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Јас сум си лен под др жу вач на Европ ска та уни ја 
ка ко оли це тво ре ние на ед но отво ре но оп штес тво 
– до бро вол на асо ци ја ци ја на рам но прав ни др жа-
ви кои пре не су ва ат дел од сво јот су ве ре ни тет за 
за ед нич ко то до бро. Де нес, кри за та во евро зо на та 
ја пре тво ри Европ ска та уни ја во не што су штин-
ски по раз лич но. Др жа ви те-член ки се по де ле-
ни во две кла си – кре ди то ри и долж ни ци – при 
што кре ди то ри те го има ат глав ни от збор, а во тоа 
пред нич ни Гер ма ни ја. Спо ред те ков ни те по ли ти-
ки, зем ји те-долж ни ци пла ќа ат ви со ки пре мии за 
ри зик за да го фи нан си ра ат сво јот др жа вен долг 
и тоа се одра зу ва врз нив ни от се вку пен тро шок 
за фи нан си ра ње. Та ка, зем ји те-долж ни ци се тур-
на ти во де пре си ја и се ста ве ни во зна чи тел но по-
не по вол на си ту а ци ја од ас пект на нив на та кон ку-
рент ност, ко ја се за ка ну ва да ста не по сто ја на.
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Ова не е ре зул тат на на ме рен план, ту ку на 
се ри ја гре шки во по ли ти ки те ко га бе ше во ве де-
но евро то. Оп што е поз на то де ка евро то бе ше не-
комп лет на ва лу та, од нос но тоа има ше цен трал на 
бан ка, но не ма ше тре зор. Но, др жа ви те-член ки не 
сфа ти ја де ка со отка жу ва ње од пра во то да пе ча-
тат сопс тве ни па ри, тие се из ло жи ја на ри зик од 
не исп ла та. Фи нан си ски те па за ри го сфа ти ја тоа 
на по че то кот на кри за та во Гр ци ја. Фи нан си ски-
те те ла не го ни раз браа проб ле мот, па за тоа не 
пред ви доа ре ше ние. За тоа, тие се оби доа да ку-
пат вре ме. Но, на ме сто да се по до бру ва, си ту а ци-
ја та са мо се вло шу ва ше. Ова це лос но се дол же ше 
на не раз би ра ње то и на не до сти гот на единс тво. 

На ста ни те што сле ду ваа мо же ше да би дат 
спре че ни и сме не ти во кој би ло мо мент, но тоа 
на ла га ше до го во рен план и обем ни фи нан си ски 
ре сур си за не го во то спро ве ду ва ње. Гер ма ни ја, ка-
ко нај го ле ма та зем ја-кре ди тор, има ше шан са, но 
бе ше не од луч на да пре зе ме ка кви би ло до пол ни-
тел ни об вр ски. Ка ко ре зул тат на тоа, се ко ја мож-
ност за ре ша ва ње на кри за та бе ше про пу ште на. 
Кри за та се пре леа од Гр ци ја во дру ги те зем ји со 
де фи цит и на кра јот оп ста но кот на евро то бе ше 
до ве ден во пра ша ње. Би деј ќи па дот на евро то 
би пре диз ви кал огром ни ште ти за си те др жа ви 
-член ки, а осо бе но за Гер ма ни ја, Гер ма ни ја ќе 
про дол жи да вло жу ва ми ни мум на по ри по треб-
ни за одр жу ва ње на евро то. 

По ли ти ки те што се спро ве ду ва ат под ли дерс-
тво на Гер ма ни ја ве ро јат но ќе го одр жу ва ат евро-
то во жи вот уште не кој не о дре ден пер и од, но не 
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за се ко гаш. По сто ја на та по дел ба на Европ ска та 
уни ја на зем ји-кре ди то ри и на зем ји-долж ни ци, 
при што кре ди то ри те ги ди кти ра ат ус ло ви те, 
по ли тич ки e не при фат ли ва. Ако евро то пад не и 
ко га ќе пад не, тоа ќе ги уни шти за ед нич ки от па-
зар и Европ ска та уни ја. Евро па ќе би де во мно гу 
по ло ша си ту а ци ја од онаа во ко ја поч наа за лож-
би те за неј зи но обе ди ну ва ње, би деј ќи рас па дот 
ќе оста ви зад се бе за ем на не до вер ба и не при ја-
телс тво. Кол ку по доц на ќе се слу чи ова, тол ку по-
лош ќе би де крај ни от ре зул тат. Ова е тол ку цр на 
прог но за, и за тоа е крај но вре ме за разг ле ду ва ње 
ал тер на ти ви, што, пак, до не о дам на бе ше не за-
мис лив че кор. 

Спо ред ме не, нај до бри от тек на ак ци ја е да се 
убе ди Гер ма ни ја да из бе ре ме ѓу пре зе ма ње на 
уло га та на до бро тво рен хе ге мон или на пу шта ње 
на евро зо на та. Со дру ги збо ро ви, Гер ма ни ја мо ра 
да во ди или да си за ми не. 

Би деј ќи си от аку му ли ран долг се де но ми ни-
ра во евра, тоа пра ви го ле ма раз ли ка во вр ска со 
пра ша ње то кој ќе би де од го во рен за евро то.1 До-
кол ку Гер ма ни ја ја на пу шти евро зо на та, евро то 
ќе де вал ви ра. Долж нич ки от то вар би оста нал ист 

1 Задолжувањето според националните закони може да 
биде реденоминирано во националната валута, додека 
истото не е возможно за зајмување според странските 
закони. Импликациите на ова детално се анализирани од 
Јенс Нордвиг во неговиот документ за економската награда 
„Волфсон“. 
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во но ми на лен из нос, но би се на ма лил во ре а лен 
из нос. Зем ји те-долж ни ци по втор но ќе ја стек нат 
сво ја та кон ку рент ност, би деј ќи нив ни от из воз ќе 
ста не по е втин, а нив ни от увоз по скап. Вред но ста 
на нив ни от нед ви жен имот ќе се на ма ли во но ми-
на лен из нос, од нос но вред но ста на нед виж ни от 
имот ќе би де по го ле ма во ус ло ви на де вал ви ра-
но евро. Спро тив но на тоа, зем ји те-кре ди то ри ќе 
пре тр пат за гу би од ин ве сти ци и те во евро зо на та 
и од аку му ли ра ни те по ба ру ва ња во рам ки те на 
кли рин шки от си стем на евро зо на та. Го ле ми на та 
на овие за гу би ќе за ви си од го ле ми на та на де вал-
ва ци ја та, па от ту ка зем ји те-кре ди то ри има ат ин-
те рес во одр жу ва ње на де вал ва ци ја та во раз ум ни 
гра ни ци. 

Евен ту ал ни от ис ход ќе би де ис пол ну ва ње на 
со нот на Џон Меј нард Кеј нес за си стем на ме ѓу на-
род на ва лу та во кој и кре ди то ри те и долж ни ци те 
ја де лат од го вор но ста за одр жу ва ње на ста бил-
но ста. Евро па ќе ја из бег не де пре си ја та што ѝ се 
за ка ну ва. Исти от ре зул тат мо же да се по стиг не, 
со по мал тро шок за Гер ма ни ја, до кол ку Гер ма ни-
ја од лу чи да се од не су ва ка ко до бро тво рен хе ге-
мон. Тоа по драз би ра:

1) вос по ста ву ва ње по мал ку или по ве ќе исти 
пра ви ла на игра на па за рот за зем ји те-долж ни ци 
и за зем ји те-кре ди то ри; и 

2) утвр ду ва ње цел за но ми на лен раст до 5%, со 
дру ги збо ро ви, на Евро па мо ра да ѝ се доз во ли да 
ја над ми не пре го ле ма та за дол же ност пре ку еко-
ном ски по раст. Ова ќе на ло жи вре ме на по ви со-
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ка стап ка на инф ла ци ја од 2% кон ко ја се стре ми 
Европ ска та цен трал на бан ка (ЕЦБ). 

Ко ја би ло од две те ал тер на ти ви, од нос но да-
ли Гер ма ни ја ќе од лу чи да би де ли дер или да ја 
на пу шти евро зо на та, е по до бра од оста ну ва ње на 
се гаш ни от тек на ак ци ја. Те шко ќе би де да се убе-
ди Гер ма ни ја де ка неј зи ни те те ков ни по ли ти ки 
во дат кон про лон ги ра на де пре си ја, по ли тич ки и 
со ци јал ни конф ли кти и кон евен ту а лен рас пад 
не са мо на евро то, ту ку и на Европ ска та уни ја. 
Ка ко да се убе ди Гер ма ни ја да из бе ре – или да ги 
при фа ти од го вор но ста и фи нан си ски те по ба ру-
ва ња што еден до бро на ме рен хе ге мон е под го т-
вен да ги исп ла ти или да го пре пу шти евро то во 
ра це те на зем ји те-долж ни ци на кои би им би ло 
мно гу по до бро ко га би би ле са ми? Ќе се оби дам 
да да дам од го вор на ова пра ша ње. 
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КАКО  
СТИГНАВМЕ  
ДОТУКА 

Ко га бе ше са мо жел ба, Европ ска та уни ја бе ше 
не што што пси хо ло зи те го на ре ку ва ат „фан таз-
ми чен пред мет“, по са ку ва на цел што ја оп сед-
ну ва има ги на ци ја та на мно гу лу ѓе, вклу чи тел но 
и мо ја та. На Уни ја та гле дав ка ко на оте ло тво ру-
ва ње на ед но отво ре но оп штес тво. Има ше пет 
го ле ми др жа ви и го лем број ма ли, и си те тие се 
претп ла ти ја на прин ци пи те на де мо кра ти ја, ин-
ди ви ду ал на сло бо да, чо ве ко ви пра ва и на вла де е-
ње на пра во то. Не до ми ни раа ни ту на ци ја та, ни ту 
на ци о нал но ста. Иа ко бри сел ска та би ро кра ти ја 
че сто па ти бе ше об ви ну ва на за „де мо крат ски де-
фи цит“, глав ни те че ко ри пр во ги одо бру ваа из-
бра ни те пар ла мен тар ци. 

