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   Česká ekonomika pozvolna zrychluje, na sousedy ale nemá 
 
Statistikové dnes potvrdili, že české ekonomika ke konci loňského roku si udržela 
mezičtvrtletní tempo růstu na 0,4 %. V meziročním srovnání ale po zpřesnění přidala 1,4% - původně 
se uvádělo 1,5%. Výsledek za rok 2014 změněn nebyl - zůstává +2% po -0,7% v roce 2013. Připomínám, 
že výrazný pokles meziročního přírůstku HDP z 2,2% ve 3Q 2014 na 1,4% je způsobeno vysokou 
srovnávací základnou z loňského roku, která byla „nafouknuta“ výběrem spotřební daně spojeným 
s nevídaným předzásobením se cigaretami. 
  
 
Česká ekonomika těží z vyrovnaného růstu, který táhnou nejvíce investice a následně spotřeba jak 
domácností, tak vlády. Zatímco na začátku bylo oživení taženo především zahraničním obchodem, růstu nyní 
kraluje domácí poptávka. 
 
Přidaná hodnota před započtením daní se ke konci roku zvedla o celá 3 % ve stálých cenách. Jedná se o 
čtyřleté maximum. Na růstu se podílel především zpracovatelský průmysl, služby a veřejná správa. 
 
Signály, které přicházejí z Německa a které naznačují solidní oživení u našeho největšího obchodního 
partnera, jsou příslibem nového impulsu pro českou ekonomiku. Oživení zahraniční poptávky, růst investic a 
větší spotřeba vlády i domácností se postará od další, zatím ale mírné, zrychlení české ekonomiky na 
letošních 2,4 %. Nízká inflace a nízké ceny ropy v kombinaci s klesající nezaměstnaností udrží spotřebu 
domácností v růstu i navzdory riziku, že růst mezd zůstane i letos nízký.  
 
I když se můžeme radovat, že česká ekonomika růste, na sousedy nemáme. Polsko, 
Maďarsko i Slovensko rostou rychleji. Ačkoliv tyto země nejspíš v rychlosti nepředstihneme, mělo by se 
nám letos podařit růst rychleji než Německu a průměru Evropy. Díky tomu bychom mohli 
obnovit pozvolnou konvergenci k ekonomické úrovni našich západních sousedů.  
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