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   Ekonomika pokračuje v růstu  

Podle předběžného výsledku HDP česká ekonomika ve třetím čtvrtletí pokračovala v růstu tempem 0,3 % 
mezikvartálně, tedy stejně rychle jako ve druhém čtvrtletí. Meziroční tempo zpomalilo na 2,3 % 
z předchozích 2,5 %. Z pohledu mezičtvrtletních temp rostla ekonomika o 0,1 procentního bodu pomaleji, 
než čekal trh a o 0,3 p.p. pomaleji, než kolik činil náš odhad. Ukazuje to na riziko mírně pomalejšího růstu 
za letošek, než kolik činí náš celoroční odhad (2,6 %), ale vzhledem k tomu, že předběžný výsledek je vždy 
značně nejistý bylo by předčasné z něj vyvozovat silné závěry. Z hlediska trhu jde o velmi malé překvapení, 
na které by koruna ani tržní úrokové sazby neměly významně reagovat.  

Z hlediska struktury toho statistický úřad mnoho nesdělil. Uvedl, že: K příznivému vývoji ekonomiky a tvorbě 
hrubé přidané hodnoty přispěla zejména odvětví zpracovatelského průmyslu, kde se výrazně dařilo výrobě 
dopravních prostředků, chemických látek a chemických přípravků. Naopak v odvětví finančního 
zprostředkování docházelo i nadále k poklesu hrubé přidané hodnoty. ČSÚ zde bohužel nesdělil, zda má 
na mysli meziroční či mezikvartální údaje. 

Pozitivní je, že měsíční data signalizují pokračování expanze v dalších kvartálech. 

Letos nadále čekáme růst ekonomiky o 2,6 % a příští rok mírné zpomalení na 2,4 %. 
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