Про це сот на ин те гра ци ја го во де ше ма ла гру-
па др жав ни ци со на пред на ви зи ја кои го пра кти-
ку ваа она што Карл По пер го на ре че по сте пен со-
ци ја лен ин же не ринг. Тие го приз наа фа ктот де ка 
со вр шенс тво не мо же да се по стиг не, па за тоа си 
по ста ви ја огра ни че ни це ли и цвр сти вре мен ски 
ро ко ви, а по тоа ја мо би ли зи раа по ли тич ка та вол-
ја за мал че кор на пред, свес ни де ка отка ко ќе го 
по ми нат, тој че кор ќе ста не не со од ве тен и ќе на-
мет не нов че кор на пред. Про це сот се хра не ше од 
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сопс тве ни от ус пех, мно гу на ли ку вај ќи на фи нан-
си ски ба лон. Ток му на овој на чин, За ед ни ца та за 
јаг лен и че лик по сте пе но се транс фор ми ра ше во 
Европ ска уни ја, че кор по че кор. 

Фран ци ја и Гер ма ни ја беа на че ло на овие за-
лож би. Ко га со вет ска та им пе ри ја поч на да се 
рас па ѓа, гер ман ски те ли де ри сфа ти ја де ка обе-
ди ну ва ње то на две те Гер ма нии е мож но са мо во 
кон текст на по о бе ди не та Евро па и беа под го тве-
ни зна чи тел но да се жр тву ва ат за да ја по стиг нат 
таа цел. Ко га се пре го ва ра ше, тие беа под го тве ни 
да при до не сат мал ку по ве ќе и да збо ру ва ат мал-
ку по мал ку од дру ги те, со што го олес ну ваа по с-
тиг ну ва ње то до го вор. Во тоа вре ме, гер ман ски те 
др жав ни ци обич но по твр ду ваа де ка Гер ма ни ја 
не ма не за вис на над во реш на по ли ти ка, ту ку са мо 
европ ска. Ова до ве де до дра ма тич но за бр зу ва ње 
на про це сот, кој кул ми ни ра ше со пот пи шу ва ње-
то на До го во рот од Ма стрихт во 1992 го ди на и со 
во ве ду ва ње то на евро то во 2002 го ди на. 

До го во рот од Ма стрихт има ше су штин ски 
про пу сти. Ар хи те кти те на евро то приз наа де ка 
тоа е не це ло сен про дукт: има за ед нич ка цен трал-
на бан ка, ама не ма за ед нич ки тре зор кој мо же да 
из да ва об врз ни ци што би би ле об вр ска за си те 
др жа ви-член ки. Во Гер ма ни ја и во дру ги те зем-
ји-кре ди то ри сè уште по стои от пор кон евро об-
врз ни ца та. Се пак, ар хи те кти те на евро то сме таа 
де ка ко га ќе се ја ви по тре ба, ќе се ге не ри ра по ли-
тич ка вол ја за пре зе ма ње на по треб ни те че ко ри 
кон по стиг ну ва ње по ли тич ка уни ја. На кра јот на 



12

кра и шта та, та ка се соз да де и Европ ска та уни ја. 
За жал, евро то има ше мно гу дру ги де фе кти, за 
кои ни ту ар хи те кти те, ни ту др жа ви те-член ки не 
беа свес ни це лос но. Тие исп ли ваа на по вр ши на та 
со фи нан си ска та кри за во 2007-2008 го ди на, ко ја, 
пак, пот тик на про цес на де зин те гра ци ја.

Во сед ми ци те што сле ду ва по бан кро тот на 
Ле ман бра дрс (Lehman Brothers), гло бал ни те фи-
нан си ски па за ри се рас пад наа и тре ба ше да се 
ста ват на апа ра ти за ве штач ко одр жу ва ње во 
жи вот. Ова по драз би ра ше за ме на на су ве ре ни-
от кре дит (во фор ма на га ран ции што ги из да ва 
цен трал на та бан ка и во фор ма на бу џет ски де-
фи ци ти) за кре дит од фи нан си ски те ин сти ту ции 
кој ве ќе не бе ше при фат лив за па за ри те. Цен-
трал на та уло га што му бе ше да де на на су ве ре-
ни от кре дит из не се на по вр ши на ед на ма на на 
евро то ко ја бе ше скри е на до тој мо мент и ко ја 
сè уште со од вет но не е приз на та. Пре ку пре фр-
лу ва ње на она што прет ход но бе ше нив но пра-
во за пе ча те ње па ри на ЕЦБ, др жа ви те-член ки 
го из ло жи ја сопс тве ни от су ве рен кре дит на ри-
зик од не исп ла та. Раз ви е ни те зем ји кои ја кон-
тро ли ра ат сво ја та ва лу та не ма ат при чи на за 
не исп ла та; тие се ко гаш мо жат да пе ча тат па ри. 
Нив на та ва лу та мо же да де вал ви ра, но ри зик од 
не исп ла та пра ктич но не по стои. Спро тив но на 
тоа, по мал ку раз ви е ни те зем ји кои зај му ва ат во 
стран ски ва лу ти тре ба да пла ќа ат пре мии што го 
одра зу ва ат овој ри зик од не исп ла та. За ра бо ти-
те да ста нат по ло ши, фи нан си ски те па за ри мо-
жат да ги до ве дат ва кви те зем ји во си ту а ци ја на 
не исп ла та на дол го ви те пре ку та ка на ре че ни те  
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„bear raids“ (мечкин упад, кога некој нанесува 
повеќе штета од корист заб. на преведувачот)., 
од нос но пре ку про даж ба на об врз ни ци те на овие 
др жа ви по це на по ма ла од нив на та па зар на вред-
ност, со што се зго ле му ва нив ни от тро шок за 
зај му ва ње и се за си лу ва стра вот од мож на не-
исп ла та на дол го ви те во ид ни на. Ко га се во ве де 
евро то, се сме та ше де ка вла ди ни те об врз ни ци 
не ма ат ри зик. Ре гу ла то ри те им доз во ли ја на бан-
ки те да ку пу ва ат не о гра ни чен из нос на вла ди ни 
об врз ни ци без да де по ни ра ат ка ков би ло сопс-
тве нич ки ка пи тал, а ЕЦБ под ед на кви ус ло ви ги 
при фа ќа ше си те вла ди ни об врз ни ци по ди скон-
ти ра ни це ни. Ка ко ре зул тат на тоа, ко мер ци јал-
ни те бан ки мо жеа да аку му ли ра ат об врз ни ци од 
пос ла би те др жа ви-член ки, кои пла ќаа мал ку по-
ви со ки стап ки, со цел да за ра бо тат ек стра по е ни 
на ос но ви ца та. 

По кри за та на Ле ман бра дрс, Ан ге ла Мер кел 
из ја ви де ка се ко ја зем ја, во сопс твен ка па ци тет, а 
не пре ку за ед нич ка ак ци ја на ни во на Европ ска та 
уни ја, тре ба да да де га ран ции де ка на ни ту ед на 
дру га си стем ски важ на фи нан си ска ин сти ту ци ја 
не ма да ѝ се доз во ли да не го исп ла ту ва дол гот. 
Ова бе ше пр ви от че кор кон про це сот на де зин те-
гра ци ја кој се га се за ка ну ва да ја уни шти Европ-
ска та уни ја.

На фи нан си ски те па за ри им тре ба ше по ве ќе 
од ед на го ди на да ги сфа тат имп ли ка ци и те од из-
ја ва та на кан це лар ка та Мер кел, со што по ка жаа 
де ка тие ра бо тат со да ле ку од со вр ше ни ин фор-
ма ции. Ду ри кон кра јот на 2009 го ди на, ко га но во-
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из бра на та вла да во Гр ци ја об ја ви де ка прет ход-
на та вла да ма ме ла и де ка де фи ци тот над ми ну ва 
12% од БДП, фи нан си ски те па за ри сфа ти ја де ка 
вла ди ни те об врз ни ци, за кои се сме та ше де ка не 
но сат ри зик, со се бе но сат зна чи тел ни ри зи ци и 
би мо же ле да би дат не исп ла те ни. Отка ко ко неч-
но го откри ја тоа, пре ми и те за ри зик во фор ма на 
по ви со ки при но си што вла ди те мо раа да ги ну-
дат за да ги про да дат сво и те об врз ни ци, дра ма-
тич но се зго ле ми ја. Та ка, ко мер ци јал ни те бан ки 
чи и што би лан си беа пре оп то ва ре ни со вак  ви об-
врз ни ци ста наа по тен ци јал но не сол вент ни. Тоа 
соз да де проб лем со су ве ре ни от кре дит и бан кар-
ски проб лем, кои ме ѓу себ но се по вр за ни во реф-
ле кси вен круг на по врат ни ефе кти. Ова се две те 
глав ни ком по нен ти на кри за та со ко ја се со о чу ва 
Евро па де нес. 

По стои тес на па ра ле ла ме ѓу евро кри за та и 
ме ѓу на род на та бан кар ска кри за од 1982 го ди на. 
То гаш, ММФ и ме ѓу на род ни те бан кар ски те ла го 
спа си ја ме ѓу на род ни от бан кар ски си стем пре ку 
зај му ва ње до вол но па ри на пре за дол же ни те зем-
ји за да им овоз мо жат да из бег нат не исп ла та на 
дол го ви те, но по це на тие да би дат втур на ти во 
дол го роч на де пре си ја. Ка ко ре зул тат на тоа, Ла-
тин ска Аме ри ка за гу би ед на де це ни ја. 

