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• Prosincový PMI index na téměř sedmiletém maximu
• Schodek státního rozpočtu v loňském roce nakonec jen 6,2 mld. korun
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Navzdory rychlému růstu ekonomiky skončilo
hospodaření státu v loňském roce schodkem
ve výši 6,2 mld. korun, což je na druhé straně
výrazně lepší výsledek než schválený schodek
60 mld. korun. Oproti roku 2o16 bylo
hospodaření státu jen minimálně zkresleno
penězi z EU. A proč vlastně stát loni
hospodařil
s nižším
než
plánovaným
schodkem? Jednoznačně kvůli růstu domácí
ekonomiky a tím pádem i vyššímu výběru
daní.
Rekordně vysoká zaměstnanost,

rekordně nízká nezaměstnanost, velmi solidně
rostoucí mzdy a spotřeba domácností – zde je
nutné hledat primární důvody. Jen pro
doplnění, na letošní rok je plánován schodek
státního rozpočtu ve výši 50 mld. korun, silně
rostoucí ekonomice navzdory.
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Hned zkraje nového roku byl zveřejněn index
nákupních manažerů PMI ve zpracovatelském
průmyslu, jehož hodnota se zvýšila na 59,8
bodu, což je téměř sedmileté maximum.
Pokud bychom se řídili tímto měkkým
ukazatelem tak lze říci, že rychlý růst domácí
ekonomiky pokračuje i zkraje nového roku.
Pozitivní je především růst objemu nových
zakázek, který signalizuje silnou poptávku. Na
tvrdá data z české ekonomiky si budeme
muset počkat do příštího týdne, kdy budou
mimo jiné zveřejněny listopadové statistiky ze
zahraničního
obchodu,
z průmyslu
či
z maloobchodu včetně prosincové inflace.
Zatímco index PMI je vpřed hledící indikátor,
který signalizuje pokračování hospodářské
konjunktury v 1. čtvrtletí letošního roku, tak
zmíněná tvrdá data ukáží, že se české
ekonomice dařilo i ve 4. čtvrtletí roku 2017.
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