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Úvod
�

Na jaře 2010 chránily státy Evropské unie a MMF řeckou vládu před platební ne-
schopností. Jen o rok později však musely Athény žádat o další úvěrový balíček. 
Přísliby pomoci mezitím narostly na více než 200 miliard eur. Vlády v Evropě se há-
dají o to, zda si Řecko tuto pomoc vůbec zaslouží, zda je nutná a kdo ji má zaplatit. 
V Německu často převládá názor, že Řekové si za svou bídu mohou sami. Nejprve 
se „profixlovali“ do eurozóny, poté měla vláda příliš vysoké výdaje, lidé příliš málo 
pracovali. Takovéto latentně nacionalistické interpretační vzory živí němečtí politi-
ci a média, kteří navrhují odpovídající „řešení“ krize: Řekové musejí více šetřit, více 
pracovat a prodat svůj veřejný majetek – a když nic z toho nepomůže, musí Řecko 
opustit eurozónu, popřípadě vyhlásit bankrot. Hloupé na tom je, že zmiňované pří-
činy krize nejsou ani výstižné, ani z ní nenabízí východiska.
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Co je krize?  
Zavádějící popis situace 
 

1. „Řecko má příliš vysoké dluhy“

Fakta: Vzhledem k  finanční krizi vzrostl v  Řecku státní dluh mezi rokem 2007 
a koncem roku 2010 ze 115 % na 143 % jejich HDP. Tato takzvaná míra zadlužení 
by mohla v roce 2011 překročit 160 %. Pro srovnání: Míra zadlužení Německa činí 
přibližně 85 %. 

Souvislosti: Sama vysoká míra zadlužení nezdůvodňuje problémy Řecka. 
„U míry zadlužení neexistuje ‚správná‘ výše – ani v teorii, ani v praxi“.1  Míra zadlu-
žení Itálie je na 120 %, Japonska dokonce na 200 % jejich HDP. Ani jedna z těchto 
zemí není brána jako „zbankrotovaná“, Řecko však ano. Jak to? Je to proto, že fi-
nanční trhy hůře hodnotily solventnost Řecka – a tím i jeho půjčky. To vyhnalo 
úroky nových dluhů tak vysoko, že Athény si už nemohou půjčit žádné další pe-
níze.2 Pro srovnání: Za dvouletou státní půjčku by Athény v květnu 2011 musely 
zaplatit 25% úroky, Itálie jen 3% a Japonsko dokonce jen 0,2%.3

Problémem jsou nyní tedy úroky zvýšené v  důsledku spekulace finančních 
trhů. Institut pro makroekonomii a výzkum konjunktury (IMK) vypočítal: Pokud 
by spadly průměrné úrokové sazby řeckých státních půjček na 3 %, klesla by míra 
zadlužení země do roku 2015 na 110 % HDP.4 Pokud však úroky zůstanou vysoké, 
nemohou Ahtény na trzích získávat žádné peníze. Jestli se octnou na mizině, záleží 
na ochotě ostatních zemí eurozóny, zda jim pomohou půjčkou. Mezi státy je tedy 
„bankrot“ politickým rozhodnutím.

1   BHF-Bank Wirtschaftsdienst (ekonomická služba), 4. 6. 2011

2   Zjednodušený příklad fungování: Řecko si půjčuje na dluhopis 1 milion euro za pevnou úrokovou sazbou 5 % ročně (= 50,000 euro) za 
rok. Dluhopis je hned poté obchodován na burze a pak poklesne. Jejich cena klesne z 1 milionu euro na 500.000 euro. 5% úrok (50.000 
euro) však zůstane stejný. Ergo půjčka pro kupující má tedy nyní výnosnost ve výši 10 % (50.000 euro z 500.000 euro). Pokud tedy Athény 
nyní chtějí vydat dluhopis, orientuje se úrok, který musí zaplatit, podle výnosnosti starých dluhopisů. Aby si mohlo Řecko půjčit nové 
peníze, musí tedy investorům nabídnout úrok ve výši 10 %. 

3   V červenci 2011 vyskočila rendita/výnosnost za dvouroční půjčku/úvěr Itálie najednou o 4,5 %, výnosnost za desetiletou o 6 % - aniž 
by se na ekonomické situaci Itálie cokoli zásadně změnilo. Další důkaz toho, jak rychle spekulace může změnit svůj směr.

4   IMK: Krácení dluhu přináší více nevýhod než výhod, květen 2010
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2. „Finanční trhy se obávají řeckého státního bankrotu“

Fakta: Na finančních trzích se řecké dluhopisy propadly. Zrcadlově stoupá výnos-
nost těchto dluhopisů. (pozn. pod čarou 2).

Souvislosti: Finanční trhy se vůbec „nebojí“. Nejsou to lidské bytosti s pocity 
a obavami. A také nejsou žádnou objektivní instancí, která nezaujatě hodnotí fi-
nanční situaci státu. Finanční trh není nic víc než celek investorů, kteří se snaží fi-
nančními investicemi vydělat co nejvíce peněz. Ten, kdo se skutečně obává státního 
bankrotu Řecka, už dávno prodal své řecké cenné papíry. Všichni ostatní doufají, 
že Řekové se zachrání a oni budou moci shrábnout obrovské zisky z úroků.5 Tato 
naděje se však pravděpodobně nenaplní. Podle plánů Evropské unie z října 2011 by 
se měli soukromí věřitelé vzdát přibližně poloviny svých pohledávek vůči Řecku, 
aby zemi oddlužili.
 

