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   Rekordně rychlý ekonomický růst 

Česká ekonomika vzrostla ve 4. čtvrtletí o neuvěřitelných 1,6 % ve srovnání se 3. čtvrtletí 
po růstu o 0,2 % č/č ve 3. čtvrtletí.  Měsíční údaje sice ukazovaly na slušný růst ve 4. čtvrtletí, ale +1,6 % 
č/č je vysoko i nad naším optimistickým odhadem +0,8 % č/č. Trh odhadoval dokonce jen +0,6 % č/č. 
Takto rychle (+1,6 % č/č) rostla naše ekonomika naposledy ve třetím čtvrtletí roku 2007, tedy v roce 
rekordního ekonomického růstu (za rok 2007 vzrostla ekonomika o 5,7 %). Růst české ekonomiky ve 4. č. 
bude takřka jistě nejrychlejší v Evropě. Meziroční růst ve 4. čtvrtletí dosáhl 0,8 % po poklesu o 1,2 % ve 3. 
čtvrtletí. 

Statistický úřad uvádí, že na meziroční bázi nejvíc přispěly k růstu investice do fixního kapitálu, zejména pak 
investice do dopravních prostředků a strojového vybavení. Jelikož ještě ve třetím čtvrtletí byly fixní investice 
v hlubokém meziročním poklesu, znamenalo by to rychlý mezikvartální růst v 4. č. Pokud by se toto potvrdilo 
i konečným údajem, ukazovalo by to na robustnost ekonomického oživení. Indikovalo by to, že firmy jsou 
optimistické ohledně poptávky a investují do strojového vybavení. Slušně podle ČSÚ rostly i importy (o 4,8 % 
r/r) a exporty (o 4,5 % r/r). Tady se projevil vliv intervencí ČNB. Příspěvek čistého exportu k růstu ale byl 
pravděpodobně malý možná dokonce záporný. Takže ekonomiku pravděpodobně táhla hlavně vnitřní 
poptávka. 

Výsledky za 4. čtvrtletí vypadají fantasticky. Na druhou stranu varujeme, že se jedná jen o předběžné údaje. 
Revize je vysoce pravděpodobná a může být i velká. Například růst ve 3. čtvrtletí byl z prvního odhadu (-0,5 
% č/č) postupně revidován až na (+0,2 % č/č). I přes případnou revizi směrem dolu by měl zůstat 
ekonomický růst ve 4. č. velmi rychlý. 

Koruna reagovala na výsledek posílením o 20 haléřů na EUR/CZK 27,30. 

Za minulý rok odhadujeme, že ekonomika poklesla o 1,3 %. I když je možné, že po rychlém růstu v 4. č. 
bude celoroční pokles o něco mírnější. Tento rok čekáme růst české ekonomiky o 2,3 %. 
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