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• Důvěra v domácí ekonomiku v květnu nejníže za poslední téměř tři roky
• Slabé výsledky podnikatelských nálad v Německu (Ifo, PMI) jsou varováním pro českou
ekonomiku
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V pátek byl publikován souhrnný indikátor
důvěry, jehož hodnota v květnu poklesla o 1,4
bodu m/m na úroveň 95,7, což je nejslabší
hodnota za poslední téměř tři roky. Detailnější
pohled ukazuje, že v květnu poklesla důvěra
mezi podnikateli (o 0,2 bodu m/m na hodnotu
93,8), zatímco spotřebitelská důvěra vzrostla (o
1,3 bodu m/m na hodnotu 105,1). V případě
podniků lze od začátku letošního roku
pozorovat klesající důvěru, a to v průmyslu,
v obchodu i ve vybraných odvětvích služeb.
Světlou výjimkou je v tomto směru
stavebnictví, kde se optimismus podniků
pohybuje v blízkosti desetiletých maxim. A
velmi solidní zůstává i přes víceméně setrvalý

pokles v posledních dvanácti měsících důvěra
mezi
spotřebiteli.
Vývoj
souhrnného
indikátoru důvěry výsledně potvrzuje i
předpoklad umírněného tempa růstu HDP ve
2. čtvrtletí letošního roku.
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Domácí makroekonomický kalendář byl
v tomto týdnu poměrně prázdný. V pondělí
zveřejněná statistika cen výrobců za duben
ukázala, že inflační tlaky na počátku výrobního
řetězce zintenzivňují. Konkrétně v průmyslu
ceny oproti březnu vzrostly o 0,7 % k čemuž
přispěly především dražší ropné produkty.
Meziročně se ceny v průmyslu zvýšily o 4,3 %,
což je nejrychlejší růst od prosince 2011.
Hlavním přispívatelem do meziročního růstu
cen zůstává elektřina, ropné produkty a
potravinářské výrobky. Poměrně silný
meziroční růst cen však byl v dubnu zřejmý i v
zemědělství (9,4 %) či u cen stavebních prací
(5,4 %). Rychlejší růst cen ve výrobě v
kombinaci s poptávkově inflačními tlaky v
domácí ekonomice by měly udržet růst
spotřebitelské inflace ve zbytku letošního
roku výrazněji nad 2 %.
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