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   Český průmysl si vzal v srpnu dovolenou 
 
Průmyslová výroba v ČR v srpnu meziměsíčně klesla o 3,6 %. Meziroční růst se tak propadl z 8,6 % 
na záporných -5,2 %. Trh v průměru čekal růst o 1 %, my jsme čekali stagnaci. Statistický úřad uvádí, 
že výsledek byl významně ovlivněn pohybem celozávodních dovolených (loni se dovolené vybíraly 
spíše v červenci a letos v srpnu). S tímto faktorem jsme počítali, a ač ostatní proměnné indikovaly 
pokračující růst průmyslu, naším odhadem byla 0,0 %. Efekt dovolených byl buď ještě větší, anebo 
za poklesem stály ještě další faktory. Předstihové indikátory jako je například index nákupních 
manažerů ovšem indikují pokračující expanzi českého průmyslu v dalších měsících, i když 
pomalejším tempem než doposud. Nabízí se hypotéza negativního vlivu konfliktu s Ruskem, ale ani 
uvedený index PMI ani vývoj zahraničního obchodu, tak velký pokles nenaznačují. 
 
Meziroční pokles průmyslu v srpnu táhla dolů výroba motorových vozidel s poklesem o 13,4 % 
(připomeňme, že růst v červenci zde činil 46,6 %) a dále odvětví těžby a dobývání s poklesem o 
13,6 %. Průmyslová výroba naopak rostla v případě produkce chemických látek a přípravků (12,6 
%) a elektroniky a optiky (12,7%). 
 
 
Údaj z průmyslu za srpen je sice negativním překvapením, ale trh z něj neměl vyvozovat zásadní 
závěry a tudíž by na něj neměl významně reagovat. 
 
Pro letošek nadále čekáme růst průmyslu o 6 % a pro příští rok růst poblíž 4 %.  
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