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Odbor ekonomických analýz 
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CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN 

TÉMA TÝDNE 
Quo vadis Brazílie? 

Zpomalování rozvíjejících se 
ekonomik se nevyhnulo ani 
Brazílii. I přes rozsáhlé přírodní 
bohatství, ohromný a dále 
rostoucí vnitřní trh, poměrně 
nízkou nezaměstnanost a so-
lidní měnové rezervy, vzbuzuje 
jediná latinsko-americká země 

BRICSu v poslední době obavy ekonomických 
analytiků a investorů. Po slibném růstu HDP 
v druhém čtvrtletí loňského roku o 1,8 %, zklamal 
následující vývoj mezikvartálním propadem 
o 0,5 %. Jednalo se tak o nejhorší publikovaný 
výsledek od začátku roku 2009, kdy se také 
brazilská ekonomika vyrovnávala s důsledky 
globální finanční a ekonomické krize. Podle 
odhadů analytiků, např. ekonomického týmu BNP 
Paribas, by se měl výkon brazilské ekonomiky 
snižovat i v dalších letech. Letošní růst HDP 
předpovídají na úrovni 2 % a příští rok odhadují 
zpomalení na 1,8 %. Země Latinské Ameriky mají 
vzhledem k historickým zkušenostem zvýšené 
obavy z inflace a před centrální bankou je tak 
vždy dilema, zda podpořit růst uvolněním měnové 
politiky. Brazilská centrální banka si v loňském 
roce vybrala podporu růstu a základní úrokovou 
míru zvedla nad 10 %. Letošní rok je v Brazílii 
rokem volebním a dá se tedy očekávat, že 
ekonomiku podpoří také uvolnění fiskální politiky. 
Zda to bude k opětovnému nastartování vyšších 
temp růstu stačit, je zatím ve hvězdách. 
Ing. Jaroslav Vomastek, ředitel odboru 
ekonomických analýz 

VÝVOJ  INDEXU  PX 

Zdroj: BCPP, únor 2014 

ZPRÁVA TÝDNE 

Evropská komise předpovídá posilování ekonomické aktivity v ČR   
Evropská komise zveřejnila novou predikci ekonomického vývoje, ve které počítá 
s pokračujícím oživováním ekonomiky ve většině členských států i v EU jako celku. 
Zvýšená důvěra a lepší finanční podmínky v členských zemích by měly vést k posílení 
jejich potenciálu, takže letošní růst hrubého domácího produktu o 1,5 % v EU 
a 1,2 % v eurozóně by měl v roce 2015 zrychlit na 2,0 % v EU a 1,8 % v eurozóně.  
Míra nezaměstnanosti zůstává vysoká, zejména s ohledem na zpožděnou reakci 
trhu práce na obnovení hospodářského růstu. Do roku 2015 by se měla snížit na 
10,4 % v EU a 11,7 % v eurozóně, přičemž rozdíly mezi jednotlivými zeměmi budou 
i nadále vysoké. Inflace si letos udrží nízkou úroveň, 1,2 % v EU a 1,0 % v eurozóně, 
v příštím roce se ale mírně zvýší, jako odraz akcelerace hospodářského růstu.   

Podle EK bude posilovat také česká ekonomika, letos se její výkonnost zvýší o 1,8 % 
a v roce 2015 o 2,2 %. Díky přílivu nových objednávek, souvisejících se zlepšenou 
situací u hlavních obchodních partnerů, a rostoucí důvěře, poroste průmyslová 
výroba, hlavně vývozně zaměřené sektory, které budou také těžit z oslabené 
koruny. Poptávka spotřebitelů je ustálená a předpokládaný růst by měl být brzděn 
pomalým vývojem disponibilních příjmů. Její zvýšení proto inflaci posílí až v roce 
2015. Letošní cenový růst tak bude nevýrazný, když protiinflačně budou působit 
zejména nižší ceny elektřiny.  Podmínky na pracovním trhu by se měly stabilizovat, 
ale problémem bude klesající počet lidí v produktivním věku. Prognóza dále 
očekává, že se deficit veřejných financí v letošním roce zvýší a příští rok překročí 3% 
hranici. Důvodem mají být vyšší výdaje vlády a změny v daních z příjmu, pokud 
ovšem nedojde ke změně v přístupu vlády   