Де нес Гер ма ни ја ја има иста та уло га што 
ММФ ја има ше то гаш. Се раз ли ку ва сре ди на та, 
но ефе ктот е ист. Кре ди то ри те всуш ност го пре-
фр лу ва ат це ли от то вар на прис по со бу ва ње врз 
зем ји те-долж ни ци и из бег ну ва ат сопс тве на од-
го вор ност за дис ба лан сот. Ин те рес но е тоа што 
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тер ми ни те „цен тар“ и „пер и фе ри ја“ се по ја ви ја во 
се којд нев ни от го вор ре чи си не за бе ле жа но, иа ко 
очиг лед но не со од вет но е Ита ли ја и Шпа ни ја да 
се опи шу ва ат ка ко пер и фер ни зем ји. Во су шти на, 
во ве ду ва ње то на евро то ги де гра ди ра ше др жа-
ви те-член ки со тоа што тие до би ја ста тус на по-
мал ку раз ви е ни зем ји, при што ни ту европ ски те 
ин сти ту ции, ни ту дру ги те др жа ви-член ки, не го 
за бе ле жаа тоа. Во ре трос пе кти ва, тоа е глав на та 
при чи на за евро кри за та. 

Исто ка ко во 80-ти те го ди ни, це ла та ви на и 
це ли от то вар пад наа врз „пер и фе ри ја та“, а од го-
вор но ста на „цен та рот“ ни ко гаш не бе ше со од-
вет но приз на та. Во овој кон текст, гер ман ски от 
збор „schuld“ откри ва мно гу: тој зна чи и долг и 
ви на. Јав но то мис ле ње во Гер ма ни ја ги об ви ну-
ва пре за дол же ни те зем ји за сопс тве на та не сре-
ќа. Се пак, Гер ма ни ја не мо же да из бе га од сво јот 
удел во од го вор но ста. Ка ко што ќе се оби дам да 
по ка жам, „schuld“ или од го вор но ста на „цен та-
рот“ е мно гу по го ле ма де нес за раз ли ка од вре-
ме то на бан кар ска та кри за во 1982 го ди на. При 
кре и ра ње то на евро то, „цен та рот“ бе ше во ден од 
исти те по греш ни еко ном ски до ктри ни што беа 
од го вор ни за фи нан си ска та кри за во 2007-2008 
го ди на. До го во рот од Ма стрихт зе ма здра во за го-
то во де ка са мо јав ни от се ктор мо же да про из ве-
де хро ни чен де фи цит. Тој прет по ста ву ва ше де ка 
фи нан си ски те па за ри се ко гаш ќе ги ко ри ги ра ат 
сопс тве ни те ек це си. Иа ко ва кви те па зар но-фун-
да мен та ли стич ки прет по ста вки беа по би е ни со 
фи нан си ска та кри за од 2007-2008 го ди на, европ-
ски те ин сти ту ции про дол жи ја да се при др жу ва-
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ат до нив. На при мер, тие ја тре ти раа кри за та во 
евро зо на та ка ко чи сто фи ска лен, од нос но бу џет-
ски проб лем. Са мо Гр ци ја се ква ли фи ку ва ше за 
ви стин ска фи скал на кри за. Дру ги от дел од Евро-
па стра да ше од бан кар ски проб ле ми и од раз ли ка 
во кон ку рент но ста, што, пак, до ве де до проб ле ми 
со би лан сот на исп ла та. Ин сти ту ци и те не мо жеа 
да ја сфа тат комп лекс но ста на кри за та, а ка мо ли 
да нај дат ре ше ние за неа. За тоа, тие се оби доа да 
ку пат вре ме. 

Обич но, тоа функ ци о ни ра. Фи нан си ска та 
па ни ка се сми ру ва и вла сти те про фи ти ра ат од 
сво ја та ин тер вен ци ја. Но, не и овој пат, би деј-
ќи фи нан си ски те проб ле ми беа ком би ни ра ни 
со про цес на по ли тич ка де зин те гра ци ја. Ко га се 
соз да ва ше Европ ска та уни ја, по ли тич ки те ли-
де ри про дол жи ја да пре зе ма ат ини ци ја ти ви за 
но ви че ко ри на пред, но отка ко се по ја ви фи нан-
си ска та кри за, тие се вр заа за ста ту сот кво. Тие 
сфа ти ја де ка јав но ста ста на скеп тич на за на та-
мош на та ин те гра ци ја. Под ва ков стрес, се ко ја 
зем ја бе ше пре о ку пи ра на со за шти та на сопс тве-
ни те тес но на ци о нал ни ин те ре си. Се ко ја про ме на 
на пра ви ла та би ја пре не ла мо ќта од европ ски те 
ин сти ту ции со се ди ште во Бри сел на зад на на ци-
о нал ни те вла сти. Пос ле до ва тел но, збо ро ви те од 
До го во ри те од Ма стрихт и од Ли са бон беа тре ти-
ра ни ка ко да се изре жа ни во ка мен, вклу чу вај ќи 
го, на при мер, и чле нот 123 кој за бра ну ва ЕЦБ да 
зај му ва па ри на вла ди. Ова на те ра мно гу ми на од 
оние кои сме таа де ка си ту а ци ја та ста тус кво е 
не о држ ли ва или не то ле рант на да усво јат ан ти   -
вроп ски ста во ви. Та ква е по ли тич ка та ди на ми ка 
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ко ја ја на пра ви де зин те гра ци ја та на Европ ска та 
уни ја тол ку са мо за јак ну вач ка кол ку што бе ше и 
про це сот на неј зи но то кре и ра ње. 

Ан ге ла Мер кел пра вил но го сфа ти јав но то 
мис ле ње во Гер ма ни ја ко га ин си сти ра ше се ко ја 
зем ја да се гри жи за сопс тве ни от бан кар ски си-
стем. Фа ктич ки, по неј зи но то обе дину ва ње Гер-
ма ни ја се вра ќа ше на на зад. Исто ка ко што бе ше 
под го тве на зна чи тел но да се жр тву ва за це ли те 
на обе ди ну ва ње то, де нес таа тре ба да ја пла ти 
це на та на обе ди ну ва ње то на кое бе ше фо ку си ра-
на пре ку одр жу ва ње на би лан сот во сопс тве ни от 
бу џет. За раз ли ка од пра кти ка та ко га се ко гаш 
при до не су ва ше мал ку по ве ќе од дру ги те, Гер ма-
ни ја не са ка ше да ста не дла бо ки от џеб за дру ги от 
дел од Евро па. Гер ман ски те ме ди у ми на ме сто да 
об ја ват де ка Гер ма ни ја не ма дру га по ли ти ка од 
европ ска та, поч наа да ја оцр ну ва ат Европ ска та 
уни ја ка ко „тран зи ци ска уни ја“ што ќе ја ис цр пи 
Гер ма ни ја. 

За ра бо ти те да ста нат по ло ши, Бун дес банк 
оста на по све те на на за ста ре на та мо не тар на док -
три на што е дла бо ко вко ре не та во гер ман ска-
та исто ри ја. По Пр ва та свет ска вој на, Гер ма ни ја 
има ше тра у мат ско искус тво со инф ла ци ја; пос-
ле до ва тел но, таа ја приз на ва инф ла ци ја та са мо 
ка ко за ка на за ста бил но ста и при тоа ја иг но ри ра 
деф ла ци ја та ко ја што е ви стин ска та за ка на де-
нес. 

Отка ко обе ди ну ва ње то пре диз ви ка дол гот на 
Гер ма ни ја да рас те ка ко ба лон, таа во ве де да ле-
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ко сеж ни ре фор ми на па за рот на тру дот и дру ги 
стру ктур ни ре фор ми, и до не се уста вен аманд-
ман со кој се ба ра фе де рал ни от бу џет да се из ба-
лан си ра до 2016 го ди на. Ова лес но про функ ци о-
ни ра. Гер ман ска та еко но ми ја за кре пу ва ше, пред 
сè по ра ди из во зот и бу мот во до му ва ње то и во 
по тро шу вач ка та во оста то кот од Евро па. Гер ма-
ни ја се га се за ла га за фи скал на дис цип ли на и за 
стру ктур ни ре фор ми ка ко брз лек за кри за та на 
евро то. Зо што тоа не би би ло функ ци о нал но за 
Евро па се га, ако прет ход но функ ци о ни ра ше за 
Гер ма ни ја? Од ед на до бра при чи на: еко ном ски-
те ус ло ви се мно гу по раз лич ни. Гло бал ни от фи-
нан си ски си стем ја на ма лу ва сво ја та пре го ле ма 
пред ност, а се на ма лу ва и из во зот ши рум све тот. 
Фи скал на та дис цип ли на во Евро па го вло шу ва 
гло бал ни от тренд и ја тур ка Евро па во зам ка на 
деф ла ци ски долг. Ко га го лем број пре за дол же-
ни вла ди ги на ма лу ва ат сопс тве ни те бу џет ски 
де фи ци ти, во исто вре ме се на ма лу ва и нив на та 
еко но ми ја, но во ре ал но ста се зго ле му ва то ва-
рот на дол гот изра зен ка ко про цент од БДП. Мо-
не тар ни те вла сти ши рум све тот ја приз на ва ат 
оваа опас ност. Пре тсе да те лот на аме ри кан ски те 
Фе де рал ни ре зер ви, Бен Бер на ке, гу вер не рот на 
Бан ка та на Анг ли ја, Мер вин Кинг, па ду ри и гу-
вер не рот на Ја пон ска та бан ка, Ма са ки Ши ра ка-
ва, пре зе маа не кон вен ци о нал ни мо не тар ни мер-
ки за да ја из бег нат зам ка та на деф ла ци ски долг. 

