Anotace:
KPMG průzkum v ekonomikách BRIC
Východiska:
‐
‐
‐
‐

Srovnávací období – červenec 2008, leden 2009;
BRIC – Brazílie, Rusko, Indie, Čína;
Osloveno 1800 manažerů;
Jak se mění očekávání firem vzhledem k ekonomickému vývoji;

1) Důvěra výrobců BRIC na počátku roku 2009 prudce klesla
Důvěra zpracovatelského průmyslu strmě klesla, očekávání pro uzavření nových obchodů je
hluboko pod úrovní z průzkumu před půl rokem. Předpokládá se snížení exportu i pokles domácí
poptávky. Nejoptimističtější zůstává Rusko.
Nyní se očekává pokles příjmů, oproti očekávání silného růstu v červenci 2008. To znamená
pokles zisku a následné zkrácení plánovaných investic. Kapitálové výdaje a výdaje na výzkum a
vývoj budou sníženy.
Nižší příliv nových zakázek také negativně ovlivní stav zásob a využití výrobních kapacit.
Dochází k poklesu vstupních a následně i výstupních cen, klesá zaměstnanost v průmyslu.
Rozvojové trhy ukazují svoji zranitelnost vůči ekonomické krizi a klesající vnější poptávce. Růst
zpomaluje, přesto může působit jako určitá ochrana proti propadu celé globální ekonomiky.
Obchodní podmínky pro příštích 12 měsíců budou rozhodně těžké.
2) Brazílie
Očekávání ohledně ekonomické aktivity jsou pesimistická, předpokládá se mírný pokles produkce
a tím i využití výrobních kapacit a zaměstnanosti. K tomu se váže očekávaný pokles výstupních
cen.

3) Rusko
Ruští výrobci zůstávají optimističtí, přestože očekávají nižší růst než před půl rokem.
Předpokládají růst nových zakázek i příjmů, ale také oslabování cenové síly a ziskovosti, takže
bude docházet k snižování kapitálových výdajů a výdajů na výzkum a vývoj. Dojde k poklesu
zaměstnanosti a snižování zásob.
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4) Indie
Indičtí výrobci jsou pesimističtí, přesto očekávají mírný nárůst nových objednávek. Pohled na výši
příjmů je neutrální, spíše se pesimismus odráží v očekávání mírného poklesu ziskovosti.
Kapitálové investice a investice do výzkumu a vývoje budou oproti expanzi minulých období růst
pomalejším tempem.

5) Čína
Optimismus čínských výrobců je nyní velmi tlumený oproti minulým silným očekáváním.
Předpokládají pokles příjmů a oslabování růstu nových zakázek, snížení ziskovosti, pokles
vstupních i výstupních cen a snižování výdajů na kapitálové investice i výzkum a vývoj. K tomu se
připojí snížení zaměstnanosti.

20. 2. 2009 Ing. Irena Doktorová
Svaz strojírenské technologie
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