5   Berliner Zeitung 27. 4. 2010
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Kde má krize původ?  
Mylné hledání příčin
 

3. „Řekové jsou líní“

Fakta: Řekové pracují hodně. Skutečná týdenní pracovní doba – po odečtení po-
ledních pauz – se před krizí podle Eurostatu (Statistický úřad EU, pozn. autora) 
pohybovala okolo 44,3 hodin, v Německu to bylo 41 hodin a v průměru EU 41,7 
hodin.6 Francouzská banka Natixis v Německu má roční pracovní dobu průměrně 
1390 hodin, v Řecku to je 2119 hodin.7

Souvislosti: „Německo má sice také vysoké dluhy – ale my je můžeme také uhra-
dit. Protože příští den ráno vstaneme dost brzy a celý den pracujeme.“8 Nehledě na 
to, že Řekové pracují hodně, a nehledě na to, že volný čas není nutně něco špatného 
a práce něco dobrého: Je principielně nesprávné hledat příčinu krize země v ne-
dostatečné píli obyvatel. Řekům se nenabízí možnost déle pracovat, aby ukončili 
krizi. Spíše je to naopak: Kvůli krizi je zatím mnoho Řeků nuceno nepracovat. Ofi-
ciální míra nezaměstnanosti se ve 2. kvartálu roku 2011 pohybovala okolo 16,7 %, 
mezi mladými lidmi v závěru roku 2010 byl dokonce každý třetí bez placené práce. 
Počet státních zaměstnanců byl v uplynulých měsících zkrácen o 83.000. „Lenost“ 
nevytváří krizi, nýbrž krize ničí pracovní místa. Naopak je tomu v Německu: Tam 
hospodářský vzestup stlačil podíl nezaměstnanosi v roce 2011 na 6,0 %.  

     
 
4. „Řekové mají neustále dovolenou“

Fakta: Podle agentury EU Eurofound mají řečtí zaměstnanci průměrný nárok na 
dovolenou 23 dní v roce. Němci mají štěstí, že můžou využít 30 dnů dovolené. To je 
nejvíc v Evropě. Nic na tom nemění ani to, když k tomu připočteme svátky.

Souvislosti: „Za stavu, kdy máme jednu měnu, nemůže mít jeden dovolené vel-
mi mnoho, a druhý velmi málo,“ řekla spolková kancléřka Angela Merkelová v po-
lovině května 2011. Jedná se tu o variantu „výčitek lenosti“. Probíhá tu snaha vysvět-
lit krizi individuálním chybným chováním Řeků. Spolková kancléřka tak vlastně 
chválí své obyvatelstvo: Že si „my“ ekonomicky vedeme dobře, je díky „naší“ píli.  

6  Handelsblatt 2. 5. 2005

7  Natixis, Flash Economie, 30. 5. 2011

8   BILD, 5. 3. 2010
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5. „Platíme Řekům luxusní důchody“9

Fakta: Podle OECD odcházejí muži v Německu do důchodu průměrně v 61,5 le-
tech, v Řecku je to 61,9 let. V žádném případě se tedy nejedná o „luxusní důchody“: 
Řecký průměrný důchod činí 55 % průměru eurozóny, v roce 2007 se pohyboval 
okolo 617 euro. Dvě třetiny řeckých důchodců musí vyjít s  méně než 600 euro  
měsíčně. 

Souvislosti: „Jde také o to, že se v zemích jako Řecko, Španělsko, Portugalsko, 
nedá do důchodu odejít dříve než v Německu,“ řekla kancléřka Merkelová v po-
lovině května 2011. Avšak BILD a spolková kancléřka jistě znají skutečnou situaci 
řeckých důchodců. Nicméně pro ně fakta zřejmě nic neznamenají. Podle jejich lo-
giky je každý rok v důchodu a každé euro na důchod pro zemi, která vězí v krizi, 
luxusem.

 
 
6. „Řekové si užívali tučných let“

Fakta: Mzdová úroveň v Řecku se pohybuje jen kolem 73 % průměru eurozóny. 
Pracovní náklady na hodinu se pohybovaly v  roce 2010 podle Eurostatu kolem 
17,7 % euro v Řecku a kolem 29 % euro v Německu. „Podle údajů odborům blíz-
kého Institutu pro práci vydělává čtvrtina všech řeckých zaměstnanců méně než 
750 euro za měsíc.“10 Učitelé s patnáctiletou praxí vydělávají např. přibližně o 40 % 
méně než v Německu11 – a to bylo ještě před krizí. Podle Eurostatu byla před krizí 
pětina všech Řeků ohrožena chudobou, 25 % Řeků žilo v přeplněných bytech (v Ně-
mecku je to 7 %).

Souvislosti: Jedná se zde o „vysvětlení“ krize, které kromě lenosti vyčítá i „ro-
zežranost“. Stejně jako u „lenosti“ a „luxusních důchodů“ se zkouší zdánlivě jed-
noduché každodenní moudrosti aplikovat na velkou ekonomii: Člověk musí tvrdě 
pracovat a šetřit, pak už to půjde. Tak mohou být objasněny malé a také velké krize. 
„Měli jsme se prostě zeptat švábské hospodyně,“ radila Merkelová. „Ta by nám bý-
vala řekla životní moudrost: Člověk si nemůže trvale žít nad poměry.“ To má být 
jádro mezinárodní krize.12. Přitom je rozdíl mezi realitou a otřepanou frází patrný. 
„Tvrdá práce“ tak nepřináší rozmach, spíše rozmach s sebou přináší mnoho pracov-
ních míst. úspornost může vést ke krachu (viz Řecko), a nové dluhy mohou přitom 
naopak pomoci překonat těžké časy (tak jako v Německu v nejranější krizi).

