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Aktuální vývoj v eurozóně v týdnu od 18.2. do 24.2. 2013
19. 2. 2013 zveřejnil Eurostat, že sezónně upravená produkce ve stavebnictví poklesla
v prosinci 2012 v porovnáním s předchozím měsícem v eurozóně o 1,7 % a v EU27 o 2,7 %.
V porovnán s prosincem 2011 činil tento pokles dokonce 4,8 % v eurozóně a 8,5 % v EU27.1
21. 2. 2013 zveřejnila agentura Markit svůj průzkum, podle kterého index PMI (purchasing
managers´ index) pro eurozónu opět poklesl (z 48,6 na 47,3). Je tak stále pod hodnotou, která
značí zlom mezi kontrakcí a expanzí (50). Podmínky pro podnikání se zhoršily jak ve výrobě,
tak v sektoru služeb. V předchozích dvou měsících zaznamenal index vzestupný trend a
vzbudil tak naděje na obnovení růstu v eurozóně. Velmi nepříznivý výsledek zaznamenala
zejména druhá největší ekonomika eurozóny – Francie (index poklesl z 42,7 na 42,3), což je
úroveň, při které ekonomové očekávají pokles hrubého domácího produktu v prvním čtvrtletí
2013 zhruba o 1 %. Německý PMI poklesl také, ale z podstatně vyšších hodnot (z 54,4 na
52,7). V souvislosti s tím poklesl také kurz eura k dolaru i k jenu.

Také zaměstnanost

v eurozóně poklesla již po čtrnáctý měsíc v řadě a míra nezaměstnanosti dosahuje již téměř
12 %.2
20. 2. 2013 bylo dosaženo neformální dohody mezi Evropským parlamentem, irským
předsednictvím a Komisí o nové pravomoci Evropské komise, která spočívá v možnosti
požadovat přepracování rozpočtových plánů států eurozóny, jež „vážně poruší svou
rozpočtovou disciplínu“. Evropským parlamentem a Radou by tato dohoda měla být
potvrzena v březnu a vstoupit v účinnost v dubnu tohoto roku.3
21. 2. 2013 oznámila ratingová agentura S&P, že pravděpodobně sníží ratingové hodnocení
Kypru, který již v současnosti má hodnocení CCC+, což znamená vysoké riziko nesplacení
půjček. Reagovala tak na špatnou dluhovou pozici Kypru a váhavost členských zemí EU a
Mezinárodního měnového fondu poskytnout Kypru záchranné prostředky (MMF). EU a
MMF požadují výměnou za pomoc určité závazky, týkající se zejména kyperského
bankovního sektoru. Agentura oznámila, že považuje riziko státního bankrotu této země za
„opodstatněné a stoupající“. Na začátku února se rozhodli ministři financí eurozóny odložit
konečné rozhodnutí až po prezidentských volbách, jejichž druhé kolo se konalo 24. února
2013.4
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