European Economic Forecast Winter 2014 
Forecasts for Czech Republic 2012 2013 2014 2015 

GDP growth (%, yoy) -1,0 -1,2 1,8 2,2 

Inflation(%, yoy) 3,5 1,4 1,0 1,8 

Unemployment (%) 7,0 7,0 6,8 6,6 

Public budget balance (% of GDP) -4,4 -2,7 -2,8 -3,3 

Gross public debt (% of GDP) 46,2 46,1 47,2 48,6 

Current-account balance (% of GDP) -2,6 -2,4 -1,5 -0,9 
Zdroj: Evropská komise 

Vývoj kurzu od 17. do 27. února 2014 

      
Zdroj: ČNB, únor 2014 

 HDP (y/y, %) 4.Q** 0,8
 Míra inflace (y/y, %) leden 14 1,3
 Míra nezaměstnanosti*/(konec období,%) leden 14 8,6
 Průmyslová produkce (y/y,%) prosinec 9,3
 Stavební výroba (y/y, % ) prosinec 1,4
 Vývoz zboží (y/y,%, z b.c.) prosinec 18,3
 Dovoz zboží (y/y,%, z b.c.) prosinec 16,8

**/ předběžný údaj

Zdroj: ČSÚ, MPSV, únor 2014

 Základní ukazatele
2013

poslední   údaj

 15-64 let k obyvatelstvu  stejného věku

*/ podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku
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Z DOMOVA  
Nezaměstnanost podle ČSÚ se 
lehce snížila  
Obecná míra nezaměstnanosti 15–
64letých očištěná od sezónních vlivů 
dosáhla v lednu 2014 podle ČSÚ 7,0 % 
a meziročně se snížila o 0,2 p. b. Podle 
metodiky Eurostatu za věkovou 
skupinu 15–74 letých míra 
nezaměstnanosti dosáhla 6,8 %, díky 
extrémně nízkému počtu nezaměstna-
ných nad 65 let.  

Odvody na pojistné v ČR jsou 
jedny z nejvyšších na světě  
Vedlejší náklady na pracovní sílu, tedy 
pojistné na sociální zabezpečení, patří 
v České republice k nejvyšším na 
světě. Při srovnání průměrné měsíční 
mzdy s ostatními zeměmi se ČR drží 
v prostřední části žebříčku. S růstem 
mzdy její pozice výrazně klesá, protože 
rostou vedlejší náklady na pracovní 
sílu. Při příjmech okolo 50 tisíc 
měsíčně je jednou z nejdražších zemí. 
Naproti tomu celkové odvody 
podnikatelů jsou v ČR jedny 
z nejnižších. Informace vyplývají ze 
studie společnosti Deloitte mezi 
36 státy světa.  

Stavaři vidí světlo na konci 
tunelu 
Ředitelé stavebních firem letos 
očekávají jen mírný pokles oboru 
o 0,6 %. Pro příští rok dokonce 
předpovídají růst o 1,8 %. Vyplývá to 
z odvětvové analýzy společností CEEC 
Research a KPMG ČR. Prezident Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví Václav 
Matyáš však zachovává pesimistický 
tón. Pro letošní rok predikuje další 
pokles odvětví o 3 až 5 % a příští rok se 
stavebnictví dostane na nulu.  

ČR se v žebříčku korupce 
umístila v první třetině 
Pro národní ekonomiku je žádoucí co 
nejnižší korupce. Její žebříček 
pravidelně sestavuje Transparency 
International. Česká republika se 
v žebříčku nachází na 57. místě ze 175 
zemí. Na předních místech najdeme 

země jako Skandinávie, Nový Zéland, 
Švýcarsko, Austrálie nebo Kanada.  

ZKL postaví nové linky 
na výrobu ložisek  
Společnost ZKL rozšíří výrobu 
válečkových ložisek v Klášterci nad 
Ohří. Do stavby dvou nových 
výrobních linek investuje 150 mil. Kč. 
Firma už uzavírá smlouvy na dodávky 
na příští rok. Její tržby loni vzrostly 
na 1,5 mld. Kč z předloňských 1,3 mld. 
Kč. Do zahraniční míří téměř 80 % 
výroby.   

