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27. 2. 2013 oznámil španělský premiér Mariano Rajoy, že španělský deficit rozpočtu se v roce
2012 snížil na 6,7 % HDP. Jedná se o výrazné snížení; v roce 2011 činil schodek 9,4 % HDP.
I tak ale Španělsko zaostává za původně plánovanou výší schodku (6,3 % HDP). Výše
deficitu ale nepočítá s náklady na sanaci bank z půjček mezinárodních věřitelů; po jejich
započtení by činila okolo 10 % HDP.1
28. 3. 2013 bylo dosaženo shody mezi Evropský parlamentem a irským předsednictvím
v Radě EU na implementaci souboru pravidel regulace bank Basel III. Jedná se o globální
standardy vytvořené po finanční krizi v roce 2008, týkající se např. kapitálové přiměřenosti,
zátěžových testů a zastropování odměn bankéřů.2 Basel III měl být implementován již v roce
2013, pro jeho vstup v platnost (nyní se předpokládá v roce 2014) je ale ještě třeba souhlas
Rady EU a úspěšné hlasování v plénu Evropského parlamentu.3
28. 3. 2013 byla vydána oficiální předpověď ekonomického vývoje v Nizozemsku; podle této
předpovědi se deficit rozpočtu zvýší z loňských 3,3 % na letošních 3,4 %. Tato čísla
znamenají porušení rozpočtových pravidel, podle nichž má být schodek rozpočtu maximálně
3 %.4 Problémy s dodržováním rozpočtové politiky ale nemá pouze Nizozemsko; podle
Evropské komise bude např. francouzský schodek za rok 2013 3,7 %.5
1. 3. 2013 zveřejnil Eurostat nová ekonomická data; míra nezaměstnanosti v lednu 2013 činila
11,9 % v eurozóně, 10,8 % v EU27. Jedná se o dlouhodobě rekordně vysoká čísla – v lednu
2012 se jednalo o 10,9 %, resp. 10,1 %.6 Naproti tomu se snížila inflace, která v eurozóně
v únoru 2013 činila 1,8 % (o rok dříve činila míra inflace 2,7 %),7 což ale může být
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interpretováno také jako působení slabé poptávky.8 Nevalné ekonomické vyhlídky potvrzuje
nová ekonomická prognóza Evropské komise, která pro rok 2013 počítá s růstem –0,3 % HDP
pro eurozónu, a –0,1 % pro EU27.9
Výsledky italských všeobecných voleb z 24.-25. 2. 2013, po nichž se považuje za
nepravděpodobné sestavení stabilní proreformní vlády,10 vzbudily v EU vlnu rozporuplných
reakcí. Podle předsedy Evropského parlamentu ukázaly výsledky voleb sílu nespokojenosti
italských voličů se současnou situací; celkově se mnoho hlasů shodne na tom, že se ukazují
mantinely politiky úspor, v rámci EU prosazované.11
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