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   Průmysl šlape, ale objednávky drhnou 
 
Lednový průmysl překonal očekávání trhu, když si po sezónním očištění včetně jednoho chybějícího 
dne připsal 5,5 % v porovnání s lednem 2014. V meziměsíčním srovnání se výroba po očištění zvýšila o 0,4 
%. Jedná se o nejvyšší očištěný přírůstek od září 2014! Neočištěná data, která naznačují výrazné 
zpomalení z prosincových 7,3 % na 2,9 % v lednu (vše v meziročním srovnání), nezohledňují silné sezónní 
vlivy spojené s koncem roku.  
 
Za růstem průmyslu stojí jak jinak než produkce aut a náhradních dílů (příspěvek 1,3 procentního 
bodu), výroba elektrických zařízení (+0,2 pb) a ostatních dopravních prostředků (+0,26 pb). Naopak 
propadu se nevyhnulo odvětví těžby a dobývání, dřevozpracující průmysl a nakonec oděvní průmysl. 
 
Předstihové indikátory naznačují další růst průmyslu ale ne jeho akceleraci. Také nové objednávky (růst jen o 
1,1 % meziročně) varují před přílišným optimismem. O desítky procent se propadly objednávky kovů a 
kovodělných výrobků a oděvů. Naopak dvouciferným tempem rostou objednávky papírenskému průmyslu. 
Nemalý zájem je i o elektrická zařízení. V případě automobilového průmyslu objednávky výrazně zpomalily 
na 5,3 % meziročně. Pokud další nové modely automobilek budou mít úspěch na trhu, objednávky by mohly 
po čase zase růst. 
 
Průmysl dál nabírá zaměstnance, čímž pomáhá redukovat řady nezaměstnaných na úřadech práce. Růst 
mezd pracovníků v průmyslu zůstává velmi umírněný (1,2 % meziročně). 
 
 
V letošním roce průmyslová výroba dál poroste ale o něco málo pomaleji než loni (4,9 % 
vs. 4 % meziročně letos). Pokud evropské ekonomiky konečně zásluhou slabého eura vybřednou ze 
stagnace a začnou znovu růst, lépe bude i českému průmyslu. Proto nelze vyloučit, že ve druhé polovině 
roku začne český průmysl opět zrychlovat. Naopak neschopnost Evropy poprat se se stagnací či 
nepředvídatelné vyostření nějakého geopolitického konfliktu může růst českého průmyslu přibrzdit. I letošní 
rok je plný neznámých… 
 
Reakci koruny ani výnosů na toto číslo nečekáme, ačkoliv společně s maloobchodem průmysl potvrzuje 

pokračování růst ekonomiky. 
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