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CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
Konec QE3? 

Na svém prvním letošním 
jednání a posledním v éře 
Bena Bernankeho rozhodla 
americká centrální banka 
o dalším omezení podpory 
americké ekonomiky 
formou kvantitativního 
uvolňování. Doposud Fed 

během tří kol utratil astronomických 4.000 
miliard dolarů a řada představitelů je 
přesvědčena, že se účinky QE3 začínají 
vyčerpávat. Podle rozhodnutí Fed sníží 
nákupy cenných papírů o 10 miliard dolarů 
na 65 miliard USD měsíčně. Zároveň banka 
oznámila, že podobným způsobem bude 
postupovat i v dalších měsících. Hlavním 
důvodem, který stojí za tímto rozhodnutím, 
je zlepšující se situace americké ekonomiky. 
Po vysokém růstu HDP ve 3. čtvrtletí 
loňského roku o 4,1 %, předpokládají 
analytici solidní tempo růstu kolem 3 % i pro 
závěr roku.  Zlepšující tendenci má vývoj 
průmyslové výroby i spotřeba domácností. 
Při svém rozhodování na druhé straně Fed 
zjevně nepřihlížel ke zhoršující se situaci 
na rozvíjeních se trzích. Čínský PMI poprvé 
po dlouhé době klesl pod hranici 50 bodů 
na 49,5 bodů a politická nestabilita ohrožuje 
ekonomiky Turecka či Argentiny. Začátek 
letošního roku přináší propady zejména 
asijských finančních trhů, z nichž odcházejí 
investoři hledající jistotu opět spíše na trzích 
rozvinutých zemí Evropy či Severní Ameriky. 
Ing. Jaroslav Vomastek, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

Zdroj: BCPP, leden 2014 

ZPRÁVA TÝDNE 

GfK: spotřebitelská nálada v Německu je nejlepší za šest let, 
Ifo na dva a půl letém maximu 
Index důvěry německé výzkumné společnosti GfK na únor vzrostl o 0,5 bodu na 
8,2 bodu a zaznamenal tak nejvyšší hodnotu od srpna 2007. Němci jsou 
optimističtější ohledně hospodářských vyhlídek a nízké úrokové sazby zároveň 
povzbuzují domácnosti k nákupům. Jejich spotřeba i letos bude mít hlavní podíl na 
celkovém růstu německé ekonomiky. V loňském roce se soukromá spotřeba 
v Německu zvýšila o 0,9 %, zatímco hrubý domácí produkt stoupl pouze o 0,4 %. Dle 
odhadů analytiků by letos německá ekonomika mohla dosáhnout růstu 1,8 % a Svaz 
německého průmyslu BDI nedávno dokonce předpověděl, že hospodářský růst by 
letos  mohl překročit 2 %. Příznivější situace se pozitivně projevuje 
i v nezaměstnanosti. V lednu se míra nezaměstnanosti v německé ekonomice 
dostala na 6,8 %, což představuje úbytek 28 tisíc nezaměstnaných.  

Pozitivní nálady dokresluje i německý index podnikatelského klimatu Ifo. Index se 
v lednu meziměsíčně zvýšil o 1,1 bodu na hodnotu 110,6 bodu a dosáhl tak maxima za 
posledního dva a půl roku. Index těží z oživení domácí poptávky i zahraničního 
obchodu. Zlepšení je 
znát ve zpracova-
telském průmyslu, 
kde firmy lépe 
hodnotí současnou 
situaci a přidaly také 
na optimismu 
ohledně výhledu. 
Meziměsíčně lépe než 
v prosinci dopadl 
průzkum také ve 
velkoobchodě, 
naopak v malo-obchodě současnou situaci hodnotí hůře. Nálada ve stavebnictví se 
v lednu trochu zlepšila, avšak kladná hodnocení respondentů převládají jen nepatrně. 

Optimistické nálady v německém hospodářství budou ovlivňovat i českou 
ekonomiku. Díky provázanosti obou ekonomik by mohla řada českých společností 
z pozitivní situace v krátké době profitovat. 

