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Južania nechcú pomoc, no potápajú sa stále hlbšie. Povedú EÚ neonacisti? Japonské 
QE fungovalo  9 hodín. ECB to zdá sa stihne, nové sídlo stihne dostavať pred rozpa-
dom eurozóny.  Len keby nebolo tej inflácie...

Jedenásť ministrov zahraničných vecí sa zhodlo na tom, čo má zachrániť Európu. Ak 
ste tipovali, že je to hlbšia integrácia, pripíšte si bod. Okrem tradičných integračných 

krokov sa hovorilo o priamej voľbe predsedu Komisie 
či o vytvorení druhej komory Európskeho Parlamen-
tu. Vzniknúť by mala aj európska polícia, ktorá uni-
jných nespratníkov určite dokáže postaviť do pozoru. 
Len som zvedavý ako tá integrácia pôjde, keď dnes sa 
sporia nielen členské štáty, ale aj samotné inštitúcie 
EÚ. Ako napríklad v prípade pripravovanej bankovej 
únie, kde chce viac moci aj Parlament, aj Rada.

Ako presne spoločná polícia alebo celkovo užšia inte-
grácia zníži dlhy nesolventných krajín sme sa nedoz-
vedeli. 

O hlbšej integrácii si myslia svoje ľudia a firmy s 
úsporami v PIIGS bankách, ktorý ich húfne presúvajú 
inam. Za 12 mesiacov zo Španielska, Portugalska, Ír-

ska a Grécka odtieklo 326 miliárd vkladov, najmä do Nemecka a Francúzska. Pre po-
rovnanie, je to viac ako rozpočtované výdavky EÚ za dva roky. Vklady začnú čoskoro 
utekať aj zo Švajčiarska, ktoré postupne opustilo svoj tradičný prístup ku bankovému 
tajomstvu. Švajčiarski bankári očakávajú odliv až niekoľko stoviek miliárd frankov v 
nasledujúcich rokoch. Kam potečú nikto nevie, do Talianska či Grécka však určite nie.

Po letných dovolenkách sa opäť rozhoreli protesty vo všetkých štyroch južanských 
štátoch PIIGS, Španieli dokonca požadujú referendum o škrtoch. V Únii zatiaľ pom-
aly ale isto klesá odhodlanie robiť ďalšie škrty (boli vôbec nejaké?). Ani reformy sa 
moc nedaria, napríklad 
Taliansko sa v rigidite 
pracovného trhu podľa 
Svetového ekonom-
ického fóra prepadlo o 
jedno miesto na hrozivé 
127. miesto zo 144 krajín.

Kto teda dostane pomoc? 
Francúzi, obávajúci sa o 
svoje banky, presviedčajú 
Španielov, že do toho 
majú ísť. Tí však spolu 
s Talianmi tvrdia, že tak 
spravia len ak zase vyletia 
výnosy na ich dlhopisoch, ktoré spadli po nedávnom oznámení o ich nákupoch zo st-
rany ECB. Zároveň španielsky minister financií, plný zážitkov po nedávnej obrovskej 
demonštrácii Kataláncov vyhlásil, že ďalšie škrty u nich už netreba. Medzitým sa ich 
banky potápajú hlbšie každým týždňom. Už každý desiaty úver je nesplácaný, čo je 
najvyššia úroveň delikvencie za 50 rokov. To však bankám nebráni vytvárať zisk – z 
peňazí od ECB.

Jedenásť ministrov zahrani-
čných vecí sa zhodlo na tom, 
čo má zachrániť Európu

Kto teda dostane pomoc?

Za 12 mesiacov zo Španielska, 
Portugalska, Írska a Grécka od-
tieklo 326 miliárd vkladov, na-
jmä do Nemecka a Francúzska

http://www.europeanvoice.com/article/2012/september/ministers-issue-blueprint-for-stronger-union/75159.aspx
http://euobserver.com/economic/117525
http://euobserver.com/economic/117525
http://www.bloomberg.com/news/2012-09-18/deposit-flight-from-europe-banks-eroding-common-currency.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-09-18/deposit-flight-from-europe-banks-eroding-common-currency.html
https://rt.com/business/news/ubs-secrecy-banking-clients-flee-305/
http://latino.foxnews.com/latino/politics/2012/09/15/spain-protesters-demand-referendum-on-austerity-measures/
http://www.euractiv.com/euro-finance/euro-zone-ministers-signal-easin-news-514825
http://eurokriza.sk/2012/08/sme-usetrili/
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-09-17/news/33902792_1_precautionary-credit-line-finance-minister-pierre-moscovici-spanish-government
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-09-17/news/33902792_1_precautionary-credit-line-finance-minister-pierre-moscovici-spanish-government
http://www.bloomberg.com/news/2012-09-21/italy-spain-won-t-seek-aid-unless-yields-surge-official-says.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-09-21/italy-spain-won-t-seek-aid-unless-yields-surge-official-says.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9547021/Spain-shuns-further-cuts-as-unrest-grows.html
http://www.bloomberg.com/quote/SPLOPRTO:IND
http://business.financialpost.com/2012/09/17/spains-banks-bleeding-cash-as-deposits-shrink/
http://business.financialpost.com/2012/09/17/spains-banks-bleeding-cash-as-deposits-shrink/
http://www.europeanvoice.com/article/2012/september/ministers-issue-blueprint-for-stronger-union/75159.aspx


