
„Spustí se lavina, která pod sebou Evropu pohřbí“ 
 
Tvrdá kritika politiky úspor Angely Merkelové 
 
Bývalý německý ministr zahraničí Joschka Fischer a exšéf strany zelených se 
v souvislosti s eurovizí také hlásí o slovo. Úsporný kurz Angely Merkelové shledává být 
fatálním, Evropu vidí na samotném pokraji propasti a už na ústupu ze světové politické 
scény. 
 
Fischer se v pondělním vydání deníku Süddeutsche Zeitung vyjádřil k eurokrizi a jejím 
politickým dopadům. „Doba je vážná, velmi vážná,“ říká. Staví se na stranu britského 
premiéra Camerona, jenž žádá „vzít konečně všechnu odvahu do hrsti a fiskální unii vystavět 
společně“  se společným státním rozpočtem, jednotnou daňovou politikou a garancí za státní 
dluhy. „Evropský dům stojí v plamenech, a Londýn žádá rozumné a rozhodné jednání 
protipožárního sboru,“ píše Fischer.     
 
Evropa, v čele s Německem, hasí ale raději „petrolejem nežli vodou, a tak se požár díky 
politice odříkání Angely Merkelové rozrůstá.“ Politikou odříkání se tu rozumí politika úspor, 
která je konečným cílem vyrovnaného rozpočtu. „Právě proto finanční krize v eurozóně 
během tří let přerostla do opravdové krize existenční.“   
 
Temná prognóza 
 
Fischerova prognóza na příští měsíce je temná: „Evropa dnes stojí na samotném pokraji 
propasti a v příštích měsících se do ní zřítí, netrhnou-li teď Německo a Francie rázně 
kormidlem, a neseberou-li odvahu k fiskální a politické unii euroskupiny.“ Padne-li euro, 
padne i EU se svým společným trhem. Dle Fischerova mínění by nutně následovala světová 
hospodářská krize, jakou žádná z nyní žijících generací ještě nezažila.   
 
Řecko může velice záhy upadnout do chaosu, píše Fischer dále. „A ten následný hromadný 
útok na banky ve Španělsku, Itálii a Francii strhne lavinu, která pod sebou Evropu pohřbí.“  
Zmizí-li euro, zmizí i Evropa ze světového politického jeviště. 
 
Německo se proto musí rozhodnout pro fiskální unii, žádá Fischer. „A to znamená, že 
Německo nakonec bude muset zaštítit finanční přežití eurozóny vlastním hospodářským 
potenciálem a vlastním bohatstvím.“ K tomu patří i neomezený nákup státní dluhopisů 
krizových zemí přes ECB a „zevropštění“ národních dluhů prostřednictvím eurobondů a 
růstových programů. 
 
Fisher tak apeluje na urychlené upuštění od politiky úspor: „Jde o dny a týdny, snad ještě 
měsíce, ale ne už o roky.“ 
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