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O ŠETŘENÍ

 Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB

 Od roku 2011, dodnes celkem 24 šetření

 Unikátní společný projekt 

 Spolupráce významné mezinárodně uznávané měnové instituce a nejvýznamnějšího 
zaměstnavatelského Svazu v ČR

 Informace od firem

 Informace o očekávání, podnikatelském prostředí, faktorech a bariérách, …

 163 respondentů v šetření za 4. čtvrtletí 2016

 Databáze časových řad dostupná na stránkách ČNB:

 http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=ACAA&p_sestuid=&p_lang=CS
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VÝSLEDKY ŠETŘENÍ: SHRNUTÍ VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ – 4. ČTVRTLETÍ 2016

 Hodnoty ekonomických výsledků a očekávání  firem zůstávají pozitivní, i když s nižšími kladnými saldy 
ekonomika dále poroste, žádné výrazné zrychlení ale neočekáváme
 Saldo očekávání investiční aktivity zůstává kladné, oproti druhému čtvrtletí se však snížilo (pokles váženého 

salda na 23,5 % u očekávání na ročním horizontu)
 Pokračuje pozitivní výhled vývoje zakázek
 Ekonomické výsledky se odrážejí i na trhu práce a  pro letošní rok pokračují kladná očekávání růstu mezd a 

zaměstnanosti
 Objevují se signály růstu cen hlavních vstupů i výstupů firem 
 Podíl zajištění vývozu proti kurzovému riziku mírně roste, podíl zajištění pro roční horizont ale zůstává 

poměrně nízký: 27,6 %
 Vzhledem k blížící se možnosti ukončení současného intervenčního režimu se jedná o poměrně nízký podíl
 Některé firmy neočekávají rychlé posilování CZK  v krátkém období po exitu a s určitým posílením i počítají, 

navíc firmy začaly využívat další nástroje přirozeného zajištění. Pro řadu firem ale obavy z volatility a 
rychlosti posílení přetrvávají, zejména pro firmy s nízkými maržemi

 Stále očekáváme v tomto roce mírný nárůst podílu zajištění 
 I přes nepatrná zlepšení, u nastavení podnikatelských podmínek ze strany státu nadále převažují negativní 

odpovědi či firmy nevidí zlepšení.
 Zejména v oblastech jako byrokracie či úroveň legislativy pokračuje rekordní nespokojenost

 Hlavními bariérami investic jsou nízká návratnost navrhovaných investic, nejistota ohledně budoucí poptávky 
a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. K opětovnému zhoršení došlo u dostupnosti kvalifikovaných 
pracovních sil (z 28,3 % na 29,7 %)
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ZMĚNY VE FAKTORECH OMEZUJÍCÍCH RŮST FIREM

 Nejvýraznější zhoršení zůstává u nedostatku kvalifikované pracovní síly (kde zhoršení vnímá 50 % 
firem)

 Bariéra dalšího krátkodobého i dlouhodobého rozvoje mezi podniky, situace se navíc neustále 
zhoršuje

 Zhoršení došlo i v oblasti nákladů na pracovní sílu (37 % firem vnímá zhoršení)

 Převážně zhoršení je dále vnímáno u cen materiálů (32 % firem vnímá zhoršení, jen 8 % zlepšení)

 Převážně zlepšení je pak vnímáno ve vývoji cen energie (17 % zlepšení, 9 % zhoršení) a to navzdory 
rostoucím cenám ropy (Brent nad 50 USD/barel)

 Zahraniční poptávka nadále působí kladně pro růst firem / ekonomiky (více firem vidí zlepšení než 
zhoršení)

 Vývoj zakázek potvrzuje, že zahraniční poptávka zůstává důležitější (viz vývoj průmyslových zakázek 
podle ČSÚ)

 U domácí poptávky je spíše neutrální vývoj – poptávka domácností díky situaci na trhu práce ale 
zůstává stabilní a přispívající k růstu
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FAKTORY OMEZUJÍCÍ RŮST FIREM

