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   Nový údaj o HDP – ekonomika opatrně zrychluje   

Zpřesněné údaje o HDP za 3Q 2014 opět mění obrázek české ekonomiky. Namísto zpomalení růstu ve 3Q 
2014 nové údaje naznačují opatrné zrychlení z 2,3% meziročně na 2,4 %. Ve srovnání čtvrtletí proti čtvrtletí 
je výsledek ještě lepší: zrychlení z 0,2 % ve 2Q na 0,4% ve 3Q 2014.  

Struktura růstu české ekonomiky nepřináší žádná překvapení. Spotřeba vlády klesla 
v porovnání s 2Q, což dopředu naznačoval příznivý vývoj státního rozpočtu. Naopak domácnosti utrácely 
dál a mimo jiné dost za auta. Fixní investice pokračují v pozvolném oživení (+0,3% mezičtvrtletně stejně jako 
ve 2Q). Kvůli zhoršující se podnikatelské náladě v Evropě, nižší výkonosti tamních ekonomik a geopolitickým 
konfliktům ve světě vývoz po 5 čtvrtletích mezičtvrtletního růstu ve 3Q klesl. Ve stejném rozsahu klesl i dovoz 
především kvůli nižšímu dovozu zboží, zatímco zájem o služby ze zahraničí dál rostl. 

Z hlediska zdrojů je růst ekonomiky tažen zpracovatelským průmyslem. Druhým nejrychleji 
rostoucím sektorem je informatika a telekomunikace. Stavebnictví po hluboké recesi už roste 5 
čtvrtletí po sobě. Přesto je výkonnost stavebnictví stále 7,5% pod předkrizovou úrovní (z 3Q 2008). 

Geopolitická rizika zrcadlící se ve slabší důvěře evropských podnikatelů a zpomalení růstu v Evropě v 
průběhu druhého a třetí čtvrtletí 2014 brzdí růst českého vývozu. Proto v následujících čtvrtletí nepočítáme se 
zrychlením růstu české ekonomiky, spíše jen s udržením stávajícího tempa mezi okolo 2,5% meziročně. Tento 
opatrný optimismus podporují i předstihové ukazatele jako index nákupních manažerů (jeho hodnota kolísá 
nad průměrem ze druhé poloviny loňského roku) či konjunkturální průzkum České statistického úřadu 
(nepatrně se zlepšuje). Intervence české koruny, která přišla před rokem, pomohla nastartovat ekonomiku 
prostřednictvím vývozu (viz. jeho silný růst v 1Q 2014) a povzbuzením důvěry spotřebitelů a firem. 
Domácnosti začaly utrácet a rozpouštět finanční rezervy odložené v průběhu recese stranou. Jejich důvěra v 
listopadu letošního roku překonala předkrizové úrovně a nyní se pohybuje na maximu od dubna 2007. 
Využití kapacit ve zpracovatelském průmyslu, které již překračuje 85%, otvírá prostor pro další investice do 
obnovení a modernizaci výrobních zařízení českých podniků.  

Hlavním rizikem pro náš scénář růstu ekonomiky v roce 2014 o 2,6% a v roce 2015 o 2,4% je 
výraznější ochabnutí růstu v Německu a dalších klíčových zemí Evropy a zavedení plošných ekonomických 
sankcí proti Rusku včetně uzavření plynových kohoutků z Ruska. 

Česká ekonomika už dvě čtvrtletí roste rychleji než Evropa v průměru a než Německo! Že 
bychom se zase začali přibližovat k ekonomické úrovni Evropy a ne vzdalovat jako v předchozích letech? 

Dnešní výsledky nejsou žádným překvapením. S mezičtvrtletním růstem české ekonomiky o 0,4% jsme tam, 
kam původně směřovaly odhady trhu. 
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