 

9   BILD 27. 4. 2010 

10   Frankfurter Rundschau 25. 7. 2010

11   Ifo-Schnelldienst 5/2007

12   Focus-online, 1. 12. 2008
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7. „Řekové si žili nad poměry“

Fakta: Athénská vláda vydává již roky víc, než přijímá. Mezi lety 2000 a 2007 se její 
rozpočtový deficit pohyboval mezi čtyřmi a sedmi procenty HDP.

Souvislosti: Téměř každá vláda světa si „žije nad poměry“, tj.: vydává víc, než 
přijímá. Tak se pohyboval rozpočtový deficit spolkové vlády mezi lety 2000 a 2007 
v rozmezí 1,6 % a 4,0 % HDP. Problém Řecka nebylo ani tak nové zadlužení, ale 
spíš skutečnost, že finanční trhy někdy spekulovaly proti Athénám a tím vyhnaly 
úroky na nové půjčky do nesplatitelné výše (viz výše). To může postihnout i zemi 
bez vysokého deficitu. Ukazuje to příklad Irska, které v uplynulém desetiletí ne-
zaznamenávalo vůbec žádné deficity, nýbrž většinou přebytky domácností. Padlo 
za oběť finančním trhům a muselo dostat od EU a MMF podporu 85 mld. euro. 
„Německo má také vysoké dluhy - ale my je také můžeme uhradit… Protože si ze 
svého platu vždy šetříme část na horší časy,“ píše BILD.13 Na úrovni státu nemá 
BILD pravdu – i spolková vláda se v minulosti v čistých hodnotách zadlužila a „ne-
šetřila“. Z hlediska celkového hospodářství na tom však něco je:  Německý státní 
dluh okolo 2.000 miliard euro kontrastuje s celkovým majetkem v Německu okolo 
7.400 miliard euro.14 Zajisté se jedná o „náš“ majetek. Tyto bilióny jsou však z větší 
části soustředěny spíše do rukou několika bohatých. Státu by tyto majetky prospěly 
jen tehdy, kdyby k nim získal přístup – kdyby je také danil.15 To se však nestane, daň 
z majetku byla zrušena v roce 1997.  

 
 
8. „Řecký stát je přebujelý“

Fakta: Řecké státní výdaje ve vztahu k hrubému domácímu produktu, kvóta stát-
ních výdajů se v roce 2008 pohybovala kolem 48 %, německá kvóta činila jen 44 %. 

Souvislosti: Před krizí to ovšem vypadalo jinak. Kvóta státních výdajů klesla 
mezi lety 2000 a 2006 ze 47 % na 43 % a pohybovala se v tomto časovém období 
neustále pod nejnižší německou kvótou.16 To se změnilo teprve s kolapsem ekono-
miky za finanční krize. Za zbujení řeckých státních výdajů byla tedy zodpovědná 
recese, ne řecká rozhazovačnost. Mimo to Švédové již deset let zaznamenávají kvóty 
státních výdajů mezi 51  % a 55  % HDP – a nejsou na mizině. A ještě jednu po-
známku k přebujelé byrokracii. V Řecku tvoří podle OECD 7,9 % všech výdělečně 
činných úředníci. V Německu se hodnota pohybuje kolem 9,6 % a v průměru všech 
průmyslových zemí kolem 15 %.
13   BILD, 5. 3. 2010

14   DIW Wochenbericht 50/2010

15   Toto platí také pro Řecko: Tam byl v roce 2010 státní dluh na jednoho obyvatele 24.280 euro, soukromý majetek na obyvatele oproti 
tomu 56.937 euro (Credit Suisse Global Wealth Databook 2010) 

16   Michael Schlecht: Der Euro brennt. Positionspapier 21. 5. 2010
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9. „Řecko není konkurenceschopné“

Fakta: To je pravda – pokud bereme jako měřítko zahraniční obchod. Zde vykazuje 
Řecko už léta vysoký deficit, v roce 2009 dosáhlo 14 % HDP. To znamená, že Řec-
ko dováží víc, než vyváží. Zdůvodňováno je to zejména příliš vysokým nárůstem 
mezd. Aby se země stala znovu konkurenceschopnou, měla by tedy nyní úroveň 
řeckých platů klesat.

Souvislosti: „Konkurenceschopnost“ není „schopnost“. Popisuje vztah. Ve 
skutečnosti vzrostly jednotkové mzdové náklady v  Řecku mezi lety 2000 a 2010 
o téměř 40  %.17 To byl však problém jen z  toho důvodu, že jednotkové mzdo-
vé náklady v  ostatních zemích se zvyšovaly méně a podniky z  těchto zemí měly 
proto nižší náklady na světovém trhu. Mistrem Evropy ve mzdových úsporách 
bylo Německo. Tam vzrostly jednotkové mzdové náklady díky skromnému zvý-
šení tarifu jen o 5 %. Výsledkem byly vysoké vývozní přebytky Německa a vysoké 
dovozní přebytky zemí jako Řecko, Portugalsko, Irsko nebo Španělsko. Němec-
kým úspěchem tak byl jen zrcadlový obraz neúspěchu v okrajových zemích: bez 
deficitů v  Řecku, Španělsku, Portugalsku by nebyly žádné přebytky v  Německu. 
Svou vývozní ofenzivou se tak Německo rehabilituje na náklady svých sousedů. 
Německo má ovšem „houževnaté podniky, po jejichž produktech je poptávka po 
celém světě“, dušuje se BILD.18  Hlásná trouba „obyčejných lidí“ by přes veškerou 
svou radost neměla zapomenout, že německý vývozní úspěch byl zaplacen chudo-
bou pracujících: Poněvadž mzdy klesaly nebo se jen mírně zvyšovaly, nevykázala 
soukromá spotřeba téměř žádný postup vpřed.19 A ještě jedna poznámka: World 
Economic Forum (Světové ekonomické fórum, pozn. překladatele) definuje konku-
renceschopnost jako „kombinaci institucí, politiky a faktorů, které determinují úro-
veň produktivity země… úroveň produktivity determinuje také rendity investic“.20  
To je tedy měřítko, podle kterého se poměřují všechny státy: Kde je možné dosáh-
nout nejvyšších výnosů? To je právě otázka, zda se jedná o adekvátní měřítko, podle 
kterého by mělo být umožněno lidem na celém světě, aby vedli kvalitní život? 

