Asociace exportérů

13. 5. – 17. 5. 2019

• Solidní růst české ekonomiky v 1. čtvrtletí s překvapivě kladným příspěvkem zpracovatelského
průmyslu
• Obchodní protekcionismus bude dominantním hýbatelem na finančních trzích v nadcházejících
týdnech

Vývoj EUR/CZK v tomto týdnu
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Podle
předběžného
odhadu
Českého
statistického úřadu (ČSÚ) domácí ekonomika v
1. čtvrtletí letošního roku vzrostla ve srovnání s
předchozím čtvrtletím o 0,5 % a meziročně o
2,5 %. Detailnější informace ČSÚ ještě
neposkytl, a tak je prozatím nutné spokojit se s
Miroslav Novák, analytik společnosti AKCENTA
tel.: +420 498 777 720, email: miroslav.novak@akcenta.eu
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Svižný růst spotřebitelských cen (0,1 % m/m a
2,8 % r/r) pokračoval i na začátku 2. čtvrtletí,
ačkoliv meziroční dynamika inflace v dubnu ve
srovnání s březnem zpomalila. Meziročního
růstu spotřebitelské inflace přes 3 % se již
letos pravděpodobně nedočkáme a lze tak
konstatovat, že inflace kulminovala v březnu.
K meziměsíčnímu růstu inflace v dubnu přispěly
především dražší pohonné hmoty a oblečení s
obuví. Levnější byl naopak alkohol a v souhrnu
i potraviny. V meziročním srovnání zůstávají i
nadále hlavním zdrojem růstu inflace náklady
spojené s bydlením včetně energií, které
přispívají více jak z poloviny k celkovému růstu
spotřebitelské inflace. Kladně do celkové
inflace v dubnu přispěly i potraviny. Meziročně
podražily i položky v oddílu ostatní zboží a
služby, v oddílu stravování a ubytování a také v
segmentu dopravy. Meziročně levnější byl
naopak alkohol a také oblečení a obuv.
V průběhu roku očekávám další zpomalení
spotřebitelské inflace směrem k 2,5 %.

obecným konstatováním, že hlavními zdroji
růstu HDP byly v 1. čtvrtletí zahraniční
poptávka, spotřeba domácností a hrubý fixní
kapitál. Z nabídkové strany podle ČSÚ k růstu
HDP nejvíce přispěl zpracovatelský průmysl v
kombinaci se službami a stavebnictvím.
Zatímco celkový růst HDP nijak překvapivý
není, tak nastíněná struktura vývoje
ekonomiky v 1. čtvrtletí již ano. Velmi
překvapivé je především konstatování ČSÚ, že
dominantním faktorem růstu tuzemského
hospodářství byl zpracovatelský průmysl.
Pohled na slabý vývoj průmyslové produkce v
1. čtvrtletí totiž něco takového rozhodně
nenaznačoval. Detailnější vhled do statistiky
HDP poskytne ČSÚ 31. května.
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V tomto týdnu se pozornost soustředila na dvě
domácí makroekonomické statistiky –
spotřebitelskou inflaci za duben a hrubý
domácí produkt (HDP) za 1. čtvrtletí.
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