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• Průmyslu se velmi slušně dařilo i na začátku letošního roku
• Duben přinesl další prohloubení nerovnováh na pracovním trhu
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Na začátku roku se konečně rozjelo i
stavebnictví, i když inženýrské stavitelství
nějakou závratnou dynamikou rozhodně
neoplývá. Dařilo se i službám a pokračoval i
silný růst spotřeby domácností, což je zřejmé
z údajů o maloobchodních tržbách. Pokračující
růst české ekonomiky nad potenciálem má
zřetelný dopad na vývoj na domácím
pracovním trhu. Nejen, že nezaměstnanost
vyjádřená podílem nezaměstnaných osob

v dubnu poklesla na 3,2 % a obecná míra
nezaměstnanost je v ČR nejnižší v celé EU, ale
v dubnu Úřad práce evidoval vyšší počet
volných pracovních míst (267,1 tis.) než počet
uchazečů o zaměstnání (242,8 tis.). Obrácené
nůžky mezi volnými místy a nezaměstnanými
se budou v nadcházejících měsících dále
rozevírat. Z tohoto pohledu bude velmi
zajímavé sledovat vývoj mezd v 1. čtvrtletí,
když tento údaj však bude zveřejněn až zkraje
června.
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Tento týden byl bohatý na domácí
makroekonomická data a z dílčích statistik si lze
udělat celkem slušnou představu, jaký byl
výkon české ekonomiky na začátku letošního
roku. Začněme u průmyslu, páteře domácí
ekonomiky. Letmý pohled na průmyslovou
výrobu, a to jak za březen, tak za celé 1.
čtvrtletí, ukazuje na zpomalení průmyslu. Zde
se sluší napsat, že zpomalení sice ano, ale jen
velmi mírné. Po sezonním očištění průmyslová
produkce vzrostla ve srovnání s předchozím
čtvrtletím o 0,4 %, když je důležité zmínit, že
závěr loňského roku byl velmi silný.
V meziročním srovnání po očištění kalendářní
vlivy, průmysl přidal 4,6 %. To jsou s ohledem
na kapacitní omezení průmyslových podniků
více než slušná čísla. Zpracovatelský průmysl
vzrostl meziročně po očištění o kalendářní vlivy
dokonce o 6,1 %. A ani u vývoje tržeb či nových
zakázek v průmyslu nedošlo zkraje roku
k nějakému dramatickému zpomalení. Přesto
je zjevné, že v nadcházejících čtvrtletí bude
dynamika průmyslové produkce dále slábnout,
což je však logické vyústění průmyslové
konjunktury posledních let.
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