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Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 26.11. do 30.11. 2012
27. 11. 2012 se dohodli ministři financí eurozóny a lídři Mezinárodního měnového fondu a
Evropské komise na uvolnění záchranných fondů pro Řecko ve výši 44 mld. EUR. Na setkání
bylo také dohodnuto, že plánovaný řecký dluh by měl být do roku 2020 snížen na úroveň
124 % HDP, tj. o 20 %. Rozhodnutí zahrnuje balíček opatření obsahující odkup dluhu, snížení
úrokových sazeb na půjčky, delší lhůty splatnosti půjček a navrácení zisků ECB z investic do
dluhopisů.1
28. 11. 2012 bylo zveřejněno, že restrukturalizace španělského bankovního sektoru, která je
podmínkou pro získání 37 mld. EUR z evropských záchranných fondů, povede v tomto roce
ke zvýšení nezaměstnanosti v zemi na úroveň 25 %, přičemž pro příští rok OECD
předpokládá nárůst nezaměstnanosti na 27 %.2
30. 11. 2012 zveřejnil Eurostat, že sezónně upravená míra nezaměstnanosti činila v eurozóně
v říjnu 2012 11,7 %, což znamená mírné zvýšení oproti září 2012 (11,6 %). V EU27 byla
míra nezaměstnanosti v říjnu 2012 10,7 % v porovnání s 10,6 % v září 2012. Výrazné zvýšení
nezaměstnanosti ovšem obě uskupení zaznamenala oproti říjnu 2011, kdy byla
nezaměstnanost na úrovni 10,4 %, respektive 9,9 %.3
30. 11. 2012 oznámila ratingová agentura Moody´s, že snižuje ratingové hodnocení
Evropského mechanismu stability (ESM) ze stupně AAA na AA1 a zachovává „negativní
výhled“. Snížila také hodnocení Evropského fondu finanční stability (EFSF) (opět z AAA na
AA1). Rozhodnutí agentury bylo zdůvodněno dřívějším snížením ratingu francouzské
ekonomiky, která je pro eurozónu jedna z klíčových. Eurozóna zároveň v současnosti
zaznamenává rekordní nezaměstnanost.4
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