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   Česká ekonomika ke konci roku polevila v růstu 
 
Meziroční růst české ekonomiky v posledním čtvrtletí roku 2014 zpomalil na 1,3% z 2,4% 
ve 3Q 2014. Celoroční výsledek odpovídá podle rychlého odhadu 2%. V mezičtvrtletním 
srovnání růst polevil na pouhých 0,2 % po 0,4 %. Trh čekal zrychlení mezičtvrtletního růstu na 0,6 %. Náš 
odhad dokonce doufal v růst o 0,7 % mezičtvrtletně a o 2 % meziročně. Ekonomika zpomalila nejen 
meziročně zásluhou vysoké srovnávací základny, ale i mezikvartálně, což může signalizovat problémy 
ekonomiky udržet tempo oživení. Ekonomika přešlapuje na místě.  Nečekaně silné oživení Německa 
ke konci roku (na 0,7 % q/q a 1,6 % r/r) může ale postupně povzbudit růst i české ekonomiky. Nálada mezi 
českými spotřebiteli a podniky, pozvolný růst mezd, klesající nezaměstnanost a možné uklidnění situace na 
Ukrajině může české ekonomice pomoci. Růst by mohl postupně zrychlit na průměrných 2,4%. 
 
Nicméně je nutné připomenout, že se jedná o první odhad HDP, který může být ještě 
významně revidován, a to oběma směry. Strukturu růstu bohužel neznáme. Můžeme se jen 
domnívat, že došlo ke zpomalení růstu investic, čerpání nahromaděných zásob a možná i zvolnění růstu 
spotřeby domácností.  
 
Ze zemí Višegrádské čtyřky roste česká ekonomika bohužel nejpomaleji.  
 
Náš odhad pro letošní rok zatím neměníme. Odhadujeme nadále růst v průměru o 2,4%. To 
znamená drobné zrychlení z aktuálně zveřejněných 2 % v roce 2014 a -0,7 % v roce 2013. Hlavním 
rizikem našeho scénáře je prohloubení konfliktu na Ukrajině a další chřadnutí evropských ekonomik.  
Výkonnost německé ekonomiky na konci roku ale dává naději, že Německo nám růst 
vytáhne výš. 
 
Pro korunu dnešní výsledek je nepříznivou zprávou – prostě zklamáním. Dnešní výsledek 
podstřeluje i odhad České národní banky, která prognózovala růst 1,8 % meziročně. Případnému dalšímu 
samovolnému oslabení měny Česká národní banka tak bránit nebude. Není nutné se zatím obávat, že 
by ČNB přistoupila k posunutí stropu pro posilování koruny. To by musela přijít rána jiného kalibru.  
 
Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s., 234401413, 725 526 678 
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pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován 
občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, naleznete na webové stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclaimer, viz 
https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 4. 


