Asociace exportérů

Koruna vůči euru na dosah post-intervenčního maxima z roku 2018
Slabá listopadová čísla z průmyslu a zahraničního obchodu signalizují další zpomalení domácí
ekonomiky ve 4. čtvrtletí loňského roku
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V pátek listopadový pokles průmyslové
produkce (-1,1 % m/m a -3,2 % r/r) i nových
zakázek (-2,9 % r/r) potvrdil slabost českého
průmyslu v závěru loňského roku. Domácí
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Podíl nezaměstnaných osob v prosinci s
ohledem na negativní sezónnost vzrostl na 2,9
% z listopadových 2,6 %. Zvýšil se jak počet
nezaměstnaných, tak i nabídka pracovních
míst. V souhrnu za celý rok 2019 podíl
nezaměstnaných osob činil 2,8 %, což je pokles
oproti 3,2 % v roce 2018. Domácí ekonomika v
závěru roku 2019 dále zpomalovala a některé
podniky, především ty průmyslové, začaly
snižovat zaměstnanecké stavy. V souhrnu však
situace na pracovním trhu zůstává i nadále
příznivá (z pohledu pracujících).

průmysl tak dále ztrácí dech a více se v něm
začínají odrážet slabá průmyslová čísla z
Německa. V závěru loňského roku průmyslová
produkce poklesne a slabý bude velmi
pravděpodobně i začátek letošního roku.
Celkem solidní růst si naopak v listopadu
přispalo stavebnictví (1,2 % m/m a 4,5 % r/r) a
to jak pozemní, tak i inženýrské stavitelství.
Růst české ekonomiky byl ve 3. čtvrtletí finálně
potvrzen na +0,4 % k/k a 2,5 % r/r.
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Tento týden a především jeho druhá polovina
byla bohatá na čerstvé statistiky z domácí
ekonomiky. Ve čtvrtek byl zveřejněn
listopadový zahraniční obchod a prosincový
podíl nezaměstnaných osob. Výsledek
zahraničního obchodu lze označit za zklamání.
Tempo růstu exportu a importu pokleslo v
meziměsíčním i v meziročním srovnání a
přebytek obchodní bilance s 10,2 mld. korun
zaostal za tržním odhadem. Za nižším
přebytkem obchodní bilance stálo v listopadu
především prohloubení negativního salda s
počítači a elektronickými přístroji a nižší
přebytek obchodu s motorovými vozidly. Již
nyní je zřejmé, že v roce 2019 nebude
překonám rekord přebytku obchodní bilance
z roku 2016, když prosinec je zatížen
zvýšenými importy a prosincová obchodní
bilance je tradičně záporná.
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