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18. 7. 2012 zveřejnil Mezinárodní měnový fond (MMF) svou každoroční zprávu,1 ve které
upozornil na pokračující naléhavé problémy evropských bank, stejně jako obavy
z financování státních dluhů v některých zemích eurozóny, které podle MMF „vzbuzují
pochybnosti o životaschopnosti měnové unie samotné“. Dále zpráva uvádí, že Evropská
centrální banka (ECB) a záchranné fondy eurozóny – Evropský fond finanční stability (EFSF)
a Evropský stabilizační mechanismus (ESM) - budou klíčovými pro řešení krize
v krátkodobém horizontu. Evropská centrální banka by měla zvažovat další nákupy státních
dluhů a zahájit nové kolo dlouhodobých půjček bankám. Podle zprávy je pro zachování
životaschopnosti měnové unie také nutná bankovní unie a vyšší míra fiskální integrace.
Z dlouhodobého hlediska zdůrazňuje nutnost strukturálních reforem.2
19. 7. 2012 schválil německý Bundestag finanční pomoc španělskému bankovnímu systému,
přestože se německá kancléřka A. Merkelová musela spoléhat na hlasy opozice, protože 22
poslanců z vládní koalice hlasovalo proti záchrannému programu. Výnosy ze španělských
dluhopisů – tedy náklady na půjčování - se přitom při aukci tento den opět výrazně zvýšily a
poptávka po španělském dluhu poklesla.3 V 80 španělských městech zároveň pokračovaly
protesty proti úsporným opatřením ve výši 65 mld. EUR, která právě v parlamentu prosadila
vláda premiéra M. Rayoye.4
19. 7. 2012 se Evropská komise rozhodla formálně ukončit proceduru pro porušení práva
proti Maďarsku, kterou s ním zahájila kvůli porušení nezávislosti jeho centrální banky.
Rozhodnutí následovalo po přijetí legislativních dodatků maďarským parlamentem 6. 7. 2012.
Přesto Evropská komise oznámila, že nyní bude přísně sledovat implementaci přijatých
závazků. Společný tým Evropské komise, Mezinárodního měnového fondu a Evropské
centrální banky je nyní v Budapešti, aby zahájil diskuse s maďarskými představiteli o
programu finanční pomoci.5
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