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Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 5.11. do 11.11. 2012

9. 11. bylo zahájeno další kolo jednání o poskytnutí záchranného balíčku Kypru mezi kyperskými
představiteli a Trojkou (Evropská komise, Evropská centrální banka, Mezinárodní měnový fond
(MMF)). Výše pomoci by mohla dosáhnout až 15 miliard eur. Očekává se, že jednání budou
uzavřena nejpozději do 18. 11. Shody bude muset být dosaženo např. na tom, jak dosáhnout
udržitelnosti kyperského rozpočtu (škrty, nebo zvýšení daní) nebo na tom, zda mají být kyperské
banky rekapitalizovány přímo z fondu ESM, nebo jestli se má jednat o půjčku vládě. 1 V tisku se
probírala i uniklá zpráva německých tajných služeb, podle níž bude údajně ze záchranného
balíčku nejvíce těžit ruská mafie, která si uložila své nelegální prostředky v kyperských bankách.2
9. 11. nedošlo při setkání Rady EU a Evropského parlamentu ke shodě nad návrhy Komise o
rozpočtu na rok 2013 a o problému, jak pokrýt mezeru mezi schváleným rozpočtem na rok 2012
a jeho implementací (Komise žádá zhruba 9 miliard eur navíc). Jednání by měla pokračovat 13.
11., kdy podle pravidel daných Lisabonskou smlouvou současně vyprší časový limit pro jejich
ukončení.3 Neshoda nad těmito relativně dílčími problémy je vnímána jako špatná zpráva před
summitem o rozpočtu EU na roky 2014-2020, který se má konat 22. a 23. 11. Kyperské
předsednictví EU se nicméně domnívá, že 13. 11. dojde ke shodě a atmosféra před summitem se
tak zlepší.4
8. 11. prohlásil německý ministr financí Wolfgang Schäuble, že rozhodnutí o poskytnutí druhého
záchranného balíčku Řecku (které má podle svých prohlášení finance na provoz státu jen do 16.
11.) pravděpodobně nepadne ještě ani příští týden (míněno týden 12.-18. 11.). Řecký ministerský
předseda Antonis Samaras pro tento případ chystá prodej krátkodobých dluhopisů. Jednání
Euroskupiny začíná již v pondělí 12. 11. Významným momentem jednání může být to, že
řeckému parlamentu se minulý týden přes masivní protesty podařilo schválit jednak úsporný
balíček ve výši 18,1 miliard eur (implementace do roku 2016), jednak rozpočet na rok 2013
obsahující další škrty. Čeká se ale také na zprávu Trojky o řecké ekonomice a reformách, která
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v pondělí zřejmě ještě nebude plně k dispozici. Nejasný je stále také osud klíčového požadavku
řecké vlády na prodloužení lhůt pro splnění fiskálních podmínek o dva roky, což Německo stále
odmítá. Diskutována je stále i možnost dalšího odpisu řeckých dluhopisů (např. bývalý generální
ředitel MMF tvrdí, že se jedná o jedinou cestu, jak situaci stabilizovat); takový krok by ale údajně
byl např. v Německu protiprávní.5 Vzhledem k vážné sociální situaci řecký premiér varuje, že
další škrty nebudou možné. V tom se za něj staví i Mezinárodní měnový fond, který vzhledem
k pokračujícím protestům v Řecku upozorňuje na možnou politickou a sociální neprůchodnost
dalších škrtů (a obdobná situace by mohla nastat také v Portugalsku).6
7. 11. 2012 zveřejnila Komise svůj odhad dalšího ekonomického vývoje v EU v letech 20122014. V roce 2012 se v eurozóně sníží HDP o 0,4 %, v EU27 pak o 0,3 %. V roce 2013 je
očekáván růst o 0,1 % v eurozóně, v EU27 pak o 0,4 %. Pro rok 2014 již Komise počítá s růstem
1,4 % v eurozóně a 1,6 % v EU27. Nezaměstnanost by měla v roce 2012 činit 10,5 % (EU27),
resp. 11,3 % (eurozóna). V roce 2013 bude nezaměstnanost ještě mírně růst - klesat by měla začít
v roce 2014. Meziroční inflace v EU27 by měla v roce 2013 klesat ze současných zhruba 2,5 %
na 2,0 %. Celkově se tak podle eurokomisaře pro hospodářskou a měnovou politiku Olliho Rehna
jedná o výhled na pomalé zlepšování situace v EU. Kladnou roli v tomto vývoji Komise připisuje
„silným politickým krokům k zadržení krize“ i strukturálním reformám. 7 Odlišnou interpretaci
přináší Europolitics, který zdůrazňuje to, že vzhledem k odhadům Komise z jara 2012 se jedná o
citelné zhoršení ekonomického výhledu.8
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