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• Tvrdá data z domácí ekonomiky v podobě průmyslu, stavebnictví a maloobchodu…
• … potvrzení silného startu hospodářství do letošního roku
Z domácích makroekonomických statistik byla
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zajímavá především druhá polovina tohoto
týdne. Na základě již dříve zveřejněných
předstihových indikátorů navázal začátek
letošního roku na silný konec roku loňského a
potvrdit to měly právě tvrdé statistiky
z průmyslu, ze stavebnictví a z maloobchodu.
Výsledek byl takový, že skutečnost ještě mírně
předčila optimistická očekávání. Lednový
průmysl meziročně přidal 5,5 %, když se kromě
automobilového průmyslu velmi dobře dařilo i
strojírenství a výrobě elektrických zařízení.
Poměrně slušný byl i přírůstek nových
zakázek, který signalizuje pokračující růst
průmyslové produkce i v nejbližších měsících.
Vzhledem ke kapacitním omezením českých
podniků je však 5% růst produkce v letošním
roce neudržitelný. Velmi silný meziroční růst si
v lednu přispalo i stavebnictví, které rostlo o
impozantních 33,6 %. Toto číslo však nelze
přeceňovat, když významnou roli hrálo počasí.
Letos v lednu bylo totiž nadprůměrně teplo,
zatímco loňský leden byl mimořádně studený a
tím pádem i základna z loňského roku byla
nastavena poměrně nízko. O tom, jak moc se
bude letos dařit stavebnictví jako celku, do
značné míry rozhodne inženýrské stavitelství. A
velkou neznámou je, zda stavební firmy letos
seženou na vyschlém domácím pracovním trhu
dostačené množství pracovníků.

důvěra spotřebitelů, rekordům se blížící míra
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nezaměstnanosti a silný růst nominálních a
výsledně i reálných mezd. To jsou ve zkratce
hlavní důvody toho, pro české domácnosti
utrácejí a to ve velké míře především za tzv.
zbytné statky. Silný růst maloobchodních tržeb
navíc bude velmi pravděpodobně pokračovat i
v dalších měsících letošního roku, což se
promítne i v silném příspěvku spotřeby
domácností do růstu HDP.
Vývoj EUR/CZK v tomto týdnu

Vývoj USD/CZK v tomto týdnu

Na velmi silné výsledky dosáhly v lednu i
maloobchodní tržby s meziročním růstem o 8,2
%. Rekordně vysoká zaměstnanost, rekordní
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