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Průmyslová výroba v zemích EU nabírá znovu obrátky
V květnu vzrostla průmyslová výroba v eurozóně po uvolnění opatření kvůli
covidu-19 ve srovnání s předchozím měsícem o 12,4 procenta a v EU o 11,4
procenta. Informoval o tom statistický úřad EU Eurostat. V dubnu se průmyslová
výroba v eurozóně i v EU po revizi údajů propadla o 18,2 procenta. Jednotlivé
země se však vyvíjely jinak. Nejvyšší meziměsíční nárůst byl zaznamenán v Itálii
(42,1 procenta), Francii (20,0) a na Slovensku (19,6). V Německu se výroba
zvýšila o 9,7 procenta. Největší pokles byl zaznamenán v Irsku (minus 9,8
procenta), Chorvatsku (minus 3,5) a Finsku (minus 1,3).
Nicméně, úroveň v květnu byla stále hluboko pod tou v předchozím roce. Ve
srovnání s květnem 2019 klesla průmyslová výroba v eurozóně o 20,9 procenta
a v EU o 20,5 procenta. Všechny členské státy, pro které jsou údaje k dispozici,
vyrobily méně než v předchozím měsíci (duben 2020). Největší propad byl
zaznamenán na Slovensku (minus 33,5 procenta), Maďarsku (minus 27,6) a
Rumunsku (minus 27,4).
P.S. zdá se, že v této statistice chybí Česko, či alespoň ho autoři přehledu
záměrně nezmiňují. Jsme přece nejlepší, a všichni okolo by nám museli jen
závidět :o)

Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) oznámila, že paní Karen
Clayton převzala povinnosti generálního právního zástupce asociace, kromě
svých povinností firemní sekretářky s účinností od 1. července 2020. Její
předchůdce, hlavní právní zástupce IATA pan Jeff Shane odešel do důchodu
dne 30.6.
Karen Clayton nastoupila do IATA v dubnu 2019 z Air New Zealand, kde od
roku 2016 zastávala funkci generálního poradce a tajemnice společnosti.
Clayton, státní příslušník Spojeného království, je držitelem právnického titulu
na Sheffieldské univerzitě a diplomu v oboru právní praxe na Univerzitě v
Exeteru. V roce 1999 byla přijata jako advokátka v Anglii a Walesu. Po
zahájení své kariéry v právních firmách ve Velké Británii a Austrálii se Karen
přemístila do firemní praxe, kde působila jako generální advokátka a
tajemnice společnosti v National Grid Plc, poté generální právní zástupce
společnosti Mercury NZ Ltd, než nastoupila do Air New Zealand.

