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Sekce průmyslu         
Odbor ekonomických analýz                               Týdeník (7. týden – 9. až 13. února 2015) 

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
Rekordní přebytek čínské 
obchodní bilance 

Rozporuplné výsledky 
přinesly tento týden 
zveřejněné statistiky 
čínského zahraničního 
obchodu za první měsíc 
letošního roku. Přebytek 
obchodní bilance v lednu 

meziročně vzrostl o 88 % na rekordních 367 
miliard juanů, tedy přibližně 60 miliard 
dolarů. Vývozy se snížily o 3,2 % a navázaly 
tak na trend minulého roku, kdy export 
poklesl oproti předchozím dvanácti 
měsícům o 4,9 %. O vysoký přebytek 
obchodní bilance se postaral zejména 
pokles domácí poptávky, který se promítl 
do lednového propadu dovozů o 19,7 %. 
Jedná se o nejvýraznější pokles dovozů za 
posledních pět let. Podle agentury 
Bloomberg přitom analytici předpovídali 
daleko mírnější pokles, o 3,2 %. Na druhé 
straně je potřeba poznamenat, že aktuální 
propady cen minerálních paliv a kovů, 
obchodovaných v dolarech, zvýrazňují 
trend poklesu výsledné hodnoty čínských 
dovozů. Čínskou ekonomiku, která loni 
zpomalila své tempo růstu na 7,4 %, 
v současné době ovlivňují zejména tři 
negativní faktory: krize na trhu 
nemovitostí, slabá poptávka po čínských 
exportech v důsledku ochlazení globální 
ekonomiky a slabá domácí poptávka.  
Ing. Jaroslav Vomastek, MBA, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

 
Zdroj: BCPP, únor 2015 

ZPRÁVA TÝDNE 

Česká ekonomika v závěru minulého roku zpomalila růst  

Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu vzrostl ve 4. čtvrtletí 
2014 hrubý domácí produkt (očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy) 
meziročně o 1,3 %, takže za růstovým tempem předchozího čtvrtletí zaostal 
o 1,1 proc. bodu. Za celý rok se výkonnost ekonomiky zvýšila o 2 %. Jde 
o výrazně lepší výsledek ve srovnání s rokem 2013, kdy produkt klesl o 0,7 %, 
protože nastupující oživení se dostavilo až v jeho posledním čtvrtletí, který 
nicméně zklamal očekávání. 

Podle údajů srovnávajících mezičtvrtletní vývoj, domácí ekonomika obnovila 
růst již ve 2. čtvrtletí 2013, který pak kulminoval ve 4. čtvrtletí. V minulém roce 
už bylo jeho tempo pomalejší, ve 4. čtvrtletí činilo 0,2 %.  

Ze stručného komentáře ČSÚ vyplývá, že pomalejší meziroční růst HDP ve 4. 
čtvrtletí byl ovlivněn vyšší srovnatelnou základnou, především vysokým 
výběrem spotřební daně z tabákových výrobků na konci roku 2013, 
způsobeným předzásobením, které se loni již neopakovalo. Toto zdůvodnění 
potvrzuje růst hrubé přidané hodnoty (HPH), která ve 4. čtvrtletí meziročně 
vzrostla o 2,4 %. Její dynamika lépe vystihuje aktuální výkonnost ekonomiky, 
protože HPH nezahrnuje daň z produktů, a proto není (na rozdíl od HDP) 
poznamenána jejím vývojem.  

Na tvorbě produktu se tradičně nejvíce podílí průmysl, především exportně 
orientovaná zpracovatelská odvětví. Také ve 4. čtvrtletí se dařilo zejména 
výrobě dopravních prostředků, dále pak výrobě strojů a zařízení. 

Ke změně struktury HDP došlo na výdajové straně. Zatímco v předchozím 
čtvrtletí plnila úlohu zdroje meziročního růstu pouze domácí poptávka, v závěru 
roku měl kladný vliv i zahraniční obchod. Jistě k tomu přispěl výkon našeho 
největšího obchodního partnera, Německa, které zrychlilo mezičtvrtletní růst 
ve 4. čtvrtletí na 0,7 % (z 0,1 % ve 3. čtvrtletí). 

