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Dle statistik Eurostatu, které jsou vztaženy k prvnímu čtvrtletí roku 2013, se i
nadále eurozóna nachází v recesi, jsou již ale patrné určité prvky stabilizace. Oproti
předcházejícímu čtvrtletí kleslo HDP v rámci eurozóny 0,2 %, zatímco
v ekonomice celé EU byl zaznamenán pokles o 0,1 %. Co se týče konkrétních
zemí eurozóny, dosáhlo nejvyššího růstu Slovensko, jehož HDP vzrostl o 0,2 %,
naopak nejvíce si pohoršilo Estonsko (– 1,0 %). Míra inflace za květen 2013 v
eurozóně činila 1,4 %, což byl oproti dubnu 2013 nárůst o 0,2 %. 1
V pondělí 3. června 2013 zveřejnila Evropská komise ve spolupráci
s Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem prohlášení
o třetím přezkoumání ekonomického sektoru ve Španělsku. Kontrola proběhla na
základě dohody mezi Evropskou komisí a španělskými orgány již potřetí od
července 2012. Z prohlášení vyplývá, že proces restrukturalizace bankovního
sektoru, který spočívá v převodu aktiv do tzv. špatné banky, je „v plném proudu“.
Od poslední kontroly se zlepšila likvidita, byla posílena solventnost, nicméně rizika
nadále trvají. Objem poskytovaných úvěrů a nestálý realitní trh mají i nadále vliv na
kvalitu bankovního sektoru, a proto je nutné sledovat dodržování ekonomických
závazků Španělska, které se stále nachází v recesi. 2
Dne 5. června 2013 zveřejnila Evropská komise

na žádost Lotyšska

konvergenční zprávu, ve které byla hodnocena hospodářská a právní situace
v Lotyšsku. Evropská unie posuzovala, zda Lotyšsko splňuje tzv. konvergenční
kritéria, aby se mohlo stát 18. členem Eurozóny. Komise dospěla k názoru, že
Lotyšsko je na zavedení eura připraveno. Předpokládaný vstup do Eurozóny se
předpokládá k 1. 1. 2014. Definitivní přijetí Lotyšska do měnové unie by mělo být
schváleno na zasedání Rady ministrů financi. Lotyšská ekonomika byla
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v konvergenční zprávě hodnocena za referenční období od května 2012 do dubna
2013. Během těchto dvanácti měsíců dosahovala inflace v průměru 1,3 %, vládní
deficit činil 1,2 %, poměr veřejného dluhu k HDP byl 40,7 %, úroveň
dlouhodobých sazeb se pohybovala přibližně kolem 3,8 %. Lotyšsko nepřekročilo
v daném období referenční hodnoty konvergenčních kritérií, navíc je lotyšská
ekonomika s 1,2 % HDP za první čtvrtletí 2013 jednou z nejrychleji rostoucích
ekonomik v rámci evropské sedmadvacítky. Se zavedením eura má ovšem problém
veřejnost, která se bojí vzrůstající inflace a následného zdražování. V posledních
průzkumech uveřejněných v květnu 2013 bylo proti vstupu do Eurozóny 53%
dotázaných. 3
Ve čtvrtek 6. června vydal Mezinárodní měnový fond (MMF) zprávu, ve které
přiznal chyby při záchraně zadluženého Řecka. MMF připouští, že podcenil to, jak
moc mohou úsporná opatření podlomit již tak slabou řeckou ekonomiku. MMF
rovněž uvedl, že se v minulosti při analýzách ekonomické situace dopustil chyb,
které mohly nadhodnotit předpokládaný vývoj řecké ekonomiky, zároveň ze
strachu před „přeléváním“ řecké krize, MMF nedodržel a přepisoval svá vlastní
pravidla, na základě kterých Řecko získalo v květnu 2010 tříletou finanční výpomoc
ve výši 110 bilionů eur. Přísné ekonomické reformy však podle MMF
hospodářskou situaci ještě zhoršily. Řecko, které se nachází v ekonomické recesi již
šestým rokem, reagovalo na uveřejněnou zprávu vyčítavě, Evropská komise kritiku
odmítá.4
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