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Kedy bude ďalšie miliardové zasadanie slovenskej vlády? Je Draghi hustý preto, že 
je Angela na dovolenke? Budú dva štátne bankroty Grécka v rámci jedného polroka 
európskym alebo olympijským rekordom?

To bol zase týždeň. Čo sa týka eurokrízy určite uhorkovú sezónu nemáme. Veď koľko 
je takých zasadaní slovenskej vlády, keď naši volení zástupcovia z našich daní od-
klepnú 1 mld. eur do čiernej španielskej bankovej diery? Pre porovnanie, celá kon-
solidácia, ktorú bolestivo zaplatíme na daniach na budúci rok má byť 1,2 mld. Eur. 
Každá zodvihnutá ruka 14 členov vlády nás stála 71 miliónov eur. A to pritom doma 
nebude z čoho účty platiť.

Španielski požiarnici protestujú v Bilbao proti úsporám:
 
No  že nejakých 100 mld. Španielsko 
nezachráni, vedia asi všetci. Mini-
málne to vedia trhy, ktoré poslali 
úroky  na španielskych dlhopi-
soch v čase hlasovania slovenskej 
vády na rekordných 7,6%.  Podľa 
Royal Bank of Scotland je žiadosť 
španielského štátu o záchranu 
otázkou dní (počas písania sa ob-
javila správa, že Španielsko nao-
zaj požiada o pomoc vo výške až 

300 mld. eur). Angela a pandy na dovolenke, ESM v šuplíku nemecké-ho ústavného 
súdu a na trhoch pomaly hroziaca panika. Čo s tým? Eurozónu sa zase raz podujali 
zachraňovať predstavitelia ECB. Použili na to jediný neobmedzený zdroj, ktorý majú 
k dispozícií – sľuby. 

Najprv pustil do éteru skúšobný balón člen rady guvernérov ECB a šéf rakúskej cen-
trálnej banky Ewald Nowotny. Úplnou „náhodou“ sa v prítomnosti novinárov začal 
zamýšľať nad výhodami (obídenie nefunkčných bánk  a kopa nových eur na nákupy 
štátnych dlhopisov), ktoré by prinieslo poskytnutie bankovej licencie trvalému euro- 
valu (ESM). Pridal sa ďalší člen rady Benoit Coeure, ktorý svetu z Mexika oznámil, 
že „Tí čo spochybňujú euro, podceňujú politické odhodlanie brániť ho na svoje 
vlastné riziko.“ A výkriky lacnej koordinovanej verbálnej monetárnej politiky zavŕšil 
ich šéf guvernér ECB Draghi: „Je v našom mandáte, aby ECB spravila všetko, čo je 
potrebné na to, aby zachránila euro. A verte mi, bude to stačiť,“ povedal vo štvrtok na 
investičnej konferencii v Londýne. „V rozsahu, v ktorom rizikové prirážky na štátnom 
dlhu (úrokové náklady) 
obmedzujú fungovanie 
trasmisívneho mecha-
nizmu monetárnej poli-
tiky, spadajú do nášho 
mandátu.“ Povedané po 
slovensky: „Ak bude 
naozaj zle, začneme 
tlačiť eurá  a nakupovať 
štátny dlh!“.  Úrok na 
10-ročných španielskych 
dlhopisoch:
 

Že nejakých 100 mld. 
Španielsko nezachráni, vedia 
asi všetci. Mini-málne to vedia 
trhy.

Výkriky lacnej koordinovanej 
verbálnej monetárnej politiky 
zavŕšil ich šéf guvernér ECB 
Draghi.

k bude naozaj zle, začneme 
tlačiť eurá  a nakupovať štátny 
dlh!“.
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Nemecká centrálna banka  ne-
chala trhy snívať sladký sen 
o záplave nových eúr a mon-
etizácii dlhov asi 24 hodín. 

Grécky magazín Crash chce 
nemeckú kancelárku postaviť 
pred súd za „vraždu národa“.

Tento výrok na trhoch vyvolal niekoľkohodinovú eufóriu,  zoťal úroky na španielskych 
dlhopisoch o takmer 100 bázických bodov  a výrazne pomohol aj talianskym dlhopi-
som. No jedna vec je sľubovať, druhá vec je sľuby plniť. Bloomberg  poznamenáva, že  
Draghi sa takýmito výrokmi zatláča do rohu. Trhom za chvíľu nebudú stačiť slová a 
budú chcieť vidieť čerstvé eurá. ECB bude musieť konať: „Show me the Money!“

Že Draghi možno trhom sľubuje niečo, čo 
im nevie bez neexistujúceho nemeckého 
súhlasu dať, naznačuje takmer okamžité 
„Nein!“ z Bundesbanky. Nemecká cen-
trálna banka  nechala trhy snívať sladký 
sen o záplave nových eúr a monetizácii 
dlhov asi 24 hodín. Potom prišlo oficiálne 
vyjadrenie, v ktorom potvrdila svôj pred-
chádzajúci postoj odmietajúci nákupy 
štátnych dlhopisov, ktoré stierajú rozdiel 
medzi fiškálnou a monetárnou politikou.
 
Agentúra Moody´s  dala ratingu Nemecka, 
vzhľadom na hroziace záväzky za zvyšok 
eurozóny, negatívny výhľad (zároveň tam 
posunula aj výhľad eurovalu - EFSF). Nemecká vláda sa s rozhodnutím ratingovej 
agentúry nestotožňuje. Podľa ministerstva financií je „Nemecko vo veľmi dobrej 
ekonomickej a fiškálnej situácii“, čo podľa nich potvrdzujú finančné trhy tým, že 
Nemecku prisudzujú status bezpečného prístavu. Ale pozor, podľa minstra tohto 
ministerstva Wolfganga Schaeubleho „Súčasná úroveň úrokov na španielskom 
štátnom dlhu nekorešponduje so stavom španielskej ekonomiky.“ Trhy sa mýlia. To 
je síce asi pravda, situácia je pravdepodobne ďaleko horšia, ako by sa podľa úrokov 
mohlo zdať. Noak na jednej strane trhy správne prisudzujú status Nemecku, a na 
druhej nesprávne Španielsku, zásadná otázka pre nemeckého ministra je:  „Tak ako, 
majú tie trhy pravdu alebo nie?“
 

Grécky magazín Crash chce nemeckú kancelárku 
postaviť pred súd za „vraždu národa“. Takéto titulky im 
asi pri vyjednávaní tretieho záchranného balíka príliš 
nepomôžu. Áno čítate dobre, Gréci potrebujú ďalšie 
peniaze alebo ďalší bankrot. Kto to mohol tušiť? Mimo-
chodom vedeli ste, že Gréci po dvoch rokoch dohľadu 
trojky, jednom bankrote a úveroch aj od slovenských 
daňových poplatníkov stále vyplácajú štátnym zamest-
nancom 13. a 14. plat a vybraným dôchodcom 14 pod-
porných  mesačných dávok? 

Zdá sa, že si z nás vystrelili.

Pozrite si plánovaný 20 minútový ohňostroj v 15 sekundách.

Víkendovú explóziu zážitkov Vám praje   
 

Juraj Karpiš

Agentúra Moody´s  dala rat-
ingu Nemecka, vzhľadom na 
hroziace záväzky za zvyšok eu-
rozóny, negatívny výhľad
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