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Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 14.1. do 18.1. 2013

14. 1. 2013 zveřejnil Eurostat, že sezónně upravená průmyslová produkce v eurozóně i
v EU27 poklesla v listopadu 2012 oproti říjnu stejného roku o 0,3 %. V porovnání s
listopadem 2011 činil tento pokles v eurozóně 3,7 % a v EU27 3,3 %.1
14. 1. 2013 předpověděla prezidentka Mezinárodního měnového fondu Ch. Lagarde, že díky
opatřením přijatým jednotlivými zeměmi eurozóny na podporu stabilizace jednotné měny
dojde v letošním roce v eurozóně k obnovení ekonomického růstu. Tímto podpořila
optimismus prezidenta Evropské centrální banky M. Draghiho a prezidenta Evropské komise
J. M. Barrosa. Tuto předpověď podpořil také fakt, že ratingová agentura Standard & Poor's
upravila svůj výhled u dvou zemí eurozóny s nejvyšším ratingem AAA, a sice u Lucemburska
a Finska z negativního na stabilní.2
15. 1. 2013 ovšem na druhou stranu zveřejnil německý statistický úřad, že německá
ekonomika v posledním čtvrtletí roku 2012 poklesla o 0,5 %. Německá ekonomika je přitom
pokládána za hlavní stabilní pilíř eurozóny. Tato data mohou narušit optimismus, který se
v posledních týdnech objevil na finančních trzích.3
17. 1. 2013 také zveřejnil Eurostat, že sezónně upravená produkce ve stavebním sektoru
poklesla v listopadu 2012 v porovnání s předchozím měsícem v eurozóně o 0,4 % a v EU27 o
0,9 %. V porovnání s listopadem 2011 byl tento pokles ještě markantnější - v eurozóně činil
4,7 % a v EU27 5,9 %.4
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