Vývoj kurzu od 20. do 30. ledna 2014 

      
Zdroj: ČNB, leden 2014 

 HDP (y/y, %) 3. Q -1,2
 Míra inflace (y/y, %) prosinec 1,4
 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) prosinec 8,2
 Průmyslová produkce (y/y,%) listopad 6,2
 Stavební výroba (y/y, % ) listopad -9,3
 Vývoz zboží (y/y,%, z b.c.) listopad 7,4
 Dovoz zboží (y/y,%, z b.c.) listopad 6,3

Zdroj: ČSÚ, MPSV, leden 2014

 Základní ukazatele
2013

poslední   údaj

 15-64 let k obyvatelstvu  stejného věku
*/ podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku

http://www.patria.cz/akcie/GFKG.DE/gfk-holding-ag/online.html
http://www.patria.cz/kurzy/online/sazby.html
http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/hdp.html
http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/nezamestnanost.html
http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/obchod.html
http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/obchod.html
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Z DOMOVA  
Nezaměstnanost se v prosinci 
mírně snížila  
Míra zaměstnanosti (podle ČSÚ), 
očištěná od sezónních vlivů, v  prosinci 
dosáhla 68,1 % a meziročně se zvýšila 
o 1,1 procentního bodu. Obecná míra 
nezaměstnanosti 15-64letých, 
očištěná od sezónních vlivů, činila 
6,8 % a meziročně se snížila o 0,4 
procentního bodu. 

Počet podnikatelů loni stoupl  
V roce 2013 se zvýšil počet 
podnikatelů o 16.000 na 2,335 
milionu. Na nárůstu se podílely hlavně 
právnické osoby, kterých loni přibylo 
téměř 18.000 na 379.000. Nejvíce je 
stále podnikatelů fyzických osob, 
kterých bylo evidováno 1,966 milionu. 
Roční růst počtu podnikatelů se 
postupně zpomaluje (z 60 tisíc v letech 
2007 až 2011). Pokles vyplývá zejména 
z legislativních úprav. 

Vývoz elektřiny klesl, přebytky 
jsou dál vysoké 
Z ČR se loni vyvezlo 16,9 
terawatthodiny elektrického proudu. 
Za vývozním rekordem z roku 2012 
zaostal loňský rok o 1,4 %, přesto 
přebytek elektřiny byl vysoký. Tradičně 
nejvíce elektřiny putovalo do 
Rakouska, dále do Německa a na 
Slovensko. Vyplývá to ze statistiky 
Energetického regulačního úřadu. 

Automobilovému průmyslu 
v ČR rostou tržby  
V roce 2012 ve skupině jedenácti 
výrobců vozidel a nástaveb dosáhl 
celkový zisk 21,4 mld. Kč. Ještě v roce 
2010 přitom skupina vykázala zisk 13,3 
mld. Kč, což je o 60,7 % méně. Zisková 
marže v roce 2012 činila 5,5 %. Dva 
nejvýznamnější hráči, ŠKODA AUTO 
a.s. a Hyundai Motor Manufacturing 
Czech s.r.o., tvoří 87 % tržeb 
sledované skupiny. Růstový trend 
vykazovali také výrobci a dodavatelé 
dílů. Jejich celkový zisk v roce 2012 
dosahoval 15,3 mld. Kč. Údaje 

zveřejnila ve své analýze společnost 
Bisnode.   

Nezauditovaný zisk TPCA 
meziročně nižší 
Nezauditovaný zisk kolínské automo-
bilky TPCA za rok 2013 je po zdanění 
přibližně 170 mil. Kč, což je asi o 13 % 
méně než v roce 2012. Firma loni 
vyrobila cca 185.000 vozů, což je 
meziročně o 14 % méně.  

Agrofertu klesl zisk  
Skupině Agrofert Andreje Babiše se 
loni podle předběžných výsledků 
zvýšily nekonsolidované tržby o 15 %, 
na rekordních 236 mld. Kč. Hrubý zisk 
naopak klesl o 26 % na 5,7 mld. Kč.  

Semperflex Optimit navýší 
výrobu hadic a přijme desítky 
lidí  
Výrobce hadic Semperflex Optimit, 
která patří do rakouské skupiny 
Semperit, v Odrách na Novojičínsku 
letos rozšíří  výrobu hydraulických 
hadic o 30 % a ke svým 570 
zaměstnancům přijme několik desítek 
nových pracovníků. Ve svém oboru se 
tak stane největším závodem 
v Evropě. V roce 2013 společnost 
dosáhla rekordních tržeb ve výši 
2,6 mld. Kč. Letos firma hodlá do 
závodu investovat přes 10 mil. eur (asi 
275 mil. Kč).  

