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Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 4.3. do 10.3. 2013
4. 3. 2013 se v Euroskupině jednalo o záchranném balíčku pro Kypr. Současnou snahou Kypru je
dohodnout dlouho odkládané poskytnutí pomoci do konce března 2013. Jednání se na měsíce
zadrhla kvůli pochybnostem o udržitelnosti kyperských dluhů, otázce privatizace některých
státních podniků a podezřením z praní špinavých peněz v kyperských bankách. Kypr 4. 3. 2013
svolil k auditu týkajícímu se implementace opatření proti praní špinavých peněz.1 Za brzké
poskytnutí záchranného balíčku Kypru se staví např. i guvernér Evropské centrální banky Mario
Draghi, podle něhož může být další otálení riskantní. Existují totiž obavy z možných hromadných
výběrů vkladů z kyperských bank (tzv. run na banky).2
5. 4. 2013 se konalo zasedání Rady (Ecofin). Projednávala se mimo jiné implementace
implementaci souboru pravidel regulace bank Basel III, konkrétně tzv. CRD IV (Capital
Requirement Directive). Projednáván byl kompromis dosažený 28. 2. 2013 na jednáních mezi
Evropským parlamentem a irským předsednictvím.3 Výhrady vůči návrhu měla zejména Velká
Británie, která se nicméně nachází pod velkým tlakem k přijetí kompromisu (vzhledem
k neochotě Evropského parlamentu k opětnému otevírání již dosaženého kompromisu a vzhledem
k tomu, že v této otázce Rada hlasuje kvalifikovanou většinou a Británie tak může být
přehlasována).4
5. 3. 2013 požádala lotyšská vláda Komisi o kontrolu připravenosti na vstup do eurozóny k 1. 1.
2014. Lotyšsko projevilo zájem o vstup do eurozóny v roce 2009, tj. v době, kdy lotyšská
ekonomika klesala o více než 10 % a Lotyšsko žádalo o mezinárodní půjčku.5 V současné době
lotyšská ekonomika roste nejrychleji ze států EU (5,5 % v roce 2011, 5,6 % v roce 20126). Podle
eurokomisaře pro hospodářskou a měnovou politiku Olliho Rehna se jedná o projev důvěry
v jednotnou měnu a důležitý pokrok od doby zhruba před rokem, kdy se nemluvilo o přistupování
do eurozóny, ale o jejím opouštění.7
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6. 3 . 2013 zveřejnil Eurostat data o růstu HDP v EU za rok 2012. V eurozóně došlo v této době
k poklesu o 0,9 % HDP, v EU27 pak o 0,6 % HDP (porovnání produkce v posledním čtvrtletí
2012 a produkce v posledním čtvrtletí 2011). V posledním čtvrtletí 2012 (v porovnání
s předchozím čtvrtletím) klesal HDP např. i v Německu (-0,6 %), Francie (-0,3 %) a Velká
Británie (-0,3 %). V růstu se nacházejí zejména pobaltské ekonomiky.8
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