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   Nebýt intervencí a růstu spotřební daně, byla by s HDP nuda 

Růst české ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí 2013 byl revidován na 1,9 % mezikvartálně z předchozích 1,6 %. 
Tak vysoký mezikvartální růst jsme naposledy viděli na začátku roku 2007, kdy vše vypadalo růžově. 
Připomeňme, že se odhady před předběžným výsledkem pohybovaly kolem 0,6 % č/č.  

Meziroční tempo bylo revidováno na 1,3 % z dříve uváděného odhadu 0,8 %. První a třetí kvartály byly 
rovněž revidovány nepatrně vzhůru. Za celý rok 2013 tak propad HDP dosáhl pouze 0,9 %, což by ještě 
před pár měsíci nikdo nehádal. Na předběžný překvapivý odhad HDP reagovala česká koruna posílením a 
z tohoto titulu by se posílení teoreticky mohlo dostavit i dnes. HDP by zřejmě rostlo i bez 
jednorázových faktorů, jako jsou devizové intervence a zvýšení spotřební daně, ale tyto 
jednorázové faktory ten údaj činí do značné míry umělý a trh by tak neměl výrazněji 
reagovat. 

Samotný pohled na rozdíl mezi růstem hrubého domácího produktu a hrubé přidané hodnoty (která 
neobsahuje daňové příjmy) ve výši 1,3 % naznačuje umělost tohoto čísla. Hrubá přidaná hodnota rostla jen 
o 0,6 %, což není špatné, ale 1,9 % je daleko vyšší. Statistický úřad zde zmiňuje především spotřební daně 
z cigaret. K významnému růstu došlo i v segmentu fixních investic, což je na první pohled pozitivní, ale zde 
může jít například o nákup automobilů z důvodu obav z růstu cen po intervenci.  

Umělost či jednorázovost růstu HDP ve čtvrtém čtvrtletí 2013 je zřejmě opravdu veliká. V 
prvním čtvrtletí tohoto roku tak pravděpodobně uvidíme opět poněkud umělý pokles 
HDP. I nadále bych data o HDP bral se značnou rezervou, ale vnímal bych je pozitivně v tom smyslu, že 
česká ekonomika pokračuje v růstu - nic víc, nic míň. Pozitivní rovněž je, že předstihové indikátory ukazují 
pokračování expanze.  
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