Chemoproject Nitrogen 
postaví v Rusku dvě továrny 
na čpavek  
Společnost Chemoproject Nitrogen 
získala v Rusku kontrakt na výstavbu 
dvou továren na výrobu čpavku. Firma 
bude jediným subdodavatelem 
italského koncernu Maire Tecnimont 
Group. Celková hodnota zakázky může 
dosáhnout až 3 mld. Kč.  

Trh průmyslových nemovitostí 
zažívá nový rozkvět 
Firmy si v ČR a v celé střední Evropě 
pronajímají sklady a výrobní haly 
a roste zájem o novou výstavbu 
průmyslových ploch, která byla loni 
největší za posledních 5 let. Uvádí to 
společnost Cushman & Wakefield. 
Loni dali středoevropští stavebníci 
na výstavbu nových skladů 
a průmyslových hal 330 mil. eur. V ČR 
loni pronájmy průmyslových 
nemovitostí vzrostly o 74 % na 1,2 mil. 
m2. Významná část sice připadá 
na obnovené smlouvy stávajících 
nájemců, ale je to známkou toho, že 
neodejdou z ČR.   

Operátoři získali vydražené 
kmitočty LTE 
Český telekomunikační úřad přidělil 
všem třem tuzemským operátorům 
kmitočty pro rychlé mobilní sítě LTE. 
Za frekvence v pásmech 800, 1800 
a 2600 megahertzů zaplatil T-Mobile 
2,61 mld. Kč, Telefónica 2,8 mld. 
a Vodafone 3,11 mld. Kč.  

Telefónice klesly výnosy  
Česká Telefónica sice získala přes sto 
tisíc nových zákazníků, když snižovala 
loni ceny, ale výsledky firmy se 
propadly. Provozní výnosy Telefóniky 
klesly o 6,5 % na 47,25 mld. Kč. Čistý 
zisk operátora se propadl o 16 % na 
5,7 mld. Kč. Na Slovensku se ale firmě 
dařilo, když zvýšila celkové výnosy 
o 8,1 % na 208 mil. eur.Škoda 
obnoví vozový park Kofoly  
Škoda Auto dodá výrobci 
nealkoholických nápojů firmě Kofola 
během tří let 400 vozů Fabia, Rapid, 
Octavia a Superb na obnovu vozového 
parku. Hodnota kontraktu nebyla 
sdělena. Rozhodnutí padlo na základě 
výběrového řízení (posuzovaná cena, 
provozní náklady a testovací jízdy). 
První vozy Škoda s logem Kofoly 
vyjedou v březnu 2014. 

Škoda bude vidět na Tour de 
France do roku 2018  
Podle studie je Škoda nejviditelnější 
značkou ve světě profesionálních 
cyklistických závodů. Automobilka 
podepsala smlouvu s Tour de France 
na dalších pět let (do roku 2018). Při 
mistrovství světa v hokeji bude vidět 
minimálně do roku 2017. Automobilka 
za toto spojení zaplatí svými auty 
a miliony eur ročně. 

Čistý zisk ČEZ loni klesl  
Čistý zisk společnosti ČEZ se loni 
meziročně snížil o 12,3 % na 35,2 mld. 
Kč. Provozní výnosy proti roku 2012 
vzrostly o procento na 217,3 mld. Kč. 
Příčinami poklesu zisku jsou výrazné 
snížení velkoobchodních cen elektřiny 
kvůli podpoře obnovitelných zdrojů 
energie, stagnace ekonomiky v Evropě 
a nejistota ohledně regulatorních 
podmínek v energetice. 

Spotřeba plynu v ČR v roce 
2013 vzrostla 
Spotřeba zemního plynu loni vzrostla 
o 1,4 %. Byla nepatrně vyšší, než by 
odpovídalo nižší průměrné 
atmosférické teplotě (podle Českého 
plynárenského svazu - ČPS). Průměrná 
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teplota v roce 2013 podle ČPS byla 
8,3 C°, v roce 2012 to bylo 8,7 C°. 
Poptávku po plynu v průmyslu 
ovlivňuje především trend výroby.  

