Aktuální vývoj v eurozóně
v týdnu od 10.06. do 16.06. 2013

Ing. Mgr. Karel Hlaváček
Bc. Petra Eiglerová
červen 2013

Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 10.06. do 16.06. 2013

Dle statistik Eurostatu vzrostla v květnu 2013 meziroční míra inflace1 v eurozóně
na 1,4 %, v dubnu inflace činila 1,2 %. Míra inflace v celé Evropské unii činila 1,6
%, oproti dubnu stoupla rovněž o 0,2 %. Nejnižší inflace v rámci eurozóny byla
zaznamenána v Řecku (-0,3 %) a na Kypru (0,2 %), naopak nejvyšší inflace byla
naměřena v Estonsku (3,6 %) a Nizozemí (3,1 %). 2 Míra nezaměstnanosti se ve
srovnání prvního čtvrtletí roku 2013 a posledního čtvrtletí roku 2012 v eurozóně
snížila o 0,5 % a v EU27 o 0,2 %. Co se týče konkrétních zemí eurozóny, nejvíce se
nezaměstnanost snížila v Řecku (o 2,3 %), Portugalsku (o 2,2 %) a na Kypru (o 1,2
%), naopak nejvyšší nárůst nezaměstnanosti byl v Estonsku (2,3 %).3
V úterý 11. června začal německý ústavní soud projednávat stížnost proti
krizovým opatřením Evropské centrální banky (ECB), jejichž cílem bylo zastavit
krizi eurozóny. K projednání problému byli přizváni odborníci z různých stran,
přičemž za stranu navrhovatele vystupoval ředitel Německé spolkové banky Jens
Wiedmannebo a za ECB byl přizván člen bankovní rady Jörg Asmussen.
Protikrizový

program

přímých

monetárních

zásahů

(Outright

Monetary

Transactions, OMT) spočívá v odkupu státních dluhopisů z problémových zemí
eurozóny, jejichž náklady na půjčky jsou příliš vysoké, na oplátku musejí vlády
těchto zemí zavést rozsáhlé reformy. Kritika programu přímých monetárních
zásahů tvrdí, že ECB překročila své pravomoci, neboť ECB má zakázáno přímé
financování vlád, což ovšem dle kritiky prostřednictvím OMT činí. V neposlední
řadě je Německá spolková banka znepokojena s finančním rizikem, které dluhopisy
těchto zemí nesou, protože rizika budou sdílena mezi centrálními bankami
v eurozóně a zátěž ponese daňový poplatník. Spolkový ústavní soud má za úkol
posoudit, do jaké míry jsou tato rizika v souladu s německou ústavou. Obhájci
ECB uvedli, že

loni v srpnu již pouhé vyhlášení protikrizového programu

1

Byla zveřejněna míra inflace vyjádřená poměrem spotřebitelských cen daného měsíce vůči stejnému měsíci
předchozího roku.
2
Eurostat: newsrelease indicators, 16.06.2013. ZDE
3
Eurostat: newsrelease indicators, 16.06.2013. ZDE

2

Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 10.06. do 16.06. 2013

pomohlo zklidnit situaci na trzích a byly sníženy náklady na půjčky ve Španělsku a
Itálii. Guvernér ECB Mario Draghi program označil za nejúspěšnější měnovou
politiku, která byla doposud přijata. Konečný verdikt Spolkového ústavního soudu
se očekává na podzim 2013.4
V úterý večer přestala v Řecku vysílat veřejnoprávní televize ERT, z jejíchž řad bylo
propuštěno přibližně 2700 zaměstnanců. Řecká vláda v čele s Antoniem Samarasem
uvedla, že se chystá pouze restrukturalizaci kanálu, přičemž vysílání má být
obnoveno na podzim, ale bude se již jednat o soukromý televizní kanál.
Rozhodnutí je odůvodněno vysokými náklady na chod televize v době tvrdých
úsporných opatření. Řecko se zavázalo, že v rámci záchranných reforem propustí
15 000 státních zaměstnanců. Krok řecké vlády ohledně uzavření veřejnoprávní
televize však vyvolal obavy o zachování plurality názorů ve veřejném prostoru.
Evropská komise, kterou Řecko kritizuje za tlak na uskutečnění propuštění, uvedla,
že se na rozhodnutí o zrušení ERT nepodílela a nikdo s ní ani rozhodnutí
nekonzultoval. Mezinárodní federace novinářů vyzvala řeckou vládu, aby okamžitě
obnovila vysílání ERT, neboť zrušení veřejnoprávního vysílání je ranou pro
demokracii a pluralitu médií.5
Ve čtvrtek 13. června uvedl islandský ministr zahraničí Gunnar Bragi Sveinsson na
své první zahraniční cestě po ustanovení nové islandské vlády, že Island nehodlá
vstoupit do Evropské unie. Poukázal na fakt, že vládnoucí strany byly zvoleny
právě díky svému euroskepticismu. Průzkumy veřejného mínění uvádějí, že pro
vstup do EU je pouze 25 % Islanďanů. Evropský komisař pro rozšiřování Štefan
Füle vnímá postoj Islandu jako prohru, ale i nadále vyzývá, aby přístupová jednání
byla dokončena.6
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