 
 

17   Commerzbank Research Note: Euro-Peripherie vor der Lohnrevolution? 1. 4. 2011    

18   BILD, 5. 3. 2011

19   Ausfuhrlich dazu: Michael Schlecht: Der Euro brennt. Positionspapier 21. 5. 2010

20   WEF Competitiveness Report 2010 
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10. „Řekové jsou zkorumpovaní“

Fakta: Ve skutečnosti se daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem pro-
jevují v Řecku silněji než v ostatních zemích a „korupce je všudypřítomná“.21 Podíl 
šedé ekonomiky se odhaduje přibližně na 25 % ekonomiky (pro srovnání: V Ně-
mecku zhruba 15 %)22 a suma zkrácených daní na 20 miliard euro ročně.23 Souvis-
losti: Krácení daní a korupce jsou v Řecku skutečně velkým problémem. K tomu 
čtyři poznámky: 

Za prvé: Krácené daně představují formu přerozdělování od státu do soukro-
mého sektoru. Peníze tedy nejsou „pryč“. Vtomto ohledu zůstává řecká krize nevy-
světlena.

Za druhé: Zodpovědný za řeckou ledabylost byl tehdejší ministerský předseda 
Kostas Karamanlis, úzký spojenec kancléřky Merkelové v EU. S pomocí ochotných 
Řeků se Merkelové několikrát podařilo zlomit řadu jižních zemí při důležitých roz-
hodnutích EU. Karamanlis vždy zastával stanovisko „dohodnout se“. Na oplátku se 
Řecko nemuselo obávat žádných příliš kritických otázek, co se jeho nedbalé finanční 
politiky týče. V tom smyslu se vyjadřoval bývalý šéfredaktor deníku Handelsblatt.24

Za třetí, také německé koncerny profitovaly z  korupční ekonomiky v  Řecku. 
„Od roku 2008 bylo ve více právních sporech zdokumentováno, že německé firmy 
Siemens, Ferrostaal-MAN a Deutsche Bahn AG si v Řecku ve velké míře kupovaly 
politiky a ‚financovaly‘ politická rozhodnutí ve svůj prospěch. Tím jen koncern Sie-
mens ‚investoval‘ od poloviny roku 1990 a během následujících deseti let v Řecku 
15 miliónů euro ročně - aby tímto způsobem politici obou důležitých stran, Nová 
Demokracie a PASOKu, výhodně hlasovali.“25

Za čtvrté: Že úroveň korupce v zemi samotné není rozhodující, dokládá index 
korupce Transparency International. Podle tohoto indexu je korupce v Řecku sice 
výrazně vyšší než v Německu, současně ale ne vyšší než v Polsku a výrazně nižší než 
v prosperujících státech jako Indonésie nebo Čína. 
 

21   Spiegel-online, 10. 3. 2010

22   IAW Pressemitteilung 26. 1. 2010

23   Der Standard, 11. 2. 2010

24  Michael Schlecht: Der Euro brennt. Positionspapier 21. 5. 2010

25   Griechenland, das Diktat von IWF und EU und die deutsche Verantwortung. Positionspapier des Wissenschaftlichen Beirates von 
Attac Deutschland
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Jak dál? Falešná řešení
 

11. „Řekové by měli nejprve šetřit sami, než jim opět pomůžeme“

Fakta: Rozpočtový deficit Řecka se v roce 2010 pohyboval okolo 10,5 % HDP. Athé-
ny slíbily snížení tohoto deficitu v roce 2011 na 7,5 %. To se nemohlo podařit. Dů-
sledkem toho bylo, že úroky z úvěrů na kapitálovém trhu neklesly, Řecko zůstalo od 
kapitálového trhu odtržené a nemohlo tam od roku 2012 oproti původnímu plánu 
získávat nové prostředky. Proto se uvažovalo o nové státní pomoci, aby se zabránilo 
platební neschopnosti Athén.

Souvislosti: Z příliš vysokého deficitu roku 2011 nelze vyvodit, že Řecko nešet-
ří. Ale to se děje, a velmi tvrdě. Kvůli úspornému programu přišli Řekové od začát-
ku roku 2010 průměrně téměř o 20% svých příjmů.26 „Žádné průmyslové zemi se 
v posledních 25 letech nesnížil její strukturní deficit během jednoho roku tak silně,“ 
tvrdí sama ratingová agentura Fitch.27 A Berengberská banka vidí úsporný program 
Athén jako „pravděpodobně nejtvrdší fiskální přizpůsobení v západní zemi“.28      

Že byl deficit v roce 2011 vyšší, než bylo plánované, není způsobeno rozhazo-
vačností Athén. Výdaje nejsou příliš vysoké, nýbrž příjmy slabé. To je zase způso-
beno tvrdým úsporným programem: Poněvadž stát šetří, platy a důchody se krátí, 
propadá se HDP. Soukromá spotřeba se např. v březnu 2011 pohybovala o 18 % 
níže než rok předtím, ve stejném časovém období   65.000 firem zkrachovalo. Za 
celý rok se očekávalo smrsknutí HDP o více než 5 %. Důsledek: Objem vybraných 
daní klesá. V první polovině roku 2011 se státní příjmy navzdory zvýšení daní po-
hybovaly o 8,3  % níže než ve stejném  období loňského roku. Nikoliv marnivost 
Athén, ale sám úsporný program je problém.        