Zlepšení Zhoršení

Faktor:
4. čtvrtletí 

2015
1. čtvrtletí 

2016
2. čtvrtletí 

2015
3. čtvrtletí 

2016
4. čtvrtletí 

2016
4. čtvrtletí 

2015
1. čtvrtletí 

2016
2. čtvrtletí 

2015
3. čtvrtletí 

2016
4. čtvrtletí 

2016

Nedostatečná 
poptávka –
tuzemsko

18% 19% 16% 12% 14% 15% 14% 18% 18% 13%

Nedostatečná 
poptávka –
zahraničí

21% 16% 19% 12% 15% 10% 10% 12% 10% 6%

Nedostatek financí 8% 12% 7% 9% 9% 8% 12% 7% 13% 9%

Druhotná platební 
Neschopnost

4% 3% 4% 6% 6% 8% 8% 7% 5% 7%

Ceny materiálů
a surovin

14% 14% 11% 7% 8% 24% 21% 25% 23% 32%

Ceny energie 24% 27% 22% 21% 17% 9% 13% 13% 11% 9%

Vysoké náklady na 
práci

1% 1% 1% 1% 1% 25% 27% 32% 33% 37%

Nedostatek 
kvalifikované
pracovní síly

3% 4% 4% 3% 1% 33% 35% 39% 45% 50%

Konkurence 1% 3% 2% 2% 1% 18% 16% 18% 17% 16%

Zdroj: Vlastní tabulka, šetření SP ČR a ČNB, šetření za uvedená čtvrtletí.
Údaj představuje vnímání meziroční změny (relativní četnost). Zbývající hodnota do 100 % představuje odpověď „beze změny“.
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VNÍMÁNÍ FAKTORU POPTÁVKY

Zdroj: Vlastní graf, šetření SP ČR a ČNB, šetření za uvedená čtvrtletí.
Údaj představuje vnímání meziroční změny (relativní četnost). Zbývající hodnota do 100 % představuje odpověď „beze změny“.
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OČEKÁVANÝ CENOVÝ VÝVOJ

Očekávaný vývoj spotřebitelských cen (meziroční změny spotřebitelských cen)

 Inflační očekávání jsou mírně vyšší než v posledním šetření

 Poslední 3 roky vykazovaly trend mírného poklesu očekávání růstu cen, oproti 3. čtvrtletí však inflační 
očekávání mírně narostla

 Vyprchaly některé jednorázové faktory a objevují se faktory a signály růstu cen, inflační očekávání ale 
zůstávají spíše nižší

 V horizontu 1 roku firmy očekávají růst spotřebitelských cen o 1,45 % (vs. 1,3 % ve třetím čtvrtletí)

 V dlouhodobém horizontu se očekávání stále blíží 2 % (2,17%), či-li dlouhodobá inflační očekávání firem jsou 
ukotvena blízko inflačního cíle ČNB

 V posledních měsících došlo k určitému nárůstu ceny ropy, když se její cena dostala nad 50 USD/barel (Brent), 
což tlačí inflační očekávání mírně nahoru

81/2/17



OČEKÁVANÝ „RŮST“ CEN HLAVNÍCH VÝROBNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ

 Narušen trend - očekávané růsty cen vstupů i výstupů se citelně zvedly oproti 
předchozímu šetření

 Výslednou hodnotu ze šetření nekomentujeme, představuje pouze signál, že u cen 
vstupů a výstupů podniky očekávají zvýšení růstu cen

 Číslo ze šetření nepovažujeme za směrodatné, k jeho ověření by byl potřeba širší 
vzorek respondentů

 Finální hodnota je navíc ovlivněna odpovědí několika firem (v řádu jednotek) z 
různých odvětví (chemický, plastikářský, strojírenství, pekárny apod.) očekávajících i 
dvouciferné nárůsty cen výstupů
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OČEKÁVANÝ „RŮST“ CEN HLAVNÍCH VÝROBNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ NA

ROČNÍM HORIZONTU

Zdroj: Vlastní graf, šetření SP ČR a ČNB, šetření za 4. čtvrtletí 2016.
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OČEKÁVANÝ „RŮST“ CEN HLAVNÍCH VÝROBNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ

GRAF VÝVOJE OČEKÁVÁNÍ ZA POSLEDNÍ DVA ROKY

Zdroj: Vlastní graf, šetření SP ČR a ČNB, šetření za uvedená čtvrtletí.
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TRH PRÁCE: OČEKÁVANÉ MEZIROČNÍ ZMĚNY ZAMĚSTNANOSTI

A NOMINÁLNÍCH MEZD (%)

Zdroj: Vlastní graf, šetření SP ČR a ČNB, šetření za 4. čtvrtletí 2016.
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TRH PRÁCE: MZDOVÁ OČEKÁVÁNÍ

