Aktuální vývoj v eurozóně
v období od 1. 8. do 31. 8. 2014

Ing. Daša Smetanková, Ph.D.
srpen 2014

Aktuální vývoj v eurozóně v období od 1. 8. do 31. 8. 2014
29. srpna 2014 zveřejnil Eurostat nejnovější údaje o vývoji nezaměstnanosti v eurozóně.
Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti dosahovala v červenci 11,5 % (v EU28 10,2 %).
Oproti červnu 2014 se tak její výše nezměnila. Meziročně (v porovnání s červencem 2013)
poklesla míra nezaměstnanosti o 0,4 p.b. (v červenci 2013 byla 11,9 %). V absolutní hodnotě
to představuje téměř 18,5 milionů obyvatel zemí eurozóny. Nejnižší míru nezaměstnanosti
zaznamenalo opět Rakousko (4,9 %) a Německo (4,9 %). Naopak nejvyšší vykazovalo i
nadále Řecko (27,2 % v květnu 2014) a Španělsko (24,5 %). Meziročně nadále klesá míra
nezaměstnanosti mladých pod 25 let, a to v eurozóně z 24,0 % v červenci 2013 na 23,2 % v
červenci 2014 a v EU28 z 23,6 % v červenci 2013 na 21,7 % v červenci 2014.1
Nezaměstnanosti se rovněž věnovalo letošní ekonomické sympózium v Jackson Hole.
Prezident ECB Mario Draghi zaměřil své vystoupení na eurozónu. Nezaměstnanost označil za
problém, který ovlivňuje každého ve společnosti a kterému musí čelit nejen vlády, ale také
centrální banky. Důvodem vysoké nezaměstnanosti v eurozóně není pouze dlouhotrvající
recese, ale také vliv cyklických a strukturálních faktorů. Nejnovější údaje o růstu HDP
potvrdily, že ekonomické oživení eurozóny je stále velmi slabé. Také míra nezaměstnanosti v
jednotlivých zemích eurozóny je výrazně odlišná. Řešení vidí Mario Draghi v politikách
zaměřených na podporu poptávky doprovázenými národními strukturálními reformami. Na
straně poptávky by měla hrát hlavní roli akomodativní měnová politika. Podle Draghiho by
poptávka měla být podpořena také fiskální politikou zemí, především snížením daňové zátěže,
bez navyšování rozpočtových schodků.2
Podle údajů Eurostatu míra inflace v červenci v eurozóně opět klesla a to na úroveň 0,4 %,
přičemž dle odhadů bude nadále klesat i v srpnu, a to na úroveň 0,3 %. 3 Oproti červnu 2014 se
snížila o jeden procentní bod. Míra inflace klesla také v EU28, a to na 0,6 % v červenci 2014
z červnových 0,7 %. Deflaci zaznamenalo Bulharsko (-1,1 %), Řecko (-0,8 %), Portugalsko (0,7 %), Španělsko (-0,4 %) a Slovensko (-0,2 %). Nejvyšší míra inflace byla naopak v
Rakousku (1,7 %), Rumunsku (1,5 %) a Lucembursku (1,2 %). Nejvyšší nárůst zaznamenaly
ceny občerstvení (+0,08 p.b) a nájmů (+0,06 p.b.), nejvyšší pokles ceny ovoce (-0,13 p.b.),
zeleniny (-0,14 p.b.) a telekomunikačních služeb (-0, 14 p.b.).4
V polovině srpna zveřejnil Eurostat také odhad růstu HDP za druhý kvartál 2014. Podle něj
sezónně očištěný HDP eurozóny v porovnání s předchozím kvartálem stagnoval, v EU28 rostl
o 0,2 %. Nejvyšší růst HDP zaznamenalo Lotyšsko (1,0 %), Velká Británie a Maďarsko (obě
0,8 %). Naopak pokleslo HDP Rumunska (-1,0 %), Kypru (-0,3 %), ale také Itálie a Německa
(oba 0,2 %). Meziročně si HDP eurozóny polepšilo o 0,7 %, HDP EU28 rostl ještě více, a to
1,2 %. Nejvíce rostla ekonomika. Americké ekonomice se oproti Evropě daří lépe. HDP USA
rostlo ve druhém kvartálu 2014 mezikvartálně o 1,0 %, meziročně o 2,4 %.5
Podobně jako v červenci, také v srpnu ponechala Rada guvernérů ECB úrokové sazby
nezměněné. Hlavní refinanční úroková sazba tak zůstala 0,15 %. Depozitní sazba (sazba,
kterou platí komerční banky za své krátkodobé vklady peněz u ECB) bude i nadále záporná na
úrovni -0,1 %.6 Koncem srpna ECB zveřejnila zprávu o měnovém vývoji v eurozóně v
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červenci 2014. Podle ní vzrostla peněžní zásoba v červenci o 1,8 %, oproti červnovým 1,6 %.
Objem úvěrů soukromému sektoru však nadále klesal (-1,6 % v červenci 2014), i když
mírnějším tempem (-1,8 % v červnu 2014).7
Začátkem srpna ECB oznámila dosažení významného mezníku při vytváření Jednotné oblasti
po platby v eurech (Single Euro Payments Area, SEPA). Více než 2 mld. úhrad a přímých
inkas projede měsíčně oblastí SEPA. Právě pro tyto platby byla po 15 letech úspěšně
zavedená jednotná oblast. Spotřebitelé a podnikatelé tak můžou používat pro všechny úhrady
a přímé inkaso jeden bankovní účet vedený v eurech, bez ohledu na to, kde se podniky nebo
příjemci nacházejí. Pro podnikatele to může představovat snížení nákladů a sjednocení
systému plateb. Tímto krokem se také posiluje ochrana spotřebitele u přímého inkasa, jelikož
se zavádějí pravidla na usnadnění vracení peněz.8
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