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• Listopadový pokles důvěry v domácí ekonomiku připadá na vrub spotřebitelům
• HDP ve 3. čtvrtletí s růstem o 0,6 % k/k a 2,4 % r/r – mírné zlepšení předběžného odhadu
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Statistikou týdne na domácí scéně však byl
páteční zpřesněný odhad růstu české ekonomiky
ve 3. čtvrtletí letošního roku. Růst o 0,6 % k/k a
2,4 % r/r byl ve srovnání s rychlým předběžným
odhadem vylepšen, a i strukturu HDP lze hodnotit
celkem pozitivně. Na poptávkové straně k růstu
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Nejvýraznější změna důvěry však byla patrná u
spotřebitelů (pokles důvěry o 5,1 bodu na
hodnotu 106,9). Ti se pro období nadcházejících
dvanácti měsíců obávají výraznějšího zhoršení
celkové ekonomické situace a také růstu
nezaměstnanosti. Zde je vhodné podotknout, že
spotřebitelé ve srovnání s firmami reagují citlivěji
na negativní zprávy, kterých bylo v listopadu
požehnaně. Zároveň však platí, že aktuální pokles
spotřebitelské důvěry zatím nelze přeceňovat,
když často stačí pár pozitivních ukazatelů, aby se
optimismus mezi spotřebitele vrátil.

HDP i nadále přispívala spotřeba domácností a
solidně rostly i investice (výrazněji ty veřejného
sektoru související s investicemi do staveb a
budov, ale krok držel i soukromý sektor). Na
nabídkové straně k růstu HDP přispíval i nadále
zpracovatelský průmysl, avšak výrazně menší
měrou, než jsme byli zvyklý. Stále větší podíl na
růstu HDP mají služby a tato změna poměru
v HDP ve prospěch služeb bude pokračovat i
v nejbližších čtvrtletích.
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V pondělí zveřejněný listopadový index důvěry v
domácí ekonomiku mírně poklesl o 0,5 bodu m/m
na hodnotu 99,3. Detailnější pohled na tuto
statistiku ukazuje, že mezi podnikateli důvěra sice
vzrostla, ale nedokázala kompenzovat výrazný
pokles důvěry mezi spotřebiteli. Konkrétně mezi
podnikateli došlo k růstu důvěry ve stavebnictví a
ve službách, zatímco k mírnému poklesu důvěry
došlo v průmyslu (s ohledem na klesající indexy
PMI v eurozóně zůstávají české průmyslové
podniky ještě poměrně optimistické) a v
obchodu.
Průzkum
mezi
podniky
ve
zpracovatelském průmyslu ukázal, že pro příští
rok tyto podniky plánují meziroční růst investic
cca o 5 %, přičemž většina půjde na obnovu
stávajících výrobních zařízení, méně pak na
rozšíření výrobních kapacit a pořízení nových
technologií.
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