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Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 28.1. do 1.2. 2013
29. 1. 2013 bylo zveřejněno, že úsporná opatření ve Španělsku způsobila v prosinci minulého
roku v porovnání s prosincem 2011 rekordní pokles v objemu maloobchodního prodeje
(10,7 %). Příčinou je zvýšení DPH, rostoucí nezaměstnanost a pokles reálných příjmů většiny
rodin. Olli Rehn, komisař EU pro hospodářské a monetární záležitosti, již v pondělí prohlásil,
že úsporný program, který bylo Španělsko nuceno přijmout by mohl být zmírněn „pokud
dojde k vážnému zhoršení situace ekonomiky“. Španělská ekonomika v loňském roce
zaznamenala recesi s poklesem HDP o 1,4 %, mnozí analytici přitom předpokládají, že
v souvislosti s úspornými opatřeními vlády letos poklesne podobným tempem.1
31. 1. 2013 přijal lotyšský parlament balíček zákonů, které by měly umožnit této zemi
přijmout společnou měnu euro.

Evropská komise a Evropská centrální banka mají

o případném přijetí rozhodnout v polovině letošního roku. Lotyšský premiér V. Dombrovskis
je přesvědčen, že členství v eurozóně přinese Lotyšsku finanční stabilitu, posílí investice a
odvrátí možnost spekulace s národní měnou. Podle průzkumů veřejného mínění se ovšem
většina občanů obává, že přijetí eura jenom přispěje k ekonomickým problémům země, která
se stále zotavuje z hluboké recese, kterou Lotyšsko prodělalo v letech 2008 – 2009.2
1.2. 2013 zveřejnil Eurostat, že sezónně upravená míra nezaměstnanosti činila v prosinci 2012
v eurozóně 11,7 % a v EU27 10,7 %, což je nezměněný stav v porovnání s listopadem 2012.
V porovnání s prosincem 2011 ovšem došlo k poměrně výraznému nárůstu (tehdy činila míra
nezaměstnanosti 10,7 % v eurozóně a 10,0 % v EU27). Z členských států byla nejnižší
nezaměstnanost v Rakousku (4,3 %), Německu a Lucembursku (5,3 %) a Nizozemí (5,8 %).
Nejvyšší byla v Řecku (26,8 % - poslední údaj z října 2012) a ve Španělsku (26,1 %).3 Odhad
meziroční inflace v eurozóně naproti tomu v lednu 2013 poklesl z prosincového data 2,2 % na
2,0 %.4

1

Guardian: Spanish retail sales slump 10,7 % as austerity hurts consumers, 29. 1. 2013,
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/29/spanish-retail-sales-slump-austerity
2
Europolitics: Latvia prepares to join eurozone, 1. 2. 2013, Nr. 4577
3
Eurostat: Euro area unemployment rate at 11,7 %, 1. 2. 2013,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01022013-BP/EN/3-01022013-BP-EN.PDF
4
Eurostat: Euro area annual inflation down to 2,0 %, 1. 2. 2013,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-01022013-AP/EN/2-01022013-AP-EN.PDF