Podíl elektroniky z šedého 
dovozu roste  
V České republice pochází až 16 % 
prodávané elektroniky z šedého 
dovozu. Podíl zboží s nejasným 
původem vůči oficiální distribuci navíc 
roste. Informaci zveřejnila společnost 
Electro World. Zákazníci se při koupi 
elektroniky zajímají spíše o cenu, než 
o kvalitu.  

Brisk zvýšil obrat o patnáct 
procent  
Táborský Brisk v loňském roce zvýšil 
obrat o 15 % na 625 mil. Kč. Prodej 
zapalovacích svíček se na něm podílel 
ze 70 %, zbytek tvořila čidla a tech-
nická keramika. Předběžný hospo-

dářský výsledek dosáhl 50 mil. Kč, 
meziročně je téměř desetkrát vyšší. 

Sklárny zvýšily loňský obrat 
Sklárnám v Květné na 
Uherskohradišťsku, které jsou od 
loňska součástí firmy Crystalite 
Bohemia, se loni podařilo meziročně 
zvýšit obrat o 20 mil. na 120 mil. Kč. 
Nyní se chystají na největší světový 
veletrh skla Ambiente ve Frankfurtu 
nad Mohanem, který by měl 
napovědět o výsledku hospodaření 
v letošním roce. 

Českým výrobcům hudebních 
nástrojů se daří 
Tuzemská produkce hudebních 
nástrojů, která musela v minulých 
slabých letech propouštět stovky 
zaměstnanců, začíná po letech mírně 
ožívat. Důvodem je především zvýšená 
poptávka v zahraniční, opět roste 
objem zakázek i tržeb. Například firma 
Strunal obdržela zakázky pro plnou 
kapacitu až do konce března. V roce 
2012 celková tuzemská produkce 
klesla pod 1 miliardu Kč.  

Brno může přijít o investici 
Amazonu  
Výstavba skladu Amazonu v Brně je 
stále nejistá. Důvodem jsou další 
podmínky, které kladou někteří 
zastupitelé města, a které už 
developer CTP, pověřený výstavbou, 
dále odmítá akceptovat. Brno tak 
může přijít o několikamiliardovou 
investici a tisíce nových pracovních 
míst. Zastupitelé Brna se chtějí zabývat 
projektem Amazonu až na svém 
dalším zasedání v březnu, což je podle 
CTP příliš pozdě.  

Baxter uzavře závod  
Mezinárodní farmaceutická společnost 
Baxter skončí výrobu vakcín v závodě 
Jevany u Prahy. Výroba tam má 
skončit na sklonku února. Uzavřením 
závodu přijde o práci 275 
zaměstnanců. Firma se chce zaměřit 
na jiné aktivity.  

http://www.kurzy.cz/tema/skoda-auto/
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Veřejná správa loni zadala 
stavební zakázky za 94,4 mld. Kč 
Veřejná správa loni zadala stavební 
zakázky za celkem 94,4 mld. Kč, což je 
meziročně o 2,3 % méně. Naopak 
počet tendrů vzrostl o 43 %. V roce 
2012 přitom objem veřejných 
stavebních zakázek poklesl o 13,9 % a 
způsobil ho hlavně úbytek velkých 
zakázek. Vyplývá to z analýzy 
analytické společnosti CEEC Research. 

Pardubický TechnoPark 
se zaplňuje  
Pardubický TechnoPark, dokončený 
v roce 2008 za 450 mil. Kč, zvýšil svou 
zaplněnost na 70 %. TechnoPark jako 
podnikatelský inkubátor obdržel od EU 
dotaci ve výši 300 mil. Kč. Když v roce 
2012 přestala platit omezení (po dobu 
pěti let mohly v technoparku působit 
pouze vývojové firmy), obsazenost se 
zvýšila. I přesto společnost TechnoPark 
Pardubice skončila loni v úpadku 
a dluží 244 mil. Kč.  

