Asociace exportérů
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• Zpřesněný odhad růstu české ekonomiky mírně lepší než předběžný odhad z poloviny srpna
• I přes evidentní zpomalení HDP je struktura růstu české ekonomiky velmi solidní
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Vývoj USD/CZK v tomto týdnu

Celkově lze hospodářský vývoj české
ekonomiky i nadále vnímat pozitivně, když za
zpomalením stojí především silná statistická
základna z loňského roku a kapacitní limity
českých podniků. Výsledně by měla letos česká
ekonomika růst lehce přes 3 %.
Miroslav Novák, analytik společnosti AKCENTA
tel.: +420 498 777 720, email: miroslav.novak@akcenta.eu
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Z poptávkové strany byl růst domácí
ekonomiky tažen především spotřebou
domácností a investicemi. Při pohledu na
situaci na pracovním trhu je to logické. Velmi
nízká nezaměstnanost a rychlý růst mezd se
projevuje nárůstem disponibilních příjmů a
výsledně i vyššími výdaji českých domácností
na spotřebu (rostly jak výdaje za krátkodobé,
střednědobé a dlouhodobé předměty
spotřeby, tak i za služby). Na druhé straně
nedostatek volné pracovní síly vede podniky
k nutnosti více investovat, což se v případě
podnikové
sféry
projevuje
primárně
v investicích do strojů a zařízení, informačních
technologií a dopravních prostředků.

Vývoj EUR/CZK v tomto týdnu
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Český statistický úřad tento pátek zveřejnil
zpřesněný odhad výkonu české ekonomiky ve
2. čtvrtletí letošního roku. Český HDP vzrostl o
0,7 % mezičtvrtletně a o 2,4 % meziročně
oproti původnímu odhadu 0,5 % a 2,3 %.
Z nabídkové strany k růstu ekonomiky nejvíce
přispěl zpracovatelský průmysl, ale již zdaleka
ne tak výrazně jako v předchozích čtvrtletích.
Dařilo se však i dalším odvětvím jako obchod a
doprava či ubytování a stravování. Po
předchozích dvou hubených letech se letos daří
stavebnictví, kde produkce vzrostla o 0,8 %
mezičtvrtletně a o 5,0 % meziročně.
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