej komisie 
a silnú koordináciu hospodárskych politík. Minimalizovať 
morálny hazard by pomohlo aj to, ak by bola finančná pomoc 
v rámci mechanizmov solidarity poskytovaná prostredníctvom 
pôžičiek namiesto grantov, pretože pomoc by sa musela vrátiť, 
čo by odbúravalo motiváciu čakať s implementáciou reforiem 
na finančnú podporu. Konkrétne rozhodnutia o mechanizmoch 
solidarity by mali byť prijaté na Európskej rade v decembri 
2013, ale hlbšia diskusia na túto tému a prijímanie rozhod-
nutí už v minulosti čelilo viacerým odkladom v súvislosti 
s neochotou čistých prispievateľov do rozpočtu EÚ – najmä 
severských štátov, Holandska a Nemecka – vytvárať nové 
mechanizmy. V rámci nich by museli dotovať krajiny v hospo-
dárskych problémoch, ktoré zas majú vysoký záujem o ďalšie 
dotácie. Napriek odporu viacerých krajín je však možné očaká-
vať pomalý, ale istý posun smerom k vytvoreniu mechanizmov 
solidarity.

Eurozóna stojí na rázcestí fiškálnej politiky. Ak chceme 
zabezpečiť dlhodobú stabilitu spoločnej meny, musíme buď 
nastaviť mechanizmy tak, aby sa fiškálne pravidlá nedali 
porušovať, respektíve obchádzať, alebo sa pokúsiť aspoň časť 
výkonu fiškálnej politiky previesť priamo na európsku úroveň. 
Samozrejme, tieto dve alternatívy je možné aj v rôznej miere 
kombinovať, už sa však nesmieme vrátiť do starých koľají, 
keď EÚ nebola schopná vytvoriť centrálnu fiškálnu politiku, 
a zároveň pritom umožnila beztrestne ignorovať dohodnuté 
pravidlá kontrolujúce fiškálne politiky členských štátov. Popri-
tom všetkom navyše nesmieme zabúdať na potrebu verejných 
investícií, nevyhnutných pre efektívne fungovanie moderného 
hospodárstva.

Finálna podoba procesov, nástrojov a mechanizmov, ktoré 
zabezpečia koherentnú fiškálnu politiku na európskej úrovni, 
sa bude ešte dlho formovať. To, že sa fiškálna politika dostala 
do centra pozornosti, však dáva nádej do budúcnosti. Problémy 
sa konečne nezamietajú pod koberec, ale pristupuje sa k hľada-
niu konštruktívnych riešení.

(Autor pracuje na Oddelení ekonomickej politiky 
v rámci Odboru európskych politík na Ministerstve 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.)
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V blížiacom sa závere desiateho roka členstva Slovenska 
v Európskej únii sa bilancovaniu nevyhneme. O to viac 
to platí pre eurofondy, ktoré spolu s európskymi regu-
láciami výrazne formujú nielen politický život takmer 
v každej z nových členských krajín ešte roky od vstu-
pu do EÚ. Keďže v súčasnom programovacom období 
2007 – 2013 sa kontrahovanie záväzkov chýli ku koncu, 
a zároveň už prebiehajú i rokovania o podobe rámca pre 
nadchádzajúce obdobie 2014 – 2020, sumarizácia je o to 
viac namieste.

Keďže sloboda, zdá sa, nie je pre masu voličov dosta-
točne silný marketingový produkt, pozitíva voľného 

pohybu osôb, tovaru, kapitálu a služieb v rámci EÚ ostali 
nedocenené a na mediálne výslnie plusov nášho členstva sa 
pomerne rýchlo dostali eurofondy. Prílev miliárd eur, pre-
rozdeľovaných na tisíce projektov, predsa len predstavuje 
príležitosť nielen pre často priam hmatateľné poukázanie 
na bonusy, ktoré Únia prináša. Okrem toho sú fondy EÚ aj 
výbornou príležitosťou na zviditeľnenie politikov všetkých 
úrovní – počnúc tými lokálnymi a regionálnymi v samo-
správe, celoštátnymi v Bratislave, až po tých v Bruseli.