 Očekávání růstu mezd pro tento rok za sektor nefinančních podniků se zvýšilo na 2,46% 
(v Q3 2,12%)

 Ekonomický vývoj a zejména nedostatek pracovních sil vytváří tlak na růst mezd

 Finální makroekonomická hodnota meziročního nárůstu mezd v letošním roce bude 
pravděpodobně vyšší než očekávání firem, a to kromě faktoru nedostatku pracovních sil 
i v důsledku růstu minimální mzdy a mezd na ni navázaných, vyplácení prémií a bonusů, 
pokračující stabilizace na trhu práce či v důsledku rychlého růstu platů ve veřejné sféře

 Hodnota odráží průměr z různých odvětví, oborů, firem

– firmy s více jak 3-5 % nárůsty versus firmy s omezenými možnostmi

 Opatrnost firem přetrvává; nutné, aby růst mezd byl korelován s růstem produktivity 
práce, což ne vždy platí

– Nárůsty musí respektovat individuální možnosti firem v dlouhém období
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TRH PRÁCE: OČEKÁVANÝ VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI

 Zaměstnanost – pozitivní vnímání převažuje, i když není již tak výrazné

 Firmy  očekávají nárůsty pracovníků o 0,79 %, (v Q3 čekaly firmy růst jen o 0,09 %) 

 Tempo zůstává pozitivní, ale logicky s ohledem na vysokou úroveň zaměstnanosti malý potenciál k 
dalšímu růstu

 Míra nezaměstnanosti je nejnižší v EU

 Problémy jsou ve struktuře nezaměstnaných ve vztahu k volným pracovním místům a ve struktuře 
potenciálních pracovníků z pohledu kvalifikovanosti, vzdělávacího systému

 Upozorňujeme na bariéru růstu potenciálu ekonomiky v důsledku nedostatku kvalifikovaných 
pracovních míst.

 Určitá část nezaměstnaných není ochotná nastoupit ani na méně kvalifikované pozice, i když se 
rozhodně  nejedná pouze o pozice odměňováním blízké minimální mzdě.
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ZAKÁZKY – STÁLE POZITIVNÍ, ALE MNOHEM SLABŠÍ OČEKÁVÁNÍ RŮSTU ZAKÁZEK

 Zakázky jako indikátor možností růstu

 Hodnoty meziročního vývoje nových zakázek celkově zůstávají kladné a nadále udržují 
rostoucí tempo výroby. Očekávání růstu zakázek ve čtvrtém čtvrtletí se ale oproti 3. 
čtvrtletí výrazně snížilo.

 Firmy očekávají pokračování růstu, nicméně většina hovoří spíše o udržení úrovní 
loňského roku a zejména meziročně dochází ke značnému poklesu pozitivního salda

 V horizontu 6 měsíců čeká 26 % zvýšení zakázek, zatímco 14 % snížení (v 3. čtvrtletí 
čekalo zvýšení zakázek 32 %, zatímco snížení 9 % firem)
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ZAKÁZKY – OČEKÁVÁNÍ FIREM PRO ROK 2016

Zdroj: Vlastní graf, šetření SP ČR a ČNB, šetření za 4. čtvrtletí 2016.
Uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní četnost, vahami jsou tržby.
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ZAKÁZKY

Šetření za

Zdroj: Vlastní graf, šetření SP ČR a ČNB, šetření za uvedená čtvrtletí.
Uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní četnost, vahami jsou tržby.
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VÝVOJ OČEKÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO NÁSLEDUJÍCÍCH 6 MĚSÍCŮ – VÁŽENÉ SALDA
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INVESTIČNÍ AKTIVITA

 Saldo očekávání investiční aktivity zůstává kladné, oproti třetímu čtvrtletí se však snížilo 
(pokles váženého salda na 23,5 % u očekávání na ročním horizontu)

 Investice i zakázky indikují udržení pozitivního vývoje, ovšem o žádná závratná tempa se 
rozhodně nejedná (salda klesají)

 Loňský rok vlivem strukturálních fondů a výsledků ve stavebnictví příznivý nebyl. Po 
očištění o tyto vlivy ale firmy v investiční aktivitě pokračují a pokračovat celkově chtějí

 Svaz v predikci drží kladné hodnoty meziročních růstů investiční aktivity pro rok 2017, 
navíc očekáváme letos zlepšení čerpání prostředků z EU
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INVESTIČNÍ AKTIVITA

