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Zamurovali nás. Grécko má vládu, no stále chýbajú peniaze. Ktorý nemecký tím dnes vyhrá vo 
futbale? FED robí drahoty, ďalšia dávka sa odkladá. O koľko medailí sa na majstrovstvách sveta 
vo futbale pripravia krajiny EÚ založením Spojených štátov európskych?

Začnime od konca, teda od toho, čo sa 
stalo dnes. Eurozóna je v plameňoch 
a Európa dva roky namiesto toho, 
aby hasila, stavia euroval. Slovenskí 
poslanci nás práve zabetónovali na 
nesprávnej strane tohto múru. Už tak 
ľahko (lacno) neutečieme. A aj tak je 
malý.

 
Zachrániť nás ešte môže nemecký 
ústavný súd, ktorý ESM ešte skúma, 
alebo nemecký parlament, ktorý má o 
trvalom eurovale hlasovať začiatkom 
júla.

 
Včera sme sa dozvedeli, že víťazná strana víkendových gréckych volieb, „probail-outová“ Nová 
demokracia, zostaví vládu v koalícii spolu s PASOK a Demokratickou ľavicou. Premiérom 
sa stal líder Novej demokracie Antonis Samaras. Nová vláda bude žiadať európskych lídrov o 
posunutie cieľa dostať deficit verejných financií pod 3% o dva roky, čo si vyžiada dodatočných 
20 mld. peňazí európskych daňových poplatníkov. Eurozóne odpadol kameň zo srdca. V rámci 
„záchrany“ by sa naozaj ťažko do vlastných  bánk posielali peniaze cez krajinu, ktorej politickí 
predstavitelia by boli otvorene proti európski. Ďalší bankrot s prípadným Grexitom sa od-
kladá. Neodkladá sa však dnešný futba-
lový zápas Nemecka s Gréckom. Vraj na 
zápas príde aj Angela.  

Nech zápas dopadne akokoľvek, určite 
vyhrá tím sponzorovaný nemeckými 
daňovými poplatníkmi. Pozrite si trailer 
k zápasu. 

Voľby boli aj vo Francúzsku. Socialisti si zabezpečili absolútnu väčšinu. Ako povedal minis-
ter financií Pierre Moscovici: „teraz majú prezident Hollande a premiér potrebnú podporu, 
aby uskutočnili svoj projekt zásadnej zmeny“. Koľko bude tento projekt stáť nás, sa dozviete 

pri pôžičke francúzskemu bankovému sektoru z ESM 
alebo inej zbrane hromadnej solidarity už čoskoro. 

Chudáci Európania. Každý sa do nich naváža, kriti-
zuje ich, radí im čo a ako. Na zasadaní G20  v Mexiku 
to už nevydržal predseda Európskej komisie, bývalý 
maoista, José Manuel Barroso. Po tom, ako vyzval os-
tatné krajiny G20, aby dali viac peňazí do spoločnej 
kasičky Medzinárodného menového fondu, aby bolo 
na záchranu Európy, sa ho kanadský novinár spýtal, 
prečo by mali Severoameričania riskovať svoje peni-

aze na pomoc Európe. Barroso vybuchol: „Aby som 
bol úprimný, neprišli sme sem, aby sme dostávali 
lekcie z demokracie alebo toho, ako treba riešiť 
ekonomiku, lebo Európska únia má model, na 
ktorý môžeme byť veľmi hrdí.“  Blahobyt a istoty 
za cudzie? Barroso novinára navyše upozornil, že 
kríza prišla do Európy z Ameriky, pričom európsky 
bankový sektor bol kontaminovaný „neortodoxnými 
praktikami z niektorých sektorov finančných trhov“. 

Eurozóna je v plameňoch a Eu-
rópa dva roky namiesto toho, 
aby hasila, stavia euroval.

Voľby boli aj vo Francúzsku. So-
cialisti si zabezpečili absolútnu 
väčšinu. 

Na zasadaní G20  v Mexiku to 
už nevydržal predseda Európ-
skej komisie.
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Po stolčeku prestri sa v ECB 
pokukujú aj Taliani.

Americká centrálna banka FED 
trhy sklamala.

Ktovie, prečo to európski bankári tak ochotne kupovali a prečo americký FED vo svojich 
záchranných operáciách v roku 2008 zachraňoval z veľkej časti európske banky. 

Možno by mohol niekto pána predsedu nabrífovať a upozorniť ho na jedno základné pravidlo 
úspešného fundraisingu: keď od niekoho pýtate peniaze, nenadávajte mu do očí, nech už si o 
ňom myslíte čokoľvek.  

Španielsky minister financií Cristobal Montoro vyzýva ECB, aby vzhľadom na rastúce 
úroky na španielskom dlhu konala „rozhodne a spoľahlivo“. Španielske zlyhané úvery do-
siahli 8,72% z celkového objemu úverov komerčných bánk, čo je najvyššie percento od roku 
1994. Komu z toho nezabehlo, nech si pozrie absolútne čísla objemu zlyhaných úverov. Pekne 
na ňom vidno eurom nafúknutú dlhovú megabublinu. 
 

Po stolčeku prestri sa v ECB 
pokukujú aj Taliani. Navrhujú 
poloautomatický záchranný 
mechanizmus” - ak by úroky 
napr. na ich štátnom dlhu narást-
li na nejakú vopred zadefinovanú 
úroveň, automaticky by prišla na 
pomoc (nákupy dlhopisov) ECB 
alebo ESM bez podmienok. Čo 
na to Nemci? „Nein!“

ECB diskutuje o možných núd-
zových opatreniach v boji s krí-
zou. Medzi návrhmi sa objavil 
nápad, že by centrálna banka 
ignorovala rating ostatných 
agentúr a sama by ohodnocovala 

štátne dlhopisy, ktoré akceptuje. Zároveň sa hovorí o znížení požiadaviek na kvalitu kolaterálu 
voči pôžičkám komerčným bankám, ktoré už založili za úvery z ECB takmer všetko, dokonca 
aj futbalistov (včera Ronaldo poslal zo šampionátu domov Čechov, čo sa na kvalite kolaterálu 
zaiste odrazí).

Americká centrálna banka FED trhy sklamala. Na tohto týždňovom zasadaní nesľúbila QE3, 
ale len natiahnutie programu TWIST (predaj krátkych amerických dlhopisov a nákup dlhých), 
ktorý však nezvyšuje peňažnú zásobu, o pár sto miliárd dolárov. Reakcia akciového trhu 
„deň po“ na fakt, že hlavný dealer odmietol dodať monetárnu drogu na udržanie ilúzii, bola 
priamočiara.
 
Medzinárodný menový fond varuje, že euro-kríza 
dosiahla „kritické štádium“ a vyzýva k hlbšej in-
tegrácii a centralizácii Európy. To sú teda zásad-
né novinky. Ako by to nebolo každému jasné už 
len z pohľadu na španielske či talianske dlhopisy. 
Prečo ale nevarovali pred týmito problémami pri 
zavádzaní eura v Európe?

Už dva roky je pomerne jasné, že Európu čakajú radikálne zmeny. Aké budú? Vyzerá to, 
že dôjde k zdvojeniu investícií do pomýlenej myšlienky nasilu a proti vôli ľudu integrovať 
neintegrovateľné. V Európe sa vraj rokuje o transformácii na Spojené štáty európske. 

Dobré správy nemáme. Tak aspoň milé zvieratko. Nepripomína vám slovenskú zahraničnú 
politiku?

Nenechajte si pokaziť víkend!      
 Juraj Karpiš
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