Čerpanie v prvom rade
Debatu o transparentnosti prerozdeľovania eurofondov 
a zmysluplnosti schvaľovaných projektov dlhodobo za-
tieňuje starosť o ich samotné čerpanie. Vyše 1,1 miliardy 
eur, ktoré boli v rámci prebiehajúceho programovacieho 
obdobia 2000 – 2006 pre Slovensko k dispozícii počnúc 
pristúpením k EÚ v roku 2004, bolo nakoniec vyčerpaných 
takmer na 100 %. Hoci poplach okolo nedostatočne rýchle-
ho tempa čerpania fondov sa objavoval už od začiatku, na 
intenzite začal naberať až v aktuálnom programovom obdo-
bí 2007 – 2013, ktoré sa začalo s istým oneskorením.

Ficova vláda mala inú predstavu o tom, ako by mala 
vyzerať skladba operačných programov, o ktorých rozho-
dla odchádzajúca Dzurindova vláda v roku 2006. Následné 
zdĺhavé rokovania s Európskou komisiou o zmenách spôso-
bili, že prvé výzvy boli spustené až v roku 2008. Kľúčové 

ministerstvá, zodpovedné za prerozdeľovanie eurofondov, 
zveril premiér Fico do rúk ministrom za Slovenskú národnú 
stranu (SNS). Nominanti SNS v kresle ministra výstav-
by a regionálneho rozvoja, ministra životného prostredia 
a ministra školstva zodpovedali za riadiace orgány šiestich 
z celkovo jedenástich operačných programov. Bohužiaľ, 
neprekvapili, držali sa svojej „povesti“ a úradovali tak, ako 
je im vlastné. Pod nálepkou tých, ktorí myslia národne, sa 
skrývajú i účastníci mečiarovskej privatizácie v 90. rokoch. 
Účasť na správe verejných zdrojov dlhodobo považujú za 
možnosť vlastného obohatenia.

SNS sa naplno prejavila v kauze tzv. nástenkového ten-
dra. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja na zákla-
de netransparentného verejného obstarávania – oznam bol 
zverejnený iba pár dní na nástenke na verejnosti neprístup-
nej chodbe ministerstva (ak vôbec) –  zmluvne objednalo 
dodanie predražených reklamných tovarov a právnych slu-
žieb vo firmách blízkych predsedovi SNS za viac ako 120 
miliónov eur. Hoci tieto zmluvy mali byť pôvodne uhradené 
z eurofondov v rámci technickej pomoci, Európska komisia 
po vypuknutí škandálu a následných kontrolách rozhodla, 
že neuhradí ani cent. Platby za tovary a služby, ktoré boli 
vyplatené do zrušenia zmluvy, išli nakoniec len z peňazí 
slovenských daňovníkov.

Nielen nástenkový tender je spoločnou vizitkou prvej 
Ficovej vlády. Vyznamenala sa i premiérova strana, zodpo-
vedná za škandál okolo sociálnych podnikov, ktoré mali na 
svoju činnosť dostať stámilióny eur z Európskeho sociálne-
ho fondu. V pozadí ôsmich založených pilotných podnikov 
boli ľudia blízki premiérovej strane SMER. Na vytvorenie 
jedného pracovného miesta v sociálnom podniku išlo viac 
ako 67-tisíc eur. Na zamestnanie 348 ľudí v týchto podni-
koch sa vynaložilo v priebehu pár mesiacov viac než 23,5 
milióna eur. Nešlo len o porušovanie princípov dovolenej 
štátnej pomoci a hospodárskej súťaže, ale i o klasický prí-
klad tunelovania eurofondov. Európska komisia po auditoch 
a preverení skutočností aj v tomto prípade rozhodla o nepre-
platení eurofondov, a tak šafárenie v sociálnych podnikoch 
tiež hradili len slovenskí daňovníci. Platí, že dosiaľ žiadna 
kauza nebola dotiahnutá do konca, nik nebol právoplatne 
odsúdený. Exministri Janušek a Štefanov, ktorí boli obvi-
není, k tomu majú zatiaľ najbližšie. Stíhaní sú na slobode 
a súdy môžu trvať roky.