 
Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní 
vlivy, změna v %) 

 2013 2014 

 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 

meziročně -2,2 -1,3 -0,5 1,1 2,6 2,3 2,4 1,3 

proti předchozímu 
čtvrtletí 

-0,8 0,5 0,4 1,1 0,6 0,2 0,4 0,2 

Pramen: ČSÚ 

Vývoj kurzu od 2. do 12. února 2015 

   
   Zdroj: ČNB 

 HDP (y/y, %) 4.Q 1,3

 Míra inflace (y/y, %) 0,3

 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) 7,7

 Průmyslová produkce (y/y,%) prosinec 7,3

 Stavební výroba (y/y, % ) prosinec -6,6

 Vývoz zboží (y/y,%, z b.c.) prosinec 10,3

 Dovoz zboží (y/y,%, z b.c.) prosinec 5,1

Zdroj: ČSÚ, MPSV, únor 2015

 Základní ukazatele
2014

poslední   údaj

 15-64 let k obyvatelstvu  stejného věku

*/ podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve 

leden 15

leden 15
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Z DOMOVA 

Stavebnictví v roce 2015 
poroste 
Podle odhadu Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví by stavební produkce 
měla v letošním roce stoupnout o 3 
až 5 %. Svaz však upozorňuje na 
rizika spojená se špatnou přípravou 
velkých infrastrukturních staveb a s 
novou podobou zákona o 
posuzování vlivu projektů na životní 
prostředí.  

Škoda Auto výrazně rozšíří 
výrobu v Kvasinách 
Škoda Auto se v Kvasinách chystá 
rozšířit výrobu aut a modelů SUV. 
V příštích třech letech tam hodlá 
investovat 7,2 mld. Kč. Má tak 
vzniknout na 1300 nových 
pracovních míst. Stát podpoří 
záměr výstavbou komunikací a 
infrastruktury za 570 mil. Kč, další 
prostředky by měly jít z krajského 
rozpočtu (cca 300 mil. Kč). 
Automobilka v současnosti 
zaměstnává v Kvasinách přes tři 
tisíce osob. 

Škoda Auto v lednu dodala 
meziročně více aut 
Automobilka Škoda Auto v lednu 
2015 dodala zákazníkům na celém 
světě 87.000 vozů (meziročně 
o  7,5 % více). Je to nejlepší lednový 
výsledek firmy. V západní Evropě se 
prodej snížil o 1 % (v Německu 
naopak vzrostl o 5,7 %), ve 
východní Evropě vzrostl o 6,1 % 
(v Rusku o 8 %), ve střední Evropě 
vzrostl o 19,6 % (v ČR o 34 %). Na 
největším trhu značky, v Číně, se 
počet dodaných vozů zákazníkům 
meziročně zvýšil o 4,7 %. Výrobce v 
únoru představí novou Škodu 
Superb, která by na trh měla být 
uvedena v červnu. 

Strojírenské firmy hledají 
zaměstnance 
Z analýzy společnosti CEEC 
Research vyplývá, že 43 % 
strojírenských firem plánuje nábor 
nových zaměstnanců. V kategorii 

velkých firem bude hledat nové 
zaměstnance přes polovinu 
společností, 7 % firem se chystá 
naopak propouštět. Podle ředitelů 
firem je ale problémem nedostatek 
odborníků. 

Armaturka MSA získala 
zakázku v Saúdské Arábii 
Česká armaturka MSA vyhrála 
zakázku v hodnotě 100 mil. Kč pro 
Saudi Aramco, největší ropnou 
společnost na světě. Má dodat 
jedenáct unikátních armatur do 
potrubí plynovodu, které má spojit 
východní a západní pobřeží Saúdské 
Arábie. 

O2 loni klesly výnosy i zisk 
Společnosti O2 v roce 2014 klesly 
provozní výnosy o 5,4 % na 44,7 
mld. Kč a provozní zisk o 13 % na 16 
mld. Kč. Důvodem je probíhající 
transformace a zhoršující se 
podmínky na trhu. Hlavními 
prioritami firmy dále zůstávají 
investice do nových technologií a 
pokračující snižování nákladů. 
Provozní náklady společnosti loni 
klesly o desetinu. Počet mobilních 
zákazníků O2 se mírně snížil 
o 33.000 na 5,069 milionu. 

Ostravská huť ArcelorMittal 
dále snižuje emise  

Hutní společnost ArcelorMittal 
Ostrava začala stavět odprášení 
spalin v jižní části aglomerace za 
365 mil. Kč. Nový filtr firma plánuje 
spustit nejpozději letos v prosinci a 
očekává snížení emisí prachu o 94 
tun ročně. Huť tak sníží své emise 
více, než udává legislativa EU. 