Loni nastal boom 
průmyslových hal 
V České republice loni přibylo takřka 
300 tisíc metrů čtverečních nových 
průmyslových hal. Výstavba tak 
meziročně vzrostla o 170 %. Podle 
realitní poradenské společnosti 
Cushman & Wakefield si firmy 
pronajaly 1,22 milionu metrů 
čtverečních. 

Mírně vzrostl podíl 
nesplácených hypoték  
Podíl nesplácených hypotečních úvěrů 
v polovině roku 2013 překonal 3 %. 
Před finanční krizí dosahovaly 
hypotéky v selhání 1,5 %. Podíl 
hypoték v selhání však momentálně 
stagnuje. I tak stále více nemovitostí 
končí v nedobrovolných dražbách, 
které tvoří nyní až třetinu veřejných 
dražeb.  Banky stále více využívají 
dražby k řešení nesplácených hypoték, 
kdežto dříve se více využívaly exekuce. 
Například v roce 2009 nedobrovolné 
dražby tvořily jen 17 % z celkového 
počtu veřejných dražeb. 

Stavební spořitelny loni 
poskytly více úvěrů 
Stavebnímu spoření se vloni dařilo. 
Tuzemské stavební spořitelny během 
loňského roku poskytly úvěry za 44,7 
mld. Kč, což je meziročně o 2 % více. 
Celkem za rok 2013 uzavřely stavební 
spořitelny přes 611 tisíc nových smluv 
o stavebním spoření včetně navýšení 
cílové částky. Pomohla k tomu 
důchodová reforma, která nenalákala 
tolik klientů, kolik se předpokládalo, 
dále nízké úrokové sazby u spořicích 
účtů, a také potřeba rekonstrukce 
bytového fondu.  

ZE ZAHRANIČÍ  
Inflace v eurozóně je pod 
cílovým číslem 
Na Světovém ekonomickém fóru 
v Davosu zaznělo pro měnovou unii 
varování od Mezinárodního 
měnového fondu, že pokles cenové 
hladiny představuje potenciální 
nebezpečí. Inflace v eurozóně zůstává 
výrazně pod cílovou hodnotou cenové 
stability, která byla stanovena na 2 %. 
V eurozóně však meziroční inflace 
v prosinci klesla na 0,8 %. Účastníci 
Světového ekonomického fóra ve 
Švýcarsku řešili také mechanismus na 
záchranu krachujících bank v eurozóně 
nebo ekonomickou budoucnost Číny, 
Afriky nebo Ruska.  

Inflace v eurozóně dále 
zpomalila 
Podle předběžných údajů inflace 
v eurozóně v lednu zpomalila 
meziroční růst cen na 0,7 % po 0,8 % 
v prosinci. Jádrová inflace v lednu však 
stoupla meziročně o 0,8 %, když 
v prosinci zaznamenala 0,7% mezi-
roční růst. 

Nezaměstnanost v eurozóně 
stagnovala 
V eurozóně míra nezaměstnanosti 
v prosinci zůstala oproti listopadu beze 
změny na 12,0 %. V prosinci roku 2012 
byla na 11,9 %. V celé Evropské unii 
míra nezaměstnanosti byla 10,7 %, 
meziročně o 0,1 p. b. méně. Nejnižší 
nezaměstnanost vykázalo Rakousko 

(4,9 %), Německo (5,1 %) 
a Lucembursko (6,2 %). Nejvyšší 
nezaměstnanost se stále drží v Řecku 
(27,8 % v říjnu 2013) a ve Španělsku 
(25,8 %). Údaje zveřejni Eurostat. 

Litva usiluje o vstup do 
eurozóny  
Litva bude usilovat o vstup do 
eurozóny od 1. ledna 2015. Litva 
zůstává jedinou pobaltskou zemí 
s vlastní měnou, když loni na začátku 
ledna vstoupilo do eurozóny Lotyšsko 
a Estonsko do uskupení vstoupilo už 
v roce 2011.  

V Německu dovozní ceny 
meziročně klesly  
V Německu se index dovozních cen 
v prosinci v meziročním srovnání snížil 
o 2,3 %, oproti předchozímu měsíci 
zůstal beze změn. V průměru za rok 
2013 poklesl index meziročně o 2,6 %.  

