
Długoterminowe 
finansowanie gospodarki 

europejskiej 



Świetna wiadomość, chcą 
promować rynki kapitałowe  
i sekurytyzację! To jak 
Gwiazdka przed Gwiazdką!  

Co tam słychać w Brukseli? 



Naprawdę? Już zapomnieli o kryzysie? 

Są zdesperowani, żeby osiągnąć wzrost w krótkim okresie  a 
nasi lobbyści im pomogli. Historyjka jest do tego taka, że to  
banki spowodowały kryzys, więc teraz potrzebujemy mniej 
banków a więcej rynków kapitałowych do finansowania 
gospodarki.  Ale oczywiście więcej rynków kapitałowych 
oznacza więcej banków inwestycyjnych produkujących 
instrument finansowe i dlatego więcej pieniędzy dla nas.  



..  A my im powiedzieliśmy, ze jeżeli nie wesprą nas 
subsydiami i nie ograniczą regulacji, nie będzie 
wystarczająco dużo kredytów dla biednych małych i 
średnich przedsiębiorstw, nie będzie wzrostu 
gospodarczego a banki europejskie zostaną zjedzone 
żywcem przez banki z USA.  Wiec zgodzili się odkryć 
na nowo sekurytyzację ale tym razem  “dobrą 

sekurytyzację ”.  

Brzmi jak “zdrowa 

golonka“. Co to jest? 



To co zwykle, przepakujemy kredyty, sprzedamy je 

inwestorom, tylko tym razem obiecamy, że nie 
zapakujemy tam toksycznych aktywów i dziwnych 

skomplikowanych rzeczy. Ale nie martw się, nadal 
możemy dużo zarobić! 

Jak udało wam się ich 

przekonać, że to lepsze niż 
tradycyjne kredyty 

bankowe??? 



Hej wyluzuj, mam dużo dobrych wiadomości i dla 
ciebie. Sprywatyzują dużą część europejskiej 
infrastruktury i twój fundusz emerytalny będzie mógł 
inwestować w mosty i autostrady z dużymi zyskami 
gwarantowanymi przez rząd. To lepsze niż 
inwestowanie w kiepskie bony skarbowe, co? Ktoś 
musi pomóc tym biednym emerytom… 

Brzmi bosko! Nie boją  
się opinii publicznej i że 
stworzą tak samo 
wysokie ryzyko 

systemowe jak przed 

kryzysem?  



Nieee, wybiegasz myślami zbyt daleko w 
przyszłość, będą się o to martwic później, 
teraz chodzi tylko o wzrost gospodarczy i 

wzrost zatrudnienia, jak najszybciej.  

Nie jestem pewien jak wspieranie 

banków inwestycyjnych i 

zalewanie rynku kredytem 

miałoby do tego doprowadzić….  



Przyjacielu, my się tym nie 
musimy martwić, zaufajmy 

innym... 

.. A poza tym będę mógł 
zatrudnić nianię i kupić 
nowy samochód, czy to 

właśnie nie jest 
wspieranie gospodarki?  
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