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• V říjnu rekordně nízká nezaměstnanost s rekordně vysokým počtem volných pracovních míst
• Spotřebitelská inflace v říjnu na pětiletém maximu
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Ve středu byla zveřejněna nezaměstnanost
vyjádřená tzv. podílem nezaměstnaných osob –
v říjnu pokles na 3,6 % ze zářijových 3,8 %.
Rekordně nízká nezaměstnanost s rekordně
vysokým počtem volných pracovních míst (téměř
210 tis.) vytvářejí v řadě krajů ČR nelehkou
situaci pro zaměstnavatele. Obrácený poměr,
kdy je počet nabízených pracovních míst vyšší
než počet nezaměstnaných, lze přitom
pozorovat kromě Prahy i v kraji Jihočeském, v
Plzeňském či v Pardubickém. Zatímco
nezaměstnanost v říjnu zamířila k historickým
minimům, tak spotřebitelská inflace s 2,9 % pro

změnu k pětiletému maximu. Hlavním zdrojem
růstu inflace zůstávají potraviny. Inflace na
úrovni 2,9 %, tj. těsně pod horní hranicí
inflačního tolerančního pásma ČNB ukazuje, že
inflační tlaky jsou v české ekonomice daleko
silnější než v eurozóně a tím pádem i další
zvyšování úrokových sazeb ČNB je v tomto
kontextu odůvodnitelné.
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Tento týden byl bohatý na čerstvá data z domácí
ekonomiky. V pondělí byla zveřejněna velmi
slušná zářijová čísla z maloobchodu a
z průmyslu, o něco horší ze stavebnictví. K růstu
maloobchodu v září přispěl především silnější
růst prodejů nepotravinářského zboží. Velmi
nízká nezaměstnanost, rychle rostoucí mzdy a
vysoká spotřebitelská důvěra. To vše jsou
důvody, proč domácnosti v letošním roce
neváhají sáhnout hlouběji do peněženky.
Výsledkem je, že spotřeba domácností byla i ve
3.
čtvrtletí
letošního
roku
důležitým
přispívatelem růstu HDP. Pozitivních čísel jsme
se dočkali i z průmyslu, kde však hlavním
přispívatelem k růstu výroby nebyly automobily,
nýbrž energetika. Zpracovatelský průmysl zůstal
v září na svém s meziročním růstem lehce přes 5
% (po očištění o pracovní dny). Útlum produkce
naopak pokračoval v těžebním průmyslu.
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