Němci si v Česku snižují 
náklady  
Podle průzkumu banky Commerzbank 
německé firmy podnikající v ČR zde 
působí zejména kvůli snižování nákladů. 
Pětina těchto firem tvrdí, že jejich ceny 
nejsou konkurence-schopné. Problémy 
s výší cen mají hlavně firmy, pro které 
je ČR hlavním odbytovým trhem. Firmy 
orientované na vývoz mají stále 
cenovou výhodu. Německé firmy u nás 
šetří na nákupu materiálu či polotovarů 
a na mzdách. Mezi hlavní problémy, na 
které si německé firmy stěžují, patří 
získávání kvalifikovaných zaměstnanců, 
byrokra-tické překážky a složité 
povolovací procedury.  

Na Slovensku klesly ceny 
průmyslových výrobců  
Ceny průmyslových výrobců na 
Slovensku klesly v prosinci meziročně 
o 2,3 %, stejně jako v listopadu. 
Meziměsíčně ceny průmyslových 
výrobců klesly o 0,3 %. V průměru za 
celý rok 2013 se ceny ve slovenském 
průmyslu snížily o 1 %.   

Národní banka Slovenska zvýšila 
odhad růstu ekonomiky  
Slovenská centrální banka zvýšila 
odhad růstu ekonomiky v roce 2014 
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na 2,3 % z prosincové predikce 2,2 %. 
V dalším roce banka očekává zrychlení 
růstu na 3,3 %. V souladu s tím by se 
měla mírně snižovat nezaměstnanost. 
NBS v roce 2014 očekává míru 
nezaměstnanosti na 13,8 %. Odhad 
růstu inflace banka snížila na 
průměrných 0,6 %.  

Na Slovensku roste důvěra 
v průmyslu 
Indikátor ekonomického sentimentu 
na Slovensku pokračoval v lednu 
v růstu. Oproti hodnotě minulého 
měsíce se jeho tříměsíční klouzavý 
průměr zvýšil o 0,7 bodu na 96,1 bodu. 
Do výsledku se promítl příznivý vývoj 
důvěry ve stavebnictví, průmyslu 
a mezi spotřebiteli.  

V Polsku zpomalil růst 
ekonomiky 
Polský HDP podle odhadu za celý rok 
2013 rostl o 1,6 %, zpomalil tak z 1,9 % 
v roce 2012. Domácí poptávka klesla 
o 0,2 %, soukromá spotřeba vzrostla 
o 0,8 %. Zveřejněné tempo růstu je 
nejpomalejší za poslední čtyři roky.  

Počet nezaměstnaných 
ve Francii stoupl v prosinci 
na nový rekord  
Ve Francii počet nezaměstnaných 
v prosinci vzrostl na nové maximum. 
Podle francouzského ministerstva 
práce jejich počet v prosinci 
meziměsíčně vzrostl o 0,3 % na 3,303 
mil. osob. V meziročním srovnání se 
počet lidí bez práce zvýšil o téměř 6 %.  

V Maďarsku klesla 
nezaměstnanost  
Míra nezaměstnanosti v Maďarsku 
v posledních třech měsících loňského 
roku klesla na 9,1 %. V předchozích 
třech měsících do listopadu přitom 
vykazovala 9,3 %. V průměru za celý 
rok 2013 nezaměstnanost dosáhla 
10,2 %, což představuje o 0,7 p. b. 
méně než v roce 2012.  

Ve Velké Británii ve 4. čtvrtletí 
rostl HDP  
HDP ve Velké Británii v posledním 
čtvrtletí roku 2013 vzrostl 
mezičtvrtletně o 0,7 %, meziročně 

o 2,8 %. Pozitivní vývoj zaznamenaly 
všechny sektory, s výjimkou 
stavebnictví. Za celý loňský rok posílila 
britská ekonomika o 1,9 %, což je 
nejvyšší tempo za posledních šest let.  

