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Průmyslová produkce v květnu 2019 reálně meziročně vzrostla
po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,2 %. Meziměsíčně
(po vyloučení sezónních vlivů) byla o 1,1 % vyšší. Hodnota
nových zakázek se meziročně zvýšila o 4,1 %. (ČSÚ)
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Index
(stejné období předchozího roku = 100)
březen
2019

duben
2019

květen
2019

Příspěvek
k meziročn
í změně

červen
2018 až
květen
2019

květen
2019

Průmyslová
produkce celkem

100,2

103,3

103,2

102,5

3,2

Těžba a dobývání

97,8

98,7

93,9

99,3

-0,1

102,2

103,1

103,1

102,3

2,7

86,3

106,5

106,1

105,3

0,6

Zpracovatelský
průmysl
Elektř., plyn, teplo
a klimat. vzduch*
Zdroj: ČSÚ

Stavební produkce v květnu 2019 reálně meziročně vzrostla po
očištění o vliv pracovních dnů o 0,2 %. Vydáno bylo ve srovnání
s předchozím rokem o 3,8 % stavebních povolení více.
Zahájeno bylo o 12,3 % bytů méně než v předchozím roce a dokončeno jich
bylo o 26,6 % méně. (ČSÚ)
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Index stavební produkce (meziročně, sezónně neočištěno)
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Zdroj: ČSÚ

Index průmyslové produkce je základním ukazatelem konjunkturální statistiky průmyslu. Měří výstup
průmyslu
(celkem
i dle odvětví) očištěný od cenových vlivů. Při jeho výpočtu se vychází především z tržeb za vlastní
výrobky a služby (přeceněné do
stálých cen), u některých odvětví
se vychází z fyzických objemů
produkce vybraných reprezentujících výrobků.
Průmyslové zakázky představují
hodnotu objednaných průmyslových výrobků a prací (před zdaněním a v dohodnutých cenách),
která je smluvně potvrzena odběrateli. (ČSÚ)
Stavební produkce představuje
stavební práce (výstavba, přestavba, rozšíření, obnova, opravy,
údržba ad.) prováděné podniky
s převažující stavební činností.
(ČSÚ)
Index stavební produkce je základní ukazatel konjunkturální
statistiky stavebnictví. Jeho výpočet vychází z vývoje stavebních
prací základní stavební výroby
(objem stavebních prací provedených pracovníky jednotky v jejím evidenčním stavu) ve stálých
cenách. (ČSÚ)
*Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla
a klimatizovaného vzduchu (bez páry a
horké vody, dodávání páry a klimatizovaného vzduchu, ledu)
**Jedná se o předběžné údaje. Data
v tabulce nejsou očištěna o vliv pracovních dnů ani o vliv sezónnosti)
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