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BRUSEL 18. apríla (WEBNOVINY) - Európska komisia (EK) očakáva, že Španielsko v čo
najkratšom čase prijme stabilizačný zákon, ktorý je kľúčový pre fiškálnu stratégiu krajiny.
Komisia o tom informovala v stredu.
&quot;Očakávame rýchlu implementáciu stabilizačného zákona, ktorý nedávno schválili
španielske regióny, pretože regionálna dimenzia verejných financií v Španielsku je obzvlášť
dôležitá,&quot; vyhlásil na tlačovej konferencii hovorca EK Amadeu Altafaj.
&quot;Riadne hospodárenie s verejnými účtami autonómnych komunít je naozaj dôležitým
prvkom pre úspech fiškálnej stratégie Španielska,&quot; povedal ďalej.
Stabilizačný zákon by umožňoval španielskej centrálnej vláde podniknúť opatrenia voči
financiám jednotlivých regiónov, ktoré by nekonali v súlade s prísnymi pravidlami redukcie
deficitu.
EK verí, že koncom mesiaca dostane od Španielska aktualizovaný program stability pre roky
2013 a 2014, tvrdí Altafaj a zároveň dodal, že rozhodnutia, aké fiškálne a štrukturálne opatrenia
podniknúť, sú na španielskej vláde. &quot;Španielski vládni predstavitelia majú plnú
zodpovednosť za to, akú politiku zvolia,&quot; povedal.
Euro v stredu oslabilo
Euro oslabilo v stredu voči doláru, keď spoločnú európsku menu nadol ťahal výrazný pokles
španielskeho akciového trhu. Očakáva sa, že euro bude aj naďalej pod tlakom pre rozpočtové
problémy v Španielsku a ich potenciálne dopady na iné štáty eurozóny.
Podľa niektorých analytikov negatívne na akciové trhy pôsobil komentár predstaviteľa
Európskej centrálnej banky Jensa Weidmanna, podľa ktorého by krajiny nemali očakávať, že
centrálna banka pomôže zatlačiť nadol výnosy z ich dlhopisov nákupom ich dlhových cenných
papierov na trhu.
Euro oslabilo voči doláru o 0,4 % na 1,3070 USD/EUR a priblížilo sa tak voči americkej mene
k dvojmesačnému minimu na úrovni 1,2994 USD/EUR, na ktorej bolo v minulom týždni. Dolár
vzrástol voči jenu o 0,6 % na 81,34 JPY/USD a euro voči jenu poskočili o 0,2 % na 106,35
JPY/USD.
Stredoeurópske meny v stredu oslabili. Najmenej sa darilo českej korune, ktorá do 15:38
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SELČ klesla voči euru o 0,42 % na 24,821 CZK/EUR. Poľský zlotý oslabil o 0,29 % na 4,181
PLN/EUR a maďarský forint stratil 0,1 % a obchodoval sa na úrovni 297,01 HUF/EUR.
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