Asociace exportérů

12. 2. – 16. 2. 2018

• Zpomalení inflace zkraje nového roku na 2,2 %, ale další měsíce mohou překvapovat směrem nahoru
• Silný růst české ekonomiky v roce 2017 potvrzen na 4,5 %
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V pátek byl zveřejněn předběžný odhad výkonu
české ekonomiky ve 4. čtvrtletí loňského roku.
Růst české ekonomiky sice s 5,1 % lehce zaostal
za tržním konsenzem, což však není nic
hrozného. Pokud pominu to, že se jedná pouze o
předběžný odhad a čísla mohou být ještě
vylepšena, tak hospodářský růst nad 5 %
v kombinaci růstem o 4,5 % za celý loňský rok je
vysoce nadstandardní. Pozitivem navíc je, že
k růstu ekonomiky přispěly všechny složky
poptávky, především čistý export a spotřeba

domácností a od 2. čtvrtletí se rozjely i investice.
A dařit se bude české ekonomice i letos, i když
s ohledem na kapacitní omezení (stačí se odívat
na vysátý trh práce) českých podniků je letos
zopakování loňského tempa hospodářského
růstu nereálné.
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Tento týden sice nebyl tak bohatý na domácí
ekonomická data, jako ten předchozí, významem
statistik však byl minimálně srovnatelný. Ve
středu byla zveřejněna lednová spotřebitelská
inflace. V lednu oproti prosinci sice ceny
v souhrnu vzrostly o 0,6 %, avšak v meziročním
srovnání inflace zpomalila na 2,2 %. Žádný
inflační skok směrem vzhůru nás tak na začátku
letošního roku nečekal. Zatím. Pokud se totiž
podíváme na situaci na pracovním trhu s
rekordně nízkou nezaměstnaností a velmi
svižným růstem mezd, nelze vyloučit, že inflace
v dalších měsících přeci jen zrychlí. Především
vyšší ceny služeb mohou v průběhu letošního
roku vytáhnout celkovou inflaci blíže k 3 %, s
čímž prognóza ČNB v tuto chvíli nepočítá. A
rychlejší inflace navíc může povzbudit korunu k
dalšímu posilování, když hladina 25 CZK/EUR je
blízko
současných
korunových
hodnot.
Nadcházející měsíce by měly v tomto směru
napovědět více.

15:00 SEČ, 16. 2. 2018

