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Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 10.12. do 14.12. 2012
10. 12. 2012 bylo zveřejněno, že náklady na italské dlouhodobé dluhopisy vzrostly o 6 % a
akcie poklesly o více než 2 %. Jednalo se o reakci na skutečnost, že S. Berlusconi v minulém
týdnu stáhl svou podporu technokratické vládě M. Montiho a ohlásil svůj vlastní záměr
kandidovat na jeho místo. Experti se obávají, že ohlášená rezignace M. Montiho ohrozí nejen
italské reformy a stabilitu ekonomiky, ale může mít dominový efekt a přenést se do dalších
zemí EU, zejména do Španělska.1 Španělský ministr pro ekonomiku L. de Guindos již
potvrdil, že obavy o stabilitu italské ekonomiky po blížící se rezignaci M. Montiho
„bezprostředně nakazily“ španělskou ekonomiku.2
12. 12. 2012 zveřejnil Eurostat, že sezónně upravená průmyslová produkce v eurozóně
v měsíci říjnu v porovnání s předchozím měsícem poklesla o 1,4 %, v EU27 pak o 1,0 %.
V porovnání s říjnem 2011 pak pokles činil 3,6 % v eurozóně a 3,1 % v EU27.3
13. 12. 2012 zveřejnil Eurostat rozdíly v hrubém národním produktu mezi členskými zeměmi
EU vyjádřené v paritě kupní síly. Lucembursko převyšovalo dva a půlkrát průměr EU27,
Nizozemí, Irsko, Rakousko, Švédsko, Dánsko a Německo se pohybovaly mezi 20 až 30 %
nad průměrem, Belgie a Finsko mezi 10 a 20 %, Velká Británie a Francie zhruba 10 % nad
průměrem a Itálie a Španělsko okolo průměru. Ostatní země vykazovaly HDP pod průměrem
EU27 – Kypr zhruba o 5 %, Malta, Slovinsko a Česká republika mezi 15 – 20 %, Řecko,
Portugalsko a Slovensko mezi 20 – 30 %, Estonsko, Litva, Maďarsko a Polsko zhruba o
třetinu, Lotyšsko o více než 40 % a Rumunsko a Bulharsko mezi 50 – 55 %.4
14. 12. 2012 zveřejnil Eurostat, že zaměstnanost v eurozóně i EU27 ve třetím čtvrtletí 2012
v porovnání s předchozím čtvrtletím poklesla o 0,2 %. Stalo se tak ve většině sektorů, největší
pokles však zaznamenal stavební průmysl. V porovnání s třetím čtvrtletím 2011 pak pokles
činil 0,7 % v eurozóně a 0,5 % v EU27.5
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13. 12. 2012 – 14. 12. 2012 se konalo zasedání Evropské rady, kde se lídři EU dohodli na
prohloubení integrace finančního rámce a posílení ekonomického řízení eurozóny. Prvním
krokem k realizaci tzv. „bankovní unie“ je zavedení jednotného mechanismu dohledu nad
bankami eurozóny, který bude otevřený všem členským státům. Tento mechanismus by měl
sestávat z Evropské centrální banky a kompetentních národních úřadů. Jakmile bude tento
mechanismus fungovat, bude možné banky rekapitalizovat přímo prostřednictvím Evropského
mechanismu stability. Projednávány byly například také kapitálové požadavky na banky,
posílení fiskálního dohledu a větší ex ante koordinace hlavních ekonomických reforem
členských států.6
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