Zdroj: Vlastní graf, šetření SP ČR a ČNB, šetření za 4. čtvrtletí 2016.
Uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní četnost, vahami jsou tržby.
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INVESTIČNÍ AKTIVITA

Šetření za

Zdroj: Vlastní graf, šetření SP ČR a ČNB, šetření za uvedená čtvrtletí.
Uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní četnost, vahami jsou tržby.
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VÝVOJ OČEKÁVÁNÍ INVESTIČNÍ AKTIVITY PRO NÁSLEDUJÍCÍCH 12 MĚSÍCŮ – VÁŽENÉ SALDA
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FAKTORY LIMITUJÍCÍ INVESTIČNÍ AKTIVITU

 Při hodnocení investičního rozhodování se struktura příliš nemění, mezi hlavní faktory 
nadále patří nejistota ohledně budoucí poptávky, nízká návratnost navrhovaných investic, 
a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Na druhé straně jako limitující firmy nevidí výši 
úrokových sazeb či dostupnost externích zdrojů, což je logické vzhledem k rekordně 
nízkým úrokovým sazbám a přebytku likvidity v bankovním systému

 K opětovnému zhoršení došlo u dostupnosti kvalifikovaných pracovních sil   Expanze 
firem naráží na omezenou dostupnost vhodně kvalifikovaných pracovníků
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FAKTORY LIMITUJÍCÍ INVESTIČNÍ OČEKÁVÁNÍ

LIMITY INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ (PROCENTO ODPOVĚDÍ/FIREM Z CELKOVÉHO POČTU 158):

Zdroj: Vlastní graf, šetření SP ČR a ČNB, šetření za 4. čtvrtletí 2016.
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FAKTORY LIMITUJÍCÍ INVESTIČNÍ OČEKÁVÁNÍ

 Vážená relativní četnost odpovědí
 Metodika s cílem odrazit významnost jednotlivých faktorů pro aproximaci celkové investiční aktivity 

nefinančních podniků. Vahami jsou tržby

 Uvedená procenta ukazují význam/podíl daného faktoru na všech sledovaných faktorech 
omezujících investiční rozhodování 

Zdroj: Vlastní graf, šetření SP ČR a ČNB, šetření za 4. čtvrtletí 2016. Vahami jsou tržby.
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DOSTUPNOST ÚVĚRŮ

 Zůstává převážně velmi dobrá či standardní, většina firem (77,3 %) očekává 
stabilní dostupnost úvěrů i v budoucnu

 úrokové sazby zůstávají na historických minimech

 objemy nových úvěrů meziročně rostou

 firmy neočekávají v současné situaci pro následující měsíce zpřísnění podmínek
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DOSTUPNOST ÚVĚRŮ

Zdroj: Vlastní graf, šetření SP ČR a ČNB, šetření za 4. čtvrtletí 2016.
Uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní četnost, vahami jsou tržby
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Dostupnost úvěrů v 
posledních 12 měsících

   velmi dobrá

   standardní

   špatná

   nelze posoudit

5,2% 2,1%

71,5%

21,2%

Očekávání dostupnost úvěrů v 
následujících 12 měsících 

   zlepšení

   zhoršení

   beze změny

   nelze posoudit

 Zůstává převážně velmi dobrá či standardní, většina firem očekává stabilní 
dostupnost úvěrů i v budoucnu

 úrokové sazby zůstávají na historických minimech

 firmy neočekávají v současné situaci pro následující měsíce zpřísnění podmínek



ZAJIŠTĚNÍ VÝVOZU PROTI KURZOVÉMU RIZIKU

 Podíl  finančního zajištění exportu proti kurzovému riziku mírně roste, podíl zajištění na 
ročním horizontu je zůstává poměrně nízký: 27,6 % vzhledem k avízu možnosti upuštění 
kurzového závazku ČNB

 Očekáváme další mírný nárůst podílu během roku 2017

 Nárůst přirozeného zajištění v posledních letech

 ČNB deklaruje omezení výrazné volatility po „exitu“ – otázkou ale je, definice míry 
výrazné volatility

 Je možné, že firmy věří, že posílení CZK po exitu z intervenčního režimu bude malé

 Predikovatelnost kurzového vývoje do budoucna je klíčová, aby podniky neutrpěly 
kurzovou ztrátu nebo jim nerostly náklady na kurzové zajištění; či-li je vhodné, aby 
ústup z intervenčního režimu byl postupný a predikovatelný, ne jako začátek devizových 
intervencí

261/2/17



ZAJIŠTĚNÍ VÝVOZU PROTI KURZOVÉMU RIZIKU

Zdroj: Vlastní graf, šetření SP ČR a ČNB, šetření za příslušná čtvrtletí.
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JAK SE ZMĚNILO PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ZA POSLEDNÍ ROK?

