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22.1. 2013 předpověděla Mezinárodní organizace práce (ILO), že nezaměstnanost na světě
v roce 2013 dosáhne rekordní úrovně 202 mil. lidí. Podle ILO jde jednak o důsledek
přetrvávající ekonomické krize a slabého oživení způsobeného „nekoherentní monetární
politikou“ USA a Evropy. V roce 2012 bylo podle poslední zprávy ILO nezaměstnáno 6 %
světové populace, přičemž nejvíce byli zasažení mladí lidé do 24 let, z nichž bylo
nezaměstnáno 13 %.1
23. 1. 2013 zveřejnil Eurostat, že veřejný dluh v eurozóně se ve třetím čtvrtletí 2012
v podstatě nezměnil. Došlo jen k mírnému nárůstu oproti druhému čtvrtletí z 89,9 % na
90,0 % HDP.V EU27 činil tento poměr 85,1 % v porovnání s 85,0 % ve druhém čtvrtletí
stejného roku. Oproti třetímu čtvrtletí roku 2011 ovšem veřejný dluh rostl jak v eurozóně
(z 86,8 % na 90,0 %), tak i v EU27 (z 81,5 % na 85,1 % HDP).2
24. 1. 2013 potvrdila německá kancléřka A. Merkelová ve svém projevu na Mezinárodním
ekonomickém fóru v Davosu svůj postoj, že „neexistuje jiné řešení krize než bolestivé
ekonomické reformy“, přestože odbory varují před sociálními nepokoji, zejména
v jihoevropských zemích. Současná vysoká míra nezaměstnanosti je podle ní cenou, kterou
musí Evropa platit ze ztrátu své globální konkurenceschopnosti.3
24. 1. 2013 zveřejnila skupina ekonomických expertů v Bruselu prohlášení (za podpory think
tanků Open Europe a New Direction), v němž se staví za myšlenku, že silnější ekonomiky
eurozóny jako je Německo, Nizozemí, Finsko a Rakousko, by měly opustit euro. Zachování
eura v současné podobě za každou cenu podle nich v příštích letech pouze prodlouží
snižování konkurenceschopnosti, stagnaci a růst nezaměstnanosti v Evropě. Podle prohlášení
je euro „příliš silné pro jih Evropy, včetně Francie, a příliš slabé pro sever“. Kritizovány jsou
také „nekonečné záchranné balíčky“ problematickým ekonomikám.4
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