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   HDP opticky stagnuje, ale ve skutečnosti parádně roste 

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí tohoto roku podle předběžného odhadu 
mezikvartálně stagnovala. Trh i my jsme shodně očekávali -0,2 % č/č. Mezikvartální stagnace 
nevypadá opticky jako dobrý výsledek, ale opak je pravdou. Vzhledem k tomu, že HDP 4. kvartále (+1,8 % 
č/č) byl výrazně jednorázově nadhodnocen (předzásobení cigaretovými kolky, devizové intervence ČNB), 
tak jsme se obávali korekce a hlubšího propadu. To se naštěstí nepotvrdilo. Výsledek naopak ukazuje na 
pokračování slušného růstu, jelikož za dvě čtvrtletí si ekonomika připsala +1,8 %, což není vůbec špatné. 
Není překvapivé, že mezikvartální růst byl podle ČSÚ významně snížen poklesem výběru daně z 
tabákových výrobků vzhledem k předzásobení ve 4. čtvrtletí. 

Meziročně ekonomika vzrostla o 2,0 %. Čekali jsme 2,3 %, trh pak 2,4 %. Vzhledem k tomu, že 
mezikvartální výsledek byl lepší než tržní odhad, ale meziroční naopak horší než tržní odhad, tak muselo v 
předchozích čtvrtletích dojít k revizi. ČNB čekala dokonce +2,7 % r/r. Vzhledem k revizi v předchozích 
kvartálech je její výsledek poměrně vzdálený skutečnému výsledku, ale mezikvartálně ČNB implicitně čekala 
zhruba +0,1 %, což je blízko skutečnému výsledku. Výsledek +2,0 % meziročně je ale i tak slušný. Podle 
ČSÚ se na meziročním růstu podílel zejména pozitivní příspěvek zpracovatelského průmyslu. Na výdajové 
straně přispěly k meziročnímu růstu zahraničního obchod, investice do fixního kapitálu i výdaje na konečnou 
spotřebu. Naopak zásoby klesaly zejména vzhledem k výprodeji uskladněných tabákových výrobků. To 
ukazuje na poměrně vyvážený růst. 

Dnes zveřejněné údaje se samozřejmě můžou ještě změnit, protože revize předběžného odhadu bývají časté 
a velké. 

Výsledek za Q1 nás nijak nenutí měnit náš odhad růstu české ekonomiky v tomto roce o 2,3 %. Příští rok 
očekáváme růst o 2,4 %. 
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