Růst americké ekonomiky 
tažen spotřebiteli a vývozem 
Ekonomika USA ve 4. čtvrtletí 2013 
zvolnila mezičtvrtletně na 3,2 % 
ze 4,1 % v předchozím čtvrtletí. Růst za 
celý rok 2013 činil 1,9 %, což znamená 
zpomalení ve srovnání s rokem 2012, 
kdy se produkt zvýšil o 2,8 %. Klíčovým 
tahounem růstu byla loni spotřeba 
domácností, kterou doplnilo zrychlení 
vývozu. Naopak růst ekonomiky 
brzdily vyšší daně a rozpočtové škrty.  

Schodek zahraničního 
obchodu Japonska loni prudce 
vzrostl  
Obchodní deficit Japonska v roce 2013 
vzrostl o zhruba dvě třetiny na nové 
maximum 11,5 bil. jenů. Slabý kurz 
jenu zvýšil hodnotu japonského 
vývozu, ale ještě výrazněji zvedl 
dovozní náklady, zejména ceny 
dovážených energetických surovin. 
Těch země kvůli odstavení jaderných 
elektráren v roce 2011 dováží nyní 
mnohem více než dříve. Japonský 
vývoz se loni zvýšil o 9,5 % na 70 bil. 
jenů, což byl jeho první roční nárůst za 
tři roky. Dovoz ale stoupl o 15 % 
na 81,3 bil. jenů.  

Čínský PMI ve zpracovatelském 
průmyslu klesl  
V Číně v lednu index nákupních 
manažerů PMI ve zpracovatelském 
průmyslu skončil na 49,5 bodu a klesl 
tak z 50,5 bodu v prosinci. To 
signalizuje zhoršení podmínek 
v čínském průmyslu. 

Prodej aut v EU letos po šesti 
letech poklesu vzroste  
Prodej nových osobních automobilů 
v EU v roce 2014 vzroste o 2 % 
a ukončí šestiletý pokles trhu. 
Předpovědělo to Evropské sdružení 
výrobců automobilů (ACEA). V roce 
2013 prodej aut v EU klesl o 1,7 % na 
11,85 milionu, což byla nejnižší úroveň 

od roku 1995. Předpokládá se, že trhy 
Německa a Francie po poklesu oživí 
a Velká Británie po více než 10% 
vzestupu bude pokračovat v silném 
růstu. Trh automobilů by měl 
dosáhnout oživení ve Španělsku,  trh 
v Itálii by měl zastavit propad.  

Prodej užitkových aut v EU 
v závěru roku prudce rostl  
Prodej nových užitkových automobilů 
v EU se v roce 2013 zvýšil o 1 % na 1,7 
mil. vozů (podle ACEA). V samotném 
prosinci prodej meziročně stoupl 
o 35 % na téměř 170.000 vozů. V ČR se 
prodej užitkových aut v prosinci zvýšil 
o 40,5 % na 2484 vozů. V celém roce 
2013 stoupl o 7,2 %. Prodej nákladních 
vozů a užitkových aut se považuje za 
ukazatel vývoje ekonomické aktivity. 
Za silnou poptávkou bylo zavedení 
přísnější emisní normy platné od 
1. ledna 2014.  

Renault a Nissan chtějí 
propojit výrobu  
Francouzská automobilka Renault 
a japonský Nissan Motor plánují dále 
propojit výrobu a oblast výzkumu 
a vývoje. Tento krok automobilové 
alianci pomůže ušetřit přes 400 mld. 
jenů ročně (zhruba 78 mld. Kč). Alianci 
vytvořily společnosti už v roce 1999. 
Novou strukturu automobilky zavedou 
v Indii od roku 2015 a v dalších letech 
by mělo dojít k jejímu rozšíření do více 
než deseti zemí.  

Fiat loni nenaplnil očekávání  
Fiat za celý rok 2013 dosáhl zisku 3,39 
mld. eur a tržby firmy činily 86,8 mld. 
eur. Společnost přitom očekávala zisk 
ve výši 3,5 mld. eur. Do roku 2014 
předpokládá firma zisk v rozmezí 
3,6 až 4,0 mld. eur.  

Výroba aut v USA mírně 
vzrostla  
Výroba vozů v USA v roce 2013 
stoupla o 5 % na 16,1 mil. aut. V roce 
2014 by se měla zvýšit na 16,6 mil. 
vozů. Vyplývá to z odhadů 
výzkumných společností J.D. Power 
a LMC Automotive. Poptávku by měl 
podpořit hospodářský růst a větší 

http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/hdp.html
http://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
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ochota spotřebitelů utrácet. 
V minulosti byl trh USA největším 
automobilovým trhem na světě, v roce 
2009 je však předstihla Čína.  

