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• Domácí statistiky potvrzují mírné zpomalení ekonomické aktivity…
• ... nezaměstnanost však zůstane velmi nízká i po celý příští rok
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Výjimkou je v tomto směru stavebnictví,
kterému se naopak ve 3. čtvrtletí (září
nevyjímaje) velmi dobře dařilo. Po dlouhé době
se konečně rozjelo inženýrské stavitelství, tj.
infrastrukturní projekty. Bohužel zrovna
v době, kdy je rekordně nízká nezaměstnanost,
a tak stavební firmy, stejně jako jejich protějšky
v průmyslu a v dalších odvětvích, jen s velkými
obtížemi shánějí pracovníky. Ke změně na
pracovním trhu přitom jen tak nedojde.
Ekonomika sice zpomaluje, avšak to rozhodně
nestačí na to, aby nezaměstnanost vzrostla.
V říjnu podíl nezaměstnaných osob poklesl na
2,8 %, počet nezaměstnaných na 215,6 tis. a
počet volných pracovních míst mírně vzrostl na
316,9 tis. Pokud vyjdu z předpokladu, že se růst
české ekonomiky v příštím roce stabilizuje
lehce pod 3 % (očekávám o něco slabší růst ve
srovnání s prognózu ČNB), tak se i podíl
nezaměstnaných osob bude pohybovat kolem
3 % a k žádné zásadnější změně na pracovním
trhu nedojde.

A co naznačují zveřejněné statistiky směrem
k HDP za 3. čtvrtletí? Prognóza ČNB uvádí
mezikvartální růst HDP o 0,8 % a meziroční o
2,7 %. S ohledem na zářijová data by však růst
HDP mohl být nakonec v obou případech o
něco slabší. Tuto hádanku již v příštím týdnu ve
středu objasní Český statistický úřad.
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V tomto týdnu zveřejněné statistiky z české
ekonomiky potvrdily, že domácí ekonomická
aktivita s blížícím se koncem roku zpomaluje. Je
to patrné jak z čísel z průmyslu, tak i
z maloobchodu.
V zahraničním
obchodu
pokračuje rychlejší růst dovozu ve srovnání
s vývozem, a i přebytek obchodní blance je
meziročně nižší. Od začátku letošního roku se
vývoz meziročně zvýšil o 2,1 % a dovoz o 3,6 %
s přebytkem obchodní bilance ve výši 112,4
mld. korun (meziročně o 34,4 mld. korun
méně).
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