
    

  

Komentář 
 
HDP 2. čtvrtletí 2013 - konečný výsledek 
 

3.9.2013 

 
   Konec recese potvrzen 

Česká ekonomika podle konečného odhadu vzrostla ve druhém čtvrtletí o 0,6 % v 
porovnání s prvním čtvrtletím tohoto roku. Oproti prvnímu odhadu se jedná o revizi o 0,1 
procentního bodu dolu. Je tak, zdá se, definitivně potvrzeno, že česká ekonomika je venku z recese, nicméně 
meziročně česká ekonomika ve 2. č. poklesla o 1,3 %.  

Struktura o něco zaostala za naším očekáváním, když spotřeba domácností nezopakovala svůj rychlý růst z 
prvního čtvrtletí o 1,5 % č/č a poklesla o 0,4 % č/č. Nicméně meziročně spotřeba domácností vzrostla o 
0,5 % zejména díky nízké srovnávací základně z minulého roku, kdy spotřeba domácností prudce klesala. 
Spotřeba vlády rovněž poklesla – o 0,7 % č/č. Slabé byly i investice do fixního kapitálu, které mezikvartálně 
poklesly o 1,5 % č/č. Pozitivně přispěly na rozdíl od prvního čtvrtletí investice do zásob, protože celkové 
investice prakticky stagnovaly. Ekonomiku tedy táhl čistý export, když export rostl rychleji (o 3,6 % č/č) než 
import (o 2,5 % č/č). Ekonomiku tak ve druhém čtvrtletí táhla vnější poptávka, což je změna oproti prvnímu 
čtvrtletí, kdy export klesal (ačkoliv příspěvek čistého exportu byl pozitivní) v důsledku recese v eurozóně. 

Z hlediska tvorby HDP je relativně v nejlepší kondici odvětví finančnictví a peněžnictví, které meziročně roste 
zhruba o 20 %. Nejhorší je naopak situace v zemědělství, lesnictví a rybářství, které meziročně klesá o téměř 
18 %. Setrvale je špatná situace i ve stavebnictví s meziročním poklesem zhruba o 4 %. 

Rozklad meziročního růstu (importy pro konečné použití vyloučeny) vypadá takto: 

-1,3 % = -0,6 (spotřeba domácností) +0,1 (spotřeba vlády) -1,7 (fixní investice) -1,6 (zásoby) +2,4 (čistý 
export) 

Celkově výsledek potvrzuje náš scénář cyklického oživení české ekonomiky a nic nás nenutí měnit naši 
prognózu poklesu české ekonomiky v tomto roce o 0,7 %. Nicméně bylo by předčasné 
považovat oživení české ekonomiky za robustní i vzhledem ke stále slabým investicím do fixního kapitálu a 
tomu, že českou ekonomiku táhne spíše vnější poptávka. Ke zpomalení růstu dojít může. 
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