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27. 8. 2012 ohlásili ministři financí Německa a Francie, že se dohodli na vytvoření pracovní
skupiny, která by měla společně koordinovat jejich politiku. Cílem je integrovanější
ekonomická a fiskální politika v eurozóně a „uspořádání nového režimu bankovního
dohledu“. Prohlášení přišlo poté, co hlavní německý index podnikatelské důvěry zaznamenal
neočekávaně hluboký pokles vzhledem k obavám o propady německých exportů – je to již
čtvrtý měsíc v řadě, kdy k tomuto poklesu došlo. Pracovní skupina má za cíl vytvářet
společné strategie, jak jednat s Řeckem, Španělskem a Itálií, i vytvářet dlouhodobější
strategie. Německo údajně usiluje, aby tato integrace vyústila v plnou politickou unii.
Následující týden se očekává, že Evropská komise zveřejní své návrhy bankovní regulace a
dohledu, které mají poskytnout větší pravomoci Evropské centrální bance. Evropská centrální
banka by zase měla zveřejnit své plány intervencí na trzích s dluhopisy, aby snížila náklady
na půjčování Španělska a Itálie.1
29. 8. 2012 požádaly španělské regiony na východním pobřeží - Katalánsko, Valencie a
Murcía - o záchranné prostředky centrální vlády, protože již nejsou schopny krýt svůj
rozpočtový deficit. Jen tento rok potřebují tyto regiony celkem 9 mld. EUR. Podobná potřeba
se očekává i v následujících dvou letech. Nejsou ovšem jedinými regiony, které mají podobný
problém - očekává se například, že region Castilla La Mancha je bude brzy následovat. Tato
pomoc ovšem s sebou nese politickou cenu. Regiony budou muset – pokud nedodrží striktní
cíl veřejného deficitu na úrovni 1,5 % - svěřit své finance úředníkům z Madridu, což
například ve vysoce samostatném regionu jako je Katalánsko zřejmě vzbudí vlnu nevole.
Celkově by měl objem záchranných prostředků regionům dosáhnout 18 mld. EUR.2
Španělská ekonomika poklesla od krize na trhu s nemovitostmi v roce 2008 v posledních
čtyřech letech o zhruba 4,5 %.3 Velkým problémům čelí také španělský bankovní systém,
který španělská vláda plánuje zachránit novým ambiciózním bankovním zákonem.4
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31. 8. 2012 zveřejnil Eurostat, že jeho předpověď meziroční inflace pro srpen 2012 je 2,6 %.
Jedná se o nárůst oproti červenci, kdy činila 2,4 %. Oba údaje jsou nad cílem, který si
stanovila Evropská centrální banka pro cílování inflace a který činí 2 %.5
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