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Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 7.1. do 11.1. 2013
8. 1. 2012 zveřejnil Eurostat, že v listopadu 2012 došlo v eurozóně

k nárůstu sezónně

upravené míry nezaměstnanosti na 11,8 %. V říjnu 2012 tato míra činila 11,7 %. Výrazný byl
nárůst zejména vůči listopadu 2011, kdy byla na úrovni 10,6 %. V EU27 pak míra
nezaměstnanosti činila v listopadu 2012 10,7 % oproti 10 % v listopadu 2011.1
8. 1. 2013 zveřejnila německá centrální banka, že Evropský mechanismus stability (ESM)
dokázal získat 1,927 mld.za prodej svých tříměsíčních dluhopisů, přičemž bylo dosaženo
negativní úrokové míry (–0,0324 %). ESM je stálý mechanismus, který nahrazuje Evropský
fond finanční stability (EFSF). Účelem EFSF bylo – stejně jako ESM - poskytovat půjčky
ekonomikám eurozóny v problémech Rada ESM již v prosinci schválila pomocné půjčky pro
španělské bankovnictví ve výši až 39,5 miliard eur..2
9. 1. 2013 se vyjádřili němečtí politici z celého politického spektra včetně kancléřky A.
Merkelové, že zřejmě neposkytnou záchrannou půjčku Kypru ve výši 17 mld. EUR, kterou
potřebuje zejména na rekapitalizaci svých bank. A. Merkelová prohlásila, že „Kypr musí
nejprve přijmout dalekosáhlé ekonomické reformy a provést privatizaci“, aby podpořila
záchranný balíček. Kyperské banky utrpěly těžké ztráty díky své navázanosti na Řecko. Lídr
německé sociálnědemokratické strany (SPD), která je momentálně v opozici, také veřejně
vyjádřil svůj nesouhlas se záchranným balíčkem, a sice z toho důvodu, že „je
neakceptovatelné, aby němečtí daňoví poplatníci zachraňovali kyperské banky, jejichž
obchodním modelem je vyhýbat se placení daní“. Podobně se vyjádřil i lídr koaličních
Svobodných demokratů R. Brüderle.3
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