Ďalší sklz spôsobila novela kompetenčného zákona 
počas Ficovej vlády, ktorou bolo od júla 2010 zrušené mi-
nisterstvo výstavby a regionálneho rozvoja a kompetencie 
centrálneho koordinačného orgánu prešli na Úrad vlády. 
Táto zmena dáva zmysel, pretože zodpovednosť za koordi-
náciu eurofondov by mala niesť vláda a premiér spoločne. 
Prvá Ficova vláda za 30 mesiacov – počnúc januárom 2008 
a končiac júnom 2010, keďže rok 2007 bol celý stratený 
vyjednávaním a ďalšími prípravami – zazmluvnila 40,78 % 
a vyčerpala 8,39 % z hlavného balíka eurofondov v celko-
vom objeme 11,5 miliardy eur.

Dôležitým faktorom boli parlamentné voľby v roku 
2010, ktoré znamenali nielen koniec Ficovej vlády, ale 
i ďalšiu zmenu kompetenčného zákona. Tú navrhla Radičo-

PRVÁ DEKÁDA S EUROFONDMIDušan Sloboda:
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vej vláda a parlament ju schválil. Od januára 2011 za euro-
fondy centrálne zodpovedalo Figeľovo „superministerstvo“ 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Radičovej vláda 
za 21 mesiacov – od júla 2010 do marca 2012 vrátane – za-
zmluvnila ďalších 27,0 % a vyčerpala 19,93 %.

Predčasné voľby v roku 2012 znamenali ďalšie otrasy. 
Zmena vlády vždy znamená i výmenu kľúčových ľudí 
na ministerstvách zodpovedných za operačné programy. 
Okrem toho došlo opäť k zmene kompetenčného zákona, 
keď od apríla 2013 za eurofondy centrálne zodpovedá zase 
Úrad vlády, konkrétne podpredseda vlády pre investície Ľu-
bomír Vážny. Druhá Ficova vláda za 15 mesiacov (od apríla 
2012 do júna 2013 vrátane) zazmluvnila ďalších 10,88 % 
a vyčerpala 13,80 %.

Podľa informácií dostupných ku koncu augusta 2013 by 
do konca roka Slovensko malo vyčerpať ešte takmer jednu 
miliardu eur.  Keďže nie je reálne, aby taký objem peňazí bol 
minutý za taký krátky čas, Slovensko – spoločne s Rumun-
skom –  požiadalo Európsku komisiu o predĺženie lehoty na 
využitie zdrojov o jeden rok, teda do konca budúceho roka. 
Tá súhlasila, avšak zmenu musí odobriť i Európsky parla-
ment, čo sa po predošlom súhlasnom stanovisku výboru pre 
regionálny rozvoj očakáva v októbri. Keďže programovacie 
obdobia EÚ sa nekryjú (a ani nemôžu) s volebnými cyklami 
v jednotlivých krajinách, striedajúce sa vlády sa vždy budú 
navzájom obviňovať z pomalého tempa čerpania. Faktom 
je, že Radičovej vláda uzatvárala zmluvy na čerpanie euro-
fondov v lepšom priemernom mesačnom tempe než aktuál-
na Ficova vláda, a priemerné mesačné tempo čerpania počas 
Radičovej vlády a súčasnej vlády je porovnateľné. Dôvody 
nedostatočného čerpania však nespočívajú len v striedaní 
vlád, ale i v zlom programovaní a slabých kontrolných me-
chanizmoch, korupčných kauzách, privolávajúcich zvýšený 
záujem a audity Európskej komisie, a tiež v neprimeranej 
dĺžke často netransparentného verejného obstarávania.

