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• Svižný růst mezd v ČR pokračoval i ve 2. čtvrtletí letošního roku
• V tomto týdnu zveřejněná čísla z domácí ekonomiky vesměs pozitivní
nelze hodnotit negativně, a to především v
kontextu slabých čísel z německého průmyslu a
nízkých hodnot podnikatelských nálad ve
výrobním sektoru. Vyloženě optimistické
hodnocení však také není na místě, když je
otázkou, jak moc byla červencová čísla ovlivněna
celozávodními dovolenými. Z toho pohledu se
určitě vyplatí počkat na data za srpen. Pozitiva lze
v červenci určitě najít v nových zakázkách a také
ve skutečnosti, že se domácí průmysl zatím brání
vydat cestou výrazného oslabení po vzoru
Německa. V zahraničním obchodu obchodní
bilanci těsně do kladných čísel dostal meziročně
výrazně vyšší přebytek (8 mld. korun) bilance
motorových vozidel.
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Začátek nového měsíce byl bohatý na čerstvé
domácí makroekonomické statistiky. V pondělí
zveřejněný index PMI ve výrobním sektoru za
srpen mírně vzrostl na 44,9 z červencových 43,1
bodu. Jedná se sice o mírné zlepšení PMI, avšak
celková hodnota i nadále setrvává pod neutrální
hladinou 50 bodů. V úterý publikovaný vývoj
mezd ve 2. čtvrtletí letošního roku lehce překonal
tržní odhady, když průměrná hrubá měsíční
nominální mzda vzrostla v meziročním srovnání o
7,2 % na 34 105 Kč a v reálném vyjádření, po
očištění o inflaci, o 4,3 %. Za růstem průměrné
mzdy tentokrát zaostal tzv. medián (6,9 % r/r).
Lze konstatovat, že velmi solidní růst mezd tak
pokračoval i ve 2. čtvrtletí letošního roku. V
souhrnu lze říci, že vývoj mezd i nadále ukazuje,
že spotřeba domácností bude hlavním zdrojem
růstu domácí ekonomiky. Zároveň je nutné
zdůraznit, že mzdy i přes zpomalení rostou stále
rychleji než produktivita práce. S tím, jak dochází
ke zpomalení hospodářského růstu, se ve 2.
čtvrtletí dále rozevřely nůžky mezi vývojem
mezd a produktivitou, což může mít v
dlouhodobějším výhledu negativní dopad na
konkurenceschopnost
domácích
podniků.
Pozitivem ve vztahu ke konkurenceschopnosti
zůstává alespoň skutečnost, že podobně rychlý či
rychlejší růst mezd mají i další země skupiny V4
jako Maďarsko, Polsko či Slovensko.
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Ve čtvrtek zveřejněné maloobchodní tržby
ukázaly, že se na silném spotřebitelském apetitu
českých domácností v červenci nic nezměnilo.
Maloobchodní tržby v červenci sice oproti červnu
lehce poklesly o 0,1 %, avšak v meziročním
srovnání vzrostly po očištění o kalendářní vlivy o
4,6 %. V pátek byla zveřejněna i červencová čísla
z průmyslu (0,7 % m/m a 0,1 % r/r), ze
stavebnictví (1,5 % m/m a 3,7 % r/r) a ze
zahraničního obchodu (export +8,4 % r/r, import
+5,1 % r/r a obchodní bilance +0,1 mld. korun).
Červencový vývoj v domácím průmyslu rozhodně
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