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Ve středu 19. června Eurostat zveřejnil první odhady HDP na obyvatele za rok
2012. HDP vyjádřený v paritě kupní síly se pohyboval v rozmezí od 47 % do
271 % průměru států EU 27. Nejvyšší úroveň HDP na obyvatele byla zaznamenána
v Lucembursku, Rakousku a Nizozemsku. Těsně pod úrovní průměru HDP celé
EU27 jsou Itálie, Španělsko, zatímco Kypr, Malta nebo Řecko mají HDP na
obyvatele mezi 15 % - 25 % pod průměrem EU27. Nejhůře v rámci eurozóny
dopadlo Estonsko, které má HDP na obyvatele mezi 30 % až 40 % pod průměrem
EU 27. Co se týče České republiky, její HDP na obyvatele se nachází v rozmezí
15 % až 25 % pod úrovní průměru EU27. 1
Ve středu 19. června zveřejnila Evropská komise zprávu, ve které vyzvala vedoucí
představitele členských zemí k řešení nezaměstnanosti mladých lidí a vytváření
příznivého podnikatelského prostředí pro malé podniky. 2 Čelní představitelé EU se
sejdou 27. a 28. června v Bruselu a tato témata budou při jednáních prioritou.
V současné době je přibližně 6 miliónů nezaměstnaných mladších 25 let a za první
čtvrtletí roku 2013 dosahovala míra nezaměstnanosti mladých lidí 23,5 %.
Předseda Evropské komise José Manuel Barroso apeluje na předložení rychlého a
konkrétního řešení nezaměstnanosti mladých lidí, protože se podle něho jedná o
nepřijatelně vysoké číslo. Komise předkládá návrhy, jak nezaměstnané zapojit do
pracovního procesu a žádá regiony, kde je více než 25 % nezaměstnaných, aby
předložily své podrobné plány v boji s nezaměstnaností. Míra nezaměstnanost lidí
do 25 let je nejvyšší v Řecku (62,5 %), Španělsku (56,4 %) a v Portugalsku (42,5 %).
J. M. Barroso uvedl, že v letech 2014-2015 by mělo být na řešení tohoto problému
ve výhledu sedmi let zpřístupněno šest miliard eur.3
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Mezinárodní měnový fond zveřejnil v úterý 18. června hodnotící zprávu o stavu
španělské ekonomiky. MMF ve zprávě uvádí, že reformy a fiskální opatření
pomáhají stabilizovat španělskou ekonomiku, která by se brzy mohla dostat
z recese.
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konkurenceschopnost. Co se týče dynamiky vývozu, patří Španělsko mezi nejlepší
státy eurozóny.4 Saldo rozpočtu je kladné a klesá i soukromý dluh. Problémem
avšak nadále zůstává nepřijatelně vysoká míra nezaměstnanosti, která dosahuje
27 %. MMF proto vyzývá vládu, aby přijala další kroky na podporu pracovního
trhu, vytváření nových pracovních míst a pokročila v sanaci bankovního sektoru.5
Ve čtvrtek večer se ministři financí eurozóny dohodli na kritériích pro přímou
rekapitalizaci bank. Nástroj pro přímou rekapitalizaci bude připraven ve druhém
čtvrtletí roku 2014. Z Evropského mechanismu stability (European Stability
Mechanism) bude na rekapitalizaci uvolněno 60 miliard eur, přičemž členské státy
se na rekapitalizaci svých bank budou muset v prvních dvou letech podílet z 20 % a
v letech následujících budou státy přispívat 10 %. Tento mechanismus by měl
oslabit vazby mezi ohroženými bankami a zadluženými státy. Předseda
Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem uvedl, že tento krok bude jedním ze stavebních
kamenů bankovní unie. 6
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