Гер ман ска та јав ност прем но гу те шко мо же да 
сфа ти де ка Гер ма ни ја на мет ну ва по греш на по-
ли ти ка во Евро па. Гер ман ска та еко но ми ја не е во 
кри за. На про тив, до се га Гер ма ни ја има ше ко рист 
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од евро кри за та, за тоа што таа ја одр жу ва ше курс-
на та раз ли ка на ни ско ни во и го по ма га ше из во-
зот. До не о дам на Гер ма ни ја ужи ва ше ек стрем но 
ни ски ка мат ни стап ки, а бе га ње то на ка пи та лот 
од зем ји те-долж ни ци  ја преп ла ви Гер ма ни ја со 
ка пи тал, но во исто вре ме „пер и фе ри ја та“ мо ра-
ше да пла ќа го ле ми пре мии за ри зик за да до бие 
при стап до средс тва. 

Ова не е ре зул тат на не ко ја за ве ра, ту ку не на-
мер на пос ле ди ца од неп ла ни ра ни от тек на на с-
та ни те. Се пак, гер ман ски те по ли ти ча ри поч наа 
да ги уви ду ва ат при до би вки те што овие на ста ни 
ѝ ги до не соа на Гер ма ни ја и тоа поч на да вли јае 
врз нив ни те по ли тич ки од лу ки. Гер ма ни ја е втур-
на та во по зи ци ја во ко ја неј зи ни от став ја одре-
ду ва европ ска та по ли ти ка. От ту ка, при мар на та 
од го вор ност за по ли ти ка та на ште де ње ко ја што 
ја тур ка Евро па во де пре си ја ле жи во Гер ма ни ја. 
Ка ко што ми ну ва вре ме то, сè по го ле ми се при чи-
ни те да се об ви ни Гер ма ни ја за по ли ти ки те што ѝ 
ги на мет ну ва на Евро па, до де ка гер ман ска та јав-
ност се чув ству ва не пра вед но об ви не та. Ова на-
ви сти на е тра ге ди ја од исто ри ско зна че ње. Исто 
ка ко и во грч ки те тра ге дии, по греш ни те кон цеп-
ти и са ми от не до стиг на раз би ра ње има ат не на-
мер ни, но суд бо нос ни пос ле ди ци. 

До кол ку на са ми от по че ток на кри за та во Гр-
ци ја, Гер ма ни ја бе ше под го тве на да го да де кре-
ди тот кој го по ну ди во по доц неж на фа за, то гаш 
Гр ци ја ќе бе ше спа се на. Евро па вло жи са мо ми-
ни мал ни на по ри за да из бег не ко лапс на фи нан-
си ски от си стем и тоа не бе ше до вол но за си ту а-
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ци ја та да се сме ни на по до бро. Исто то се слу чи 
и ко га кри за та се про ши ри во дру ги те зем ји. Во 
се ко ја фа за кри за та мо же ше да би де за пре на и 
си ту а ци ја та мо же ше да се сме ни на по до бро до-
кол ку Гер ма ни ја бе ше во мож ност да пог лед не 
по да ле ку од кри ви на та и до кол ку таа бе ше под-
го тве на да на пра ви по ве ќе од ми ни му мот. 

На по че то кот на кри за та, рас па дот на евро зо-
на та бе ше не за мис лив. Средс тва та и об вр ски те 
изра зе ни во за ед нич ка та ва лу та тол ку ме ѓу себ но 
беа впле тка ни што рас па дот би до вел до не кон-
тро ли ра но за ду шу ва ње. Ка ко што кри за та на пре-
ду ва ше, фи нан си ски от си стем про гре сив но се 
пре о ри ен ти ра ше во ли ни ја со на ци о нал ни те по-
ли ти ки. Ре гу ла то ри те прет по чи таа зај му ва ње на 
до маш ни от па зар, бан ки те ги пре не су ваа сво и те 
средс тва над вор од сво и те на ци о нал ни гра ни ци, 
а ме на џе ри те за ри зик се оби ду ваа средс тва та и 
об вр ски те да ги вр зат во рам ки те на на ци о нал-
ни те гра ни ци на ме сто во рам ки те на евро зо на та. 
До кол ку ова про дол жи, мо жен е пад на евро то 
без за ду шу ва ње, но тоа ќе ги оста ви цен трал ни те 
бан ки на зем ји те-кре ди то ри со го ле ми по ба ру ва-
ња што не мо жат да се нап ла тат од цен трал ни те 
бан ки на зем ји те-долж ни ци. 

Ова се дол жи на скри е ни от проб лем во кли-
рин шки от си стем на евро то на ре чен ТАРГЕТ2. 
Спро тив но на кли рин шки от си стем на Фе де рал-
ни те ре зер ви, во кој по рам ну ва ња та се пра ват на 
го диш но ни во, ТАРГЕТ2 аку му ли ра дис ба лан си 
ме ѓу бан ки те во евро зо на та. Ова не прет ста ву ва-
ше проб лем сè до де ка функ ци о ни ра ше ме ѓу бан-
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кар ски от си стем, би деј ќи бан ки те ги по рам ну ваа 
ме ѓу себ ни те дис ба лан си на ме ѓу бан кар ски от па-
зар. Но, ме ѓу бан кар ски от па зар не функ ци о ни ра 
со од вет но од 2007 го ди на на ва му и од 2011 го ди-
на се зго ле му ва ка пи та лот кој из ле гу ва од пос ла-
би те зем ји. Ко га еден грч ки или шпан ски кли ент 
пра ви транс фер од сво ја та грч ка или шпан ска 
бан ка во гер ман ска бан ка, гер ман ска та бан ка е 
таа на ко ја ѝ се при пи шу ва кре дит ТАРГЕТ2, кој, 
пак, се по рам ну ва пре ку по ба ру ва ње ТАРГЕТ2 од 
грч ка та или од шпан ска та цен трал на бан ка. Вак-
ви те по ба ру ва ња рас тат со до се га не ви де на бр-
зи на. До кра јот на ју ли оваа го ди на, Бун дес банк 
има по ба ру ва ња во из нос од око лу 727 ми ли јар ди 
евра што тре ба да ги исп ла тат цен трал ни те бан-
ки на пер и фер ни те зем ји. 

Бун дес банк ста на свес на за по тен ци јал на та 
опас ност, а гер ман ска та јав ност бе ше алар ми ра-
на од страс но то, иа ко по греш но на со че но за ста-
пу ва ње на Ханс Вер нер Син, гер ман ски еко но-
мист. Бун дес банк е сè по од луч на да ги огра ни чи 
за гу би те што би ги пре тр пе ла во слу чај на рас-
пад. Тоа прет ста ву ва ак ци ја на са мо ис пол ну вач-
ко про рош тво. Отка ко ед на цен трал на бан ка ќе 
поч не да се за шти ту ва од рас пад, то гаш си те тре-
ба да го сто рат исто то.

Па та ка кри за та ста ну ва сè под ла бо ка. Тен зи-
и те на фи нан си ски от па зар се иска чи ја до но ви 
ви со чи ни, за што све до чат исто ри ски нај ни ски-
те при но си на гер ман ски те вла ди ни об врз ни ци. 
Уште по о чиг ле ден е фа ктот де ка при но сот на 
бри тан ска та 10-го диш на об врз ни ца не бил на по-
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ни ско ни во во сво ја та 300-го диш на исто ри ја, до-
де ка при но сот на шпан ски те об врз ни ци до стиг-
на но ви ви со чи ни. 

Ре ал на та еко но ми ја во евро зо на та е во пад, 
до де ка на Гер ма ни ја ѝ оди при лич но до бро. Ова 
зна чи де ка раз ли ка та ста ну ва сè по го ле ма. По-
ли тич ка та и со ци јал на та ди на ми ка, исто та ка, 
ра бо тат во на со ка на де зин те гра ци ја. Јав но то 
мис ле ње, она ка ка ко што бе ше иска жа но со пос-
лед ни те из бор ни ре зул та ти, сè по ве ќе се про ти-
ви на ште де ње то и ве ро јат но е де ка овој тренд ќе 
рас те до де ка по ли ти ки те не се сме нат. Не што мо-
ра да се на пра ви. 
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КА ДЕ  
СМЕ  
ДЕ НЕС?

