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Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 18. 6. do 22. 6. 2012
20. 6. 2012 zveřejnil Eurostat, že hrubý domácí produkt vyjádřený v paritě kupní síly se
v rámci eurozóny v roce 2011 výrazně lišil – nejvyšší byl zaznamenán v Lucembursku, kde
činil více než dvojnásobek průměru EU27 (274 %), v Nizozemí byl 30 % nad průměrem EU,
Dánsko, Švédsko, Irsko a Rakousko vykazuje HDP mezi 25 % a 30 % nad průměrem, Finsko,
Belgie a Německo mezi 15 % až 20 % nad průměrem a Francie a Velká Británie v intervalu
mezi 5 – 10 % nad průměrem EU. Itálie a Španělsko se zařadily do průměru EU. Kypr dosáhl
HDP 10 % pod průměrem EU, Slovinsko, Malta, Česká republika a Portugalsko se
pohybovaly o 15 – 25 % níže, Slovensko pak o 25 %. Estonsko, Maďarsko, Polsko a Litva
dosáhly HDP pod 30 až 40 % evropského průměru, Rumunsko zhruba o 50 % a Bulharsko
dokonce o 55 % méně.1
21. 6. 2012 oznámil řecký lídr středopravicové strany Nová demokracie, která vyhrála
parlamentní volby 17. 6. 2012, A. Samaras, že sestavil vládu, která se zavázala dostát svým
povinnostem v rámci záchranného plánu EU a Mezinárodního měnového fondu. Strana bude
sdílet moc se socialistickou stranou PASOK, která vedla zemi až do února letošního roku, a
Stranou demokratické levice DIMAR.2
22. 6. 2012 ohlásili lídři čtyř největších ekonomik EU (Německa, Francie, Itálie a Španělska),
že mají v plánu vyčlenit 1 % HDP EU na podporu hospodářského růstu evropského
kontinentu tak, aby nalezli cestu ven z finanční krize. Mělo by se jednat o záchranný balíček
v hodnotě 130 mld. EUR. Plán má ovšem dosud nejasné obrysy - na schůzce panovala napjatá
atmosféra a německá kancléřka A. Merkelová trvala na tom, že EU by měla spíše využít
stávajících nástrojů a v případě nových trvala na „tvrdých kontrolách“. Pokud by podle ní
Německo poskytlo peníze španělským bankám, nemělo by jistotu, jak byly využity, což by
představovalo „obrovský problém“.3 K intervenci vyzývala již dříve prezidentka Evropské
centrální banky Ch. Lagarde, která varovala, že euro je vystaveno „akutnímu ohrožení“ a
žádala evropské lídry, aby přímo podpořili evropské banky. Vyzvala také Evropskou centrální
banku ke snížení úrokových měr.4
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