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   Průmysl přinesl další milé překvapení 
 
 
Průmysl v listopadu pokořil všechna očekávání, když si opět (po sezónním očistění) připsal 1,3 % 
oproti předchozímu měsíci. Neočištěný meziroční přírůstek činil 6,2 %, tj. druhý nejlepší 
výsledek loňského roku! Trh čekal pouze 3,8 %. Po zohlednění rozdílného počtu pracovních dní si 
průmysl v listopadu 2013 polepšil o velmi slušných 8,8 % meziročně. Snadno tak pokořil 12letý 
průměr na úrovni 3,5 %. Tempo růstu produkce odpovídá počátku roku 2011, kdy ekonomika se 
rozjížděla k nové expanzi, která bohužel ale neměla příliš dlouhé trvání. Tentokrát by to mělo být 
jiné – mimojiné díky stabilnější Evropě, sílící americké ekonomice a v neposlední řadě i oslabené 
koruně.  
 
Za tak skvělým výsledkem stojí především výroba aut (příspěvek k růstu +2,3 pb) a na druhém místě 
výroba a rozvod elektřiny (+1 pb). Výroba aut zajišťuje celou třetinu růstu českého průmyslu. 
Naopak těžba a dobývání prožívá špatné časy (pokles o 8,2 % r/r a příspěvek  -0,4 pb).  
 
Zakázky opět rostou více než 10%-tním tempem a data z Německa slibují další růst.  
 
Dynamický nárůst produkce se pozvolna a opatrně začíná projevovat i na zaměstnanosti 
v průmyslu. Počet zaměstnanců je sice stále nižší než loni, ale jejich poklesy se snižují a v brzy se 
počet zaměstnanců alespoň stabilizuje. Se skutečným růstem počtu pracovníků v průmyslu počítáme 
až v průběhu letošního roku. 
 
Díky excelentním výsledkům ve 4Q 2013 bude celoroční tempo průmyslu v roce 2013 nakonec 
mírně pozitivní. Letos očekáváme zvýšení průmyslové výroby v průměru o necelých 5 %. Výsledek 
může být za příznivých podmínek samozřejmě ještě lepší. 
 
 
Zatímco průmysl se rozjíždí nečekaným tempem, stavebnictví prožívá stále velmi zlé časy. 
V listopadu se objem stavebních prací opět smrštil a to o 9,3 % meziročně (po očištění o jeden 
chybějící den o 8,3 %). Nejvíce strádá pozemní stavitelství (-10,8% r/r) a to i přesto, že byla 
zahájena výstavba nemalého množství bytů v bytových domech. Stavebnictví trpí nedostatkem 
velkých státních zakázek. 
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