Asociace exportérů

Nálada v průmyslu se v červnu podle ukazatele PMI (44,9 bodu) opět zlepšila
Rekordní schodek státního rozpočtu na konci první poloviny letošního roku (195,2 mld. korun)
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Ministerstvo financí zveřejnilo výsledek
hospodaření státního rozpočtu za první polovinu
letošního roku s rekordním schodkem ve výši
195,2 miliardy korun (loni činil schodek za stejné
období 20,7 miliardy korun). Zcela dominantním
důvodem rekordního schodku jsou opatření proti
pandemii Covid-19. To se projevuje v obou
rovinách – výrazným poklesem na příjmové
straně (útlum ekonomické aktivity a odklady daní
včetně pojistného na sociální zabezpečení) a
výrazným nárůstem na výdajové straně (transfery

domácnostem a podnikům a výdaje spojené
s pandemií). Dělat z výsledku hospodaření nějaké
dalekosáhlé závěry vzhledem k okolnostem příliš
nelze. Ano, ČR zcela bezpochyby směřuje
k rekordnímu schodku státního rozpočtu
v novodobé historii, ale zda bude schodek
v souhrnu za celý rok činit navrhovaných 500 mld.
či bude o poznání nižší (rozmezí 350–450 mld.
korun), tak v tuto chvíli říci nelze a nezbývá než
počkat na vývoj v nadcházejících měsících.
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Z domácích makroekonomických statistik stál
v tomto týdnu za pozornost červnový index PMI
ve výrobním sektoru (růst na 44,9 z květnových
39,6 bodu). PMI potvrdil další zlepšení situace ve
výrobním
sektoru
po
předchozích
katastrofických měsících. I v červnu se však
hodnota PMI pohybovala poměrně hluboko pod
neutrální hladinou 50 bodů, což indikuje
pokračující
recesi
mezi
podniky
ve
zpracovatelském průmyslu. Situace ve výrobním
sektoru v červnu vykázala následující
charakteristiky – (1) firmy obnovily provoz, avšak
stále nedošlo k plnému vytížení výrobních
kapacit, (2) problémem zůstává slabá poptávka,
když firmy těží z dříve nakumulovaných zakázek,
zatímco nové zakázky zůstávají slabé (3) dále
poklesla zaměstnanost, (4) slabá je situace v
automobilovém průmyslu a na něj navázaných
odvětví a (5) podniky snižují ceny produktů, aby
podpořily odbyt zboží. Do plného zotavení
výrobního sektoru je tak stále dlouhá cesta.
S obavami
je
nutné
sledovat
situaci
v automobilovém sektoru, když poptávka po
osobních vozidlech zůstane v zemích EU ve druhé
polovině letošního roku velmi pravděpodobně
utlumená a to jak ze strany domácností, tak i
firem. Sdružení automobilového průmyslu Auto
SAP přitom pro letošek odhaduje, že produkce
motorových vozidel letos v ČR poklesne o pětinu.
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