ZE ZAHRANIČÍ  

Inflace v eurozóně v  lednu 
stagnovala 
V eurozóně tempo inflace za leden 
stagnovalo na prosincových 0,8 %, 
předběžné odhady počítaly se 
zpomalením na 0,7 %. Jádrová inflace 
naopak zrychlila na 0,8 % z 0,7 % 
v prosinci. Meziměsíčně se ceny snížily 
o 1,1 %, což je nejprudší měsíční 
pokles v historii. V celé Evropské unii 
zpomalilo tempo inflace v lednu 
na 0,9 % z 1,0 % v prosinci.  

Krize eurozóny ohrožuje Belgii 
a Finsko 
Dluhová krize se brzy může z jihu 
eurozóny rozšířit do dalších zemí, 
ohroženy jsou hlavně Belgie a Finsko. 
Vyplývá to ze studie německého think 
tanku Centrum für Europäische Politik 
(CEP). Ve studii analyzoval schopnost 
členů eurozóny půjčovat si na 
finančních trzích. Výsledky jsou 
obzvláště nepříznivé pro Řecko. Belgie 
se v roce 2012 poprvé od přijetí eura 
stala čistým dovozcem kapitálu a loni 
převaha dovozů nad vývozy výrazně 
posílila.  Situace se zhoršila i ve Finsku, 
kde HDP klesl. Pozitivně se naopak 
situace vyvíjí v Irsku a Španělsku. 

Růst německé ekonomiky 
ve čtvrtém čtvrtletí zrychlil  
Německá ekonomika vzrostla 
ve 4. čtvrtletí loňského roku mezičtvrt-
letně o 0,4 %. Tempo růstu HDP tak 
zrychlilo z 0,3 % ve 3. čtvrtletí. Oznámil 
to tamní statistický úřad, který tak 
potvrdil předběžný údaj z poloviny 
února. V meziročním srovnání 
německá ekonomika v posledním 
čtvrtletí roku 2013 vzrostla o 1,3 % 
a mírně tak zrychlila ze 1,1 % 
ve 3. čtvrtletí. Statistický úřad také 
potvrdil zpomalení ekonomiky za celý 
loňský rok na 0,4 %. 

Německou ekonomiku podpořil 
silný zahraniční obchod 
V Německu se ve 4. čtvrtletí 2013 
zvýšil export oproti předcházejícímu 
čtvrtletí o 2,6 %, když import vzrostl 
o 0,6 %. Zahraniční obchod tak přispěl 
k růstu německé ekonomiky.   

Míra nezaměstnanosti v 
Německu v únoru beze změny 
Celková míra nezaměstnanosti 
v Německu v únoru zůstala beze 
změny na 6,8 %. Počet nezaměstna-
ných klesl o 14 tisíc. Podle sezónně 
neočištěných údajů je v Německu 
celkově bez práce 3,138 milionu lidí, 
po sezónním očištění 2,914 milionu. 

Inflace v Německu zpomaluje  
Spotřebitelské ceny v Německu 
v únoru stouply o 0,5 %, po 0,6% 
poklesu v lednu. Meziroční inflace 
zpomalila na 1,2 %, zatímco v lednu 
činila 1,3 %. Harmonizovaná inflace se 
snížila na 1,0 %. Inflaci v Německu 
zpomalují hlavně ceny energií. 

Maloobchodní tržby v Německu 
v lednu meziročně vzrostly  
Tržby německých maloobchodníků 
v lednu meziročně vzrostly o 0,9 %. 
Data za prosinec byla revidována 
směrem nahoru na -1,5 % z -2,4 %. 
Meziměsíční růst v lednu dosáhl 2,5 %. 
Informoval o tom německý statistický 
úřad.  

Slovenské státní fondy sázejí 
na podporu inovací 
Slovenská Národní agentura pro rozvoj 
malého a středního podnikání a její 
gestor ministerstvo hospodářství se 
chtějí tento rok orientovat na 
zvýšenou podporu hlavně drobnějších 
podnikatelů. Rezort jim chce 
z eurofondů rozdat v prvním kole 150 
mil. eur. Například firma Datamolino 
získá podporu od slovenského státu až 
0,5 mil. eur na projekt zpracování 
faktur.  