Vítkovice Machinery dodá 
hřídele do Dánska a 
Španělska  
 
Strojírenská skupina Vítkovice 
Machinery Group (VMG) dodá 
společnostem z Dánska a Španělska 
1000 hřídelí pro větrné elektrárny. 
Hodnota zakázky činí téměř 500 
mil. Kč. Kontrakt podle VMG 
znamená 30% nárůst produkce 

těchto typů hřídelí a také rychlý 
nástup třísměnného provozu v nové 
továrně, kterou firma na začátku 
roku otevřela v Polsku.  

Strojírny ZVU POTEZ postavily 
pivovar v Etiopii  

Strojírny ZVU POTEZ postavily 
pivovar v Etiopii za více než 700 mil 
Kč. V roce 2014 přesáhly tržby 
podniku 1,2 mld. Kč a očekává zisk 
ve výši 60 mld. Kč. Kontrakt v Etiopii 
byl pro firmu důležitým milníkem 
pro působení na mezinárodním 
trhu. 

Metrostav šetří, snižoval 
počet zaměstnanců 

Metrostav v roce 2014 propustil 
355 zaměstnanců a celkový počet 
tak klesl ke konci roku na 2924 lidí. 
V předkrizovém roce 2007 měla 
firma celkem 3663 zaměstnanců.  

Spotřeba plynu byla kvůli 
počasí nejnižší za deset let 

Spotřeba plynu v ČR byla v roce 
2014 nejnižší za 10 let a činila 7,28 
mld. m3. Spotřeba zemního plynu 
se meziročně snížila o 12 %. 
Důvodem bylo mimořádně teplé 
počasí. Loňský rok byl u nás 
nejteplejším za posledních 50 let. 
Podle Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) byla loňská průměrná 
teplota v ČR 9,7 stupně Celsia, což 
je o 1,8 stupně více než je normál. 

ÚJV Řež pomůže vybudovat 
jadernou elektrárnu 
v  Jordánsku 
Společnost ÚJV Řež se bude podílet 
na výstavbě a následném servisu 
první jaderné elektrárny 
v Jordánsku. Smlouvu s místní 
komisí pro atomovou energii firma 
podepsala během jordánské 
návštěvy prezidenta Zemana.  
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ZE ZAHRANIČÍ  

Důvěra investorů v eurozónu 
stoupla 
Podle výzkumné společnosti Sentix 
se důvěra investorů a analytiků 

v ekonomiku eurozóny v únoru 

výrazně zvýšila z lednových 0,9 
bodu na 12,4 bodu. Zaznamenala již 
čtvrtý měsíční nárůst za sebou. Za 
růstem důvěry stálo především 
rozhodnutí Evropské centrální 
banky zahájit nákupy vládních 
dluhopisů. 

Německý obchodní přebytek 
na novém rekordu 
Německo v loňském roce 
zaznamenalo rekordní přebytek 
zahraničního obchodu ve výši 217 
mld. eur. Vývoz stoupl meziročně 

o 3,7 %, dovoz o 2,0 %. Podle 

předběžných údajů německá 
ekonomika vzrostla za celý loňský 
rok o 1,5 %, což by bylo nejrychlejší 
tempo za poslední tři roky (v roce 
2013 se HDP země zvýšil pouze 

o 0,1 %). Údaje německého 

statistického úřadu naznačují, že 
největší evropská ekonomika 
nabrala ke konci roku na síle a 
k tomu přispěl zahraniční obchod v 
posledním čtvrtletí. 

Německo se dostalo 
do deflace 

Podle spolkového statistického 
úřadu německá ekonomika poprvé 

od roku 2009 sestoupila do deflace, 
když spotřebitelské ceny 
zaznamenaly v lednu meziroční 
pokles o 0,4 %. Cenovou hladinu 
sráží zejména zlevňování energií a 
pohonných hmot. V porovnání 
s údaji za prosinec 2014 klesly ceny 
dokonce o 1,1 %.  

Slovenský průmysl v roce 
2014 zpomalil 
Podle Slovenského statistického 
úřadu vykázal slovenský průmysl 
v roce 2014 nejpomalejší růst od 
roku 2009, kdy ekonomiku 
nepříznivě ovlivnily dopady globální 
hospodářské krize. Průmyslová 
výroba meziročně stoupla v roce 
2014 o 3,4 %, kdežto v roce 2013 o 
5,3 %. Zpomalil také automobilový 
průmysl, jehož tempo růstu činilo 
v roce 2014 jen 2,9 %, zatímco 
v roce 2013 dosáhl 6,5 %.  