Јун ски от Са мит се чи не ше де ка по ну ди пос-
лед на шан са за про ме на на по ли ти ки те во рам-
ки те на по стој на та за кон ска рам ка. Во под го тов-
ки те за овој Са мит, европ ски те ин сти ту ции под 
ли дерс тво на Хер ман Ван Ром пуј, пре тсе да тел на 
Европ ски от со вет – што ги вклу чу ва си те ше фо ви 
на др жа ви и на вла ди од др жа ви те-член ки на ЕУ – 
сфа ти ја де ка мо мен тал ни от раз вој на на ста ни те 
во ди кон ка та стро фа и беа ре ше ни да ги разг ле-
да ат ал тер на ти ви те. Исто та ка, тие сфа ти ја де ка 
бан кар ски те проб ле ми и проб ле ми те со су ве ре-
ни от долг се по вр за ни ка ко си јам ски близ на ци и 
не мо же да се ре ша ва ат од дел но. Тие се оби ду ваа 
да на пра ват се оп фа тен прег лед на по ли ти ки-
те, но се раз би ра, тре ба ше да се кон сул ти ра ат со 
Гер ма ни ја за се ко ја точ ка на па тот. Тие до би ја по-
зи тив но за си лу ва ње од Гер ма ни ја за раз вој ни те 
пла но ви за бан кар ска уни ја, би деј ќи Гер ма ни ја 
бе ше за гри же на за ри зи кот што го на мет ну ва бе-
га ње то на ка пи та лот од „пер и фер ни те“ зем ји. Тој 
дел од про гра ма та мно гу по до бро бе ше раз ра бо-
тен откол ку ре ше ни е то за проб ле мот со су ве ре-
ни от долг, и по крај по врат ни от ефект ме ѓу овие 
два проб ле ма. 
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Тро шо кот за ре фи нан си ра ње на на ци о нал ни-
от долг бе ше од су штин ско зна че ње за Ита ли ја. 
На по че то кот на јун ски от Са мит, пре ми е рот Мон-
ти из ја ви де ка Ита ли ја не ма да се сог ла си за ни-
што дру го ако не се пре зе мат че ко ри за над ми-
ну ва ње на овој тро шок. За да из бег не фи ја ско, 
кан це лар ка та Мер кел ве ти де ка Гер ма ни ја би 
разг ле да ла се ка ков пред лог сè до де ка тој е во сог-
лас ност со по стој на та за кон ска рам ка. Са ми тот 
бе ше спа сен. Бе ше од лу че но да се фи на ли зи ра ат 
пла но ви те за бан кар ска уни ја, со што ќе се овоз-
мо жи европ ски те фон до ви за спас, Европ ски от 
ме ха ни зам за ста би ли за ци ја (ЕМС) и Европ ски-
от ме ха ни зам за фи нан си ска ста бил ност (ЕМФС) 
ди рект но да ги ре ка пи та ли зи ра ат бан ки те, и по 
це ло ве чер на та се си ја, со ста но кот за вр ши. Ма рио 
Мон ти прог ла си по бе да. Но, во пос ле до ва тел ни те 
пре го во ри се вос по ста ви де ка ни ту еден пред лог 
за на ма лу ва ње на пре ми и те за ри зик не се вкло-
пу ва во по стој на та за кон ска рам ка. Пла нот за 
ко ри сте ње на ЕМС за ре ка пи та ли за ци ја на шпан-
ски те бан ки бе ше ос ла бен до не пре поз на ва ње 
ко га кан це лар ка та Мер кел тре ба ше да го убе ди 
Бун де ста гот де ка Шпа ни ја сè уште ќе би де од го-
вор на за ка кви би ло за гу би во ид ни на. Фи нан си-
ски те па за ри од го во ри ја со вив ну ва ње на пре ми-
и те за ри зик по вр за ни со шпан ски те об врз ни ци 
во но ви ви со чи ни, до де ка ита ли јан ски те при но си 
се зго ле му ваа по ра ди сим па тии. Кри за та се вра-
ти во пол на сил на. Со Гер ма ни ја бло ки ра на по-
ра ди неј зи ни от Уста вен суд, чи ја што од лу ка за 
ле гал но ста на ЕМС ќе би де об ја ве на на 12-ти сеп-
тем ври, оста на са мо ЕЦБ да на пра ви пре кр шок. 
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Ма рио Дра ги, се гаш ни от пре тсе да тел на ЕЦБ, 
из ја ви де ка ЕЦБ ќе на пра ви сè што е по треб но 
да го за чу ва евро то, но во рам ки те на сво јот ман-
дат. От то гаш на ва му пре тсе да те лот на Бун дес-
банк, Џенс Вид ман, сил но ги наг ла су ва прав ни те 
огра ни чу ва ња за ЕЦБ, но прет став ни кот на гер-
ман ска та Вла да во бор дот на ЕЦБ, Јорг Ас му сен, 
из ле зе и под др жа не о гра ни че на ин тер вен ци ја 
бра неј ќи го ста вот де ка во пра ша ње е оп ста но кот 
на евро то. Ова бе ше точ ка та на пре сврт. Кан це-
лар ка та Мер кел го под др жа Ма рио Дра ги, оста-
вај ќи го пре тсе да те лот на Бун дес банк изо ли ран 
во рам ки те на бор дот на ЕЦБ. Пре тсе да те лот 
Дра ги ја иско ри сти оваа мож ност. Фи нан си ски-
те па за ри се со жа ли ја и се здру жи ја во оче ку ва-
ње на од лу ка та на ЕЦБ од 6-ти сеп тем ври. За жал, 
ду ри и не о гра ни че на та ин тер вен ци ја би би ла не-
до вол на да спре чи по дел ба та во евро зо на та на 
зем ји-кре ди то ри и на зем ји-долж ни ци да ста не 
по сто ја на. Тоа не ма да ги ели ми ни ра пре ми и те за 
ри зик, ту ку ќе ги на ма ли, до де ка го ле ма е ве ро-
јат но ста де ка ус ло ве но ста што ЕМФС ја на мет ну-
ва врз зем ји те-долж ни ци ќе ги тур не во зам ка та 
на деф ла ци ја та. Ка ко пос ле ди ца на тоа, тие не ма 
да би дат во мож ност да ја по вра тат сво ја та кон-
ку рент ност до де ка не се на пу шти иде ја та за на-
ма лу ва ње на дол гот пре ку мер ки за штед ли вост. 

Ли ни ја та на нај мал от пор не до ве ду ва до не-
по сре ден рас пад на евро то, ту ку до про дол жу-
ва ње на кри за та до не дог лед. Не ре гу ли ра ни от 
рас пад ќе би де ка та стро фа лен за евро зо на та и 
ин ди рект но за це ли от свет. Гер ма ни ја, би деј ќи 
стои по до бро од дру ги те член ки во евро зо на та, 
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ќе за гу би по ве ќе од дру ги те и от ту ка ќе про дол-
жи да вло жу ва са мо ми ни мум на по ри за кои сме-
та де ка се не оп ход ни за спре чу ва ње рас пад на 
евро зо на та. 

Европ ска та уни ја ко ја ќе из ле зе од овој про цес 
ќе би де ди ја ме трал но спро тив на на иде ја та за 
Европ ска уни ја ко ја прет ста ву ва оли це тво ре ние 
на ед но отво ре но оп штес тво. Таа ќе би де хи е рар-
хи ски си стем из гра ден врз долж нич ки об ли га-
ции, на ме сто до бро вол на асо ци ја ци ја на рам но-
прав ни зем ји. Ќе по сто јат две кла си на др жа ви, 
кре ди то ри и долж ни ци, при што кре ди то ри те ќе 
го има ат глав ни от збор. Ка ко нај сил на зем ја-кре-
ди тор, Гер ма ни ја ќе пре рас не во хе ге мон. Раз-
ли ка та ме ѓу кла си те ќе ста не по сто ја на би деј ќи 
зем ји те-долж ни ци ќе тре ба да пла ќа ат зна чи тел-
ни пре мии за ри зик за да до би јат при стап до ка-
пи тал и ќе би де не воз мож но да го сле дат че ко рот 
со зем ји те-кре ди то ри. Раз ли ка та во еко ном ски те 
пер фор ман си, на ме сто да се на ма лу ва, ќе ста ну-
ва сè по го ле ма. И чо веч ки те и фи нан си ски те ре-
сур си ќе гра ви ти ра ат кон цен та рот, а пер и фе ри-
ја та ќе ста не по сто ја но обес пра ве на. Гер ма ни ја 
ду ри ќе до бие и одре де но олес ну ва ње во од нос 
на неј зи ни те де мо граф ски проб ле ми, и тоа пре ку 
ими гра ци ја на до бро о бра зо ва ни те лу ѓе од Ибе-
ри ски от По лу о стров и од Ита ли ја, на ме сто по-
мал ку ква ли фи ку ва ни те „га стар бај те ри“ од Тур-
ци ја и од Укра и на. За тоа, пер и фе ри ја та ќе врие 
од не го ду ва ње. 
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Им пе ри јал на та моќ мо же да до не се го ле ми 
бе не фи ции, но таа мо ра да се зас лу жи со гри жа 
за оние кои жи ве ат под неј зи на за кри ла. Со е ди-
не ти те Аме ри кан ски Др жа ви се по ја ви ја ка ко 
ли дер на сло бод ни от свет по кра јот на Вто ра та 
свет ска вој на. Бре тон-Вуд со ви от си стем ја на пра-
ви пр ва ме ѓу ед на кви те, но САД беа до бро тво рен 
хе ге мон кој ја зас лу жи веч на та бла го дар ност на 
Евро па пре ку неј зи но то вклу чу ва ње во Мар ша-
ло ви от план. Ова е исто ри ска мож ност ко ја Гер-
ма ни ја ја про пу шта за тоа што цвр сто ги др жи за-
дол же ни те зем ји за нив ни от „schuld“.

Тре ба да се по тсе ти ме де ка средс тва та за об-
но ва по ба ра ни од Гер ма ни ја по Пр ва та свет ска 
вој на беа ме ѓу фа кто ри те што при до не соа за по-
раст на на ци о нал ни от со ци ја ли зам. Ви на та на 
Гер ма ни ја бе ше на ма ле на во три по себ ни на вра-
ти: Да всо ви от план од 1924 го ди на, Мла дин ски от 
план од 1929 го ди на – пре доц на за да се спре чи 
по де мот на Хит лер – и Лон дон ски от долж нич ки 
до го вор од 1953 го ди на. 

Де нес Гер ма ни ја не ма им пе ри ја ли стич ки ам-
би ции. Па ра до ксал но, жел ба та да се из бег не до-
ми на ци ја врз Евро па е дел од при чи на та зо што 
Гер ма ни ја не ус пеа да ја иско ри сти мож но ста и 
да се од не су ва ка ко до бро на ме рен хе ге мон. Че ко-
ри те што тре ба да ги пре зе ме ЕЦБ на 6-ти сеп тем-
ври ќе прет ста ву ва ат ми ни мум за лож би по треб-
ни за за чу ву ва ње на евро то, но, исто та ка, тие 
по драз би ра ат и че кор поб ли ску до Евро па со две 
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бр зи ни. Зем ји те-долж ни ци ќе тре ба да се под ло-
жат на европ ска кон тро ла, но не и зем ји те кре ди-
то ри, до де ка раз ли ка та во еко ном ски те пер фор-
ман си ќе се зго ле ми. Изг ле ди те за про лон ги ра на 
де пре си ја и за по сто ја на по дел ба на зем ји-долж-
ни ци и на зем ји-кре ди то ри тол ку се жа лос ни што 
ве ќе не мо жат да се то ле ри ра ат. Кои се ал тер на-
ти ви те? 
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Из лЕ зОТ ОД 
КРИзА ТА 

Гер ма ни ја мо ра да од лу чи да ли ќе ста не до-
бро на ме рен хе ге мон или ќе ја на пу шти евро зо-
на та. Пр ва та ал тер на ти ва да ле ку е по до бра. Што 
по драз би ра таа? Ед но став но ре че но, тоа на ла га 
но ви це ли кои се раз лич ни од се гаш ни те по ли ти-
ки:

1. Вос по ста ву ва ње по ве ќе или по мал ку ед-
на кви пра ви ла на игра на па за рот за зем ји-
те-долж ни ци и за зем ји те-кре ди то ри, што 
би зна че ло де ка тие ќе би дат во мож ност 
да ги ре фи нан си ра ат сво и те вла ди ни дол-
го ви спо ред – по мал ку или по ве ќе – исти 
ус ло ви.