V rámci operačných programov Národného strategic-
kého referenčného rámca SR v programovacom období 
2007 – 2013 bolo ku koncu septembra 2013 dosiaľ zmluvne 
dohodnutých takmer 7900 projektov. Ide o širokú škálu, 
na jednej strane sú stámiliónové projekty modernizácie 
železničných tratí a výstavby diaľnic, na strane druhej sú 
projekty sociálnej komunitnej a terénnej práce v obciach či 
rómskych osadách rádovo za desiatky tisíc eur. Z celkového 
počtu jedenástich operačných programov tri z nich (Životné 
prostredie, Regionálny operačný program, Výskum a vývoj) 
disponujú alokáciami presahujúcimi miliardu eur a naj-
viac – vyše tri miliardy eur – tečie cez operačný program 
Doprava.

Regionálne rozdiely ostávajú
Nezamestnanosť patrí medzi hlavné dlhodobé problémy 
slovenských regiónov, pričom práve jej úroveň je jedným 
z ukazovateľov, podľa ktorých sa v EÚ sleduje, či dochádza 
k znižovaniu regionálnych rozdielov. Ak sa pozrieme na 
vývoj miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku, zis-
tíme, že kým v máji 2004 – teda v čase vstupu SR do EÚ – 
dosahovala 14,47 %, aktuálne dáta za august 2013 hovoria 
o čísle 13,70 %. V máji 2004 dosahovala miera evidovanej 

nezamestnanosti až v dvadsiatich okresoch (z celkového 
počtu 79 okresov) viac než dvadsať percent, v auguste 2013 
je to v šestnástich. V okrese Rimavská Sobota dosahovala 
v máji 2004 nezamestnanosť 30,22 percenta, v auguste 2012 
je to dokonca 31,23. Okrem Rimavskej Soboty boli v máji 
2004 v prvej desiatke najviac postihnutých okresov ešte Re-
vúca, Veľký Krtíš, Trebišov, Rožňava, Kežmarok, Košice-
-okolie, Sobrance, Sabinov a Poltár, v auguste 2013 je tam 
stále sedem z nich (všetky viac než dvadsať percent). Na 
opačnom póle bolo a naďalej je päť okresov, na ktoré sa delí 
hlavné mesto Bratislava (všetky menej než sedem percent).

Rozdiel medzi okresom s najvyššou (Rimavská Sobota) 
a najnižšou mierou nezamestnanosti (Bratislava IV) dosa-
hoval v máji 2004 27,68 percentuálneho bodu, v auguste 
2013 je rozdiel medzi okresmi Rimavská Sobota a Bratisla-
va I, ktoré stoja oproti sebe na opačných póloch, stále 25,71. 
Od vstupu Slovenska do EÚ teda nedošlo k žiadnemu ba-
dateľnému zníženiu regionálnych rozdielov napriek takmer 
dekáde trvajúcemu prílevu eurofondov. Prečo?

Ani po deklaráciách vlády nenastavili systém prerozde-
ľovania eurofondov tak, aby tieto verejné zdroje putovali 
najmä do regiónov s najvyššou nezamestnanosťou. Z dvad-
siatich okresov, ktoré v máji 2004 dosahovali nezamestna-
nosť vyššiu než dvadsať percent, sa len päť dostalo do prvej 
dvadsiatky tých, ktoré boli v prepočte na obyvateľa naj-
väčšmi podporené z eurofondov v prvom programovacom 
období 2004 – 2006.

