
Problém, ktorý nie je
Budúcnosť Belgicka je po parlamentných voľbách rovnako nejasná ako 
pred nimi
14.07.2010 / Pavel Sibyla 

 

Predstava, ako sa budúci premiér rúti krajinou na nákladiaku naloženom falošnými peniazmi, poukazujúc 

tak na „škandalózne“ doplácanie jedného regiónu na druhý, sa môže niekomu javiť ako uletená. Nie však 
Bartovi De Weverovi, predsedovi strany Nová flámska aliancia (N-VA), ktorá vyhrala júnové belgické 
parlamentné voľby v holandsky hovoriacej časti krajiny. V čase, keď štyridsaťročný separatisticky 

orientovaný politik predviedol občanom svoj kamiónový kúsok, ešte nikto netušil, že raz bude rozhodovať 
o osude krajiny. 

Bohatý sever, chudobný juh 

Ako poznamenáva Mike Beke, politológ bruselského 

inštitútu Centre for European Policy Studies (CEPS), 
rozdelenie Belgicka na francúzsky hovoriace Valónsko 

a holandské Flámsko bolo témou prakticky už v čase 
vyhlásenia nezávislosti krajiny (1830). Preto by nemalo 
mať zmysel vzrušovať sa nad triumfom separatistickej N-

VA. No od vyhlásenia nezávislosti kráľovstvo rozlohou 
menšie ako Slovensko prešlo kus cesty a počínajúc 60. 
rokmi minulého storočia sa napätie medzi obomi 

národmi mierne vystupňovalo. Politické strany sa 
rozštiepili na dve časti zastupujúce každú z oboch 

veľkých jazykových komunít a krajina zažila päť 
konštitučných reforiem, ktoré napokon v roku 1993 viedli k vytvoreniu belgickej federácie. 

Tá je v súčasnosti rozdelená na tri jazykové spoločenstvá (tretím, okrem holandského a francúzskeho, je 

nemecké), rovnaký počet regiónov (severné Flámsko, južné Valónsko a región hlavného mesta Bruselu) 
a desať provincií. Každý z administratívnych celkov má vlastné kompetencie. O zahraničné veci, 
obranu, vnútornú bezpečnosť, ekonomiku, sociálne veci, energetiku, telekomunikácie a vedu sa stará 

federálna vláda. 

Podnetom na úvahy o rozpade federácie je ekonomické zaostávanie Valónska, ktoré sa začalo úpadkom 
oceliarskeho a banského priemyslu v druhej polovici 20. storočia. Pokým Flámsko pred krízou čelilo 

nedostatku pracovnej sily, južná časť krajiny sa trápila s dvojcifernou nezamestnanosťou. Belgickí 
ekonómovia pred dvomi rokmi vypočítali, že keby bolo Valónsko samostatným štátom, ročný príjem jeho 
obyvateľov by bol v porovnaní s obyvateľmi Flámska o 1 200 eur nižší. Podľa Eurostatu bol HDP na 

obyvateľa v najľudnatejšej flámskej provincii (Antverpy) pred tromi rokmi o 45 percent vyšší ako 
v najľudnatejšej valónskej provincii (Hainaut). 
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Volebný systém 

Okrem doplácania na spoluobčanov z juhu, z ktorých by sa podľa prieskumov polovica v prípade rozpadu 

federácie chcela pripojiť k Francúzsku, je tŕňom v oku niektorých Belgičanov aj volebný systém. Belgické 
volebné okrsky kopírujú hranice piatich južných a piatich severných provincií. Na zozname strán, z ktorého 

si môžu voliči flámskych provincií vyberať, samozrejme nefigurujú valónske strany. 

Výnimkou je flámska provincia Flemish Brabant, ktorá obkolesuje hlavné mesto Brusel. Tá je rozdelená 
ešte na dva voličské okrsky, čo umožňuje francúzsky hovoriacim obyvateľom prevažne holandsky 

hovoriaceho okrsku Halle-Vilwoorde voliť aj flámske strany. Niečo obdobné však nie je umožnené 
holandsky hovoriacim obyvateľom južnej provincie Walloon Brabant, ktorí systém napadli na ústavnom 
súde. Súd dal sťažovateľom za pravdu, nepovedal však, ako protiústavný stav napraviť. „Zároveň však 

vyhlásil, že ďalšie parlamentné voľby sa musia konať v duchu ústavy, čo dáva novej vláde nôž na krk,“ 
komentuje situáciu M. Beke. 