2. Утвр ду ва ње цел за но ми на лен раст до 5%, 
за да мо же Евро па пре ку раз вој да из ле зе 
од сво јот пре го лем долж нич ки то вар. Тоа 
ќе на ло жи вре ме но по ви со ка стап ка на 
инф ла ци ја од 2% кон ко ја се стре ми ЕЦБ во 
мо мен тов. 

И две те це ли мо жат да се по стиг нат, но са мо 
отка ко ќе се на пра ви зна чи те лен на пре док кон 
по стиг ну ва ње по ли тич ка уни ја. По ли тич ки те од-
лу ки што ќе се но сат во след на та го ди на и пол ќе 
ја одре дат ид ни на та на Европ ска та уни ја. Че ко-
ри те што на 6-ти сеп тем ври ќе ги пре зе ме ЕЦБ би 
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мо же ле да би дат во вед кон соз да ва ње на Евро па 
со две бр зи ни, ал тер на тив но, тие би мо же ле да 
до ве дат до фор ми ра ње по тес на по ли тич ка уни-
ја во ко ја Гер ма ни ја ги при фа ќа об вр ски те што 
при род но ѝ при па ѓа ат на неј зи на та ли дер ска по-
зи ци ја.

Евро зо на со две бр зи ни би мо же ла да ја уни ш-
ти Европ ска та уни ја би деј ќи, по ра но или по доц-
на, обес пра ве ни те би се пов лек ле од неа. Ако не 
мо же да се по стиг не по ли тич ка уни ја, след на та 
нај до бра ра бо та би би ло ре гу ли ра но раз де лу ва-
ње на зем ји те-кре ди то ри и на зем ји те-долж ни ци. 
Ако член ки те на евро зо на та не мо жат да жи ве ат 
за ед но без да ја втур нат Уни ја та во дол го трај на 
де пре си ја, за нив по до бро ќе би де да се раз де лат 
пре ку за ед нич ки до го вор. 

При при ја тел ски рас пад на евро то од го ле ма 
важ ност е ко ја стра на ќе за ми не, би деј ќи си от 
аку му ли ран долг е де но ми ни ран во за ед нич ка-
та ва лу та. Ако за ми не зем ја-долж нич ка, неј зи-
ни от долг се зго ле му ва во вред ност, во ли ни ја со 
де вал ва ци ја та на неј зи на та ва лу та. За сег на та та 
зем ја ќе ста не кон ку рент на, но ќе би де при ну де-
на да не го исп ла ту ва сво јот долг, а тоа ќе пре диз-
ви ка не про цен ли ви фи нан си ски по ме сту ва ња. 
За ед нич ки от па зар и Европ ска та уни ја мо же би 
ќе би дат во мож ност да се спра ват со не исп ла та 
на дол гот од ма ла зем ја, ка ко што е Гр ци ја, осо-
бе но ко га тоа е оче ку ва но, но тие не би го пре жи-
ве а ле од де лу ва ње то на по го ле ма зем ја ка ко што 
е Шпа ни ја или Ита ли ја. Ду ри и не исп ла та та на 
дол гот од Гр ци ја мо же да би де фа та лен. Тоа ќе 
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пот тик не бе га ње на ка пи та лот и ќе ги охра бри 
фи нан си ски те па за ри да пра ват „bear raids“ врз 
дру ги те зем ји, па та ка евро то мо же да пад не исто 
ка ко што пад на Ме ха низ мот за де ви зен курс во 
1992 го ди на. 

Од дру га стра на, ако Гер ма ни ја из ле зе и ја 
оста ви за ед нич ка та ва лу та во ра це те на зем ји-
те-долж ни ци, евро то ќе пад не и аку му ли ра ни от 
долг ќе де вал ви ра во ли ни ја со ва лу та та. Прак-
тич но, си те проб ле ми што во мо мен тов се не-
скрот ли ви, ќе се рас пад нат. Зем ји те-долж ни ци 
ќе ја по вра тат сво ја та кон ку рент ност, нив ни от 
долг ќе се на ма ли во ре ал ни из но си и, со кон тро-
ла врз ЕЦБ, за ка на та за не исп ла та на дол гот ќе 
ис чез не. Без Гер ма ни ја, евро зо на та ќе не ма те-
шко тии да из ве де по лу круж но свр ту ва ње за кое 
во друг слу чај би тре ба ло да има доз во ла од кан-
це лар ка та Мер кел. 

По кон крет но, на ма ле на та евро зо на би мо-
же ла да вос по ста ви сопс тве ни фи скал ни те ла и 
да спро ве ду ва сопс твен фонд за на ма лу ва ње на 
дол гот спо ред на со ки те што ги опи шу вам по до-
лу. На ви сти на, на ма ле на евро зо на би мо же ла да 
оди мно гу по да ле ку и да го пре тво ри це ли от долг 
на др жа ви те-член ки во евро об врз ни ци, а не са мо 
де лот од дол гот кој ги над ми ну ва утвр де ни те 60% 
од БДП. Ко га курс на та раз ли ка за на ма ле на та 
евро зо на ќе се ста би ли зи ра, пре ми и те за ри зик 
на евро об врз ни ци те ќе пад нат на ни воа спо ред-
ли ви со оние пре мии што се вр за ни за об врз ни ци-
те што се из да ва ат за дру ги те сло бод ноф лу кту-
и рач ки ва лу ти, ка ко што се бри тан ска та фун та 
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или ја пон ски от јен. Ова мо же да зву чи не ве ро јат-
но, но тоа е са мо по ра ди фа ктот де ка по греш ни-
те кон цеп ции што ги соз да де кри за та на ши ро ко 
се при фа те ни. Ова мо же да зву чи не ве ро јат но, но 
евро зо на та, ду ри и без Гер ма ни ја, би има ла по до-
бра оцен ка во од нос на стан дард ни те по ка за те ли 
за фи скал на сол вент ност од Бри та ни ја, Ја по ни ја 
или од САД2. 

Из ле зот на Гер ма ни ја би бил раз о ру вач ки ед-
но кра тен на стан кој мо же да се из ме на џи ра, нас-
про ти ха о тич ни от и дол го тра ен до ми но-ефект 
при што ед на по ед на зем ја-долж ник ќе би дат 
исфр ле ни од евро зо на та пре ку шпе ку ла ции и бе-
га ње на ка пи та лот. Не ма да има ва лид ни суд ски 
по стап ки од оште те ни те но си те ли на об врз ни ци-
те. Ду ри и проб ле ми те на па за рот на нед виж ни-
ни по лес но ќе се ме на џи ра ат. Со зна чај на курс на 
раз ли ка, Гер ман ци те ма сов но ќе ку пу ва ат нед-
виж ни ни во Шпа ни ја и во Ир ска. По ини ци јал ни-
те по ме сту ва ња, евро зо на та ќе го за вр ти кур сот 
од де пре си ја кон раст. 

За ед нич ки от па зар ќе оп стои, но ре ла тив на та 
по зи ци ја на Гер ма ни ја и на дру ги те зем ји-кре-
ди то ри што мо же да го на пу штат евро то би се 
сме ни ла од по бед нич ка во гу бит нич ка. Тие ќе се 

2 Генерален владин дефицит изразен како % од БДП: 
еврозоната без Германија 5,3%; Обединетото Кралство 8,7%; 
Јапонија 10,1%; САД 9,6%; еврозоната со Германија 4,2%.
Бруто-јавен долг како % од БДП: еврозоната без Германија 
91%; Обединетото Кралство 82%; Јапонија 230%; САД 103%; 
еврозоната со Германија 88%.  
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со о чат со ја ка кон ку рен ци ја на до маш ни те па за-
ри  ко ја до а ѓа од евро зо на та и иа ко мо же би не ма 
да ги из гу бат па за ри те за из воз, на овие па за ри 
ќе има ат по мал про фит. Исто та ка, тие би има-
ле и фи нан си ски за гу би во од нос на сопс тве но-
ста врз средс тва та де но ми ни ра ни во евра, ка ко и 
во од нос на нив ни те по ба ру ва ња во рам ки те на 
кли рин шки от си стем ТАРГЕТ2. Го ле ми на та на 
за гу би те ќе за ви си од сте пе нот на де вал ва ци ја 
на евро то3. От ту ка, овие зем ји има ат ви та лен ин-
те рес во одр жу ва ње на де вал ва ци ја та во раз ум ни 
гра ни ци. Се раз би ра, ова вклу чу ва и мно гу тран-
зи ци ски те шко тии, но евен ту ал ни от ре зул тат би 
бил ис пол ну ва ње на ас пи ра ци ја та на Ка јенс за 
ва лу тен си стем во кој кре ди то ри те и долж ни ци-
те ќе има ат ист ви та лен ин те рес во одр жу ва ње 
на ста бил но ста. 

