Asociace exportérů

Domácí ekonomika v závěru loňského roku s růstem o 0,3 % k/k a 1,8 % r/r zpomalila
Vyhlídky pro hospodářský růst v letošním roce se jednoznačně zhoršují
podobná situace byla v Číně ke konci ledna. Do
konce března tak můžeme počítat s tím, že
počet nakažených v Evropě bude dosahovat
desetitisíců, vyloučit však rozhodně nelze ani
šestimístné číslo. V případě ČR se bude jednat
o stovky případů (v lepším případě) či o tisíce (v
tom horším případě). Evropa však není Čínou,
takže možnost, že se v Evropě epidemie
rozroste do daleko větších rozměrů musíme
brát zcela reálně. Na druhou stranu je nutné
zmínit, že na začátku letošního února na
vrcholu chřipkové epidemie bylo v ČR
v průměru 1 896 nakažených na 100 tis.
obyvatel, tj. celkově skoro 200 tis. obyvatel ČR.
Na standardní chřipku, respektive přidružené
komplikace, přitom každý rok zemře v ČR
kolem 2 tis. osob. Jestli je šíření koronaviru
opravdu tak vážnou hrozbou, či se jedná z velké
části o hodně přifouknutou bublinu se hodnotí
obtížně. O čem naopak už téměř nelze
pochybovat je fakt, že opatření, která
aktuálně jsou, a hlavně budou proti
koronaviru zaváděna, budou ekonomicky
hodně bolet.
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Čísla o počtech nakažených koronavirem jasně
svědčí o tom, že Evropa převzala od Číny
pomyslný štafetový kolík. Pokud srovnáme
aktuální stav o počtu nakažených v Evropě, tak
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V tomto týdnu byly zveřejněny zajímavé
statistiky z domácí ekonomiky (PMI, HDP,
průměrná mzda), které však byly zastíněny
eskalací koronaviru v Evropě a postupným
nárůstem
případů
i
v ČR.
Z makroekonomických
statistik
stál
jednoznačně za pozornost zpřesněný odhad
hrubého domácího produktu (HDP) ve 4.
čtvrtletí loňského roku, jehož růst byl upraven
mírně nahoru na +0,3 % k/k a +1,8 % r/r. Z
poptávkové strany byly ve 4. čtvrtletí hlavními
tahouny růstu spotřeba a investice, respektive
tvorba hrubého fixního kapitálu. Negativně k
růstu ekonomiky přispíval zahraniční obchod s
ohledem na horší výsledky exportu. Na straně
nabídky byl hlavním zdrojem růstu ekonomiky
sektor služeb a kladně k růstu připívalo i
stavebnictví. Páteřnímu odvětví české
ekonomiky, zpracovatelskému průmyslu, se
naopak nedařilo. V souhrnu za celý loňský rok
domácí ekonomika vzrostla o solidní 2,4 %.
Evidentní bylo postupné zpomalování
ekonomiky v průběhu loňského roku. Poslední
týdny bohužel jednoznačně ukazují na další
rizika spojená se zahraničním vývojem, což se
bude negativně promítat i do letošního
výkonu české ekonomiky. V optimistickém
případě lze očekávat růst HDP v letošním roce
na 2 %. Realističtější pohled však naznačuje
zpomalení ekonomiky hluboko pod 2 %, když
slabší bude především první polovina
letošního roku. Více v tomto směru napoví
nejbližší týdny.
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