Situáciu komplikuje aj federatívne usporiadanie krajiny, ktoré vyžaduje dohodu víťazov parlamentných 

volieb (vo Valónsku, Flámsku a v hlavnom meste), hoci ich politická orientácia môže byť protichodná. To je 
aj prípad tohtoročného júnového hlasovania, keď na juhu krajiny zvíťazili socialisti vedení Eliom di 
Rupom, v Bruseli liberálne Reformné hnutie a N-VA B. De Wevera, ktorá zvíťazila v severnej časti, možno 

označiť za konzervatívnu pravicu. Preto v Belgicku trvajú rokovania o vytvorení koalície zvyčajne podstatne 
dlhšie ako v ostatných krajinách Európy. 

Hlavička De Wever 

Riešenie má teraz vo svojich rukách víťaz volieb B. De Wever, ktorý spolu s množstvom Flámov žiada viac 
právomocí pre regióny. Vyštudovaný historik je pre mnohých belgických komentátorov aj európskych 
politikov kontroverzná postava. V roku 1996 sa zúčastnil na konferencii francúzskeho nacionalistického 

politika Jeana-Marie Le Pena, o jedenásť rokov neskôr nešikovne zľahčoval účasť radných mesta Antverpy 
na deportácii Židov počas druhej svetovej vojny. 

Šéf N-VA sa nikdy netajil túžbou po samostatnom Flámsku. No ako poznamenal týždenník The Economist 

po júnových belgických voľbách, B. De Wever sa vie geniálne stavať do pozície najradikálnejšieho 
z mainstreamových lídrov. Práve miernejšia rétorika N-VA v porovnaní s pravicovými flámskymi 
separatistami (Vlaams Belang) pomohla strane získať na svoju stranu aj voličov, ktorým prekážal 

extrémizmus jej predchodcov. 

Mimochodom, hovoriť o genialite v súvislosti s B. De Weverom nemusí byť len zjednodušujúce novinárske 
prirovnanie. Predseda N-VA sa v roku 2009 zúčastnil populárneho televízneho kvízu Najmúdrejší človek 

na svete a skončil v ňom druhý. 

Druhý môže nakoniec skončiť B. De Wever aj vo vláde. Je to síce on, koho belgický kráľ Albert II. poveril 
zostavením vlády, no flámsky víťaz volieb už pripustil, že budúcim premiérom by mohol byť predseda 

valónskych socialistov E. di Lupo. Cestou k dohode má byť záruka ústavných zmien, ktoré by z Belgicka 
vytvorili konfederáciu dvoch štátov s hlavným mestom Brusel. „B. De Wever krátko po voľbách vyhlásil, že 

nechce revolúciu, ale evolúciu,“ hovorí M. Beke, podľa ktorého je konfederácia realistickejšie riešenie ako 
úplný rozpad krajiny. 

Agenda N-VA sa však možno bude realizovať s výrazným oneskorením v porovnaní s predstavami jej 

voličov. Belgicko má dnes pred sebou iné dôležité výzvy, s ktorými sa bude musieť popasovať najskôr. 
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Prvou je stav ekonomiky charakterizovaný vývojom štátneho dlhu. Ten od roku 2007 po období 

konsolidácie zo začiatku milénia opäť rastie, v súčasnosti atakuje hranicu 100 percent HDP. 

Bezvládne predsedníctvo 

Aj keď belgická vláda v minulom roku hospodárila so šesťpercentným deficitom a prognózovaný mierny 
rast ekonomiky na tento rok (1,3 percenta) nesľubuje prudký zvrat vývoja na trhu práce, ekonomická kríza 

sa nestala hlavnou témou volieb, ako to bolo napríklad v susednom Holandsku. Politické strany, 
a špeciálne N-VA, si za to pred voľbami vyslúžili kritiku viceguvernéra národnej banky Luca Coena. Ten ich 

lídrov upozornil, že finančné trhy debaty o usporiadaní štátu nezaujímajú. Nepomohlo. Politici miesto 
hľadania riešení obvinili viceguvernéra z narušenia nezávislej pozície centrálnej banky. 

