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.ekonómovia exkluzívne

Brexit problémy s Úniou nevyrieši
.dalibor Roháč
Aká je nádej, že sa medzi vládou Davida Camerona a jeho európskymi partnermi podarí dosiahnuť
dohodu, ktorá udrží Britániu v priestore EÚ?
Nevyhnutná je dohoda minimálne ohľadom podmienok, za ktorých by občania iných krajín EÚ mali nárok
na sociálnu pomoc v Spojenom kráľovstve. Kontroverzné to nie je pre dávky, na ktoré by mali nárok nezamestnaní cudzinci, ale skôr pre pomoc, ktorou britská
vláda podporuje zamestnanosť medzi nízkopríjmovými
vrstvami. Odopierať ich platbu občanom EÚ znamená
znevýhodniť ich na britskom trhu práce. A to môže byť
v rozpore s predpismi o slobodnom pohybe osôb v Únii.
Pre mojich euroskeptických priateľov je však táto
debata len rozptýlením od oveľa zásadnejších otázok.
„Nie je to ekonomická vec, ide mi o obnovenie britskej
suverenity,“ povedal mi na vianočnom večierku AEI
britský známy. Zákony, ktoré platia v Spojenom kráľovstve, majú podľa neho pochádzať z britského parlamentu, nie z anonymného aparátu na kontinente.
Nie je ťažké pochopiť odpor k Únii v krajine s tradíciou parlamentnej demokracie, ktorá je dnes nahrádzaná netransparentným rozhodovaním európskych
elít. Problémom je však to, že odchod z EÚ by tento
problém nevyriešil. Aby si Spojené kráľovstvo zachovalo prístup na európske trhy, muselo by si vyjednať napríklad členstvo v Európskom hospodárskom priestore
podobne ako Nórsko. Avšak to tiež preberá tri štvrtiny
únijnej legislatívy, a to bez toho, aby mohlo k jej tvorbe
vyjadriť postoj. Podľa Erika Eriksena tak nečlenstvo
v EÚ robí Nórsko menej, a nie viac suverénnym.
Inou alternatívou by bolo usilovať sa o štatút podobný Švajčiarsku, ktoré prístup na trhy EÚ dosahuje pro-

stredníctvom bilaterálnych dohôd. Aj Švajčiarsko má
síce formálne suverenitu nad obsahom svojej legislatívy, ale v realite je rastúci počet švajčiarskych právnych
noriem len prepísaná legislatíva EÚ.
Londýnske City, jeden z motorov bohatstva krajiny,
je tiež späté s členstvom v Únii. Londýn je globálnym
centrom preto, lebo ho finančné spoločnosti využívajú
ako miesto, z ktorého obchodujú. Brexitom by Briti tiež
stratili svoju kontrolu nad Európskym orgánom pre
bankovníctvo, ktorý sídli práve v Londýne. Lenže ak by
si chceli zachovať svoju rolu vo finančných službách,
museli by sa jeho rozhodnutiami riadiť naďalej. Vymanenie sa spod vplyvu európskej finančnej regulácie by,
naopak, znamenalo, že veľké svetové banky by presunuli svoje európske transakcie napríklad do Frankfurtu.
Brexit by asi nebol ekonomickou katastrofou. Tim
Congdon dokonca tvrdí, že v súčasnosti stojí Britániu
členstvo vyše 11 percent domáceho produktu. Seriózni
ekonómovia, ktorí zdieľajú takýto optimizmus, sa však
dajú zrátať na prstoch jednej ruky. Realistickejšia je
možnosť, že odchod pre Britov neurobí nič podstatné.
V deň britského referenda bude len máloktorý britský volič chladne pomeriavať náklady a prínosy britského členstva. Svoje rozhodnutie urobí skôr na základe toho, či bude EÚ vyzerať ako rozumne fungujúce zoskupenie, vedené zodpovednými politikmi, alebo ako
rozhádané manželstvo. A na to bude mať dopad napríklad aj to, koho si vyberieme v marcových voľbách.
Autor pracuje v American Enterprise Institute l

.kreslo pre františka mikloška
Evanjelický kňaz, politický väzeň, robotník Pavel Uhorskai navštevoval v čase normalizácie svojich spolubratov,
ktorí boli počas komunizmu väznení a zaznamenával ich
príbehy. Všetky písomnosti mal v roku 1985 ukončené.
Bolo to vyše 40 príbehov prenasledovaných evanjelických kňazov. Osobná tajomníčka po novembri 1989 už
generálneho biskupa Uhorskaia Viola Fronková s pomocou ústavného právnika Ivana Trimaja a nitrianskeho
evanjelického farára Ivana Eľka spracovala dvadsať týchto príbehov a doplnila ich o informácie z Ústavu pamäti
národa. Výsledkom je kniha Cirkev v útlaku, ktorú na
konci roku 2015 vydalo Vydavateľstvo ViViT.
Ani evanjelická cirkev sa v čase komunizmu nevyhla slabosti, ale ešte viac mala krásnych ľudí, ktorých príbehy
sú pýchou novodobých slovenských dejín.
Generálny biskup Vladimír P. Čobrda. Za Uhorska prenasledovaný pre slovenské zmýšľanie. Na jeseň 1944 ho
uväznilo gestapo za protifašistickú činnosť. 16. apríla
1947 poslal v mene evanjelickej cirkvi telegram prezi-

.smutná anekdota tomáša janovica
Pre nás ani Biblia nie je Písmo sväté.

dentovi Benešovi, v ktorom evanjelici prosia o milosť pre
odsúdeného Jozefa Tisu. V roku 1953 odišiel do dôchodku, v roku 1962 ho ako 82-ročného komunisti zatkli a odsúdili na 15 mesiacov. Najvyšší súd v Prahe tento rozsudok neskôr zrušil.
Biskup Fedor Ruppeldt, hudobník, publicista, poslanec
Národného zhromaždenia. Za Uhorska viackrát väznený,
signatár Martinskej deklarácie, v roku 1962 ho ako 76ročného komunisti odsúdili na 18 mesiacov väzenia.
Evanjelický kňaz Jozef Juráš išiel z valdického väzenia na
slobodu až v máji 1968. A tiež nezabudnuteľná evanjelická farárka Darina Bancíková, vzdelaná, obetavá, smelá
svedkyňa viery. V roku 1951 bola ako prvá žena na Slovensku ordinovaná za farárku. V roku 1962 bola po odvolaní odsúdená na jeden rok väzenia. Väzenie ju zdravotne navždy poznačilo.
Želáme slovenským evanjelikom, aby im pohľad na tieto
statočné príbehy dodal odvahu byť znovu soľou slovenskej spoločnosti. l