Těžbu ropy v USA čeká 
zpomalení  
Vládní Úřad pro energetické 
informace předpokládá, že těžba 
ropy v USA stoupne v roce 2015 
o 8,0 % na 9,30 mil. barelů denně. 
V roce 2016 nárůst prudce zpomalí 
na zhruba 2,0 %, jako důsledek 
nedávného propadu světových cen 
ropy. I tak se ale těžba přiblíží 
dosavadnímu rekordu 9,6 mil. 
barelů denně z roku 1970. V roce 
2013 těžba ropy v USA vzrostla 
rekordním tempem na čtvrtstoleté 
maximum 7,5 mil. barelů denně. 

Slovensko a Maďarsko 
otevřely zrekonstruovaný 
ropovod 
Slovenský premiér R. Fico a jeho 
maďarský kolega V. Orbán tento 
týden otevřeli zrekonstruovaný 
ropovod spojující obě země, kterým 
Slovensko dokáže pokrýt svou 
spotřebu ropy dovozem suroviny 

z oblasti Jaderského moře. 

Modernizace ropovodu 
Adria/Barátság I si vyžádala 70 mil. 
eur a jeho roční přepravní kapacita 
na Slovensko stoupla z 3 mil. t na 6 
mil. t.  Slovensko do budoucna 
počítá též s dovozem ropy z Ruska. 
Obě země loni uzavřely mezivládní 
dohodu, na jejímž základě 
Slovensko získá pro své potřeby až 
6. mil. t ruské ropy ročně.  

Růst prodejů aut v Číně 
zpomalil 
Prodej automobilů v Číně v lednu 
2015 meziročně vzrostl o téměř 
8,0 % na 2,32 mil. vozů. Tempo 
růstu výrazně zpomalilo z 13 % 
v prosinci 2014. Vyplývá to z údajů 
Čínského sdružení výrobců 
automobilů. Sdružení očekává 
v roce 2015 zvýšení prodejů aut 
o 7,0 % na 25,1 mil.  

FOCUS 
 

Inflace v lednu překvapila růstem 
Spotřebitelské ceny v lednu proti předchozímu měsíci i meziročně vzrostly o 0,1 %, a nenaplnily tak obavy z posunu 
cen do záporu v reakci na výrazné zlevnění pohonných hmot. Meziměsíční růst podpořilo neočekávaně výrazné 
zdražení alkoholických nápojů o 5 %, ale i zimních dovolených s komplexními službami s růstem o 6 %, některých 
potravin a nákladů na bydlení (zvýšily se ceny čistého nájemného o 0,2 %, vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, 
zemního plynu o 1,7 % a tepla o 0,8 %). Inflaci naopak nadále tlumily podstatně levnější pohonné hmoty o 8,1 % 
(průměrná cena benzínu Natural 95 ve výši 31,07 Kč/l byla v lednu 2015 nejnižší od února 2010, průměrná cena 
motorové nafty činila 31,89 Kč/l a byla nejlevnější od listopadu 2010). K nim se přidalo zrušení regulačních poplatků 
při výdeji léků na recept a poplatků u lékaře a stomatologa, i povánoční výprodeje oděvů a obuvi, jejichž ceny klesly 
o  2,6 %, resp. o 4,8 %.  
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Lednový meziroční růst inflace, stejný, jako v prosinci, byl však v rámci jednotlivých oddílů spotřebního koše značně 
rozdílný. Ceny bydlení, které se tradičně mění počátkem roku, přešly z 0,6% poklesu v prosinci v růst o 1,2 % v lednu. 
Důvodem byl vývoj cen elektřiny, které byly v prosinci nižší o 9,6 %, ale v lednu již pouze o 0,3 %, zrychlení růstu cen 
zemního plynu z 2,4 % v prosinci na 4,5 % v lednu. K rychlejším tempu růstu o 2,4 % (v prosinci o 0,7 %) se vrátily i 
ceny alkoholických nápojů, také ceny obuvi stouply o 9,7 % (v prosinci o 8,1 %) a dovolených s komplexními službami 
o 5,4 % (v prosinci o 3,7 %). Naopak k prohloubení poklesu cen došlo v oddíle doprava o 13,9 % (z 6 % v prosinci), 
v oddíle zdraví vlivem zrušení regulačních poplatků se ceny snížily o 6,2 % (z 0,4 % v prosinci). Z potravin byly nižší 
zejména ceny ovoce o 7,4 % (v prosinci ještě rostly o 0,3 %), klesly i ceny pekárenských výrobků, jogurtů a dalších. 
Meziroční pokles pokračoval v oddíle pošty a telekomunikace z důvodu snížení cen telefonických a telefaxových 
služeb o 1,3 % a mobilních telefonů o 21,2 %. Největší vliv na růst cenové hladiny tedy měly ceny bydlení, ceny 
zboží úhrnem klesly o 0,7 %, zatímco ceny služeb byly vyšší o 1,2 %. 
 
