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Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 23.7. do 27.7. 2012
23. 7. 2012 zveřejnil Eurostat, že veřejný dluh eurozóny dosáhl na konci prvního čtvrtletí
2012 88,2 % HDP v porovnání s 87,3 % HDP na konci čtvrtého čtvrtletí 2011. V EU27
veřejný dluh vzrostl ve stejném období z 82,5 % na 83,4 %. V porovnání s prvním čtvrtletím
2011 vzrostl také veřejný dluh v eurozóně (z 86,2 % na 88,2 %) i v EU27 (z 80,4 % na 83,4
%).1
24. 7. 2012 oznámila ratingová agentura Moody´s své rozhodnutí změnit ratingové hodnocení
Německa ze „stabilního“ na „negativní“. Stalo se tak přesto, že německá ekonomika je
investory vnímána jako nejstabilnější v eurozóně a o německé dluhopisy je velký zájem minulý týden byly obchodovány za rekordně nízký výnos (krátkodobé dluhopisy dokonce za
negativní výnos). Analytici vidí důvod změny hodnocení spíše v narůstajících rizicích
v ostatních zemích eurozóny, která mohou v budoucnosti poškodit německou ekonomiku.
Německé banky a průmysl jsou totiž silně angažovány v krizí zasažených zemích.2
26. 7. 2012 prohlásil prezident Evropské centrální banky M. Draghi, že Evropská centrální
banka „udělá vše pro záchranu eura“. Neuvedl ovšem konkrétní opatření. V reakci na toto
prohlášení výnosy ze španělských dluhopisů mírně poklesly pod hranici 7 %.3 Náklady na
půjčování španělské vlády v posledních šesti měsících nekontrolovaně rostly – zatímco
v únoru činily výnosy z desetiletých dluhopisů 5 %, v březnu 6 %, v červnu 7 % a
v posledních dnech dosáhly dokonce 7,5 %.4 Přestože španělští představitelé to dosud
oficiálně odmítají připustit, sílí obavy, že Španělsko bude muset požádat Evropskou unii a
Mezinárodní měnový fond o záchranné prostředky ve výši až 300 mld. EUR.5
27. 7. 2012 zveřejnil španělský národní statistický úřad, že nezaměstnanost dosáhla v druhém
čtvrtletí 2012 rekordních hodnot, a sice 24,6 %. Bez práce je v současnosti 5,7 mil. lidí,
přestože je turistická sezóna. Nezaměstnaností jsou nejvíce zasažení mladí do 25 let, z nichž
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53 % není schopno najít práci. Vláda přitom očekává, že ekonomický pokles bude přetrvávat
v současném roce i v roce 2013, takže nelze očekávat tvorbu nových pracovních míst. 6
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