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

No nemusia sa príliš báť. Gréci aj Portugalci vyjednávajú odklady, ako sa len dá, Por-
tugalci zatiaľ vyhandlovali ďalší rok. Gréci pokračujú v rokovaniach s Trojkou, ktorá 
od nich chce, aby skresali deficity o ďalších 11,5 miliardy eur . No v koalícii to škrípe, 
dve menšie strany PASOK a Demokratická ľavica s ďalšími opatreniami nesúhlasia. 
Predseda tej druhej povedal, že „Trojka musí prestať útočiť na grécku spoločnosť!“

Nečudo, že v tejto „integračnej“ atmosfére posilňujú extrémisti. Predseda neonacis-
tického Zlatého Úsvitu Nikos Mihalolioakos má podľa prieskumov popularitu už 22 
%. Týmto tempom stihnú mať Gréci nacistickú vládu už počas ich predsedníctva 
EÚ, ktoré začne o 15 mesiacov. Ale to by nebolo nič zvláštne, dnes EÚ predsedá kraji-
na, kde vládne komunistická strana. V takej atmosfére sa intelektuáli opatrne obzerajú 
po bezpečnejších miestach, napríklad takom Albánsku. Miestne súkromné univerzity 
zápasia s nedostatkom domácich expertov a tak vykupujú gréckych profesorov. Len 
tak mimochodom, v Grécku boli súkromné univerzity donedávna ústavne zakázané a 
aj dnes nemajú štatút plnoprávnej univerzity.

Čoraz ťažšie bude integrovať aj podobne naštvaných Nemcov. Po čerstvo preh-
ratej bitke v ECB o nákupe dlhopisov zástupca 
Nemecka Jens Weidmann prirovnal nový pro-
gram ku diablovým praktikám vo Faustovi. Tam 
Mefistofeles presvedčil cisára, aby miesto zlata 
začal používať nekryté papierové peniaze, aby tak 
pozdvihol impérium.  Bavorský minister finan-
cií sa zase posťažoval, že všetci chcú ich peniaze. 
Snáď nedostanú pokutu ako Nigel Farage. Tomu 
vymerali pokutu 2 980 EUR za to, že prirovnal 
charizmu pána prezidenta Rompuya ku char-
izme „vlhkej handry.“

Veselo bolo aj vo svete, ale tentoraz skôr na východe. Japonsko nemohlo odolať ak-
tuálnej vlne kvantitatívneho uvoľňovania a spustila svoje vlastné, už ôsme v poradí. 
Efekt 10 biliónov yenov trval zhruba deväť hodín. Centrálne banky sa tak dostali do 
situácie, keď prakticky už všetky ich akcie trh dopredu zarátava. Aby toho nemala 
krajina vychádzajúceho slnka málo,  spor s Čínou o tri a pol balvanov, ležiacich kdesi 
v mori možno na kaluži ropy, mal za následok vyhlásenie Číny, že prestane nakupovať 
japonské dlhopisy.

Zakončíme týždeň radostnou správou. 
Je známe, že zamestnanci ECB musia 
pracovať v neľudských podmienkach, 
preto sa obyvatelia eurozóny rozhodli 
prispieť im na nový skromný príbytok 
vo Frankfurte, ktorého pokračujúcu 
výstavbu včera oslávili na jeho streche. 
Pri tejto príležitosti sa cieľovači inflácie 
posťažovali, že kvôli inflácii na trhu 
stavebných prác sa náklady za 9 rokov 
zvýšia z plánovaných 850 miliónov na 
1050 miliónov EUR. Či sa na tejto irónii 

niektorí z účastníkov zasmial, tlačová správa neuvádza.

Príjemný víkend strávený pokiaľ možno za peniaze iných želá

Martin Vlachynský
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