„Pochybujeme, že řecké hospodářství může unést agresivní a dlouhotrvající fis-
kální přizpůsobivost.“29 Tyto pochybnosti se potvrzují. V říjnu se státy EU rozhodly 
poskytnout Řecku prominutí většího podílu z dluhu.

 
 

26   FAZ, 25. 5. 2011

27   Financial Times Deutschland, 26. 5. 2011

28   Berenberg Bank, Macro Views, 20. 5. 2011

29   Societe Generale, The Economic News, 5. 4. 2011
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12. „ Jste na mizině? Prodejte své ostrovy“30

Fakta: Řecký stát disponuje majetkem, jehož hodnota je odhadována na 270 až 300 
miliard euro. Jedná se především o pozemky – také na ostrovech.

Souvislosti: Vláda v Athénách si nesedí na svém majetku. Zahájila rozsáhlý pri-
vatizační program. V nabídce jsou telekomunikační firmy, elektrárenské koncerny, 
přístavy a spousta pozemků. Tím chtějí Athény do roku 2015 získat 50 miliard euro. 
To má však několik háčků: Poněvadž Řecko prodávat musí, za svůj majetek obdrží 
jen mizerné peníze. Kupující – mezinárodní koncerny – se pokusí řecké nouzové 
situace využít. Za druhé: pokud stát prodá ziskové firmy, ztratí příjmy. Výsledek: 
„Zkušenost s  nespočetnými stabilizačními programy Mezinárodního měnového 
fondu ukazuje, že (privatizace) je nanejvýš riskantní strategie…Konečně, potřebují 
spořádané řízení... po velmi dlouhou dobu, kterou Řecko nyní nemá. Privatizace 
jsou proto tedy jako nouzová opatření spíše nevhodné.“31

 
 
13. „Ať tedy platí věřitelé!“

Fakta: Řecký stát má dluh kolem 350 miliard euro. Věřiteli jsou: řecké banky (23 %), 
další řečtí věřitelé (20 %), vlády eurozóny (12 %), Evropská centrální banka (18 %), 
Mezinárodní měnový fond (4 %), další zahraniční věřitelé/banky (23 %).32  K zá-
chraně Řecka by se mohli investoři zříci části poskytnutých půjček.

Souvislosti: To zní spravedlivě, protože tak by se finanční investoři podíleli na 
oddlužení Řecka. Mimo to není řecký státní dluh pro eurozónu žádným nepřeko-
natelným problémem. Celkem s 350 miliardami euro činí pouze 3,7 % hospodářské 
síly eurozóny. Současně tu však číhají velmi vážná rizika. Za prvé, bankám by tím 
vznikly velké ztráty. Za druhé by to zruinovalo hlavní věřitele, řecké banky. Za třetí, 
pokud si nechá eurozóna do svých řad proniknout bankrot, přišly by také ostatní 
státy o svůj úvěr. „Obavy o Řecko by mohly přesáhnout i do jiných periferních států 
a vést k rozprodání jejich dluhopisů.“ (DZ Banka, úrokové trhy 9. 5. 2011.) Hrozí 
„nákaza“ států jako Španělsko – jehož hospodářství je více než dvojnásobně větší 
než to Řecké, Portugalské a Irské dohromady.33 To by byl konec eurozóny, páteře ně-
meckého hospodářství. Ukazuje se: Dokud je Evropa závislá na benevolenci inves-
torů, do té doby zůstane obtížné nechat tyto investory zaplatit za oddlužení Řecka. 
Třetí řecký balíček z  října 2011 stanovil ve skutečnosti velké prominutí dluhu.  

30   BILD 27. 10. 2010

31   VP Bank, Investment News, 1. 6. 2011

32   VP Bank, Investment News, 1. 6. 2011

33   Tím by byly bankám naprogramovány další ztráty. Podle Banky pro mezinárodní vypořádání dlužily Řecko, Portugalsko, Irsko 
a Španělsko evropským bankám na konci roku 2010 okolo 1.340 miliard euro. Čtvrtina z toho připadla německým úvěrovým 
institutům. (http://bis.org/publ/qtrpdf/r_qa1106.pdf#page=100)
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K zabezpečení bank a zabránění nákaze jiných států uzavřela však EU dodatečná 
doplňková opatření jako jsou větší kapitálové rezervy a rozšíření evropského zá-
chranného mechanismu EFSF (Evropský nástroj finanční stability, pozn. překlada-
tele.). Zda jsou tato bezpečnostní opatření dostačující, se ukáže teprve časem. 

  
 
14. „Řecko by mělo vystoupit z eurozóny“

Fakta: S vyloučením/vystoupením by se mohla eurozóna pokusit problém Řecka 
odsunout a ochránit oblast eurozóny před nákazou. Řecko by mohlo opět zavést 
drachmu a měnu devalvovat. To by zlevnilo řecký vývoz a země by se tak mohla 
pokusit vymanit z krize.