Maďarská nezaměstnanost 
pokračovala v poklesu 
Maďarská nezaměstnanost v průběhu 
tři měsíců (od listopadu 2013 do ledna 
2014) klesla na 8,9 %. Před rokem 
činila 11,2 %.  

V Polsku nezaměstnanost rostla  
V Polsku se míra nezaměstnanosti 
v lednu zvýšila na 14 %, což bylo 
v souladu s očekáváním. V prosinci 
nezaměstnanost dosahovala 13,9 %.  

Ekonomika Spojeného 
království na konci loňského 
roku rostla  
Podle druhého odhadu vzrostl britský 
HDP ve 4. čtvrtletí 2013 o 0,7 % oproti 
předchozímu čtvrtletí, čímž potvrdil 
první rychlý odhad z konce ledna. 
Meziročně britská ekonomika 
ve stejném období rostla tempem 
2,7 %. Za celý rok 2013 bylo tempo 
růstu revidováno směrem dolů, a to 
na 1,8 % z původně hlášených 1,9 %.  

Španělská ekonomika 
pokračovala v růstu 
Španělská ekonomika v posledním 
loňském čtvrtletí zrychlila 
mezičtvrtletní růst na 0,2 % z 0,1 % ve 
třetím kvartále, kdy se Španělsko 
vymanilo z více než dvouleté recese. 
Za celý loňský rok se španělská 
ekonomika propadla o 1,2 %.  

Španělská ekonomika poroste 
letos rychleji 
Španělský premiér Mariano Rajoy 
předpokládá letošní růst domácí 
ekonomiky o 1,0 %, z dříve 
odhadovaných 0,7 %. Zároveň 
předpověděl, že ve Španělsku letos 
poprvé za šest let stoupne počet 
pracovních míst. 

Japonský průmysl v lednu rostl  
Průmyslová výroba v Japonsku v lednu 
meziročně vzrostla o 10,6 % a mezi-
měsíčně o 4 %. Nezaměstnanost se 
nezměnila a zůstala na 3,7 %. Index 
spotřebitelských cen v lednu zpomalil 
růst z 1,6 % na 1,4 %.  

Prodej užitkových aut v EU 
začátkem roku pokračoval 
v růstu 
Prodej nových užitkových automobilů 
v EU v lednu 2014 meziročně vzrostl 
o téměř 5 % na 132.503 vozů. Růst tak 
vykazuje již pět měsíců za sebou 
(podle Evropského sdružení výrobců 
automobilů). V ČR se prodej 
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užitkových aut zvýšil o 28,5 % na 1789 
vozů. Prodej nákladních vozů 
a užitkových aut je považován za 
ukazatel vývoje ekonomické aktivity. 

Provozní zisk Volkswagenu je 
rekordní 
Největší evropské automobilce 
Volkswagen vzrostl loni provozní zisk 
o 1,5 % na rekordních 11,7 mld. eur. 
Hospodaření firmy podpořil rekordní 
prodej dražších luxusních aut.  

Airbus loni zvýšil zisk díky 
rekordním dodávkám letadel 
Evropský výrobce letecké techniky 
Airbus Group loni zvýšil čistý zisk o 
22 % na 1,5 mld. eur, díky rekordním 

dodávkám letadel. Celkové tržby 
společnosti loni stouply o 5 % na 59,3 
mld. eur. Letos chce firma zvýšit 
výrobu kvůli rekordní poptávce po 
jejích menších letadlech.  

Japonsko chce dál využívat 
jadernou energii 
Jaderná energie zůstane pro Japonsko 
důležitým zdrojem energie, její využití 
ale co nejvíce omezí. Plyne to z první-
ho návrhu energetické koncepce od 
katastrofy JE Fukušima před třemi lety. 
Od roztavení tří reaktorů tamní 
elektrárny po zemětřesení a přílivové 
vlně z března 2011 je všech 
48 jaderných reaktorů odstaveno. 

Nová koncepce předpokládá obnovení 
provozu po splnění nových 
bezpečnostních norem. 

