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Grécky beh pokračuje. sPain alebo sPanic? Fiškálne pravidlá budú prísne. Hneď po výnim-
kách pre Španielsko, Taliansko....Zachráni Spiderman Bankiu? Môže niekto, kto neplatí dane, 
kritizovať ostatných za neplatenie daní? Kto sú najväčší pracanti v EÚ? Odhalia Gréci európsky 
bluf?

Poklus na banky v periférií pokračuje. Zo Španielska utiek-
li za apríl vklady za 31 miliárd eur (1,9 %). Pred možným 
únikom depozitov z krajiny varuje aj portugalská centrálna 
banka. V Grécku nepomáhajú ani výzvy tamojších policajtov 
( z ktorých viac ako polovica volila neonacistický Zlatý úsvit), 
aby ľudia nevyberali z účtov hotovosť.  
 
Situáciu majú upokojiť návrhy aby sa z EU stala „banková 
únia“, čiže účet za záchranu bánk by sme si rozdelili všetci, 
bez ohľadu na sídlo banky a distribúciu doterajších ziskov 
týchto súkromných inštitúcií. Tieto návrhy však zostávajú iba 
návrhmi pokiaľ pokladníčka eurozóny Angela Merkel hovorí 
jasne „Nein!“. 
 
Ach , Španielsko. Týždeň bol bohatý na správy prevažne z tejto 
krajiny. Takmer výlučne zlé. sPain? sPanic? sQuit? Akokoľvek 

to nazvete, v Španielsko ide dole vodou. Práve na tejto krajine, sa pravdepodobne bude lámať 
osud eurozóny. 

Objem maloobchodných tržieb, ktorý naznačuje ako sa darí tamojšiemu obyvateľstvu 
pokračuje vo voľnom páde. V apríli klesol o úctyhodných 9,8%.  Tržby tak už klesli na úroveň 
z roku 1999. Ak zohľadníme rast populácie, tak per capita tržby sú už na úrovni spred 17 rokov.  
Vravíte si priestor pre „Európsku solidaritu“? Tak potom netreba vyťahovať peňaženku, ale 
skôr natrčiť ruku. Parádny prepad (-15%) sme od zavedenia eura zaznamenali aj my.
 
Asi nikoho neprekvapí, že pre takto sužovanú kra-
jinu nové pravidlá o zodpovednom hospodárení, 
ktoré mali nahradiť impotentný Pakt stability a 
rastu platiť nebudú. Prísne pravidlá by boli asi 
príliš prísne. Európska komisia tak navrhuje 
Španielsku o rok posunúť cieľ znížiť deficit vere-
jných financií na 3 % HDP. O výnimku v povin-
nosti plniť fiškálne ciele chce požiadať vzhľadom 
na posledné zemetrasenia aj Taliansko. 
 
Španielsko zachraňuje tretiu najväčšiu banku 
Bankia. Pritom ceny nehnuteľností ešte len začali 
výraznejšie padať na úroveň, pri ktorej sa stretáva ponuka s dopytom. Zo 4 miliárd potrebných 
na rekapitalizáciu  sa v priebehu pár dní stalo 19. Manažment banky si v roku 2011 vyplatil 
na odmenách 22 miliónov eur. Spolu s 20 mld. eur, ktoré už štát dal na záchranu ostatných 
španielskych bánk od roku 2010 je tak účet za socializáciu strát pre daňového poplatníka zatiaľ 
39 mld. eur. Pri záchrane Bankie sa mala využiť aj finančná alchýmia, banka by sa rekapital-
izovala španielskymi štátnymi dlhopismi, ktoré by následne Bankia mohla zložiť ako kolat-
erál v ECB a požičať si ďalšie čerstvé eurá. ECB ale celú operáciu pokazila. Bola proti. Vraj sa 
to príliš podobá na priamu podporu financovia krajiny centrálnou bankou. Ktovie, na čo sa 
podobajú nákupy dlhopisov ECB alebo LTRO, za ktoré komerčné banky nakupujú aj štátne 
dlhopisy. Odliv vkladov vzhľadom na vystrašených klientov sa Bankia rozhodla riešiť naozaj 
originálne. Za vklad 300 eur ste mohli získať uterák so Spidermanom! Teda dokiaľ na to neu-
pozornil Zero Hedge. Následne túto lákavú ponuku banka stiahla. 

Prezident ECB, Mario Draghi vyzval politikov, aby prišli s víziou budúcnosti Európskej únie. 
Zároveň sme sa dozvedeli, že vo svojej diplomovke písal o tom, ako eurozóna nebude fungovať. 
Článok, kde sa o tom môžeme dočítať má titulku „Draghi priznáva, že sa ako študent mýlil.“. 

Naozaj sa zdá, že predtým než 
Grécko opustí euro, euro opustí 
Grécko (Tyler Cowen). 

Ale v budúcnosti sa už žiadne 
výnimky robiť nebudú! Naozaj!

