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Vyhadzovač Otmar Issing. ECB zas raz udržala Grécko v hre. Bude ďalšia päťročnica 
veselšia?

Dnes stručne. Pandy sú na dovolenke a najmä bez oddychujúcej Angely Merkel a 
nemeckého ministra financií Wolfganga Schäubleho sa toho v Európe naozaj veľa  
nepohne. 

Mário Monti, taliansky premiér, odkázal Nemcom, že síce potrebujú ich pomoc, no 
nie finančnú ale  morálnu. Španielsky premiér Mariano Rajoy zvažuje požiadať 
Európu o pomoc. Nie morálnu, ale finančnú. Najprv ale musí zistiť, aké podmien-
ky budú s poskytnutím zdrojov spojené. Asi od Draghiho a ECB čakal viac a doma 
už pri zvyšovaní daní a poplatkov dochádza kreativita a nápady. Britsko-holandská 
spoločnosť Royal Dutch Shell presúva svoje peniaze z európskych do amerických bánk 
a aktív z obavy o ich bezpečnosť. 

Bývalý hlavný ekonóm ECB a jeden z architektov eurozóny Otmar Issing odkazuje, 
že „Nemecká vina za druhú svetovú vojnu túto krajinu nezaväzuje k tomu, aby 
vystavila bianko šeky krajinám eurozóny, ktoré nie sú schopné reformovať svo-
je ekonomiky.“ Zároveň v záujme prežitia a stabilizácie eura navrhuje niektorých 
členov menovej únie vykopnúť. Ktoré, nemenoval, no tušenie máme asi všetci. 

Keď už sme pri Grécku, tejto krajne opäť dochádzajú peniaze. Akútny tŕň vytiahla 
Grécku z päty opäť ECB. Chvíľku sa sústreďte: na uhradenie splatných dlhopisov, 
ktoré drží samotná ECB, umožnila Gréckej centrálnej banke vytlačiť nové eurá pre 
grécku vládu navýšením možného  objemu akceptovaných pokladničných poukážok 
v rámci programu emergency liquidity assistance (ELA)  z 3 na  7 mld. eur. Ekonom-
ický zázrak, ktorý umožňujú budiž  peniaze.  Týchto dodatočných 4 mld. eur by malo 
teoreticky Grécku stačiť do zaslania ďalšej tranže od trojky v septembri. 

Pomôcť Grécku chce aj Medzinárodný menový fond. Pravdepodobne na popud 
Američanov vyzýva členov eurozóny (áno, aj nás) nech sa vzdajú časti svojich 
pôžičiek Grécku a tak umožnia gréckemu dlhu poklesnúť na „udržateľnú úroveň“. 
Klamár, premiér Luxemburgska a Mr. Euro Jean-Claude Juncker vyhlásil, že eurozóna 
prípadný Grexit zvládne. 

Ako už pravidelní čitatelia Budiž Eura vedia, vo štvrtok mala kríza piate narodeniny. 
Od jej začiatku sú centrálne banky hlavnými „bojovníkmi proti kríze“. Na príchod 
krízy spôsobenej záplavou nových peňazí reagovali vytvorením záplavy nových 
peňazí.
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Budiž peniazmi oddialili 
likvidáciu nezmyselných inve-
stícií postavených na umelo 
nízkych úrokoch a prečistenie 
prerasteného finančného sekto-
ra od nesolventných subjektov.  
Zabránili tak síce  výraznejšiemu 
prepadu, no na druhej strane po-
riadne natiahli ekonomickú agó-
niu už na pol dekády. Dnes to 
určite nevyzerá tak, že by bol za 
dverami zdravý ekonomický rast 
s poklesom nezamestnanosti. 

Práve naopak. Ekonomická 
situácia sa neustále zhoršuje. 
Nesolventné už nie sú len 
banky, ale aj štáty, ktoré ich 

zachraňovali. Pohľad na najúspešnejšie finančné aktíva posledných 5 rokov v čase, 
keď sa všetky problémy politici snažia riešiť falšovaním peňazí, preto neprekvapí. 
Kukurica, zlato, striebro, ropa. 

Ak vám je v tomto čísle málo napätia, paniky, škandálov a intríg vedzte, že sa môžete 
tešiť na budúci mesiac. Európu čaká mimoriadne zaujímavý september. Tretieho sep-
tembra majú stretnutie ministri financií eurozóny, šiesteho ECB, jedenásteho sa 
má predstaviť návrh bankovej únie, dvanásteho o ESM rozhodne nemecký ústavný 
súd a v Holandsku, ktoré stále neschválilo fiškálny kompakt, prebehnú voľby. Rati-
fikácii fiškálneho kompaktu Francúzskom dal vo štvrtok zelenú francúzsky ústavný 
súd. Dovtedy aspoň trochu olympijskej zábavy: 

Veselý  víkend praje      

Juraj Karpiš

Newsletter stránky eurokriza.sk - Publikuje INESS - Institute of Economic and Social Studies, Na 
Vŕšku 8, 811 01 Bratislava, tel.: +421-2-5441 0945,  iness@iness.sk, č.účtu: 2664752087/1100
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Európske regióny podľa miery 
nezamestnanosti – Slovensko 
hrá všetkými farbami

PS: Nezabudnite sa pridať na 
fanstránku Euro Krízy. Nájdete 
tam denné updaty a zaujímavé 
novinky z európskeho ekonom-
ického diania!
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