Čo sa týka aktuálneho obdobia 2007 – 2013, zodpoved-
né orgány už radšej nezverejňujú dáta na úrovni okresov, 
a smerovanie eurofondov sa dá porovnať len na úrovni 
krajov. Do Banskobystrického, Košického a Prešovského 
kraja, teda do krajov, ktoré majú dlhodobo nadpriemernú 
nezamestnanosť, vlády zazmluvnili len 40 % zdrojov (dáta 
ku koncu júna 2013). Do týchto troch krajov šlo spolu len 
1451 eur v prepočte na obyvateľa, čo je dokonca menej než 
celoslovenský priemer (1484 eur na obyvateľa). Paradoxné 
je, že do Trenčianskeho kraja, ktorý dosahuje podpriemernú 
mieru nezamestnanosti, vlády nasmerovali takmer 18 % 
z celkového balíka eurofondov (2367 eur na obyvateľa).

Hoci programové vyhlásenia všetkých štyroch vlád 
od roku 2002 hovorili o potrebe znižovania regionálnych 
rozdielov za asistencie masívnej podpory z eurofondov, 
ani jedna z nich však nesmerovala európske peniaze, ktoré 
mali byť liekom na vládou diagnostikovanú chorobu, prio-
ritne do tých problémových regiónov. Investície do verejnej 
infraštruktúry a verejných služieb sú realizované nerovno-
merne, prioritne do aglomerácií väčších miest a do regiónov 
Považia. Do regiónov juhu stredného Slovenska či našich 
východných prihraničných regiónov, kam nevedie kvalitné 
cestné ani železničné spojenie a takmer všetci kvalifikovaní 
ľudia už odtiaľ odišli za prácou inam, sa budú investori i na-
ďalej lákať márne. Vlády svojou politikou prispievajú k ras-
tu medziregionálnych, ako i vnútroregionálnych rozdielov.

Obdobie 2014 – 2020 na obzore
Hoci Slovensko aktuálne zápasí s problémami akokoľvek 
zazmluvniť a vyčerpať zdroje, ktoré máme z eurofondov 
k dispozícii na obdobie 2007 – 2013, rokovania o tom, ako 
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budeme v budúcom programovacom rámci 2014 – 2020 
môcť minúť ďalších približne 15 miliárd eur, sú už v plnom 
prúde. Aj keď balík s návrhom nariadení, ktorými by sa od 
roku 2014 mala kohézna politika EÚ riadiť, zverejnila EK 
už na jeseň 2011, proces schvaľovania ešte ukončený nebol. 
Nie je isté, že Európsky parlament o nich rozhodne ešte ten-
to rok, i keď nielen slovenskí diplomati s tým rátajú.

Návrh Slovenska, aby sa nové operačné programy 
zamerali primárne na výskum a inovácie, integrovanú 
infraštruktúru (doprava a informatizácia), ľudské zdroje, 
kvalitu životného prostredia, efektívnu verejnú správu a na 
regionálny operačný program, Brusel predbežne označil za 
prijateľný. Namiesto doterajších jedenástich operačných 
programov ich bude zrejme len sedem. Naďalej bude platiť, 
že Bratislavský kraj, ktorý patrí štatisticky medzi najviac 
rozvinuté v EÚ, sa bude riadiť podľa iného režimu (vyššie 
spolufinancovanie z národných zdrojov) než regióny zvyš-
ných siedmich krajov, kde HDP na obyvateľa nedosahuje 
75 % priemeru EÚ. I keď už dnes majú isté právomoci pri 
prerozdeľovaní aj kraje, naďalej budú hrať až druhé hus-
le, pretože všetky riadiace orgány, vrátane regionálneho 
programu, ostávajú na centrálnej úrovni. Podstatnejšie než 
to, z akej úrovne sa eurofondy rozdeľujú, však bude nasta-
venie transparentných mechanizmov výberového procesu 
projektov.

