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Evropa na počátku roku pokračuje v solidním růstu 

Evropská ekonomika by v letošním roce měla nadále těžit z některých podpůrných faktorů, zejména levné 

ropy a energií, oslabeného eura a nízkých úrokových měr. Nicméně na druhé straně nabývají na síle také 

rizika, která se koncentrují do zpomalování globálního růstu, oslabování světového obchodu a zvyšování 

geopolitických tlaků. Růst je zatím stabilizovaný, v 1. čtvrtletí 2016 vzrostlo hospodářství Evropské unie 

mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 1,8 %, když výkonnost eurozóny, která je pro vývoj Unie určující, se 

zvýšila mezičtvrtletně o 0,6 % a meziročně o 1,7 %. Ve struktuře růstu obou seskupení posílila díky vyšší 

spotřebě domácností domácí poptávka a celkovému výkonu opět ubíral vnější sektor. 

Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku rostly všechny ekonomiky Unie, s výjimkou řecké 

(pokles o 1,4 %). Podle dosud dostupných údajů si nejlépe vedla Malta (růst o 5,2 %), následovaná 

Švédskem a Rumunskem (4,2 %). Rychlejšího růstu než domácí ekonomika (3 %) dosáhlo ještě Slovensko 

(3,7 %) a Španělsko (3,4 %). Mírně přidalo Německo (růst o 1,6 %), což je dobrá zpráva pro tuzemské 

exportéry. 

Ve srovnání s přechozím čtvrtletím si nejvíce polepšilo Rumunsko (růst o 1,6 %), další země již 1% hranici 

nepokořily. Nicméně pro vývoj EU je důležité zrychlení růstu v Německu (na 0,7 %) a Francii (na 0,6 %) a 

jeho stabilizované tempo ve Španělsku (růst o 0,8 %). Další velké ekonomiky, Spojeného království (růst o 

0,4 %) a Itálie (0,3 %) zůstaly pozadu. Na hraně technické recese (definované mezičtvrtletním poklesem ve 

dvou čtvrtletích v řadě) se od minulého roku pohybuje Řecko (v 1. čtvrtletí 2016 pokles o 0,5 %) a nově 

Maďarsko (pokles o 0,8 %) a Polsko (-0,1 %).   

Hrubý domácí produkt (stálé ceny, sezónně očištěná data, změna v %) 

  mezičtvrletně meziročně 

  2015 2016 2015 2016 

  Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 

EU28 0,4 0,4 0,5 0,5 1,9 1,9 2,0 1,8 

eurozóna 0,4 0,3 0,4 0,6 1,6 1,6 1,7 1,7 

Zdroj: Eurostat 

Makroekonomická situace v ČR 

Základní ukazatele - poslední údaje  

  HDP (y/y, %) 1.  Q  2016 3,0  Stavební výroba (y/y, %) duben 2016 -13,7 

 Míra inflace (y/y, %)  květen 2016 0,4 
 

Vývoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) duben 2016 5,8 

 Míra nezaměstnanosti* (konec období, %) květen 2016 5,4 
 

Dovoz zboží ** (y/y, %, z b.c.) duben 2016 2,8 

 Průmyslová produkce (y/y,%) duben 2016 4,2         
* podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let  

 
Zdroj: ČSÚ, MPSV, červen 2016 

** přeshraniční pojetí 
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Z DOMOVA  

Výrobcům pražců a kolejí padají 
tržby 

Firmy, které vyrábějí komponenty pro 
železniční stavby, zaznamenávají výrazný 
propad tržeb. Výrobce betonových 
železničních pražců ŽPSV Uherský Ostroh 
musel kvůli úbytku zakázek v letošním 
roce propustit 250 zaměstnanců. Vinen je 
nový operační dotační program a s tím 
spojené zpomalení nových investičních 
projektů. 

Zdroj: HN 

Firmy jsou stále dražší kvůli 
pumpování peněz do ekonomik 

Pumpování peněz do ekonomik 
způsobuje, že při koupi firem se platí 
výrazně víc. Toto tempo je ale mnohem 
vyšší na Západě než v Česku. Způsobené 
je to i velikostí firem nebo nerozvinutým 
akciovým trhem. České firmy mají větší 
chuť růst nákupem konkurence. Naopak 
někteří majitelé, kteří zvažují prodej, 
čekají na vyšší nabídky. 

Zdroj: HN 

Česká spořitelna zavře desítky 

poboček v malých městech 

K 1. říjnu banka zruší kolem 45 poboček. 
Typicky má jít o ty, kam chodí pár lidí 
denně vybírat nebo vkládat peníze, ale 
za poradenstvím či jinými obchody přijde 
jeden klient za den. Ostatní pobočky 
čekají změny. Během pěti až osmi let do 
nich chce Česká spořitelna investovat 
čtyři až pět miliard korun. Z pohledu 
banky jde o rozhodnutí, které se 
nedotkne velkého počtu zaměstnanců ani 
klientů. Přesto jde o citlivou věc a 
probíhala i jednání se starosty. 

Zdroj: HN 

Menší firmy stále více vyvážejí do 
Spojených států 

Malé a střední firmy stále více sází na 
export. Nejvíce vyvážejí na vnitřním trhu 
EU, stoupá ale i vývoz do Spojených 
států. Největší bariérou při exportu jsou 
regulace, byrokracie a nedostatek lidí. 