Firmy vyplatily na dividendách 
přes bilion dolarů 
Společnosti s akciemi na burze loni 
vyplatily na dividendách 1,03 bil. USD. 
Proti roku 2009 se částka vyplacená na 
dividendách zvýšila o více než 40 %. 
Významný růst zaznamenaly hlavně 
rozvíjející se trhy. Naopak výplaty 
dividend v kontinentální Evropě slábla. 
Zvyšují se příspěvky od finančního 
sektoru a technologického sektoru. 

FOCUS 

Ceny v průmyslu klesly víc, než se čekalo 
Slabší kurz koruny oživil růst cen v průmyslu na konci minulého roku jen nakrátko, v lednu meziměsíčně klesly o překvapivé 
1,3 %. Byl to zároveň první lednový pokles od vzniku ČR. Stejně jako u spotřebitelských cen, měl i na dynamiku růstu cen 
v průmyslu největší vliv propad cen elektřiny, plynu a páry o 8,7 %. Ceny elektřiny klesly o 11,3 %, což je víc, než se očekávalo. 
V návaznosti na vývoj světových cen ropy se snížily i ceny koksu a rafinovaných ropných výrobků o 1,4 %, klesly také ceny 
těžby a dobývání o 0,9 % a dopravních prostředků o 0,4 %.  
V meziročním srovnání ceny průmyslových výrobců nabraly opačný směr, když se z prosincového 1,7% růstu překlopily do 
0,7% deflace. Zásadní vliv měl již zmíněný výrazný pokles cen elektřiny o 11,5 %. Snížily se i ceny těžby a dobývání meziročně 
o 3 %, chemických látek a výrobků o 0,8 %, farmaceutických výrobků o 5,2 %. Naopak vzrostly ceny dopravních prostředků 
o 3,9 % (z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,4 %), ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,6 %, 
potravin o 0,3 %, atd. Zda jde o jednorázový vliv poklesu cen elektrické energie na vývoj cen v průmyslu, či jiný faktor, ukážou 
až další měsíce.  
Zatímco ceny průmyslových výrobců v ČR kvůli oslabené koruně vzrostly v prosinci meziročně o 1,7 %, v Evropské unii se 
naopak snížily o 0,6 % (v listopadu o 1 %). Nejvíce klesly na Kypru o 5,2 %, v Belgii o 3,6 %, a v Bulharsku o 2,8 %. Na Slovensku 
pak o 1,7 %, v Polsku o 1,2 % a v Německu o 0,4 %. Nejvyšší růst byl zaznamenán v Estonsku o 7,2 % a v Rumunsku o 1 %. 
Meziměsíčně se ceny v průmyslu za EU28 zvedly o 0,2 % (v listopadu klesly o 0,1 %). 
Rostly naopak ceny zemědělských producentů, meziměsíčně již potřetí v řadě, v lednu o 2,6 %, kde se projevil růst cen 
brambor o 4,4 %, drůbeže o 4,2 %, obilovin a vajec o 2,6 %, mléka o 2,2 %. 
Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se však farmářské ceny, již šest měsíců po sobě, držely pod jeho úrovní. 
V lednu se jejich pokles zmírnil na 4 % (z 4,3 % v prosinci). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 13,8 %, v živočišné výrobě byly 
naopak vyšší o 8,1 % (klesly ceny obilovin o 21,1 %, olejnin o 10,3 %, vyšší byly naopak ceny brambor o 66,2 %, ovoce o 4,2 %, 
mléka o 21,1 %, prasat o 2,9 %, skotu o 4,8 % a vajec o 15,5 %). 
Situace ve stavebnictví se výrazně nemění. Ceny stavebních prací odrážejí slabý výkon ekonomiky, především nízkou domácí 
poptávku, nicméně v lednu proti minulému měsíci o 0,1 % vzrostly. Mohla jim pomoci i neobvykle mírná zima. Pod úrovní 
předchozího roku zůstávají již čtyři roky, v lednu o 0,5 % (v prosinci o 0,7 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných 
ve stavebnictví naopak vzrostly meziměsíčně o 0,4 %, meziročně o 0,9 % (v prosinci o 1 %). 
Ekonomická data z poslední doby ukazují na určité vágní představy ohledně dalšího vývoje. Ceny v produkční sféře klesly proti 
předpokladu meziročně zatím daleko výrazněji, nicméně pokles cen elektrické energie je jednorázový, spotřebitelské rostou 
zase pomaleji, než se očekávalo. Základní atribut však zůstává stejný. Ceny nerostou, protože poptávka je i přes oživení 
ekonomiky zatím příliš slabá a intervence centrální banky by měly zamezit vzniku dovezené deflace.  