Ekonomickej situácii neprospejú ani dlhé rokovania o novej koalícii, ktoré by sa podľa lídrov víťazných 

strán mohli skončiť do konca septembra. Hoci krajinu formálne stále vedie dvojnásobný premiér Yves 
Leterme a minister financií Didier Reynders je zároveň predsedom Reformného hnutia, ktoré zvíťazilo 
v Bruseli, dá sa očakávať, že vláda neprijme žiadne zásadné opatrenia bez súhlasu lídrov novej koalície. 

Mierne znepokojená výsledkom belgických volieb je aj EÚ, ktorej Belgicko od 1. júla predsedá. Ako na 
portáli euractiv.com upozornil Oladiran Bello z madridského think-tanku FRIDE, časť predsedníckej 
agendy spadá do právomocí belgických regionálnych vlád a neproduktívna debata o usporiadaní krajiny 

môže sťažiť koordináciu s federálnou vládou, ktorá bude musieť riešiť problémy európskeho významu. 
A víťazstvo umierneného nacionalistu B. de Wevera tiež nevonia bruselským politikom preferujúcim 
slabšie národné vlády a viac právomocí pre únijné inštitúcie. 

Problém môžu mať niektoré členské krajiny už aj s nápadmi dosluhujúcich belgických ministrov. „Netrvám 
na presných názvoch, ale naším cieľom je predstaviť ďalšiu ústavu,“ vyjadril sa pre euractiv.com D. 
Reynders. Bolo to práve počas belgického predsedníctva v roku 2001, keď sa na stretnutí v meste Leaken 

prvýkrát objavila myšlienka jednej zmluvy pre celú úniu. Šéf belgických liberálov sa tiež vyslovil za 
vytváranie únijného rozpočtu z vlastných zdrojov, čo v bruselskom žargóne predstavuje celoeurópsku daň. 

Problém, ktorý nie je 

Odchádzajúci aj nastupujúci belgickí lídri však Brusel ubezpečujú, že neistá budúcnosť federácie ani 
ekonomické problémy krajiny úniu neohrozia. B. de Wever proeurópsky postoj svojej strany demonštroval 
na tlačovej besede po volebnom úspechu, kde mu kulisu robila vlajka EÚ. Hoci mierne upravená - jednu 

z hviezd belgickí separatisti nahradili flámskym levom. 

Podľa M. Bekeho patria Belgičania naprieč celým politickým spektrom k presvedčeným Európanom. 
Pokým mnoho krajín únie vysiela do bruselských úradov zväčša starších politikov takpovediac za zásluhy, 

pre Belgičanov predstavujú únijné funkcie vrchol kariéry. Jedným dôkazom za všetky môže byť Herman 
van Rompuy, prvý prezident EÚ, ktorý bol ešte jedenásť mesiacov pred zvolením do funkcie belgickým 
premiérom. 

Aktuálnu situáciu v krajine dobre vystihol pre euractiv.com jeden z členov vlády, ktorý nechcel byť 
menovaný. Podľa neho je Belgicko krajina Reného Magritta, čím poukazoval na slávny obraz belgického 
surrealistického maliara. Zobrazená je na ňom fajka, pod ktorou je nápis vo francúzštine: „Toto nie je 

fajka“. Toto nie je problém, akoby hovorili aj belgickí politici vytrvalo ubezpečujúci úniu, že pre vnútorné 
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problémy ich krajiny si Európa nemusí robiť žiadne starosti. Mimochodom – spomenutú maľbu má na 

svojej internetovej stránke aj dosluhujúci minister financií a možno aj člen budúcej vlády D. Reynders.© 

Belgicko v číslach 
(2009)

Rozloha (km2) 30 528

Počet obyvateľov (mil.) 10,4

Flámi (%) 58

Valóni (%) 31

Nemci a ostatní (%) 11

HDP (nominálny, mld. eur) 337,3

HDP (PPP, mld. eur) 292,4

na obyvateľa (eur) 36 600

Rast reálneho HDP (%) -3,0

Inflácia (spotrebiteľské ceny, %) 0,0

Miera nezamestnanosti (%) 7,9

Dlh verejnej správy (% HDP) 96,7

Belgicko v číslach (2009)
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