По ини ци јал ни от шок, Евро па би ја из бег на ла 
зам ка та на деф ла ци ски долг во ко ја мо мен тал-
но е заг ла ве на; гло бал на та еко но ми ја ге не рал но, 
а осо бе но Евро па би за креп на ле, до де ка Гер ма-
ни ја, отка ко ќе се прис по со би на сво и те за гу би, 
би мо же ла да си ја вра ти по зи ци ја та на во деч ки 
про из во ди тел и из воз ник на про из во ди со ви со ка 
до да де на вред ност. Гер ма ни ја би има ла ко рист 
од се вкуп но то по до бру ва ње. Ка ко и да е, не по-
сред ни те фи нан си ски за гу би и про ме на та на неј-
зи на та ре ла тив на по зи ци ја во рам ки те на за ед-

3 Германија може да претпочита да остане членка само на 
клириншкиот систем ТАРГЕТ2 и да дозволи билансите постепено 
да се намалуваат како што меѓубанкарското зајмување се враќа 
во сила, наместо да прифати директна загуба. 
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нич ки от па зар би би ле тол ку го ле ми што би би ло 
не ре ал но да се оче ку ва де ка Гер ма ни ја до бро вол-
но ќе ја на пу шти евро зо на та. Пот тур ну ва ње то во 
таа на со ка мо ра да дој де од над вор. 

Спро тив но на тоа, Гер ма ни ја би би ла во мно гу 
по до бра си ту а ци ја до кол ку из бе ре да се од не су ва 
ка ко до бро на ме рен хе ге мон и Евро па би би ла по-
ште де на од пре свр тот пре диз ви кан од пов ле ку-
ва ње то на Гер ма ни ја од евро зо на та. Но, па тот до 
по стиг ну ва ње на двој ни те це ли за по мал ку или 
по ве ќе исти пра ви ла на игра и за ефе ктив на по-
ли ти ка за раст ќе би де мно гу по ба вен. Доз во ле те 
ми да ги из не сам глав ни те точ ки. 

Пр ви от че кор ќе би де вос по ста ву ва ње европ-
ско фи скал но те ло (ЕФТ) што ќе би де ов ла сте но 
да до не су ва важ ни еко ном ски од лу ки во име на 
др жа ви те-член ки. Ова е со стој ка та што не до ста-
су ва за евро то да би де пол но прав на ва лу та со 
ви стин ски зај мо да ва тел во кра ен слу чај. Фис-
кал но то те ло, дејс тву вај ќи во парт нерс тво со 
цен трал на та бан ка, мо же да пра ви сè што ЕЦБ не 
мо же ше са ма. Ман да тот на ЕЦБ е да ја одр жу ва 
ста бил но ста на ва лу та та, на ЕЦБ ѝ е за бра не то 
да ги фи нан си ра вла ди ни те де фи ци ти. Но, за тоа, 
пак, не по стои за бра на др жа ви те-член ки да вос-
по ста ват фи ска лен ор ган. Ме ѓу тоа, стра вот на 
Гер ма ни ја де ка ќе ста не дла бо ки от џеб за Евро па 
не го доз во лу ва тоа. Имај ќи ја пред вид го ле ми на-
та на проб ле ми те на Евро па, ва кви от страв мо же 
да се раз бе ре, но тоа не ја оправ ду ва по дел ба та во 
евро зо на та на долж ни ци и на кре ди то ри. Ин те ре-
си те на кре ди то ри те мо же и тре ба да се за шти тат 
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со тоа што ќе им се да де пра во на ве то во од лу-
ки те кои би мо же ле да има ат не про пор ци о на лен 
ефект врз нив. Ова ве ќе се приз на ва во рам ки те 
на си сте мот за гла са ње на ЕМС во кој за до не су-
ва ње важ ни од лу ки по треб но е мно зинс тво од 
85%. Оваа број ка тре ба да би де ин кор по ри ра на во 
ЕФТ. Но, ко га др жа ви те-член ки при до не су ва ат 
про пор ци о нал но, на при мер, ко га при до не су ва ат 
одре ден про цент од нив ни от ДДВ, то гаш до вол но 
е и про сто мно зинс тво. 

ЕФТ авто мат ски ќе пре зе ме кон тро ла врз 
ЕМФС и врз ЕМС. Го ле ма та пред ност од по сто е-
ње то на ЕФТ е тоа што ЕФТ би би ло во мож ност 
да до не су ва од лу ки на днев на ос но ва исто ка ко 
ЕЦБ. Дру га пред ност на ЕФТ е де ка тоа по втор но 
ќе ја вра ти со од вет на та раз ли ка ме ѓу фи скал ни-
те и мо не тар ни те од го вор но сти. На при мер, ЕФТ 
тре ба да го пре зе ме ри зи кот на сол вент ност за 
си те вла ди ни об врз ни ци ку пе ни од ЕЦБ. Не ма да 
по сто јат ос но ви за ос по ру ва ње на не о гра ни че ни-
те опе ра ции на ЕЦБ на отво ре ни от па зар. (На 6-ти 
сеп тем ври ЕЦБ мо же да од лу чи тоа да го на пра ви 
са ма, но са мо ако ги за не ма ри се ри оз ни те не го-
ду ва ња на Бун дес банк). Важ но е да се на ве де де ка 
за ЕФТ би би ло мно гу по лес но да му по ну ди на 
јав ни от се ктор учес тво во приз на ва ње то на грч-
ки от долг, за раз ли ка од ЕЦБ. ЕФТ би мо же ло да 
иска же под го тве ност да ги пре тво ри си те грч ки 
об врз ни ци што ги др жи јав ни от се ктор во нул та-
ку пон ски об врз ни ци кои ќе до ста са ат за нап ла та 
по исте кот на пер и од од де сет го ди ни, под ус лов 
Гр ци ја да по стиг не ини ци ја лен су фи цит, да ре че-
ме, од 2%. Ова ќе го за па ли свет ло то на кра јот на 
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ту не лот, што би би ло ко рис но за Гр ци ја ду ри и во 
по доц неж на фа за. 

Вто ри от че кор би зна чел иско ри сту ва ње на 
ЕФТ за да се вос по ста ват по до бри ед на кви пра-
ви ла на игра на па за рот од оние што ЕЦБ ќе мо же 
са ма да ги по ну ди на 6-ти сеп тем ври. Јас пред ло-
жив ЕФТ да вос по ста ви фонд за на ма лу ва ње на 
дол гот – мо ди фи ци ра на фор ма на Европ ски от 
пакт за от пи шу ва ње на дол гот пред ло жен од Со-
ве тот на еко ном ски те со вет ни ци на кан це лар-
ка та Мер кел и одо брен од со ци јал де мо кра ти те 
и зе ле ни те пар тии. Фон дот за на ма лу ва ње на 
дол гот би го пре зел де лот од на ци о нал ни те дол-
го ви над 60% од БДП, под ус лов за сег на ти те зем ји 
да спро ве дат стру ктур ни ре фор ми одо бре ни од 
ЕФТ. Дол гот не ма да се от пи ше, ту ку ќе го пре зе-
ме фон дот. До кол ку зем ја та-долж ник не се при-
др жу ва кон ус ло ви те кои ги при фа ти ла, фон дот 
ќе изре че со од вет на каз на. Ка ко што се ба ра со 
Фи скал ни от пакт, зем ја та-долж ник тре ба да го 
на ма ли сво јот пре ку ме рен долг за 5% го диш но по 
мо ра то ри ум во вре ме тра е ње од пет го ди ни. Ток-
му за тоа Евро па мо ра да се стре ми да по стиг не 
но ми на лен по раст до 5%.

Фон дот за на ма лу ва ње на дол гот ќе го фи-
нан си ра сопс тве но то ку пу ва ње об врз ни ци пре ку 
ЕЦБ или пре ку из да ва ње ме ни ци за на ма лу ва-
ње на дол гот – за ед нич ка об вр ска на др жа ви те-
член ки – и не ма да се пот пи ра на при до би вки те 
од евти но фи нан си ра ње на за сег на ти те зем ји. 
Во два та слу чаи, тро шо кот на зем ја та-долж ник 
би се на ма лил до 1% или по мал ку. Ме ни ци те би 
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но се ле нул та-ри зик што им те жи на вла сти те и 
би се тре ти ра ле ка ко ви со ко ква ли те тен за лог за 
по врат ни те транс ак ции во ЕЦБ. Бан кар ски от си-
стем има ит на по тре ба од ва кви ли квид ни средс-
тва кои не се по вр за ни со ри зик. Бан ки те во ЕЦБ 
чу ва ат по ве ќе од 700 ми ли јар ди евра су фи цит на 
ли квид ност ко ја им но се ше ка ма та од 0,25% во 
вре ме то ко га оваа ше ма бе ше пред ло же на. От то-
гаш ЕЦБ ја на ма лу ва ше ка мат на та стап ка за де-
по зи ти до ну ла. Ова га ран ти ра го лем и под го твен 
па зар за ме ни ци те со ка мат на стап ка по ма ла од 
1%. Во спро тив но, ма ла е ве ро јат но ста де ка пла-
нот што ЕЦБ тре ба да го об ја ви на 6-ти сеп тем-
ври ќе го на ма ли тро шо кот за фи нан си ра ње на 
по нис ко ни во од 3%.

За жал, уште на пр ви от пред лог, оваа ше ма бе-
ше од би е на од Гер ман ци те и тоа по ра ди фак  тот 
што таа не е во сог лас ност со ба ра ња та на гер-
ман ски от Уста вен суд. Спо ред ме не, нив но то од-
би ва ње бе ше не ос но ва но, би деј ќи Устав ни от суд 
пре су ди про тив за лож би те кои се не о гра ни че ни 
во вре ме и го ле ми на, до де ка ме ни ци те за на ма-
лу ва ње на дол гот би би ле огра ни че ни во оба та 
прав ци. Ако Гер ма ни ја са ка ше да се од не су ва ка-
ко бе ни ген хе ге мон, таа лес но ќе го одо бре ше овој 
план. Тој би се во вел без да се ме ну ва до го во рот. 
На кра јот, ме ни ци те за на ма лу ва ње на дол гот би 
прет ста ву ва ле мост кон во ве ду ва ње на евро об-
врз ни ца та. Та ка, ед на кви те пра ви ла на игра на 
па за рот ќе ста нат по сто ја ни. 

