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Podle Eurostatu činila v srpnu i v červenci 2013 v eurozóně sezónně upravená míra
nezaměstnanosti 12 %, stejně jako o měsíc předtím. V červnu a květnu 2013 činila míra
nezaměstnanosti 12,1 %.1 Klesá meziroční míra inflace, která v srpnu činila pouze 1,3 %
v porovnání s červencovými 1,6 %.2 Zvyšuje se naopak přebytek obchodní bilance, který
v červenci 2013 činil 18,2 miliardy eur, v porovnání s 13,9 miliardami eur z července 2012.3
30. září 2013 byl zveřejněn výsledek čtvrté kontroly programu pomoci pro španělský
finanční sektor. Podle Evropské komise a Evropské centrální banky, které kontrolu provedly,
se španělské finanční trhy dále uklidňují a upevňují, restrukturalizace bank, které obdržely
státní pomoc probíhá podle plánu a ekonomika celkově vykazuje známky vzestupu po
dosažení dna.4
29. září 2013 oznámila Trojka (Evropská komise, Evropská centrální banka, Mezinárodní
měnový fond) přerušení jednání s Řeckem o uvolňování prostředků z již dojednaných dvou
záchranných balíčků. Oficiálním důvodem přerušení je nutnost dokončení technických prací
při hodnocení vládního ekonomického programu; jednání by měla být obnovena
v následujících týdnech.5 V souvislosti s Řeckem se někdy do budoucna předpokládá nutnost
sjednat další záchranný balíček, v pondělí 23. 9. 2013 však takové anticipace prohlásil
guvernér ECB Mario Draghi za předčasné.6 Naopak předseda Euroskupiny, nizozemský
ministr financí Jeroen Dijsselbloem, hovořil v září 2013 o tom, že Řecko bude k zotavení
potřebovat více času i více prostředků.7
27. září 2013 byla z Evropského mechanismu stability (ESM) uvolněna pomoc Kypru ve
výši 1,5 miliard eur. Jedná se o součást záchranného balíčku ve výši 10 miliard eur (z ESM
má být pokryto 9 miliard, 1 miliardu uhradí Mezinárodní měnový fond), který byl sjednán na
konci března 2013.8 Pomoc byla podmíněna škrty, reformami a státními zásahy do
1

Eurostat Newsrelease, Euro area unemployment rate at 12.0%, 1. 10. 2013, ZDE.
Eurostat Newsrelease, Euro area annual inflation down to 1.3%, 16. 9. 2013, ZDE.
3
Eurostat Newsrelease, Euro area international trade in goods surplus 18.2 bn euro, ZDE.
4
ECB Press Release, 30. 9. 2013, ZDE.
5
ECB Press Release, 29. 9. 2013, ZDE.
6
Eubusiness.com, 'Premature' to talk about third Greek bailout: ECB chief, 23. 9. 2013, ZDE.
7
Euobserver.com, Greece will need new bailout aid, Dijsselbloem says, 5. 9. 2013, ZDE.
8
Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 25. 3. 2013 do 31. 3. 2013, ZDE.
2

2

Aktuální vývoj v eurozóně v září 2013
destabilizovaného bankovního sektoru. Podle zprávy Evropské komise ze září 2013 jsou
kyperské reformy na dobré cestě, ale ekonomický výhled zůstává problematický 9; podle IMF
je stále nízká důvěra v kyperský bankovní sektor.10 Kypr dosud inkasoval finance v objemu
4,670 miliardy eur (4,5 miliardy z ESM ).11
22. září 2013 se v Německu konaly volby, v nichž podle očekávání zvítězila CDU-CSU
v čele s Angelou Merkelovou. Podle Merkelové se tak německý přístup k řešení krize
(zejména tlak na reformy a vyrovnávání rozpočtů) nebude měnit.12
13.-14. září 2013 se konalo neformální zasedání ministrů financí zemí eurozóny, na němž
se projednávala mimo jiné problematika evropského mechanismu pro restrukturalizaci
krachujících bank. Jedná se o mechanismus, který by měl vzniknout v rámci nově vznikající
bankovní unie13 a měl by doplnit Jednotný mechanismus dohledu (Single Supervisory
Mechanism). V současné době existuje návrh Komise (Single Resolution Mechanism – draft
regulation14), konkrétní podoba mechanismu ale musí být ještě dojednána. Např. Německo se
k návrhu Komise staví skepticky.15
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