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1. 11. oznámil Mezinárodní měnový fond (MMF), že jednání mezi trojkou (EU, MMF, Evropská
centrální banka (ECB)) a Řeckem a podmínkách poskytnutí pomoci, které Řecko bezprostředně
potřebuje k odvrácení bankrotu (disponuje likviditou pouze do 16. 11.), se prozatím nepodařilo
uzavřít. Řecko sice udělalo „dobrý pokrok“, co se týká strukturálních a fiskálních reforem, ale
mezi členy Trojky a v rámci Euroskupiny jsou nadále „některé otázky otevřené“.1 Nedávné
neshody se týkaly zejména dalšího změkčení požadavků pro Řecko – odklad splnění fiskálních
podmínek o dva roky nebo odpis dluhů, s čímž doposud nesouhlasilo Německo, jež je vůči Řecku
největším věřitelem.2 Další jednání (vzhledem ke krátkým časovým termínům již zřejmě
poslední) jednání by se mělo uskutečnit 12. 11. Řecko se propadá do hlubší hospodářské krize
než se původně očekávalo. Letos by podle údajů MMF měl dluh Řecka překročit 170 % HDP,
v roce 2013 pak stoupnout až na 182 % HDP.3 Současně Řecko čelí silné nespokojenosti občanů;
další generální stávka proti úsporným opatřením je plánována na 6.-7. listopadu 2012.4
31. 10. zveřejnil Eurostat, že sezónně upravená míra nezaměstnanosti v eurozóně činila 11,6 %,
v EU27 pak 10,6 %. V porovnání se zářím loňského roku se jedná o zvýšení (eurozóna 10,3 %,
EU27 9,8 %).

5

Meziroční inflace v eurozóně s odhaduje na 2,5 %; v září 2012 se jednalo o

2,6 %.6 Podle indexu Purchasing Manager Index (PMI), který usiluje o zachycení vývoje
průmyslové výroby, došlo v říjnu v eurozóně již patnáctý měsíc za sebou k poklesu.7 Podle
výzkumů Evropské komise týkající se optimistického či pesimistického naladění ekonomických
aktérů byla atmosféra za říjen v EU27 v porovnání se zářím setrvalá, v eurozóně se očekávání
mírně zhoršila.8
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31. 10. 2012 prohlásil španělský ministerský předseda Mariano Rajoy, že Španělská žádost o
záchranný balíček není v současné době na pořadu dne.9 Španělsko již čerpá pomoc pro účely
rekapitalizace bank a o plnohodnotném záchranném balíčku se dlouhodobě uvažuje.
30. 10. prohlásil švédský premiér Fredrik Reinfeldt, že navrhovaný rozpočet EU pro roky 20142020 je nerealistický. Tento švédský komentář se týkal kyperského návrhu, 10 který sám již
navrhuje snížení o 50 miliard eur oproti návrhu Komise na rozpočet ve výši 1033 miliard eur.
Podle Švédska je třeba škrtnout ještě zhruba dalších 100 miliard eur. Švédsko se tak výší
navrhovaných úspor stalo státem s nejrestrektivnějším přístupem k rozpočtu EU. Tvrdý přístup
volí také Velká Británie a Nizozemsko. K rozpočtu EU se bude konat mimořádný summit ve
dnech 22.-23. 11.11
29. 10. prodala Itálie svůj dluh ve výši 8 miliard eur (šestiměsíční dluhopisy), přičemž poptávka
byla stabilní a náklady na dluh se oproti prodeji ze září snížily (1,307 % v říjnu, resp. 1,503 %
v září).12 Itálie podobně jako Španělsko ujišťuje, že žádost o záchranný balíček z fondů EU není
na pořadu dne.
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