Ford měl výborné výsledky 
v USA a Asii  
Automobilka Ford zakončila poslední 
čtvrtletí roku 2013 s tržbami 35,6 mld. 
USD. V USA zisk před zdaněním dosáhl 
1,7 mld. USD, v Evropě automobilka 
vykázala ztrátu před zdaněním 
571 mil. USD a v jižní Americe ztrátu 
126 mil. USD. Region Asie a Pacifiku 
přinesl automobilce zisk před 
zdaněním 106 mil. USD.  

Toyota loni zvýšila roční 
produkci  
Japonská automobilka Toyota Motor 
v loňském roce překonala roční 
výrobou hranici 10 mil. aut. Firma 
vyrobila 10,1 mil. vozů a zvýšila tak 
roční výrobu o 2,1 %. Prodej evropské 
divize Toyoty loni stoupl o více než 1 % 
na 847.540 vozů.  

Koncernu Siemens stoupl zisk 
o pětinu  
Německému průmyslovému koncernu 
Siemens stoupl zisk po zdanění 
v prvním fiskálním čtvrtletí meziročně 
o pětinu na 1,45 mld. eur. Provozní 
zisk z hlavních operací se zvýšil o 15 % 
na 1,79 mld. eur. Výsledky ovlivnil 
nepříznivě pohyb směnných kurzů. 
Silnější euro ke všem hlavním měnám, 
oproti situaci před rokem, ubralo 
z tržeb 4 procentní body. Tržby 
skupiny tak dosáhly 17,3 mld. eur, 
o 3 % méně než před rokem.  

Nizozemský Philips se ke konci 
roku vrátil k zisku  
Nizozemská společnost Philips 
ve 4. čtvrtletí 2013 hospodařila 
s čistým ziskem 412 mil. eur (ve 
stejném období před rokem vykázala 
ztrátu ve výši 420 mil. eur). Zisk před 
zdaněním vzrostl na 884 mil. eur. 
Celkové tržby firmy za loňské 
4. čtvrtletí prakticky stagnovaly 
na 6,79 mld. eur, když ve stejném 
období zaznamenala firma slabé 
zakázky. Pro letošní rok, i kvůli 
pokračující širší ekonomické nejistotě 

a vývoji směnných kurzů, zůstává 
opatrná.  

Foxconn uvažuje o výstavbě 
továren v USA  
Tchajwanský výrobce elektroniky 
Foxconn Technology Group uvažuje 
o rozšíření svých výrobních aktivit do 
USA. Tento krok by otevřel nové 
možnosti spolupráce s americkou 
technologickou společností Apple, pro 
kterou již nyní v Číně vyrábějí telefony 
iPhone a tablety iPad. Foxconn je 
největším výrobcem spotřební 
elektroniky na světě.  

IKEA v zisku  
IKEA, největší světový prodejce 
nábytku, v posledním finančním roce 
(do konce srpna 2013) hospodařila 
s čistým ziskem 3,3 mld. eur. Meziročně 
se zisk zvýšil o 3,1 %, protože 
spotřebitelské výdaje se v mnoha 
zemích zlepšují. Pro společnost IKEA 
jsou největšími trhy Německo, USA 
a Francie. Růst zaznamenala hlavně 
v Rusku, USA a Číně. 
 

FOCUS 

Snižovat dluhy se Evropě v loňském roce zatím moc nedařilo 
Rozpočty jednotlivých zemí Evropské unie na rok 2013 se pod tíhou rostoucích dluhů zaměřily primárně, mnohdy zatím 
ne až tak úspěšně, na fiskální konsolidaci, bez výraznější stimulace opatření na podporu hospodářství (čerpání investic, 
tvorbu pracovních míst, atd.), která by zároveň vedla k výraznějšímu oživení domácí poptávky. Výsledkem byl slabý 
výkon ekonomik EU, zejména pak eurozóny, kde situaci mj. ztěžuje i strukturální nesourodost zemí, nevyhovující 
institucionální uspořádání, ale i jednotná měnová politika.  