 Kvalita podnikatelského prostředí - celkový obrázek zůstává negativní

 Nadále převažují u většiny ukazatelů ovlivněných nastavením podmínek ze 
strany státu negativní odpovědi či firmy nevidí zlepšení, spíše zhoršení, byť 
oproti Q3 došlo k mírnému zlepšení.

 Nadále špatné hodnocení přetrvává ohledně byrokracie (28 % firem vidí 
zhoršení, zlepšení nevidí žádná firma)

 Špatné hodnocení je také u úrovně legislativy – zhoršení vidí 24 % firem

 Jednotlivá dílčí zlepšení jsou často kompenzována jinými problémy.
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POUŽÍVÁNÍ EURA V TUZEMSKÝCH TRANSAKCÍCH

Zdroj: Vlastní graf, šetření SP ČR a ČNB, šetření za příslušná čtvrtletí.
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Využití eura v tuzemských platbách

Platby
dodavatelům
rezidentům v
EUR

Inkasa od
odběratelů
rezidentů v
EUR

 Vysoká otevřenost české ekonomiky a její zapojení do globálních řetězců 

 Nákupy i prodeje v eurech omezují kurzové riziko a snižují transakční náklady

 Eurové transakce jsou používány i mezi odběrateli a dodavateli – residenty 



PLATEBNÍ MORÁLKA ODBĚRATELŮ

 Žádné skokové změny ve statistických výsledcích celkově nezaznamenány

Platební morálka odběratelů 4. čtvrtletí 2012 4. čtvrtletí 2015 3. čtvrtletí 2016 4. čtvrtletí 2016

faktury zaplacené v termínu 21,0% 25,0% 25,0% 24,0%

do 10 dnů po splatnosti 24,0% 26,0% 27,0% 31,0%

11-20 dnů po splatnosti 22,0% 22,0% 23,0% 18,0%

21-30 dnů po splatnosti 18,0% 15,0% 14,0% 17,0%

31-60 dnů po splatnosti 13,0% 11,0% 10,0% 8,0%

více než 60 dnů po splatnosti 2,0% 1,0% 2,0% 2,0%

Zdroj: Vlastní tabulka, šetření SP ČR a ČNB, šetření za příslušná čtvrtletí.
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DATABÁZE ČASOVÝCH ŘAD

 Dostupná  na stránkách ČNB (www.cnb.cz)

 http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=ACAA&p_sestuid=
&p_lang=CS

 Databáze časových řad ARAD  Statistická data  Všeobecná ekonomická statistika 
Statistická šetření ČNB  Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích
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PŘIDEJTE SE K ŠETŘENÍ

 OJEDINĚLÁ SPOLUPRÁCE

 Od roku 2011 provádí Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Českou národní bankou pravidelná čtvrtletní 
šetření. Respondenty jsou podniky z nefinančního sektoru, jejichž struktura je vybrána tak, aby odrážela strukturu 
české ekonomiky. V současnosti na otázky šetření odpovídá 160 až 190 účastníků, nicméně tento počet není 
uzavřený a i Váš podnik může rozšířit řadu respondentů a tím zvýšit vypovídací schopnost zjištění.

 MÁTE ZÁJEM ZAPOJIT SE DO ŠETŘENÍ?

 Potom obdržíte veškeré údaje a budete každoročně pozváni na slavnostní setkání respondentů. Svůj zájem sdělte 
prosím pracovníkovi ČNB Richardu Pavelkovi, který je zodpovědný za statistické šetření (richard.pavelka@cnb.cz, tel.: 
224 412 028), jenž Vám poskytne podrobnější informace k obsahu šetření a ke způsobu vyplňování statistického 
dotazníku.
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PŘIDEJTE SE K ŠETŘENÍ

 ZAMĚŘENÍ ŠETŘENÍ

 Zkoumá makroekonomická i podniková data, uplynulý vývoj i jeho očekávaný vývoj, tvrdá data i subjektivní hodnocení. Otázky 
jsou rozděleny do oblastí: 

 Ceny

 Makroindikátory

 Podnikové indikátory

 Zajištění vývozu

 Platby a inkasa

 Šetření nabízí obrázek o aktuálním stavu a očekávaném vývoji podnikatelského prostředí jak 
z pohledu vnitřních, tak i vnějších podmínek.

