Asociace exportérů

Domácí ekonomika ve 3. čtvrtletí vzrostla o 0,4 % k/k a 2,5 % r/r – slabým místem investice
Koruna v závěru listopadu pokračovala v testování hladiny 25,50 CZK/EUR
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27.11.

Na nabídkové straně byl hlavním zdrojem růstu
HDP sektor služeb. Hrubá přidaná hodnota
rychle rostla v odvětví informačních a
komunikačních činností, avšak dařilo se i
obchodu, dopravě či ubytování. Příspěvek
zpracovatelského průmyslu do růstu HDP byl
výrazně nižší, avšak pozitivem je, že
zpracovatelský průmysl přispíval alespoň
kladně. Nad vodou držely zpracovatelský
průmysl motorová vozidla a elektrická zařízení,
zatímco
strojírenství
a
výrobě

26.11.
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Klíčovým zdrojem růstu domácí ekonomiky
byla ve 3. čtvrtletí spotřeba domácností a
vlády. K růstu HDP přispěl i čistý export. Slabým
místem jsou naopak investice, když tvorba
hrubého fixního kapitálu poklesla shodně o
0,3 % jak mezikvartálně, tak i meziročně.
Detailnější pohled na investice ukazuje, že
zatímco investice do obydlí a budov meziročně
rostly, tak investice do strojů a zařízení
prohloubily svůj pokles. Z toho je zřejmé, že
méně investují především nefinanční podniky,
a to pravděpodobně především ty průmyslové.
Politicko-hospodářské nejistoty ve vnějším
prostředí bohužel aktuálně investicím příliš
nenahrávají, když řada exportně laděných
podniků může s výraznějšími investicemi
vyčkávat na zjevnější známky stabilizace
v zahraničí.

elektrotechnických a optických přístrojů se
nedařilo. Služby zůstanou klíčovým zdrojem
růstu domácí ekonomiky i v nadcházejících
čtvrtletích.
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Klíčovou makroekonomickou statistikou byl
vývoj hrubého domácího produktu (HDP) ve 3.
čtvrtletí. Podle zpřesněného odhadu česká
ekonomika vzrostla o 0,4 % k/k a 2,5 % r/r, tj.
mírná revize vzhůru oproti předběžnému
odhadu z poloviny listopadu. Na skutečnosti, že
domácí ekonomika zpomaluje se nic nemění.
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