Stále vysoké deficity členů EU generovaly další růst pasiv. Zadlužení zemí EU jako celku se od počátku roku dále 
prohlubovalo, koncem 3. čtvrtletí na 86,8 % HDP (tj. o 0,1 p.b. více než v předchozím čtvrtletí), když hranici 80 % 
ve vztahu k výkonu ekonomiky překračuje již od roku 2010. V absolutním vyjádření dluh všech zemí Unie ke konci září 
činil cca 11,310 bilionů eur.  

Eurozóna si stojí ještě hůře. Její vysoký dluh se však ve 3. čtvrtletí snížil na 92,7 % HDP, tj. o 0,7 p.b. proti předchozímu 
kvartálu (jednalo se o první pokles v absolutních hodnotách od 4. čtvrtletí 2007), což je určitým pozitivním signálem 
a nadějí, že by země platící eurem mohly mít kritické období za sebou. 

Většina sledovaných zemí EU dlouhodobě přesahuje limit maastrichtského kritéria pro hrubý veřejný dluh, tj. 60 % HDP 
(viz graf). Závazky téměř poloviny zemí od počátku roku 2013 dále rostly, pořadí nejvíce zadlužených států se však více 
méně nezměnilo.  

Nejvíce zadlužené Řecko, podporované mohutnými finančními stimuly z eurozóny, stále bojuje, nicméně jeho dluh se 
dále prohlubuje (koncem 3. čtvrtletí již na 171,8 % HDP, což proti předchozímu čtvrtletí znamená nárůst o 3 p.b., 
meziročně o téměř 20 p.b.). Lépe na tom nejsou ani další problémové země čerpající záchranné půjčky - Portugalsko, 

http://www.patria.cz/akcie/PHG.AS/kon-philips/online.html
http://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
http://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
http://www.patria.cz/kurzy/online/meny.html
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Irsko i Kypr (proti 2. čtvrtletí stouplo zadlužení nejvíce na Kypru, o 11 p.b., a naopak největší pokles byl zaznamenán 
v Portugalsku o 2,6 p.b.). Vládní dluh klesl třem největším ekonomikám, tedy Německu, Francii a Itálii. Avšak Itálie má 
stále ještě druhé nejvyšší zadlužení 132,9 %, když 100% hranici ve vztahu k HDP přesahuje již tradičně více než deset let. 
Na opačném pólu stojí disciplinované Estonsko, i když i jemu ve 3. čtvrtletí dluh mírně stoupl.  

Česká republika v této mezinárodní konkurenci obsadila osmou pozici. Ve 3. čtvrtletí svůj dluh snížila o 1 p.b., na 46 % 
HDP. I když je její dluh oproti průměru zemí eurozóny poloviční, od roku 2007 se téměř zdvojnásobil. Z  mezinárodního 
srovnání vývoje státních financí je patrné, že Česká republika si nevede v rámci Evropy špatně, avšak za cenu výrazně 
horšího výkonu ekonomiky, než vykazují ostatní země. 

 
Pramen: Eurostat, graf MPO 

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013  
V tomto týdnu zveřejnilo MPO na svých webových stránkách Analýzu vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013. 
"Analýza" sleduje hlavní tendence makroekonomického vývoje, vývoje v průmyslu a vývoje ve stavebnictví a dále 
v zahraničním a vnitřním obchodě, včetně přímých zahraničních investic. Dokument je k dispozici na:  
http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/analyticke-materialy/#category236 

UDÁLOSTI V PŘÍŠTÍM TÝDNU  (3. až 7. února 2014) 

Pondělí (3.2.)  

• ČSÚ: Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS (4. čtvrtletí 2013)  
• Eurostat: Stavební povolení (říjen 2013)  
• PMI: Index nákupních manažerů v eurozóně  

Středa (5.2.)  
• ČSÚ: Maloobchod (prosinec 2013)  
• Eurostat: Maloobchod (Prosinec 2013)  

Čtvrtek (6.2.)  
• ČSÚ: Zahraniční obchod České republiky (prosinec 2013)  
• ČSÚ: Průmysl (prosinec 2013)  
• ČSÚ: Stavebnictví (prosinec 2013) 

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