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28. 10. prohlásil kyperský ministr financí, že Kypr je blízko k úspěšnému ukončení jednání o
podmínkách poskytnutí pomoci ze strany EU a Mezinárodního měnového fondu (MMF).
Ještě na začátku října 2012 vyjadřovali kyperští představitelé ohledně výsledků jednání, která
se táhnou od července, pesimismus. Jedním z hlavních problémů byla přitom privatizace
některých státních podniků, což Kypr odmítal a Trojka – EU, MMF a Evropská komise –
naopak žádaly.1 V současnosti se jako termín zakončení jednání předkládá zasedání
Euroskupiny 12. 11.2
28. 10. podpořil šéf centrální banky Marion Draghi plán německého ministra financí
Wolfganga Schäubleho na vytvoření postu eurokomisaře, který by měl pravomoc v případě
nutnosti intervenovat do procesu vytváření národních rozpočtů v zemích eurozóny.3 Schäuble
přišel s tímto plánem několik dní před zasedání Evropské rady (18.-19. 10. 2012), návrh se ale
nedostal na program jednání; jednání o něm teprve začnou a rozhodnutí lze očekávat nejdříve
na prosincovém zasedání Evropské rady.4
26. 10. prohlásil německý ministr financí Wolfgang Schäuble, že „chce, aby Řecko zůstalo
v eurozóně, ale musí podniknout mnoho kroků. Ještě o tom nebylo rozhodnuto“. 31. 10. se má
uskutečnit jednání Euroskupiny, které by mohlo být rozhodující s ohledem na poskytnutí
dalších prostředků Řecku, které je již nutně potřebuje (jeho finanční prostředky vystačí do 16.
11.).5 Jedním z centrálních bodů jednání bude možné prodloužení lhůty na dosažení
domluvených podmínek o dva roky, k čemuž se dosud stavěl např. MMF kladně, ale
Německo záporně.6
26. 10. publikoval MMF zprávu, v níž hodnotil reformy španělského finančního sektoru a
využití finanční pomoci EU na rekapitalizaci tamních bank, přičemž Španělsko podle zprávy
doposud plnilo všechny podmínky stanovené příslušným memorandem o porozumění z 20. 7.
1

Aktuální vývoj ekonomické krize v eurozóně v týdnu od 1. 10. 2012 do 7. 10. 2012,
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=130421
2
Eubusiness.com, Cyprus 'close' to troika bailout deal, 28. 10. 2012, http://www.eubusiness.com/newseu/cyprus-eurozone.kc1/
3
Eubusiness.com, ECB chief backs German 'super commissioner' plan, 28. 10. 2012,
http://www.eubusiness.com/news-eu/finance-public-debt.kbz/
4
Dw.de, EU puts off talk of Schäuble proposals, 17. 10. 2012, http://www.dw.de/eu-puts-off-talk-ofsch%C3%A4uble-proposals/a-16312796
5
Eubusiness.com, Eurozone to meet on Greek aid, debt accord extension, 26. 10. 2012,
http://www.eubusiness.com/news-eu/finance-public-debt.kay/
6
Euobserver.com, Greece deal delayed by troika discord, government quarrels, 26. 10. 2012,
http://euobserver.com/economic/118008

Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 22.10. do 28.10. 2012
MMF nicméně bude vývoj nadále sledovat – vydání další monitorovací zprávy se
předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2013.7
24. 10. zveřejnil Eurostat ekonomická data zachycující vývoj vládního dluhu. V eurozóně
činil ke konci druhého čtvrtletí poměr vládního dluhu k HDP 90 %, což je nárůst o1,8 %
v porovnání s koncem prvního čtvrtletí. Pro EU27 se jedná o 84,9 %, což představuje nárůst o
1,4 %.8 Míra inflace činila v září 2012 2,6 % (eurozóna), resp. 2,7 % (EU27); v obou
případech se jedná o stabilní vývoj vzhledem k srpnu 2012.9
23. 10. 2012 navrhla Komise, aby Rada přijala ideu daně z finančních transakcí pro některé
státy EU. Daň by měla být zavedena v rámci tzv. posílené spolupráce mezi těmito 11 státy:
Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Belgie, Řecko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko,
Slovinsko, Estonsko. Vyžaduje schválení kvalifikovanou většinou v Radě a souhlas
Evropského parlamentu. Návrh konkrétní podoby daně Komise teprve zveřejní; dosud tak
např. není jasné, k čemu by se vybrané prostředky použily. 10
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