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30. 4. 2012 zveřejnil Eurostat, že ve čtvrtém čtvrtletí 2011 vzrostla v porovnáním se třetím
čtvrtletím stejného roku míra úspor domácností v EU27 i v eurozóně. V EU27 činila 11,8 %
v porovnání s 11,2 % za předchozí čtvrtletí, v eurozóně pak 13,7 % v porovnání s předchozími
13,5 %. Míra úspor v eurozóně vzrostla v důsledku poklesu reálných spotřebních výdajů (-0,7 %),
který předčil pokles reálného disponibilního příjmu (-0,4%). Míra investic domácností zůstala
v eurozóně i v EU 27 téměř nezměněná – v EU27 zůstala stabilní na úrovni 8,4 %, v eurozóně
mírně stoupla na 9,2 % v porovnání s 9,1 % za předchozí čtvrtletí.1
1. 5. 2012 propukly v ulicích Athén masové protesty proti vládním úsporným opatřením. Policie
odhadovala počet protestujících na 10 000, podle odborářů však bylo toto číslo silně
podhodnocené. Řecká vláda, která vzejde z nedělních parlamentních voleb, bude muset realizovat
další úsporná opatření ve výši 11,5 mld. EUR, jak již bylo dohodnuto s řeckými věřiteli v rámci
vyjednávání s EU a Mezinárodním měnovým fondem. Úspory zahrnují také zrušení 150 000
pracovních míst ve státním sektoru. Lídr řecké strany PASOK označil nadcházející volby za
„největší výzvu Řecka od svržení vojenské junty v roce 1974“.2
2. 5. 2012 zveřejnil Eurostat, že nezaměstnanost mladých lidí do 25 let se v Evropské unii
v měsíci březnu zvýšila na 22,6 % v porovnání se stejným měsícem předchozího roku, kdy činila
21 %. V rámci eurozóny se nezaměstnanost mladých v březnu zvýšila na 22,1 % v porovnání s
20,6 % z března 2011. Znamená to, že v Evropské unii je nezaměstnaných 5 516 mil. dospělých
do věku 25 let, v eurozóně činí toto číslo 3 345 mil. Celková nezaměstnanost v eurozóně dosáhla
v březnu tohoto roku 10,9 %, což je dosud rekordní hodnota od přijetí jednotné měny euro.3
3. 5. 2012 se konalo zasedání Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB) v Barceloně.
Provázely jej demonstrace proti tvrdým úsporným opatřením španělské vlády. Většina analytiků
předem očekávala, že Evropská centrální banka zachová svou hlavní úrokovou míru na úrovni 1
%. Přestože totiž přetrvávají rizika ekonomického poklesu, přítomny jsou také inflační tlaky
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vyplývající z vyšších než očekávaných cen ropy a z růstu nepřímých daní.4 Prezident ECB M.
Draghi ovšem nevyloučil možné budoucí snížení hlavní úrokové míry ECB pod úroveň 1 % za
předpokladu, že obdrží „čerstvé důkazy o slabosti ekonomiky eurozóny“.5
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