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  Konec recese 
 
Česká ekonomika se podle očekávání dostala v druhém čtvrtletí z recese, když v 
porovnání s prvním čtvrtletím tohoto roku vzrostla o 0,7 %.  Trh v mediánu očekával růst jen o 
0,4 % č/č, my jsme byli s odhadem +0,9 % č/č blíže skutečnému výsledku. V porovnání s druhým 
čtvrtletím minulého roku byla výroba o 1,2 % nižší. 
 
Struktura HDP zatím není známá, ale Statistické úřad uvádí, že na meziroční bázi pozitivně přispěl zejména 
čistý export. Negativně přispěly (na meziroční bázi) investice do fixního kapitálu i spotřeba domácností. Na 
první pohled to vypadá, že oživení je taženo vnější poptávkou (ostatně německá ekonomika vzrostla ve 
druhém čtvrtletí o velmi slušných 0,7 % č/č), ale bez znalosti struktury mezikvartálního růstu nelze dělat 
žádné velké závěry. Struktura mezikvartálního růstu bude zajímavá i s ohledem na to, jak se mezikvartálně 
vyvíjely zásoby, které byly zodpovědné za prudký pokles HDP v prvním čtvrtletí. To se dozvíme v září, kdy 
bude zveřejněna struktura HDP. 
 
Dnešní výsledek HDP za druhé čtvrtletí má implikaci i pro měnovou politiku. Česká národní banka počítala 
ve své prognóze s meziročním poklesem o 1,7 %, výsledek byl však o 0,5 procentního bodu lepší. 
Pravděpodobnost zahájení přímých devizových intervenci tedy poklesla. Koruna ostatně na výsledek HDP 
reagovala mírným posílením na EUR/CZK 25,79 z EUR/CZK 25,83 před zveřejněním. 
 
Končí tak nejdelší recese v dějinách České republiky, která trvala 6 čtvrtletí. Krom výpadku vnější poptávky 
v důsledku dluhové krize byla způsobena zejména procyklickou fiskální politikou (zejména dvojité zvýšení 
DPH), která podvázala zejména spotřebu domácností. Začíná se však již, zdá se, „blýskat na lepší časy.“  
Mezikvartální růst české ekonomiky ve druhém čtvrtletí bude pravděpodobně jeden z nejvyšších v Evropě. 
Německá ekonomika vzrostla shodně o 0,7 % č/č, francouzská o 0,5 % č/č, slovenská „jen“ o 0,3 % č/č a 
rakouská o 0,2 % č/č. 

Pro letošní rok nadále počítáme s poklesem ekonomiky o 0,7 % a pro příští rok s malým růstem o 1,9 %. 
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