Hoci Európska komisia chce v nadchádzajúcom období pl-
niť najmä ciele Európy 2020 orientované na zamestnanosť, 
výskum, vývoj a inovácie, zmeny klímy a energiu, vzde-
lávanie, chudobu a sociálne vylúčenie, Slovensko plánuje 
aj naďalej financovať z eurofondov dostavbu chýbajúcich 
diaľnic či modernizovať existujúcu infraštruktúru. A i keď 
Slovensko každoročne odovzdáva do Bruselu národný 
program reforiem, neraz sa stretáva s tým, že na národ-
né priority sa peniaze nenájdu, pričom zároveň nevieme, 
ako zmysluplne minúť eurofondy v niektorých Úniou ponú-
kaných oblastiach. Tento paradox bude pokračovať.

Zákon o verejnom obstarávaní, ktorý je pre eurofondy 
kľúčový, bol za posledných sedem rokov novelizovaný 
dvadsaťtrikrát. To hovorí za všetko. V takom nestabilnom 
právnom rámci, kde namiesto jasných pravidiel dochádza 
neustále k zmenám a ich ohýbaniu, nie je prekvapivé, že 
mnohé tendre trvajú príliš dlho. Ak by dlhšie trvanie proce-
su znamenalo aspoň jeho vyššiu kvalitu, malo by to aspoň 
aký-taký zmysel. Transparentnosť, tempo a kvalita verejné-
ho obstarávania, ako i spôsoby rozhodovania o projektoch 
na riadiacich orgánoch budú v eurofondoch zrejme i naďalej 
kameňom úrazu.

(Dušan Sloboda je analytik 
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.)
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Juraj Mesi‘k: Listy Nanukovi

Milý Nanuk,

jeseň 2013 začala a nikto na palube sa nenudí – veď žijeme v dobe 
rozkvetu zábavného priemyslu a všetky médiá chrlia záplavu infotainmentu 
a advetainmentu. V tej záplave impulzov je čoraz menší podiel informácií 
a čoraz viac zábavy a reklamy. Mysliaci človek dnes sleduje televízne správy 
nie preto, aby sa dozvedel, čo sa vo svete deje, ale aby chápal, aké témy 
a idey sú aktuálne predkladané nič netušiacim divákom na „konzumáciu“.

Život v mediálnej zábave sa aj dnes líši od reálneho života plného 
rozličných ťažkostí a problémov. Mediálna zábava, takzvané „reality 
shows“, televízne seriály, športové ligy a súťaže, móda, žúry zabávačov 
a missiek – to všetko slúži ako cesta úniku do inej, pohodovejšej reality. 
Únik masy dnešných ľudí z reálneho do virtuálneho sveta sa až nápadne 
podobá na užívanie drog a platíme zaň postupne rastúcu cenu. Čím viac 
ľudí sa čím hlbšie ponára do sveta mediálnej zábavy a prestáva rozlišovať 
medzi informáciami, dezinformáciami a úplnou fikciou, tým menší je podiel 
ľudí, ktorí si zachovávajú schopnosť vnímať reálny svet a chápať, čo sa v ňom 
stalo, čo sa práve deje a k čomu vývoj smeruje.

Pred pár dňami bola uverejnená správa najväčšieho medzinárodného tímu vedcov, aký kedy v ľudských dejinách 
spoločne pracoval. „Medzivládny panel o zmene klímy“ pozostáva zo stoviek špičkových vedcov z desiatok tých 
najlepších svetových laboratórií a univerzít. V správe, ktorú zverejnil začiatkom jesene, konštatoval nielen to, 
že sa klíma planéty Zem mení rýchlosťou schopnou zlámať nám väzy, ale aj skutočnosť, že za otepľovanie s viac 
ako 95 %-nou istotou môže človek. Keď som sa pár dní po jej uverejnení pýtal svojich študentov na univerzite, čo 
významného sa v predošlom týždni stalo, väčšina o správe panelu netušila. Môžeme si byť istí, že ak túto správu 
odignorovali študenti najlepšej slovenskej univerzity, zvyšok obyvateľstva na tom nebude lepšie. Možno by som 
dostal omnoho bohatšiu odpoveď, keby som sa „mládeže, držiteľky rána“ spýtal na novú zápletku v niektorom 
zábavnom seriáli.

