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2. 7. 2012 zveřejnil Eurostat, že sezónně upravená míra nezaměstnanosti v květnu 2012 činila
v eurozóně 11,1 % v porovnání s 10 % v květnu předchozího roku. Nezaměstnost v EU27
činila v květnu 10,3 % v porovnání s 9,5 % z května předchozího roku. Mezi jednotlivými
členskými státy byla nejnižší nezaměstnanost zaznamenána v Rakousku (4,1 %), v Nizozemí
(5,1 %), Lucembursku (5,4 %) a Německu (5,6 %), nejvyšší ve Španělsku (24,6 %) a v Řecku
(21,9 %).Vzrostla také nezaměstnanost mladých do 25 let – v květnu 2012 činila 22,7 %
v EU27 a 22,6 % v eurozóně – v květnu předchozího roku to bylo 21,0 % a 20,5 %.1
4. 7. 2012 zveřejnila francouzská vláda svůj nový plán zvýšení daní, který má zasáhnout
zejména vysokopříjmové domácnosti a podniky. Zahrnuje snížení limitu pro zdanění
bohatých, které zvýšil bývalý prezident N. Sarkozy. Současný prezident F. Holland má
v plánu zavést zvýšené daně pro ty, jejichž čistá hodnota majetku činí více než 1,3 mil. EUR.
Má být také zvýšena dědická daň, která byla také původně snížena bývalým prezidentem N.
Sarkozym. Vyšším daním budou čelit také banky, ropné společnosti mají platit novou daň ze
svých ropných zásob a 3% daň budou muset odvádět také akciové společnosti z dividend
svých akcionářů. Daň na finanční transakce pak bude zdvojnásobena na 0,2 %.2
4. 7. 2012 převzal Kypr předsednictví EU. Kyperská ekonomika se ovšem nachází ve velmi
problematické situaci – předchozí týden byla vláda nucena požádat o záchranné prostředky
EU, protože kyperské banky byly vážně zasaženy řeckou krizí. Zároveň požádala o pomoc
také Rusko a Čínu. Po návštěvě inspektorů z EU, ECB a Mezinárodního měnového fondu
ovšem kyperští vládní představitelé varovali, že vzhledem k blížícím se prezidentským
volbám, které se mají konat již za méně než osm měsíců, existuje jen „slabé nadšení pro
dodržování úsporných opatření“.3
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