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Problémy eurozóny  Hlavný manažér Spolkového zväzu nemeckého priemyslu Markus Kerber pre HN:

Španieli ešte majú šancu vyhnúť
sa bankrotu, ale rozhodne nie vnútri eurozóny To je úplne vylúčené.
Pre krajinu s 25 percentami nezamestnaných a 40 percentami mladých ľudí bez práce je euro jednoducho príliš drahé. Rok 2013 však
bude dátumom rozhodnutia nielen
pre Grékov či Španielov, ale aj pre
celú eurozónu. Otázkou bude, či
problémové krajiny dokážu plniť
Pavel Novotný
dohodnuté podmienky šetrenia a či
pavel.novotny@ecopress.sk
ostatné krajiny budú pripravené dávať ďalšie financie. Čas sa však kráPatríte medzi najostrejších kriti- ti.
kov spoločnej európskej meny.
Kde je v tomto vašom koncepte
Má euro vôbec ešte šancu?
Eurozóna bude musieť byť veľmi miesto Slovenska?
Voči Slovensku mám osobitný
výrazne reorganizovaná, ak chce
prežiť. V posledných troch rokoch vzťah. Súčasný systém je pre vás
sa členským krajinám nepodarilo veľká nespravodlivosť. Slováci majú
dosiahnuť stabilitu. Ukázalo sa, že príjem na osobu nižší než v Gréczáchrana Grécka je chybným kro- ku a oveľa nižší než v Írsku. Ako
kom. Grécko bude potrebovať celú k tomu potom prídu vaši ľudia, že
jednu generáciu, aby sa dokázalo chudobnejšia krajina je nútená plazreformovať. Musia to urobiť sa- tiť za štáty, ktoré sú podstatne bomotní Gréci. Okrem nich je bezú- hatšie a samy túto krízu vytvorili?
tešný stav v Portugalsku, Španiel- Prečo by mali Slováci ručiť za bansko už ani nepýta peniaze, lebo nie ky v Írsku a za korupciu a zlé hosje ochotné plniť podmienky. Pove- podárenie v Grécku? Nemci v tomdal by som, že to je začiatok kon- to cítia so Slovenskom veľkú solidaritu. Hovoria, že nejde len
ca.
o peniaze Nemecka, ale aj ďalších
Budúci rok bude teda pre tieto štátov vrátane Slovensku. Nebuštáty znamenať definitívny ko- dem preto teraz radiť, čo máte urobiť, ale na guldenmarku bude po- Markus Kerber tvrdí, že silné ekonomiky by mali vytvoriť novú menu – guldenmarku.
laps?

▼

Slovensko ešte na silnú menu nedozrelo
Na guldenmarku bude
slovenská ekonomika
pripravená tak o desať
alebo pätnásť rokov.
Teraz je stále v procese
rastu, tvrdí Markus
Kerber.

Nemecký ekonóm
je hlavným manažérom Spolkového zväzu nemeckého priemyslu.
Predtým viedol pozemkové oddelenie nemeckého ministerstva financií.
Bol tiež priamym
poradcom šéfa nemeckého rezortu
financií Wolfganga
Schäubleho.

©hn

Briti rástli vďaka
olympiáde

Atény opäť dostanú darček

Londýn – Britská ekonomika v 3.
štvrťroku medzikvartálne vzrástla o jedno percento, potvrdil včera britský štatistický úrad ONS
svoj októbrový odhad. Ekonomika sa v trojmesačnom období od
júla do konca septembra dostala
z recesie, v ktorej sa nachádzala
počas predchádzajúcich 9 mesiacov. Tempo rastu bolo najvyššie
za uplynulých päť rokov. Rast
podporili aj tohtoročné olympijské hry. Predaj vstupeniek na
olympiádu pridal k tempu rastu
0,2-percentuálneho bodu. Sektor
služieb sa v 3. štvrťroku zvýšil
o 1,3 percenta, čo je najviac za 5
rokov.
(tasr)
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financovať z rozpočtu, čo by zhoršilo akruálny i hotovostný deficit
Slovensko si však v prípade pomo- Slovenska, a tiež náš dlh,“ upozorci Grécku vybojovalo výnimku. nil Kažimír.
„Ministri financií eurozóny prijali
naše argumenty o špecifickej si- Vedia, čo s peniazmi
tuácii v Národnej banke Sloven- Podľa štátneho tajomníka rezortu
ska,“ povedal slovenský minister financií Vazila Hudáka by mohli
financií Peter Kažimír. Problémom Gréci použiť peniaze od centrálje, že imanie banky sa v procese nych bánk na spätný nákup svoprijímania eura dostalo do mínusu. jich dlhopisov od súkromných inVýnosy z gréckych dlhopisov by vestorov. Trhová cena dlhopisov je
tak musela v prvom rade použiť na teraz nižšia ako bola ich nominálodstránenie straty. Až 124 miliónov na hodnota pri vydaní. Cenné paeur, čo je podiel Slovenska z výno- piere v rukách „súkromníkov“
sov gréckych dlhopisov, by tak ne- v pôvodnej hodnote 60 miliárd eur
mohla poslať do Atén. „Jednorazo- majú teraz podľa štátneho tajomvý prevod do Grécka by sa musel níka približne tretinovú cenu. Ak
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Kto je
Markus
Kerber

dľa mňa ekonomika pripravená tak
o desať alebo pätnásť rokov. Teraz
nie, keď je v procese ekonomického rastu.
Radíte nám teda, aby sme sa
vzdali eura?
Pre slovenské hospodárstvo
a priemysel by bola lepšia koruna.
Na jednej strane má Slovensko
v eure veľkú výhodu v tom, že trh
je vďaka nemu likvidnejší, a tým
pádom sú aj nižšie úrokové sadzby.
Riziká pre vašu ekonomiku sú však
Snímka: HN/Peter Mayer obrovské.

budú Atény čakať na dátum splatnosti dlhopisov, budú musieť zaplatiť nominálnu hodnotu. V prípade predčasného, takzvaného
spätného odkupu za trhovú cenu,
by tak mohli teoreticky ušetriť až
40 miliárd eur. Na tomto kroku
podľa informácií HN trvá hlavne
Medzinárodný menový fond, ktorý je až následne ochotný uvoľniť
svoju časť úveru pre Grécko.
Šéfovia rezortov financií sa včera zhodli aj na uvoľnení ďalšieho
balíka pomoci pre Atény. Z druhého záchranného programu im
odklepli 44 miliárd eur. Väčšiu
časť dostane Grécko už v decembri. Zvyšných desať miliárd eur mu

pošle eurozóna až v prvom kvartáli budúceho roka, a to len za podmienky, že Atény naštartujú daňovú reformu.

Kozmetické úpravy
„Ide skôr o ďalšie dočasné riešenie
a nemožno ho považovať za definitívne vyriešenie gréckeho problému,“ komentoval najnovšie kroky
eurozóny analytik spoločnosti Across Wealth Management Radoslav Kasík. David Marek z Patria
Finance očakáva, že eurozóna bude musieť nakoniec Aténam odpustiť časť dlhu, ktorý drží Európska centrálna banka, euroval a členské štáty.
(jm)