Souvislosti: To má minimálně dvě přitěžující nevýhody. První: Pokud by Athé-
ny opět zavedly drachmu, oproti euru by drasticky oslabila. Své dluhy by však řecká 
vláda (jakož i řecké banky, podniky a soukromé domácnosti) měla nadále v eurech. 
Následně by se dluhy razantně navýšily a dluhový stav by se výrazně zhoršil. Tím 
by se Řecko finančně zruinovalo a „bankovní systém by zcela jistě zkolaboval“.34  
Pak by museli zahraniční věřitelé Řecka – především německé a francouzské ban-
ky – poskytnuté úvěry odepsat. Za druhé by s vystoupením Řecka byla implicitně 
vypovězena záruka přetrvání eurozóny a vynořily by se spekulace ohledně eura. 
„Plán na vytvoření eura jako světové měny v konkurenci k americkému dolaru by 
ztroskotal.“35

 
 
15. „Řekové musí znovu získat důvěru finančních trhů“

Fakta: Aby Athény opět získaly přístup k úvěrům a staly se nezávislými na pomoci 
EU, musí od finančních trhů obdržet peníze za přijatelné úrokové sazby. Pro to však 
musí investoři opět dojít k závěru, že jejich peníze jsou v Řecku investovány bezpeč-
ně a výnosně – že tedy mohou na Řecku dobře vydělat.

Souvislosti: To je výstižné – a ukazuje to stav mocenských vztahů tři roky po 
finanční krizi. Dnes se všechny průmyslové státy snaží opět získat „důvěru finanč-
ních trhů“ prostřednictvím úsporných programů, krácení mezd, zvyšování daní 
a „konkurenceschopností“. To znamená: Moc trhů je nezmenšena. Pokud se ještě 
na začátku finanční krize říkalo, že je nutné „finanční trhy zkrotit“ nebo „uvázat 
na řetěz“, tak nyní jsou požadavky investorů ve věcech rentability a solidnosti států 
opět tím měřítkem, podle kterého se země poměřují. Trhy vládnou, politika se řídí 
jejich nároky.

34   DZ Bank, úrokové trhy 9. 5. 2011

35   Berliner Zeitung 27. 4. 2010. K výhodám statusu vedoucí světové měny viz AK 561, 20. 5. 2011. http://www.akweb.de/ak_s/ak561/23.htm
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Role Němců: Falešní přátelé
 

16. „Chceme být přáteli Řeků“36  

Přátelství je mezilidská emoce, žádný určující faktor ve vztahu politického apará-
tu. A to se v přeneseném smyslu často mluví o „spřátelených“ zemích. Nemáme 
však na mysli tolik přátelské vazby, nýbrž společné zájmy, které takové státy sledují. 
Společné zájmy Řecka a Německa byly v tomto případě nalezeny rychle: společná 
měna, euro. Zatímco však Athény chtějí zachránit své hospodářství před kolapsem, 
pokouší se spolková vláda co možná nejvýhodněji problémů s Řeky zbavit. Pokud 
se jedná o peníze, přátelství končí. 

 
 
17. „Přátelům by se mělo pomáhat – ale ne za ně ručit“

Fakta: 15. května 2011, neděle večer, Talkshow s Annou Willovou na téma: „Mili-
ardy pro chudé euro-pijavice – riskuje vláda naše peníze?“ Vysílání začíná anketou 
na ulici, otázka zní: „Pomohli byste finančně sousedům nebo přátelům v nouzi?“ 
Odpověď většiny dotázaných zní: „Ano.“ Na otázku: „ Zaručili byste se také za ně?“ 
však zní: „Ne.“ Tím se dostane k hlavní otázce večera: „Smí politici udělat to, co by 
se v soukromí nikdy neudělalo: ve velkém se zaručit za druhé?“ Od roku 2013 Ně-
mecko v rámci trvalého evropského krizového mechanismu Evropský Stabilizační 
Mechanismus (ESM) poskytne 168 miliard na zárukách a téměř 22 miliard v hoto-
vosti, které budou zaplaceny postupně mezi lety 2013 a 2017. 

Souvislosti: „My“ Němci bychom tedy neměli ručit za Řeky. Přitom „my“ ručí-
me stále – aniž by se nás někdo ptal. Například za domácí úvěrové hospodářství. To 
ukázala předchozí finanční krize: Když byla ohrožena solventnost německých bank, 
zasáhl veřejný sektor s  pomocí a garancemi. Zatímco podíl Německa na finanč-
ní pomoci Řecku se doteď pohyboval okolo 22,4 miliard euro, pomoc německým 
bankám byla podstatně větší. Podle Spolkové banky zvýšila podpora finančního 
sektoru  jen v roce 2010 státní dluh o 241 miliard euro.37

 
 

36   BILD 5. 3. 2010

37   Bundesbank Pressenotiz 13. 4. 2011
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18. „Ani euro z peněz německých daňových poplatníků do Řecka!“38 

Fakta: Na prvním záchranném balíčku pro Řecko z roku 2010 se Německo podílelo 
částkou kolem 22 miliard euro.

Souvislosti: Dobrindt má pravdu. Není to tak často zmiňovaný daňový poplat-
ník, který Řecku „pomáhá“. Německé peníze pro Athény nebere spolková vláda ze 
státního rozpočtu nebo z daňových příjmů, nýbrž si je půjčuje za 1 % až 3 % a vy-
půjčuje je dále státům v krizi – včetně úroků z prodlení. Athény musí za „pomoc“ 
z prvního úvěrového balíčku zaplatit úroky 4,2 %, Irsko 5,8 % a Portugalsko mezi 
5,5  % a 6  %. To je dobrý obchod pro německé „daňové poplatníky“. Na základě 
rozdílu v úrocích přiteklo Německu do poloviny roku 2011 téměř 200 miliónů euro. 
A bude to ještě víc – avšak za předpokladu, že státy v krizi mohou své dluhy uhra-
dit. Potud má BILD pravdu, když píše: „Vy Řekové na nás nic nevydyndáte!“39 Je to 
naopak: Ve výsledku platí Řecko Německu. 

