Aktuální vývoj v eurozóně
v týdnu od 3.9. do 7.9. 2012

Ing. Marcela Cupalová, Ph.D.
září 2012

Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 3.9. do 7.9. 2012

3. 9. 2012 snížila ratingová agentura Moody´s dlouhodobý ratingový výhled EU ze
„stabilního“ na „negativní“, což zdůvodnila zvýšenými úvěrovými riziky a negativním
výhledem hlavních přispěvatelů do rozpočtu EU, tj. Německa, Francie, Velké Británie a
Nizozemí, kteří společně přispívají okolo 45 % z příjmů rozpočtu EU. Moody´s tak
signalizuje, že nevylučuje snížení ratingového hodnocení EU z dosud nejvyššího stupně
AAA. Již 23. 7. snížila agentura ratingový výhled na negativní Německu, Lucembursku a
Nizozemí, což jsou všechno země s nejvyšším ratingovým hodnocením. Snížení zdůvodnila
„úrovní nejistoty ohledně výhledu eurozóny“.1
5. 9. 2012 zveřejnil Eurostat, že objem maloobchodního prodeje v eurozóně v červenci 2012
v porovnání s červnem poklesl o 0,2 %, v EU27 zůstal stabilní. V porovnání s červencem
2011 poklesl index maloobchodního prodeje v eurozóně o 1,7 %, v EU27 o 0,2 %.2
6. 9. 2012 zveřejnil Eurostat, že HDP v eurozóně pokleslo v druhém čtvrtletí 2012 o 0,2 %,
v EU27 pak o 0,1 %. V prvním čtvrtletí zaznamenala obě uskupení nulový růst.3
6. 9. 2012 zveřejnil prezident Evropské centrální banky (ECB) M. Draghi detaily
očekávaného plánu na zmírnění dluhové krize v EU. Plán s názvem Přímá monetární
transakce (Outright Monetary Transaction) počítá s tím, že ECB se zaváže k výkupu
neomezeného množství dluhu problematických ekonomik do tří let splatnosti. Aby země
získala nárok na tuto pomoc, bude muset přijmou podmínky, tj. zavázat se k určitým
rozpočtovým a ekonomickým reformám. Finanční trhy na zveřejnění plánu reagovaly
pozitivně, mnozí analytici ale považují plán za kontroverzní a německá Bundesbank plán
kategoricky odmítá.4

1

Europolitics: Echoes of the crisis, 5. 9. 2012, Nr. 4479, s. 4
Eurostat: Volume of retail trade down by 0,2 % in euro area, 5. 9. 2012,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-05092012-AP/EN/4-05092012-AP-EN.PDF
3
Eurostat: Euro area GDP down by 0,2 % and EU27 GDP down by 0,1 %, 6. 9. 2012,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-06092012-AP/EN/2-06092012-AP-EN.PDF
4
Guardian: Markets rally after Mario Draghi unveils ECB plan to save the euro – as it happened, 6. 9. 2012,
http://www.guardian.co.uk/business/2012/sep/06/eurozone-crisis-mario-draghi-ecb-euro
2

