
U.S. recese pomalu oslabuje 

 

Těžká a dlouhá ekonomická a finanční krize pomalu zvolňuje, ale většina společností má pořád 
jednu prioritu, a to snižování nákladů. Jen málokterá firma plánuje přijímat nové zaměstnance, nebo 
navyšovat své kapitálové výdaje. Toto uvedla National Association for Business Economics (NABE) 
ve své čtvrtletní zprávě a průzkumu. Tato společnost se profiluje jako profesionální instituce na 
průzkumy a analýzy stavu a vývoje v ekonomice. 

Podle této zprávy se po čtyřech měsících propadů poptávka v ekonomice stabilizuje. Průmyslový 
index rostl na -5 bodů oproti -14 bodům v prvním čtvrtletí a rekordně negativnímu číslu -28 bodů ve 4. 
čtvrtletí loňského roku. Tento index je pod nulou po čtyři za sebou jdoucí čtvrtletí, což je nejdelší 
období v 27 lete historii. 

Zhruba polovina (45 %) společností uvedla, že její příjmy se stabilizovaly a cca 41 % se obává dalšího 
poklesu příjmů ve druhé polovině roku. Nejvíc optimistické jsou firmy z finančního sektoru a ze 
sektoru služeb. Méně optimistické jsou firmy ze sektorů potravin, dopravy, utilit a telekomunikací. 

Zaměstnanost 

Počet firem, které ve druhém čtvrtletí propouštěly, se oproti prvnímu čtvrtletí snížil. Celkově jich 
podle průzkumu bylo 36 %. Snížil se i počet firem, které nové zaměstnance přijímaly. Bylo jich 
rekordně málo (6 %). O trochu pozitivnější je výhled. 28 % očekává další propouštění ve druhém 
pololetí, ale již 18 % plánuje zvýšení zaměstnanosti. Co se týče platů, 18 % firem bude snižovat mzdy 
zaměstnancům a 10 % firem očekává zvýšení výdajů na zaměstnance. 

Kapitálové výdaje 

Ve druhém čtvrtletí se kapitálové výdaje firem opět snižovaly. Jen 8 % z nich oznámila vyšší 
kapitálové investice a 32 % naopak kapitálové výdaje zkrátila. Žádná z firem v oboru potravin 
neohlásila zvýšení kapitálových investic. Výhled firem je optimističtější. 26 % hodlá navýšit své 
kapitálové investice v průběhu 12 měsíců a 32 % je plánuje snížit. Největší nárůst investic plánují 
firmy ze sektorů telekomunikací a počítačů. 

Tyto výsledky průzkumu NABE, která oslovila 102 větších firem, nejsou nijak lichotivé, ale 
firemní výhledy se alespoň o něco málo zlepšují. 
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