 
 
19. „Jsme pokladníci Evropy“40

Fakta: viz bod 17 a 18
Souvislosti: Vzledem k  tomu, že spolková vláda poskytla pomoc Řecku ve 

formě úvěru, tyto peníze nebyly vyplýtvány. Vrátí se, včetně úroků. Mimo to má 
dluhová krize některých okrajových zemí pro Německo další výhody. Neboť spol-
kové půjčky jsou investory považovány za „bezpečné útočiště“. Důsledek: Všichni 
investoři se vrhají na německé státní půjčky. Z  toho důvodu spolková vláda na-
chází snadno investory, pokud si chtějí vzít úvěry. Důsledek: úrok, který Němec-
ko musí zaplatit svým věřitelům, je velmi nízký. V dřívějších ekonomických fázích 
vzestupu musel spolek svým věřitelům platit o poznání vyšší úroky. Nyní však činí 
krize eurozóny spolkové půjčky předmětem touhy, což stlačuje úroky a minis-
trovi financí šetří úrokové výdaje. Odhadované roční úspory: 3,5 miliard euro.41 

„Pomoc“ státům jako Řecko, Irsko nebo Portugalsko ostatně není žádná dobročinná 
charita a žádný akt přátelství. Ve skutečnosti peníze do Řecka neproudí proto, aby 
se mu pomohlo, ale proto, aby se zabránilo škodám v ostatních zemích. Explicitně 
to formulovala Euro-Gruppe (grémium EU, ve kterém státy EU koordinují svou da-
ňovou a hospodářskou politiku, pozn. překladatele) v usnesení ze zasedání stálého 
ochraného mechanismu eura ESM (Evropský stabilizační mechanismus, pozn. pře-
kladatele) v březnu 2011: „Členské státy, jejichž měnou je euro, zřídili stabilizační 

38   Alexander Dobrindt, CSU, in BILD 5. 3. 2010

39   BILD 5. 3. 2010

40   BILD 25. 3. 2011

41   Financial Times Deutschland, 20. 5. 2011
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mechanismus, který bude aktivován, pokud to bude nevyhnutelné, aby se zajistila 
stabilita eurozóny jako celku.“ To znamená: Záchranné úvěry státům v nouzi by 
neměly pomáhat nadměrně zadluženým státům, nýbrž by měly omezit důsledky 
předlužení ve zbývajících zemích eurozóny. Je to ochrana věřitelů před dlužníky. 
Pro spolkovou vládu je krize periferních zemí eurozóny také šance: Požaduje větší 
vliv výměnou za úvěry. Takto požadoval ministr financí Schäuble v červenci 2011, 
že problémové státy EU by musely za pomoc postoupit svá výsadní práva. „Nově 
projednáme mocenskou a peněžní rovnováhu… Německo říká: Pokud víc platíme, 
pak chceme také větší moc,“ říká Ulrike Guérot z European Council on Foreign 
Relations (Evropská rada pro zahraniční vztahy, pozn. překladatele) (Berliner Zei-
tung, 23. 6. 2011).
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DODATEK
 

20. „Řekové se do eurozóny profixlovali – benevolence společenství 
se nyní vymstila“42

Fakta:Ve skutečnosti se řecký deficit od roku 1997 stále pohyboval nad horní hra-
nicí EU 3 % HDP – i během let 1997 až 1999, které byly rozhodující pro připuštění 
země do eurozóny. 

Souvislosti: „Švindlování“ Řeků bylo známé a oficiální už od roku 2004. „Kdo 
tvrdí, že Řekové nás měli oklamat falešnými čísly, lže. Ti údajně oklamaní číselným 
údajům doopravdy nikdy nevěřili,“ říká ekonomický expert z CSU Georg Nüßlein 
(Berliner Zeitung 23. 6. 2011). Nicméně se nekonal ani výstup země z měnové unie 
ani řízení o nesplnění smlouvy nebo sankce jako snižování pomoci od EU. Proč ne? 
O tom můžeme jen spekulovat: Tak vládl v Řecku od roku 2004 Kostas Karamanlis, 
důvěrník spolkové kancléřky Angely Merkelové (viz bod 10). Kromě toho to byl 
v principu cíl hlavních mocností eurozóny, přijmout co nejvíce zemí, aby se tak mě-
novému společenství dodala větší ekonomická masa – konečně je euro konkurenč-
ním projektem k dolaru, za kterým stojí s USA čtvrtina světového hospodářství. 
Navíc se tak eurozóna rozprostřela do geopoliticky důležitého regionu na Blízkém 
východě. S tím možná souvisí, že MMF a EU v úsporném programu roku 2010 do 
značné míry nechaly stranou rozpočet na zbrojení Řecka. Ten se přitom pohybuje 
„(jako podíl na celkovém rozpočtu) dvaapůlkrát výš než německý a dobře dvakrát 
tak vysoko jako průměr EU. Od 80. let podporují zejména francouzské a německé 
zbrojařské koncerny a vlády v Paříži a Bonnu, resp. v Berlíně, systematické vyzbro-
jování Turecka a Řecka.“43

 

42   Borse Online, 7. 1. 2010

43   Řecko, diktát ze strany MMF a EU a německá zodpovědnost. Positionspapier des Wissenschaftlichen Beirates von Attac Deutschland
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Dva bonusové omyly 
 

21. „Řecko je obětí spekulantů“

Fakta: Řecko sice mělo před krizí vysoké dluhy. Ale přece bylo toto zadlužení únos-
né. Míra úrokového zatížení – tedy podíl platby úroků na HDP – činil v roce 2008 
okolo 4,3 % . Deset let předtím to bylo ještě téměř 8 %. Platební neschopnost hro-
zila Athénám teprve tehdy, když finanční trhy koncem roku 2009 nechaly klesnout 
řecké půjčky.

