Aktuální vývoj v eurozóně
v týdnu od 2.4. do 6.4.2012

Ing. Marcela Cupalová, Ph.D.
duben 2012

Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 2.4. do 6.4.2012

3. 4. 2012 prohlásil P. Weiss, jeden ze tří představitelů EU pověřený dohledem nad záchranným
plánem pro Řecko, že Portugalsko nebude potřebovat druhý záchranný program jako Řecko, pokud
dodrží cíle prvního záchranného programu. V květnu minulého roku byla Portugalsku poskytnuta
záchranná půjčka ve výši 78 mld. EUR, aby bylo schopno čelit svému vysokému veřejnému dluhu a
problémům jeho bank, které se dostaly do potíží po zamrznutí kapitálových trhů. Vláda přijala
„enormní“ rozpočtové škrty, portugalská ekonomika ovšem vstupuje do druhého roku recese – tento
rok očekává pokles HDP o 3,3 %, zatímco v roce 2011 poklesla o 1,5 %. Nezaměstnanost činila
v únoru 15 % a očekává se, že veřejný dluh dosáhne roku 2013 115,3 % HDP.1
4. 4. 2012 zveřejnila Evropská centrální banka (ECB) rozhodnutí Rady guvernérů o tom, že
ponechá po měsíc duben svou hlavní úrokovou sazbu na úrovni 1 %. Prezident Evropské centrální
banky M. Draghi prohlásil, že tříleté záchranné půjčky, v rámci kterých ECB poskytla evropským
bankám likviditu ve výši bilion euro, pomohly vyhnout se „náhlým a chaotickým změnám
v rozvahách kreditních institucí“. Zároveň ovšem přiznal, že hovořit o konci krize kapitálového trhu
je „předčasné“, také s ohledem na ekonomická data zveřejněná Eurostatem. Nezaměstnanost
v eurozóně dosáhla v únoru 2012 10,8 %,2 meziroční inflace dosáhla v měsíci březnu 2,6 %,3 což je
vysoko nad hodnotou 2 %, které si ECB stanovila pro cílování inflace. HDP eurozóny i EU27
pokleslo v posledním čtvrtletí 2011 v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,3 %.4 Ekonomická data
ECB ukazují, že bankovní vklady v lednu i v únoru rostly, ale půjčky soukromým firmám a
spotřebitelům stagnovaly – meziročně vzrostly pouze o 1 % a meziměsíčně stagnovaly.5
5. 4. 2012 pokleslo euro na třítýdenní minimum vůči dolaru s tím, jak se investoři začali zbavovat
eura a riskantnějších vládních dluhopisů. Tato skutečnost znepokojila mnohé ekonomy, kteří varují
před nebezpečím rozšíření dluhové krize do Španělska. Mezinárodní měnový fond (MMF) tyto
obavy ještě podpořil, když varoval před „vážnými“ výzvami, kterým čelí Španělsko.6
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