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Zahraniční obchod Poslední známý údaj: 10,2 mld. Kč (říjen14) 

Prognóza: 14,4 mld Kč (listopad 14) 
Datum zveřejnění: 7. leden 

Vlivem rostoucí srovnávací základny se zřejmě v listopadu snížil meziroční 
růst exportu na 4,7 % a importu na 3,7 %. To by přesto znamenalo stále 
solidní přebytek zahraničního obchodu 14,4 mld Kč. Meziročně by tak šlo o 
nárůst přebytku o 3,1 mld Kč. 

Průmyslová výroba Poslední známý údaj: 3,2 % r/r (říjen14) 

Prognóza: -1,1 % r/r (listopad 14) 
Datum zveřejnění: 9. leden 

Nevýhoda chybějících dvou pracovních dní a rostoucí srovnávací základna 
z konce roku 2013 dle našich odhadů způsobila meziroční pokles 
průmyslové výroby v ČR v listopadu o 1,1 %. Tento opticky nepěkný výsledek 
by však stále měl představovat meziměsíční růst průmyslové výroby o necelé 
1%, což by znamenalo pokračování série dobrých výsledků. 

Míra nezaměstnanosti Poslední známý údaj: 7,1 % (listopad14) 

Prognóza: 7,5 % (prosinec 14) 
Datum zveřejnění: 9. leden 

Sezónní důvody opět zřejmě vedly koncem roku ke zvýšení míry 
nezaměstnanosti. Rostoucí ekonomika ovšem již citelně pomáhá míru 
nezaměstnanosti snižovat. V prosinci 2013 činil podíl nezaměstnaných 8,2 
%. 

Index spotřebitelských cen Poslední známý údaj: -0,1 % m/m 1,1 % r/r (listopad14) 

Prognóza: 0,0 % m/m, 0,2 % r/r 
(prosinec14) 
Datum zveřejnění: 9. leden  

Slabší koruna proti euru a především dolaru a také sezónnost potravin táhne 
některé ceny vzhůru. To je ovšem přebito klesajícími cenami ropy a potažmo 
u čerpacích stanic. V prosinci tak čekáme meziměsíční stagnaci či mírný 
pokles spotřebitelských cen, což znamená zpomalení meziroční míry inflace 
na 0,2 % z předchozích 0,6 %. 

Maloobchodní tržby Poslední známý údaj: 7,5 % r/r (říjen 14) 

Prognóza: 1,8 % r/r (listopad 14) 
Datum zveřejnění: 12. leden 

Spotřebitelská důvěra a ekonomika roste. Maloobchodní tržby by rovněž 
měly pokračovat v růstu. Neúprosná statistika by ovšem po výjimečně silných 
výsledcích za říjen měla v listopadu vykázat růst pouze o 1,8 % r/r.  

Běžný účet PB Poslední známý údaj: 5,2 mld. Kč (listopad 14) 

Prognóza: 5,0 mld Kč (prosinec 14) 
Datum zveřejnění: 13. leden 

Podobný odhadovaný přebytek obchodní bilance jako v listopadu znamená, 
že i celý běžný účet platební bilance by měl zaznamenat podobný výsledek 
jako v listopadu. 

Index cen průmyslových výrobců Poslední známý údaj: -0,6 % m/m, -1,7 % r/r (listopad14) 

Prognóza: -0,6 % m/m, -3,0 % r/r 
(prosinec 14) 
Datum zveřejnění: 16. leden 

Další silný pokles cen ropy znamená pravděpodobně podobný meziměsíční 
pokles cen v prosinci jako v listopadu tedy 0,6 %. Meziroční propad cen 
v průmyslu by pak činil 3,0 %. 