Souvislosti: To, že trhy spekulovaly proti Řecku, nebylo nevyhnutelné. Na dru-
hé straně to nebyla ani pouhá náhoda. Proč? Finanční trhy byly v roce 2009 velmi 
nervózní. Celosvětově nahromadily státy v důsledku krize vysoké dluhy. U investo-
rů se vyskytla otázka: Která země je vlastně ještě solventní? V tomto kritickém srov-
nání na tom bylo Řecko v roce 2009 nejhůře. Jeho ekonomika upadala. Již v roce 
2008 mělo velký rozpočtový deficit o 8 procentech HDP. V roce 2009 to mělo být 
téměř 17 % - nejhorší hodnota v industrializovaném světě. Kromě toho mělo Řecko 
nejen vysoký celkový dluh, ale i nebezpečnou dluhovou strukturu. 

Za prvé: Asi jedna třetina jeho dluhu se skládala z úvěrů s pohyblivými úroky, 
tj.: úroky, které Athény za tyto úvěry platily, mohly být kdykoliv zvýšeny.

Za druhé: Téměř 70  % věřitelů Athén pochází ze zahraničí – mohli tedy své 
peníze kdykoliv stáhnout. Současně mělo Řecko velký deficit v  zahraničním ob-
chodě, bylo tedy neustále odkázáno na půjčky ze zahraničí, aby tento deficit mohlo 
financovat. 

A za třetí: Proti dluhům Athén stálo jen málo jejich pohledávek. Totiž: Řecká 
vláda si vzala spoustu úvěrů, ale málo jich poskytla.

Čistý státní dluh (dluhy minus pohledávky) činil v roce 2010 přibližně 115 % 
HDP a byl tak vysoký jako v Japonsku. Potud můžeme říci: Spekulace proti Řecku 
nebyla nutná – ale právě tak to nebyla pouhá náhoda.

 
 
22. „Záchranným balíčkem pro Řecko se chceme chopit problému 
u jeho kořene“ (Angela Merkelová, 21. 7. 2011)
Fakta: Druhý „záchranný“ balíček pro Řecko zahrnuje 159 miliard euro. Z toho 109 
miliard pochází od veřejných subjektů: Od EFSF stejně jako od MMF. Soukromý 
sektor – banky, pojišťovny, investiční fondy – mají přispět 50 miliard. Tím se má 
situace zmírnit a soukromý sektor se má podílet na řešení krize.
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Souvislosti: Na základě těchto usnesení obdrží další úvěry, zůstane tedy sol-
ventní. Snížením úrokových sazeb na úvěry se ulehčí dluhová služba. Že soukromý 
sektor přispěje 50 miliardami euro, neznamená, že Řecku dluh o 50 miliard klesne. 
„Příspěvek“ bank a pojišťoven (pokud se vůbec zúčastní) spočívá do značné míry 
v tom, že za prvé Řecku poskytnou další půjčku/úvěr, a za druhé nebudou vyžado-
vat tak vysoké úroky, o jakých se domnívaly, že požadovat mohou. Tento rozdíl – 
mezi úrokem, sjednaným v pomocném programu, a úrokem, který by banky vlast-
ně požadovaly – účtují banky jako ušlý zisk a tím jako „ztrátu“ – a tedy jako „pří-
spěvek k záchraně Řecka.“ Malé části svých pohledávek by se měly banky skutečně 
zříci – pokud to chtějí, jejich účast na programu je dobrovolná. „Tím vyváznou 
banky z řecké pasti s minimálními ztrátami.“ (Reuters Breakingviews 22. 7. 2011)

Řecké dluhy tím opět neklesají – stoupají. Aby totiž od bank obdržely nové půjč-
ky/úvěry, musí Athény splácení podložit rozsáhlými zárukami – a tyto záruky si 
musí vypůjčit od EFSF. „Dodatečné půjčky jsou vyšší než částka, které by se zřekly 
banky, a ve výsledku zvýší hrubý státní dluh Řecka o 31 miliard euro – nebo 14 % 
HDP.“ (Reuters Breakingviews 25. 7. 2011).

Také v říjnu 2011 rozhodnuté krácení dluhu ve výši 50 % sníží podíl dluhu Řec-
ka do roku 2020 v nejlepším případě na nadále neúnosnou výši 120 % HDP.
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Aktuální stanoviska k tématu
 
3/2011
Axel Troost
Quo vadis Finanzreform? („Quo vadis, finanční reformo?“)
Plán na regulaci mezinárodních finančních trhů a co z toho vzniklo

20/2011
Helmut Matthes 
Eine vorläufige Bilanz der Finanzkrise? („Předběžná bilance finanční krize“)

22/2011
Friedhelm Hengsbach SJ
Europäische Solidarität – nicht zum Nulltarif (překlad)

25/2011
Lutz Brangsch
Griechische Krisen und deutsche Exportüberschüsse  
(„Řecké krize a německé vývozní přebytky“)

26/2011
Ingo Stützle
Downgrade!!!
Macht und Ohnmacht der Rating-Agenturen  
(„Moc a bezmoc ratingových agentur“)
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