  

http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2014/2/26/airbus-loni-zvysil-zisk-diky-rekordnim-dodavkam-letadel/
http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2014/2/26/airbus-loni-zvysil-zisk-diky-rekordnim-dodavkam-letadel/
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Celková důvěra v ekonomiku se nezměnila 
Celková důvěra v domácí ekonomiku se v únoru opět nezměnila. Index ekonomické důvěry zveřejněný ČSÚ zůstal už třetí 
měsíc po sobě na hodnotě 5,5 bodu. Zlepšila se 
meziměsíčně důvěra podnikatelů, ale naopak nálada 
mezi spotřebiteli se zhoršila. V průmyslu se celkově 
zlepšila důvěra meziměsíčně o 1,4 bodu na 2,7 bodu. 
Zvýšilo se hodnocení celkové poptávky, avšak hodnocení 
zahraniční poptávky se nezměnilo. Důvěra ve staveb-
nictví si polepšila o 4,5 bodu na hodnotu -43,5. 
Ve stavebnictví respondenti lépe hodnotili celkovou 
poptávku a zvýšili svá očekávání na dalších tři až šest 
měsíců. Zlepšila se rovněž důvěra v obchodě. Mírné 
snížení důvěry bylo zaznamenáno pouze ve vybraných 
odvětvích služeb. Spotřebitelé svoje vyhlídky oproti 
předchozímu měsíci zhoršili a zvýšili obavy ze zhoršení 
ekonomické situace a nezaměstnanosti. Ve srovnání 
s hodnotami z února 2013 si polepšil jak souhrnný 
indikátor důvěry, tak i důvěra podnikatelů a spotřebitelů.     Zdroj: ČSÚ 

Předstihové indikátory v únoru rostly  
 

Průzkum institutu Ifo v podnikatelské sféře Německa za únor přinesl pozitivní výsledky. Hlavní index podnikatelského 
klimatu roste na 111,3 bodu z lednových 110,6 bodu. Růst indexu vyplynul z hodnocení současné situace, které se zvýšilo 
na 114,4 bodu z 112,4 v lednu. Naopak poklesl dílčí 
index očekávání, na 108,3 z 108,9 bodu. Výsledky 
průzkumu dál táhne vzhůru zpracovatelský průmysl, 
kde jsou firmy značně spokojenější se současnou 
situací. Dobře je na tom také obchod, zlepšení nálady 
je vidět i v maloobchodě. Ve stavebnictví panovala 
určitá stabilita a pozitivní názory jen mírně převažovaly 
nad těmi negativními.  

Stejně tak se zlepšil index zveřejňovaný společností 
GfK. Spotřebitelská nálada se v Německu dostala 
na nejlepší úroveň za sedm let. Index důvěry pro 
březen stoupl o 0,2 bodu na 8,5 bodu. Index 
ekonomického sentimentu (ESI), zveřejňovaný Evropskou komisí, se v únoru zlepšil jen mírně o 0,2 bodu na 101,2 bodu 
v eurozóně a na 105,0 bodu v EU. 

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

Pondělí (3.3.)  
• Eurozóna: Index nákupních manažerů PMI (Markit)  

Středa (5.3.) 
• Eurostat: Národní účty (4. čtvrtletí 2013) 
• Eurostat: Maloobchod (leden 2014) 
• Slovensko: Hrubý domácí produkt (4. čtvrtletí 2013)  
• Slovensko: Nezaměstnanost podle Výběrového zjišťování pracovních sil (4. čtvrtletí 2013) 

Čtvrtek (6.3.) 
• ČSÚ: Tvorba a užití HDP (4. čtvrtletí 2013) 
• Německo: Objednávky ve zpracovatelském průmyslu (leden 2014) 

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

http://www.patria.cz/akcie/GFKG.DE/gfk-holding-ag/online.html
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