Asociace exportérů

stabilita sazeb, a to s ohledem na zpomalující
domácí ekonomiku a zahraniční rizika. V
souhrnu za celý letošní rok dosáhne inflace 2,8
%.
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Tento týden byl bohatý na čerstvé domácí
statistiky, které opět potvrdily současný duální
charakter české ekonomiky. Říjnová čísla
z průmyslu (-0,1 % m/m a -0,4 % r/r po očištění
o pracovní dny) nevyzněla příliš optimisticky,
a to ani ne tak kvůli mírnému snížení
produkce, jako kvůli poklesu nových
zahraničních zakázek. Právě vývoj nových
průmyslových zakázek v kombinaci s
poklesem listopadového indexu PMI a stále
slabými čísly z Německa naznačují, že
průmyslová produkce v závěru letošního roku
poklesne. Růst stavební produkce se v
posledních měsících i s ohledem na silnou
statistickou základnu z loňského roku zastavil (v
říjnu -0,6 % m/m a -0,3 % r/r). Přebytku
obchodní bilance v zahraničním obchodě (7,2
mld. korun) v říjnu významně pomohla
meziročně levnější ropa. Podíl nezaměstnaných
osob setrval v listopadu na 2,6 %. Další pokles
nezaměstnanosti je již v podstatě vyloučený,
když v prosinci s ohledem na negativní
sezónnost počet nezaměstnaných vzroste.
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Pokles nových průmyslových zakázek v říjnu indikuje další zpomalení domácího průmyslu
v závěru letošního roku
Spotřebitelská inflace v listopadu zrychlila na 3,1 % r/r – nejrychlejší růst za posledních sedm
let
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Spotřebitelská inflace v listopadu významně
zrychlila na 3,1 % r/r, což je nejrychlejší růst za
posledních více jak sedm let. Za růstem cen
stály primárně spotřebitelsky citlivé položky –
potraviny a energie. Zrychlení inflace v
listopadu zároveň mírně zvýšila šance, že
bankovní rada České národní banky (ČNB) na
prosincovém zasedání odhlasuje zvýšení
úrokových sazeb. Minimálně to lze očekávat od
jestřábí části bankovní rady – T. Holub, V.
Benda. Jednoznačně pravděpodobnějším
scénářem však přes akcelerující inflaci zůstává
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