 VYUŽITÍ ŠETŘENÍ

 Šetření Svaz průmyslu a dopravy ČR využívá jako základ pro prosazování zájmů zaměstnavatelů a podnikatelů. Přidanou 
hodnotu vytváří pohled samotných podniků, na jehož základě může být argumentace věcnější a silnější. Výsledky pomáhají:

 Poskytnout signály o budoucím vývoji a situaci v podnikové sféře ekonomiky

 Varovat před možnými problémy, poukazovat na slabá místa a rizika

 Při tvorbě makroekonomické prognózy ČNB pro účely měnové politiky
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INDEX NÁKUPNÍCH MANAŽERŮ (PMI)

Výsledky Indexu nákupní manažerů Markit, prosinec 2016

 Průmyslový PMI = 53,8 b.

 Nejvyšší úroveň za 9 měsíců

 V Eurozóně PMI ve zpracovatelském průmyslu v prosinci 54,9 b. – nejvyšší úroveň za více 
než rok.

 Celkově indexy PMI ukazují na pokračující expanzi průmyslu jak v ČR tak v eurozóně a to 
rychlejším tempem než ve 3. čtvrtletí.

 Na eurozónu je současná úroveň PMI indexu velmi slušná (nižší potenciál růstu než v ČR).



KONJUNKTURÁLNÍ PRŮZKUMY ČSÚ - SALDO INDIKÁTORU DŮVĚRY

Zdroj: ČSÚ, Konjunkturální průzkumy.



ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ INDIKÁTORY
Ukazatel Období Zdroj Hodnota Jednotka

HDP - meziroční reálný vývoj* 3. čtvrt. 2016 ČSÚ 1,9 %

Hrubá přidaná hodnota ekonomiky v základních cenách - meziroční (bez vlivu daní a dotací)* 3. čtvrt. 2016 ČSÚ 1,6 %

Podíl průmyslu** 2015 ČSÚ 32,4 %

HDP - mezičtvrtletní reálný vývoj* 3. čtvrt. 2016 ČSÚ 0,2 %

HDP – meziroční reálný vývoj (2015/2014) 2015 ČSÚ 4,3 % 

Inflace (CPI, meziroční) 12/2016 ČSÚ 2 %

Inflace (CPI, průměrná meziroční) 12/2016 ČSÚ 0,7 % 

Index cen průmyslových výrobců 11/2016 ČSÚ -1,3 %

Obecná míra nezaměstnanosti 15-64 letých* 11/2016 ČSÚ 3,8 %

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) 12/2016 MPSV 5,2 %

Počet  evidovaných nezaměstnaných 12/2016 MPSV 381,4 tis. 

Kurz CZK/EUR - měsíční průměr 12/2016 ČNB 27,03 CZK/EUR

Kurz CZK/USD - měsíční průměr 12/2016 ČNB 25,641 CZK/USD

Cena ropy Brent 10.1.2017 Kurzy.cz 53,65 USD/barel

Reálný meziroční index průmyslové produkce 11/2016 ČSÚ 7 %

Meziroční index průmyslové produkce*                        11/2016 ČSÚ 4,5 %

Meziměsíční index průmyslové produkce* 11/2016 ČSÚ 1,7 %

Meziroční vývoj nových zakázek v průmyslu 11/2016 ČSÚ 10,7 %

Meziroční růst exportu (b.c., CZK, národní pojetí) 11/2016 ČSÚ 3,7 %

Meziroční růst importu (b.c., CZK, národní pojetí) 11/2016 ČSÚ 3,4 %

Saldo obchodní bilance (národní pojetí) 11/2016 ČSÚ 10,8 mld.Kč 

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR nové 
obchody (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) 11/2016 ČNB 1,89 %

Pozn.: Data dostupná ke dni 21. 9. 2016
*očištěno o sezónní vlivy a/či rozdílný počet pracovních dní u některých ukazatelů
** podíl hrubé přidané hodnoty odvětví průmyslu (B+C+D+E dle NACE) na celkové hrubé přidané hodnotě všech odvětví ekonomiky
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