Iná pozoruhodná udalosť dnešných dní je čiastočné „zatvorenie“ vlády USA. Americká vláda už dlho žije na 
neustále narastajúci dlh a časť tamojších politikov sa rozhodla, že to už ďalej takto nejde a za ďalšie zvýšenie 
zákonného stropu v Kongrese nezahlasuje. A bez ich hlasov sa strop posunúť nemôže. Na to, aby vláda Spojených 
štátov predišla bankrotu, zareagovala obmedzením niektorých výdajov a poslala státisíce zamestnancov na 
neplatenú dovolenku. Moment bankrotu tým odsunula o niekoľko týždňov: ako dátum, dokedy sa musia dohodnúť, 
sa uvádza 17. október. Myslím si, že po rituálnych tancoch nakoniec urobia to, čo už veľakrát predtým, a strop 
pre dlh zvýšia. Žiadna iná – politicky priechodná – cesta totiž neexistuje, len nekonečný rast dlhu. Nepokračovať 
vo zvyšovaní  dlhu by znamenalo prudké zníženie výdavkov štátu a s ním prudký vzostup chudoby v USA.

Pointa je však niekde inde: súčasné bohaté spoločnosti už nedokážu fungovať inak ako neustálym zvyšovaním 
dlhov. Tu v Európe sa tvárime, že ak má vláda každý rok rozpočtový deficit do 3 % hrubého domáceho produktu, je 
všetko v poriadku. Stlačiť deficit pod 3 % je ľuďom predkladané ako dôkaz priam úžasnej politickej zodpovednosti. 
Problém je v tom, že väčšina ľudí dnes už nedokáže vypočítať ani najjednoduchšie matematické úlohy, a tak 
nechápu, že 3 %-ný ročný deficit pri nerastúcom HDP znamená zdvojnásobenie štátneho dlhu (vyjadreného ako 
% HDP) v priebehu krátkych 23 rokov. Myslím, že tomu nerozumejú ani politici, ktorí o naberaní nových a nových 
dlhov každý rok smelo rozhodujú. Nakoniec, tí žijú od rozpočtu k rozpočtu, od volieb k voľbám. Alebo to, naopak, 
chápu? Niektorí možno… Tak či tak – skôr, ako budete vy, dnešné deti, mladí dospelí ľudia, bude pri tomto tempe 
zadlžovania verejný dlh Slovenska na úrovni cez 110 % HDP. To je úroveň, ktorá sa reálne splatiť nedá. Povedané 
inými slovami: dlhy, ktoré pre svoje blaho vytvorila a ešte vytvorí moja generácia, privedú Tvoju generáciu 
k bankrotu. Vaša jediná „šanca“ je, že stihneme skrachovať ešte my.

O čo menej dnes ľudia rozumejú tomu, čo sa deje v reálnom prírodnom a ekonomickom prostredí, o čo väčšia 
je priepasť medzi poznaním modernej vedy a poznaním priemerného človeka, o to ľahšie ľudia podliehajú tým 
najbizarnejším predstavám o tom, ako svet funguje. Aj preto sú v dnešnej dobe populárne rozličné antivedecké 
hnutia, napríklad hnutie proti vakcínam, proti antikoncepcii, proti evolučnej teórii a hnutie popieračov klimatických 
zmien ani nespomínam. Je paradoxom, že to, čo by sme dnes mohli nazvať„tutkizácia spoločnosti“, prebieha do 
značnej miery práve vďaka počítačom v sieti, teda prostredníctvom využitia výsledkov vedy a technológie. Niežeby 
ignorantstvo a bludárstvo neexistovali aj v stredoveku, ale nikdy sa nešírili s takou neznesiteľnou ľahkosťou ako 
dnes.

Aspoň nie doteraz – uvidíme, čo prinesie Tvoja doba.

  Tvoj otec 

Október 2013