O záchranu požiadal španielsku 
vládu najbohatší španielsky 
región Katalánsko. 
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Mimochodom Lagarde zo svo-
jho ročného platu 551 700 do-
lárov neplatí žiadne dane.  

Gréci tomu, že ich niekto vy-
hodí z eurozóny neveria.

Naozaj? No mne sa vzhľadom na zúriacu eurokrízu zdá, že skôr ako Draghi-študent sa mýli 
Draghi-prezident ECB. „Je pomaly čas priznať si, že euro bol zlý nápad,“ píše ekonóm Tyler 
Cowen. „ Hovorí sa o vytvorení ozajstnej fiškálnej únie, no to mi príde ako zdvojnásobenie 
investícii do zlého nápadu. Ak eurozóna nevie dostatočne spolupracovať už dnes, ako môže 
fungovať akákoľvek únia, ktorá vyžaduje ešte užšiu spoluprácu?“ 

Šéfke Medzinárodného menového fondu praskli nervy. „Pomôžte si sami a konečne začnite 
platiť dane!“ odkázala Grékom. Vraj má viac zľutovania s africkými deťmi ako so žiakmi v 
Grécku. Ročné daňové úniky sa v Grécku odhadujú na 40-45 mld. eur. Ostatní predstavitelia 
MMF ju následne trochu schladili a údajne svoje výroky na grécku adresu ľutuje. 
 

Fotka z gréckeho ministerstva financií zo zaujímavého 
dokumentu „Grécka lož“ o Grécku nemeckej verejno-
právnej ZDF.

Grékom sa prepadajú daňové príjmy, medzimesačne 
klesli o 10 %. Na pokrytie účtov krajiny použijú preto 
ešte 3 mld., ktoré zostali z prvého záchranného balíčka. 
Cudzie peniaze sa minú približne v období po voľbách 
(17.6.). Od výsledku volieb bude závisieť, či tam Európa 

pošle ďalšie peniaze. 
 
Neistota ohľadom budúcnosti Grécka ničí grécku ekonomiku. Firmy nechcú robiť s Gréckom 
biznis, najväčšia celosvetová poisťovacia spoločnosť úverov Euler Hermes nechce poistiť ex-
porty do tejto krajiny. A zahraniční investori sa zdráhajú nakupovať zaujímavo ocenené grécke 
aktíva (grécky akciový trh padol už o 90 %) z dôvodu neistoty. Pod sukňu Európskej solidar-
ity s gréckym ľudom sa konečne pozrel aj New York Times, ktorý sa dopočítal, že iba tretina 
peňazí, za ktoré sa „zachraňuje Grécko“ skončí v gréckych rukách. Dve tretiny putujú opäť 
mimo hraníc Grécka zahraničným veriteľom (finančným inštitúciám). 

Podľa najnovšieho prieskumu nemeckej štátnej televízie ZDF si väčšina Nemcov myslí, 
že členstvo v eurozóne prináša viac nevýhod ako výhod. To nie je dobrá správa pre euro. 
Budúcnosť eurozóny je totiž do veľkej miery závislá od ochoty Nemcov pustiť juh do svojej 
peňaženky. 

A čo si myslia Gréci? Kto podľa nich v Európe 
najťažšie pracuje?........Gréci. Zaujímavé je, že celý 
zvyšok Európy si to myslí skôr o Nemcoch. 
 
Niektorí nemeckí profesori by Grécko videli najradšej 
mimo eurozóny čo najskôr. Ako hovorí bývalý Bun-
desbankár a profesor ekonómie Wilhelm Noelling: 
„Radšej hororový koniec, ako horor bez konca.“ 
Michael Saunders, ekonóm Citigroup tipuje, že ku 
Grexitu dôjde k prvému januáru 2013. Vzhľadom na 
to, že počas vypudenia bude nutné Grécku vytrhnúť z úst euro-prsník vo forme programu 
Emergency Liquidity Assistence (v rámci neho  si Grécko dnes samo tvorí nové eurá kryté 
pochybným kolaterálom nespĺňajúcim požiadavky ECB), toto rozhodnutie bude mať nutne 
politický charakter a nebudú ho môcť spraviť centrálni bankári v ECB. 

„Nikto nás z eurozóny nemôže vytlačiť. Keď už sme dnu, musia sa s tým vysporiadať,“ hovorí 
Aténsky pekár Makis Deligiannis. „Iba štekajú aby nás vystrašili, no v skutočnosti sú vystrašení 
oni sami,“ dodal. 
 
Rakúsky Der Standard si myslí, že v prípade neriadeného a chaotického exitu Grécka, únia 
môže v Európe pozatvárať štátne hranice.  Gréci od štvrtka nemôžu cestovať s hotovosťou 
prevyšujúcou 7 000 eur. 

Víkend plný cestovania s plnými vreckami peňazí praje  
Juraj Karpiš

P.S.: Everestu sa radšej vyhnite, je tam tlačenica:
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