Asociace exportérů

16. 7. – 20. 7. 2018

• Schodek na běžném účtu platební bilance v květnu činil 2,2 mld. korun
• Optimistický odhad hospodářského růstu české ekonomiky v letošním roce o 3,9 % (OECD)
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Pohled na vývoj české ekonomiky v tomto
týdnu
představila
Organizace
pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Podle ní letos česká ekonomika poroste o 3,9
%, což je výrazně optimističtější pohled než
v případě prognózy Evropské komise s 3,0 %.
Ještě rychlejšímu růstu české ekonomiky
podle OECD brání aktuální silný nedostatek
pracovní síly s čímž nelze jinak než souhlasit.
Jako jeden z receptů, jak se vypořádat
s problémem nedostatku volné pracovní síly
OECD např. navrhuje vyšší zapojení žen do

pracovního procesu a posílení částečných
úvazků či zvýšení imigrace. V dlouhodobějším
horizontu poté pozvolnou změnu struktury
hospodářství směrem ke znalostní ekonomice.
Upřímně řečeno, při pohledu na to, jaké pozice
zaměstnavatelé momentálně nabízejí, tak by
vyšší zapojení žen na mateřské dovolené do
pracovního procesu současnou situaci na
pracovním trhu nijak zásadně neřešilo.
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Tento týden nebyl příliš bohatý na domácí
makroekonomické statistiky. V pondělí byla
zveřejněna květnová platební bilance se
schodkem na běžném účtu ve výši 2,2 ml.
korun. Ani výrazný přebytek obchodní bilance
ve výši 26,3 mld. korun v květnu nedokázal
dostat běžný účet do plusu, když odliv
dividend z přímých a portfoliových investic
činil v souhrnné výši 28 mld. korun. Za prvních
pět měsíců letošního roku je však běžný účet
platební bilance v přebytku 85,9 mld. korun a
s přebytkem na běžném účtu lze velmi
pravděpodobně počítat i v souhrnu za celý
letošní rok. Ve čtvrtek byly zveřejněny údaje o
vývoji cen ve výrobě a v zahraničním obchodě.
V případě cen průmyslových výrobců došlo
v červnu k akceleraci meziročního růstu na 2,9
% a to především s ohledem na dražší ropu a
energie. Co se týká květnového meziročního
vývoje cen v zahraničním obchodu, tak došlo
k poklesu vývozních cen o 1,5 % a dovozních o
2,3 %, k čemuž významně přispěla silnější
koruna.
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