Asociace exportérů

8. 10. – 12. 10. 2018

• Průmysl v srpnu šlápl na brzdu, zatímco stavební produkce pokračovala ve dvouciferném růstu
• Spotřebitelská inflace v září zpomalila, avšak i nadále zůstává bezpečně nad 2 %
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I v úterý byla zveřejněna další sada dat z domácí
ekonomiky. Spotřebitelská inflace v září sice
zpomalila na 2,3 % r/r, ale i nadále zůstává
bezpečně nad 2 % inflačním cílem České
národní banky (ČNB). K meziročnímu růstu
inflace v září nejvíce (zhruba z jedné třetiny)
přispívaly náklady spojené s bydlením a dále i
vyšší ceny pohonných hmot a po letní odmlce i
ceny potravin. Vše nasvědčuje tomu, že se i ve
zbylých měsících letošního roku, bude inflace
pohybovat nad hladinou 2 %. ČNB má tak do
konce letošního roku prostor ještě k jednomu
zvýšení úrokových sazeb, a to za předpokladu,
že koruna ve 4. čtvrtletí výrazněji neposílí. V
zahraničním obchodu v srpnu dovoz opět rostl

rychleji než vývoz, což se odrazilo i do
meziročně nižšího přebytku obchodní bilance
(2,3 mld. korun). Za nižším přebytkem
obchodní bilance stálo jak nižší aktivum bilance
motorových vozidel, tak i prohloubení schodku
bilance s ropou a zemním plynem.

07.10.

Začátek tohoto týdne byl bohatý na domácí
ekonomická data. Ke zpomalení produkce
došlo v srpnu v průmyslu, o což se významnou
měrou postaral pokles výroby automobilů o 6
% r/r. Stavební produkce naopak rostla
dvouciferným tempem a po dlouhé době se na
vyšší obrátky rozjelo inženýrské stavitelství,
čehož si většina motoristů v letních měsících
pravděpodobně všimla. Solidní výsledek v
srpnu přidal i maloobchod, když zvýšený zájem
byl podle ČSÚ nepřekvapivě o klimatizace,
větráky či bazény. V září se dále snížila již tak
velmi
nízká
nezaměstnanost
(podíl
nezaměstnaných osob) a to na 3,0 %.
Zveřejněné statistiky napovídají, že se česká
ekonomika pravděpodobně nachází lehce za
vrcholem probíhajícího hospodářského cyklu
a v nadcházejících měsících nás čeká další
zvolnění ekonomické aktivity, což ostatně
naznačují i některé předstihové indikátory.
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