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• Dvě prognózy a dva velmi podobné pohledy na to, že silný růst české ekonomiky bude letos
pokračovat
• Ministerstvo financí odhaduje růst HDP na 3,6 % a Mezinárodní měnový fond na 3,5 %
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Otázkou je, zda nejsou obě dvě instituce
ohledně růstu české (MF) a české a světové
(MMF) ekonomiky pro letošní rok až příliš
optimistické. Přeci jen dochází v posledních
měsících k určité kumulaci více či méně
viditelných rizik. Nejvíce bylo v posledních
týdnech sice slyšet o zavádění cel a vlně
protekcionismu, nešlo si však nevšimnout ani
celkem výrazného zpomalení ekonomické
aktivity v eurozóně (indexy PMI a Ifo). To sice
nemusí znamenat vůbec nic. Může to být jen

normální kolísaní cyklu. Co když však za oním
zpomalením stojí vážnější důvody, které
povedou k nižšímu růstu evropské ekonomiky a
negativně ovlivní i ČR. Ani to nelze úplně
vyloučit, i když s ohledem na uvolněnou
měnovou politiku v eurozóně a fiskální expanzi
v USA není tato „negativní varianta“ podle mě
úplně pravděpodobná. Nezbývá, než si počkat
na nadcházející měsíce, kdy by již v tomto
ohledu mohlo být o něco jasněji.
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Tento týden nebyl příliš bohatý na domácí
makroekonomická data. Své prognózy ohledně
růstu české ekonomiky však zveřejnily dvě
důležité instituce. Ministerstvo financí (MF)
letos počítá s růstem ekonomiky o 3,6 %.
Mezinárodní měnový fond (MMF) je
s prognózovaným růstem 3,5 % o něco
skromnější. Desetina procenta však není
z tohoto pohledu příliš důležitá, na rozdíl od
toho, že se obě dvě instituce shodují
v pokračující
hospodářské
konjunktuře.
Tahouny růstu české ekonomiky by měly letos
být spotřeba domácností a investice. Naopak
mírně negativní příspěvek lze očekávat od
zahraničního obchodu v podobě záporného
čistého vývozu. A samozřejmě, že s růstem
ekonomiky se pojí i pozitivní vývoj dalších
proměnných jako je například pokles
nezaměstnanosti. I když v českých podmínkách
již nezaměstnanost téměř nemá kam níže
klesat.
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