Průměrná míra inflace klesla o 0,1 p.b., na 0,3 %. 
  
Ke  snižování růstu spotřebitelských cen docházelo postupně ve všech zemích EU 28, řada z nich podle HICP 
(harmonizovaný index spotřebitelských cen) spadla do deflace již v prosinci 2014. Levná ropa, vývoj cen energií a 
příznivější ceny potravin ovlivnily i meziroční změnu HICP v ČR, která vykázala zápornou hodnotu až v lednu, kdy 
ceny klesly o 0,1 % (z 0,1% růstu v prosinci 2014). Meziměsíčně HICP v ČR poklesl rovněž o 0,1 %. V eurozóně se 
snižovaly ceny výrazněji než u nás, meziroční změna HICP je zde pro leden odhadována až na -0,6 % (z -0,2 % 
v prosinci). Meziroční změna HICP za EU 28 činila v prosinci -0,1 %, tj. o 0,4 p.b. méně než v listopadu. Nejvíce rostly 
ceny v Rumunsku o 1 % a Rakousku o 0,8 %. Naopak největší pokles cen nastal v Řecku o 2,5 % a Bulharsku o 2 %. Na 
Slovensku klesly ceny meziročně o 0,1 %, z listopadového nulového růstu, v Německu zpomalil růst na 0,1 %, což je 
o  0,4 p.b. méně než v listopadu.  

  
Inflace bude i v dalších měsících více méně oscilovat kolem nuly a pozitivně tak ovlivní finanční situaci spotřebitelů. 
Klíčový význam sehraje další vývoj cen ropy na světových trzích a jejich dopad do ekonomiky. Pokles spotřebitelských 
cen podporují i levnější potraviny kvůli nadprůměrné úrodě a dovozním sankcím ze strany Ruska. I přes slabý kurz 
koruny zlevňuje však také řada ostatního zboží, např. v oblasti spotřební elektroniky. Důvodem je mj. silná 
konkurence a technologický pokrok v oboru.  
 

Stavebnictví se v roce 2014 vymanilo z recese 
 
 Statistika potvrdila růst stavebnictví v loňském roce, který naznačily již listopadové výsledky. V roce 2014 vzrostla 
stavební produkce meziročně reálně o 2,3 %, avšak ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 klesla o  22,1  %.  
 V samotném závěru roku, v prosinci 2014, stavební produkce klesla meziročně reálně o 6,6 %, po očištění od vlivu 
počtu pracovních dnů o 7,9 %. Produkce v  pozemním stavitelství meziročně klesla o 5,3 % (příspěvek minus 
3,8  procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 10,0 % (příspěvek minus 2,8 p. b.). Důvodem 
jsou v porovnání s prosincem 2013 horší povětrnostní podmínky, takže kladnému výsledku nepomohla ani výhoda 
jednoho pracovního dne navíc. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační 
hodnota klesla o 7,7 %. Oživením prochází i bytová výstavba. Nově zahájených bytů bylo meziročně o 10,5 % více, 
dokončeno bylo o 14,5 % bytů méně. Kromě Prahy, Středních Čech a Jižní Moravy, kde se bytová výstavba vrátila 
k  růstu nejdříve, se začíná více stavět i v dalších čtyřech krajích. 
Nové investice a zakázky veřejného i soukromého sektoru vrátily v roce 2014 růst stavebnictví po pěti letech do 
černých čísel a dá se očekávat, že tento trend bude pokračovat i v letošním roce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/stavebnictvi.html
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Stavební produkce v letech 2009 - 2014 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

Zlepšení situace na trhu práce 

Nezaměstnanost  ke konci  ledna 2015 vzrostla oproti prosinci 2014 o 0,2 p. b. na 7,7 %,  když v lednu předchozího 

roku dosahovala 8,6 %. Na začátku roku pravidelně nezaměstnanost narůstá, jednak vlivem ukončování pracovních 

smluv ke konci roku a také se tu letos projevil útlum sezónních prací, hlavně ve stavebnictví. Úřad práce ke konci 

ledna letošního roku evidoval 556 191 uchazečů o zaměstnání. Oproti lednu 2014 se jejich počet snížil o  73083 osob. 

