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Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 11.2. do 15.2. 2013
11. 2. 2013 rozhodli ministři financí eurozóny, že zváží možnost zastřešení množství
prostředků, které může Evropský mechanismus stability (ESM) použít na přímou
rekapitalizaci bank. Rekapitalizace bude ze strany ESM možná po schválení jednotného
mechanismu dohledu (SSM), který je v současnosti projednáván v Evropském parlamentu a
v Radě. Rámec pro tuto rekapitalizaci by měli ministři schválit do konce června, jak rozhodla
Evropská rada v prosinci 2012, jednání však postupují pomalu. Existují totiž výrazné rozdíly
v pozicích jednotlivých zemí – země jako Francie a Španělsko jsou názoru, že by do
mechanismu měly být zahrnuty také dluhy předcházející zřízení SSM, jiné země jako je
například Německo jsou vůči tomuto kroku váhavé nebo ho přímo odmítají.1
12. 2. 2012 bylo na zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) rozhodnuto o
pěti klíčových oblastech hospodářské politiky pro tento rok – jsou jimi prorůstová fiskální
konsolidace, obnovení půjčování, boj proti nezaměstnanosti a modernizace státní správy. Tyto
priority navrhla Evropská komise ve své každoroční zprávě o růstu.2 Specifická doporučení
pro jednotlivé země bude Komise prezentovat na jaře.3
14. 2. 2013 zveřejnil Eurostat, že HDP v eurozóně ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 v porovnání
s předchozím čtvrtletím pokleslo o 0,6 %, v EU27 pak o 0,5 %. V porovnání se čtvrtým
čtvrtletím předchozího roku pokleslo HDP v eurozóně o 0,9 % a v EU27 o 0,6 %.4 14. 2. 2013
bylo zveřejněno, že s prohlubující se recesí v eurozóně poklesly akciové trhy i v klíčových
ekonomikách eurozóny jako je Německo a Francie (německý hlavní akciový index DAX
poklesl o 1 %). Země eurozóny, které musely zavést výrazné úsporné programy, zaznamenaly
výrazný propad HDP – Portugalsko -1,8 %, Kypr -1,0 %, Španělsko -0,7 % a Řecko
dokonce -6 % HDP. Nezaměstnanost v Řecku se přitom zvýšila na 27 %. Slábnoucí aktivita
ekonomik eurozóny také vyvolala varování ratingové agentury Standard & Poor's, že
ekonomikám Španělska, Francie, Itálie a Portugalska hrozí v tomto roce snížení ratingu. Euro
také pokleslo vůči dolaru i jenu v souvislosti se spekulacemi, že Evropská centrální banka
sníží úrokové sazby jako odpověď na ekonomický propad.5
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