Со тоа стиг нав ме до вто ра та цел: ефе ктив на 
по ли ти ка на раст ко ја се стре ми кон по стиг ну-
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ва ње но ми на лен раст до 5%. Ова е по треб но за да 
им се овоз мо жи на пре за дол же ни те зем ји да ги 
ис пол нат ба ра ња та од фи скал ни от пакт без да 
пад нат во зам ка та на деф ла ци ски долг. Не ма на-
чин на кој оваа цел мо же да се по стиг не сè до де ка 
Гер ма ни ја се при др жу ва до аси ме трич но то тол-
ку ва ње на мо не тар на та ста бил ност што го при-
ме ну ва Бун дес банк. Гер ма ни ја мо ра да при фа ти 
инф ла ци ја по го ле ма од 2% за огра ни чен пер и од 
ако са ка да оста не во евро зо на та без при тоа да ја 
уни шти Европ ска та уни ја. 
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КА КО ДА СЕ 
СТИГ НЕ  
ДО ТА МУ?

Што мо же да ја на те ра Гер ма ни ја да од лу чи 
да ли да оста не во евро зо на та без да ја уни шти 
Европ ска та уни ја или да им доз во ли на зем ји те-
долж ни ци са ми да ги ре шат сво и те проб ле ми со 
тоа што ќе из ле зе од евро зо на та? Над во ре шен 
при ти сок. Со но ви от пре тсе да тел Фран соа Оланд 
Фран ци ја е очиг лед ни от кан ди дат кој тре ба да се 
за ста пу ва за ал тер на тив на по ли ти ка за Евро па. 
Пре ку фор ми ра ње за ед нич ки фронт со Ита ли ја и 
со Шпа ни ја, Фран ци ја мо же да пре зен ти ра еко-
ном ски кре ди бил на и по ли тич ки прив леч на про-
гра ма ко ја ќе го спа си за ед нич ки от па зар и ќе ја 
вра ти Европ ска та уни ја на зад на иде а ли стич ка та 
ви зи ја што ја под гре ва ше има ги на ци ја та на лу ѓе-
то. За ед нич ки от фронт би мо жел на Гер ма ни ја да 
ѝ да де из бор: да во ди или да за ми не. Цел та не би 
би ла да се иск лу чи Гер ма ни ја, ту ку ра ди кал но да 
се сме ни неј зи ни от став во од нос на по ли ти ка та. 

За жал, Фран ци ја не е во сил на по зи ци ја за да 
фор ми ра обе ди нет фронт со Ита ли ја и со Шпа ни-
ја, нас про ти од лу чу вач ка та спро тив ста ве ност на 
Гер ма ни ја. Кан це лар ка та Мер кел не е са мо сил-
на ли дер ка, ту ку и ве шта по ли ти чар ка која знае 
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ка ко да ги др жи сво и те про тив ни ци ска ра ни ме-
ѓу се бе. Фран ци ја по себ но е ран ли ва би деј ќи таа 
на пра ви по мал ку од Ита ли ја или од Шпа ни ја во 
од нос на фи скал на та кон со ли да ци ја и на стру-
ктур ни те ре фор ми. Ре ла тив но ни ски те пре мии 
за ри зик кои во мо мен тов ги ужи ва ат об врз ни-
ци те на фран цу ска та Вла да се дол жат иск лу чи во 
на тес на та со ра бо тка ме ѓу Фран ци ја и Гер ма ни ја. 
Ази ски те цен трал ни бан ки ги ку пу ва ат фран цу-
ски те об врз ни ци, осо бе но отка ко гер ман ски те 
об врз ни ци поч наа да се про да ва ат со не га ти вен 
при нос. Ако Фран ци ја на пра ви те сен со јуз со 
Ита ли ја и со Шпа ни ја, то гаш и за неа ќе се при-
ме ну ва исти от ар шин и пре ми и те за ри зик вр за-
ни со неј зи ни те об врз ни ци мо же да се зго ле мат 
на слич но ни во со оние на Ита ли ја и на Шпа ни ја.

Мо ра да се приз нае де ка пред но сти те да се би-
де во ист брод со Гер ма ни ја ве ро јат но ќе ста нат 
илу зор ни отка ко про лон ги ра на та де пре си ја ќе 
на теж не врз Евро па. Ка ко што ви на та на ли ни ја 
ме ѓу Гер ма ни ја и Фран ци ја ста ну ва сè по о чиг-
лед на, фи нан си ски те па за ри се под лож ни да ја 
рек ла си фи ци ра ат Фран ци ја за ед но со Ита ли ја и 
со Шпа ни ја без ог лед на тоа да ли таа ќе оста не 
вер на на Гер ма ни ја или не. Зна чи, ре ал ни от из бор 
на Фран ци ја е, од ед на стра на, ме ѓу рас ки ну ва ње 
на сво јот од нос со Гер ма ни ја за да ја спа си Евро-
па и да го по вра ти по ра стот или, од дру га стра на, 
одре де но вре ме да се пре пра ва де ка е на бро дот 
на цвр ста та ва лу та, за по тоа да ис пад не од овој 
брод. За зе ма ње то на стра на та на зем ји те-долж-
ни ци и пре диз ви ку ва ње то на по ли ти ка та на ште-
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де ње ќе ѝ овоз мо жи на Фран ци ја да ја вра ти сво-
ја та по зи ци ја на ли дер што ја ужи ва ше за вре ме 
на пре тсе да тел ски от ман дат на Ми те ран. Тоа би 
би ло мно гу по до сто инс тве на по зи ци ја откол ку 
да би де на со пат нич ко то се ди ште до Гер ма ни ја. 
Се пак, по треб на е го ле ма хра брост од Фран ци ја 
за да се раз де ли од Гер ма ни ја во бли ска ид ни на. 

Ита ли ја и Шпа ни ја има ат дру ги сла бо сти. Ита-
ли ја се по ка жа ка ко нес по соб на са ма да го одр жи 
до бро то вла де е ње. Неј зи ни те се гаш ни долж нич-
ки проб ле ми беа аку му ли ра ни пред вле гу ва ње-
то во евро зо на та; ка ко член ка на оваа зо на таа, 
всуш ност, има по до бри ре зул та ти во од нос на 
при мар ни от бу џет ски су фи цит од Гер ма ни ја, ду-
ри по до бри и од вре ме то ко га Бер лу ско ни бе ше 
на власт. Но, се чи ни де ка на Ита ли ја ѝ тре ба над-
во ре шен авто ри тет за да се ос ло бо ди од ло шо то 
вла де е ње. Ток му тоа ги пра ви Ита ли јан ци те ен-
ту зи ја стич ки рас по ло же ни за Европ ска та уни ја. 
Шпа ни ја е мно гу поз дра ва на по ли тич ки план, 
но се гаш на та вла да ста на прем но гу сер вил на на 
Гер ма ни ја за сопс тве но то до бро. Освен тоа, на ма-
лу ва ње то на пре ми и те за ри зик ка ко ре зул тат на 
ку пу ва ње то об врз ни ци од ЕЦБ ќе би де до вол но 
зна чај но за да спре чи бун ту ва ње про тив гер ман-
ска та до ми на ци ја. 

От ту ка, кам па ња та за Гер ма ни ја да ги сме ни 
сво и те ста во ви ќе тре ба да има мно гу раз лич-
на фор ма од ме ѓув ла ди ни те пре го во ри што во 
мо мен тов се во дат за да се до не сат од лу ки за 
по ли ти ки те. Европ ско то гра ѓан ско оп штес тво, 
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биз нис-за ед ни ца та и оп шта та јав ност тре ба да 
се мо би ли зи ра ат и да би дат вклу че ни. Во мо-
мен тов, јав но ста во мно гу зем ји од евро зо на та 
е воз не ми ре на, збу не та и гнев на. Тоа се изра зу-
ва пре ку ксе но фо би ја, ан ти е вроп ски ста во ви и 
екс тре ми стич ки по ли тич ки дви же ња. Ла тент ни-
те про е вроп ски чув ства, кои во мо мен тов не ма-
ат вен тил, тре ба да се пот тик нат за да се спа си 
Европ ска та уни ја. Ва кво то дви же ње би на иш ло 
на сим па ти ја во Гер ма ни ја, ка де што нај го ле ми от 
дел од на се ле ни е то сè уште е про е вроп ски ори ен-
ти ра но, но за ро бе но во лаж ни фи скал ни и мо не-
тар ни до ктри ни. 

Во мо мен тов, на гер ман ска та еко но ми ја ѝ оди 
при лич но до бро и по ли тич ка та си ту а ци ја ре ла-
тив но е ста бил на; кри за та е са мо да леч на вре ва 
што до а ѓа од над вор. Са мо не кој шо кан тен на стан 
ќе ја стре се Гер ма ни ја за да ги сме ни таа сво и те 
прет ход но кон ци пи ра ни идеи и ќе ја при ну ди да 
се со о чи со пос ле ди ци те од неј зи ни те се гаш ни 
по ли ти ки. Тоа мо же да го на пра ви ед но дви же ње 
кое ну ди из вод ли ва ал тер на ти ва за гер ман ска та 
до ми на ци ја. Да ре зи ми ра ме, се гаш на та си ту а ци-
ја на ли ку ва на кош мар кој мо же да се из бег не са-
мо ако Гер ма ни ја се раз бу ди и ако ста не свес на 
за по греш ни те кон цеп ти што во мо мен тов ги на-
со чу ва ат неј зи ни те по ли ти ки. Мо же ме са мо да се 
на де ва ме де ка Гер ма ни ја, отка ко ќе би де со о че на 
со овој из бор, ќе од лу чи да ста не до бро тво рен ли-
дер, на ме сто да пре тр пи за гу би по вр за ни со на-
пу шта ње то на евро зо на та. 
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