Komentář k 31.08.2020
USA
Dle revidovaných dat americká ekonomika během druhého čtvrtletí mezičtvrtletně poklesla o 31,7
% (jedná se o anualizované hodnoty). Od třetího čtvrtletí by se měl ale v datech projevit obnovený
ekonomický růst a mezičtvrtletní hodnota HDP by již měla dosáhnout kladného čísla. K
významnějšímu oživení pak dojde v příštím roce. Letos se očekává, že pokles HDP dosáhne 5,6
%. Tento propad by měl být ale v příštím roce následován růstem, a to v rozsahu 5 %. Situace na
trhu práce se pozvolna zlepšuje, když klesá jak míra nezaměstnanosti, tak počet žádostí o podporu.
Avšak výraznější zotavení stále brzdí epidemiologická situace, která ústí v pomalejší obnovování
ekonomické aktivity.
Hodnoty předstihových indikátorů PMI již přesahují klíčovou hranici padesáti bodů. Nad
zmíněnou úrovní se pohybují ukazatelé jak v průmyslu, tak ve službách, když poukazují na rostoucí
tendenci obou sektorů.
Evropa
V průběhu druhého čtvrtletí pokleslo HDP eurozóny mezičtvrtletně o 12,1 %. V současné chvíli již
ale dochází k ekonomickému oživování, a tak data za třetí kvartál by měla takový vývoj reflektovat.
Na základě prognóz se očekává, že letos by měla eurozóna poklesnout o 8,6 %, přičemž příští rok
by měla vzrůst o 5,1 %. Na trhu práce zůstává situace i nadále relativně příznivá, když její
zhoršování mírní vládní programy na podporu zaměstnanosti, ale také časová zpoždění. V
následujících měsících bude nezaměstnanost pokračovat v pozvolném růstu, a bude tak působit ve
směru pomalejšího oživení spotřebitelské poptávky.
Rovněž v eurozóně naznačují předstihové indikátory zlepšování nálady. Kompozitní
ukazatel PMI již převyšuje padesátibodovou hranici, a poukazuje tak na očekávaný růst ekonomiky.
Spotřebitelský sentiment se zotavuje rovněž ve službách, kde v průběhu pandemie došlo k
markantnímu zhoršení nálady.
Česká republika
Na základě revidovaného odhadu poklesla česká ekonomika ve druhém čtvrtletí roku
mezičtvrtletně o 8,7 %, když k takovému vývoji přispěla světová pandemie a s ní související
restriktivní opatření. Od května již ale dochází k ekonomickému zotavování, které by se mělo
projevit v datech vypovídajících o vývoji HDP v průběhu třetího kvartálu. Letošní pokles v rozsahu
7 % by měl v příštím roce následovat zhruba 5% růst. Dosažení předkrizové úrovně pak bude
vyžadovat více času, když by se ekonomika měla na svou před pandemickou úroveň vrátit až v
roce 2022.
Koruna se nedávno přiblížila hladině 26,0, když jí pomohl zlepšený sentiment na trzích a
změna očekávání trhů na budoucí politiku ČNB. Vzhledem k velmi vysoké inflaci totiž trhy postupně
posouvají jimi očekávané první zvýšení sazeb ČNB na dřívější termíny, což pak následně působí
ve směru posílení koruny.
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