Zdroj: HN 

 

České díly jsou téměř v každém 
britském autě 

Brexit konec dodávek nezpůsobí, ale 
přinese komplikace. Velká Británie 
představuje významný trh pro český 
autoprůmysl. Podle viceprezidenta 
Sdružení automobilového průmyslu Pavla 
Juříčka by brexit přinesl komplikace. 
Neznamenal by ale konec dodávek. Český 
export do Británie kromě aut tvoří i 
počítače, televize nebo hračky. 

Zdroj: HN 

ZE ZAHRANIČÍ 

Stavební výroba v EU v dubnu klesla  

Stavební produkce v dubnu 2016 v EU se 
meziročně snížila o 1,5 %, po 1,1% 
poklesu v březnu (po kalendářním 
očištění). Nižší byla produkce v 
pozemním a v inženýrském stavitelství. 
Oproti předchozímu měsíci, očištěná od 
sezónních vlivů, vzrostla o 0,4 %, po 1,5% 
poklesu minulý měsíc. 

Zdroj: Eurostat  

Nezaměstnanost na Slovensku opět 
klesla 

Na Slovensku v květnu klesla míra 
nezaměstnanosti osmým měsícem po 
sobě a dosáhla nejnižší úrovně od 
začátku roku 2009. Bez práce bylo 9,45 % 
obyvatel. Informovalo o tom slovenské 
ústředí práce, které řídí tamní úřady 
práce. 
Zdroj: www.finance.cz   

Cena za Dieselgate 

Volkswagen vyjde tzv. Dieselgate v USA 
na více než 10 miliard dolarů. Většina 
peněz půjde na kompenzace 482 tisícům 
majitelů naftových aut, část dostane i 
americká vláda ve formě pokut. Skandál 
propukl loni v září, kdy agentura pro 
ochranu životního prostředí Volkswagen 
obvinila, že do vozů s naftovým motorem 
instaloval "šidící" software. 

Zdroj: HN 

Volkswagen představil ctižádostivé 
cíle: Investujeme miliardy do 
elektromobilů a sdílených jízd 

Volkswagen na valné hromadě 
v Hannoveru akcionáře ujistil, že je 
na "inovační skok" připraven. Vedení 
hodlá investovat celkově miliardy eur 
do elektromobility i služby sdílených jízd. 
Šéf Matthias Müller se akcionářům 
omluvil za emisní skandál. 

Zdroj: HN 

Britská libra padá do rekordních 
hlubin 

Velká Británie odejde z Evropské unie. 
Její občané o tom včera rozhodli 
v referendu. Akciové trhy na výsledek 
britského referenda reagovaly prudkým 
propadem, britská libra zaznamenala 
rekordní ztráty. Oslabuje také ropa, 
zdražilo naopak zlato. Česká koruna sice 
vůči euru oslabila, analytici ale očekávali, 
že ztratí v případě brexitu více. 

Zdroj: HN 

Polsko chce koupit místní pobočky 
UniCredit a Raiffeisen 

Polsko by rádo koupilo místní pobočky 
bank UniCredit a Raiffeisen, aby navýšilo 
domácí podíl v bankovním sektoru. Ten je 
teď z 60 procent pod kontrolou 
zahraničních vlastníků. Aktivní na poli 
možných akvizic je hlavně polská 
pojišťovna PZU, v níž je největším 
akcionářem stát se zhruba 35 procenty. 
PZU je podle zdrojů rovněž jedním ze 
zájemců o Raiffeisen Polbank. 

Zdroj: HN 

Ropný kartel OPEC je po mnoha 
letech v platebním deficitu 

Příjmy ropného kartelu OPEC z vývozu 
loni klesly o polovinu a klesnou zřejmě i 
letos. OPEC je po mnoha letech v 
platebním deficitu. Členské země 
kontrolují více než čtyři pětiny světových 
zásob ropy. 

Zdroj: HN 

Řecké banky se zbavují závislosti na 
nouzovém financování 

Strop nouzového financování řeckých 
bank od Evropské centrální banky je od 
čtvrtka nižší o sedm miliard eur. Snížení 
podle řecké centrální banky odráží 
zlepšující se likviditu v bankovním 
sektoru i obnovení přístupu bank ke 
standardním levným účtům ECB. Ten 
obnovila ECB řeckým bankám tento 
týden. 

Zdroj: HN 
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Vývoj indexu PX          Vývoj měnových kurzů 

OKÉNKO SNS:  

  

 
Zdroj: NBÚ, graf MPO 

 
Zdroj: ECB, graf MPO 

 
  

UDÁLOSTI V TÝDNU od 27. června do 1. července 2016  

Informační zdroje Týdeníku: ČSÚ, ČNB, E 15, Hospodářské noviny, internet, podniky a podnikové svazy.  

 
 

Zdroj: BCPP    Zdroj: ČNB Zdroj: ČNB 

   

PONDĚLÍ  

ÚTERÝ  

STŘEDA Evropská komise: Index ekonomického sentimentu (červen 2015)  

ČTVRTEK 
Eurostat: Inflace v eurozóně – rychlý odhad (červen 2016)  
Německo: Maloobchod (květen 2016)  

PÁTEK 
ČSÚ: Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (květen 2016)  
ČSÚ: Čtvrtletní sektorové účty (1. čtvrtletí 2016)  
Eurostat: Nezaměstnanost (květen 2016)   
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