Rozdělení nezaměstnaných podle územního hlediska ukazuje, že podíl nezaměstnaných stejný, nebo vyšší než 

republikový průměr zaznamenalo 37 okresů, nejvyšší byl v okresech Bruntál (13,6 %), Most (12,9 %), Ústí nad Labem 

(12,5 %). Naopak nejnižší podíl 

nezaměstnaných byl tradičně v okresech 

Praha-východ (3,4 %), Mladá Boleslav (4,4 %), 

Praha-západ (4,5 %). Zlepšení nastalo i v počtu 

volných pracovních míst, které stouply v lednu 

2015 na 62.357 míst z 36.394 ke konci ledna 

2014. Tolik volných pracovních míst jako letos 

v lednu bylo naposledy v roce 2009.  Na jedno 

volné pracovní místo tak připadalo v průměru 

8,9 uchazečů, když v lednu předchozího roku 

tento podíl dosahoval 17,3 uchazečů. 

Ekonomické oživení přineslo více pracovních 

míst a se dá očekávat i v dalším období jejich 

další nárůst.       Zdroj: MPSV 

Průmysl v prosinci v EU mírně vzrostl, v eurozóně stagnoval 
Podle údajů Eurostatu se sezónně očištěná průmyslová produkce v prosinci meziměsíčně zvýšila v EU o 0,1 %, 
v  eurozóně stagnovala. V členění podle hlavních průmyslových seskupení v EU vzrostla výroba pro dlouhodobou 
spotřebu o 2 %, výroba pro mezispotřebu o 1 %, výroba pro investice o 0,7 % a výroba energií o 0,3 %. Naopak klesla 
výroba pro krátkodobou spotřebu o 1,4 %.  Průzkumy mezi nákupními manažery na začátku letošního roku ukazují, že 
zlepšení zatím není moc výrazné.  
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V meziročním srovnání se průmyslová produkce v prosinci zvýšila v EU o 0,3 %, v eurozóně naopak klesla o 0,2 %. 
V  EU stoupla výroba pro dlouhodobou spotřebu o 3 %, výroba pro investice o 1,2 %, výroba meziproduktů o 0,8 %, 
výroba pro krátkodobou spotřebu o 0,5 %, výroba energií se snížila o 1,8 %. Ze států, jejichž data jsou k dispozici, se 
v  EU meziročně zvýšila produkce v Irsku (o 18,2 %), v Polsku (o 5,7 %), v ČR (o 4,7 %) a v Maďarsku (o 4,6 %). Největší 
pokles produkce zaznamenalo Řecko (o 4,2 %). U našeho největšího obchodního partnera, Německa, průmyslová 
produkce meziročně stagnovala.  
V roce 2014 průmyslová produkce v EU meziročně vzrostla o 1,1 %, v eurozóně o 0,7 %. Nejvyšší nárůst zaznamenalo 
Irsko (o 19,9 %) a Maďarsko (o 7,2 %). V Německu se produkce zvýšila mírně o 1,3 %. 
 
 

 
Zdroj: Eurostat 

 
 
 
 

OKÉNKO SNS 

     
Zdroj: NBU, graf MPO            Zdroj: ECB, graf MPO 
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     Zdroj: www.kurzy.cz, graf MPO 

 

Slabá ekonomika sráží ruský trh s auty 
Z údajů podnikatelského sdružení Association of European Businesses vyplývá, že ruský trh nových automobilů loni 
klesl v meziročním srovnání zhruba o 10,0 % a v lednu 2015 se snížil o 24,4 %. Sdružení pro letošek predikuje propad 
prodejů na ruském trhu o zhruba 24,0 %. Společnost PricewaterhouseCoopers odhaduje dokonce 35% pokles.  

 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU (16. až 20. února 2015) 

Pondělí (16.2.) 

 ČSÚ: Indexy cen vývozu a dovozu (prosinec 2014) 

 Slovensko: Objednávky v průmyslu (prosinec 2014) 

Úterý (17.2.) 

 ZEW: Indikátor ekonomického sentimentu (únor 2015) 

Středa (18.2.) 

 Eurostat: Stavebnictví (prosinec 2014) 

 USA: Průmyslová produkce (leden 2015) 

Čtvrtek (19.2.) 

 Eurostat: Platební bilance eurozóny (prosinec 2014) 
 

 
Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet. 
 
 
 


