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 DOMÁCÍ SPOTŘEBA TÁHNE ČESKOU EKONOMIKU 

 
Podle zpřesněného odhadu ČSÚ vzrostla česká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí mezikvartálně o 0,4 %. Meziroční tempo 
růstu tedy zrychlilo na 1,9 %. Rychlý odhad ČSÚ počítal s tempy 0,2 % č/č a 1,7 % r/r. Za celý rok 2016 vzrostla 
česká ekonomika v průměru o 2,3 % r/r. 
 
Růst ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí byl podpořen především růstem domácí a zahraniční poptávky. Domácí poptávka 
vzrostla meziročně o 2,9 % a přispěla tak k růstu českého HDP 1,4 procentním bodem. Růst domácí spotřeby byl 
podpořen dobrou situací na trhu práce, především růstem mezd.  
 
Zahraniční obchod přispěl k růstu české ekonomiky 0,9 p.b. Stejně jako ve třetím čtvrtletí, i v posledním čtvrtletí 2016 
přispěla investiční aktivita k růstu české ekonomiky negativně (o 1,4 p.b.). Investice, které na konci roku 2015 byly 
velice silné kvůli přílivu evropských fondů, klesly ve Q4 2016 o 6,1 % r/r.  
 
V posledním čtvrtletí 2016 se dařilo zpracovatelskému průmyslu, jehož výkonnost vzrostla meziročně o 4,7 %. Naopak 
výkonnost stavebnictví se meziročně snížila o 10,7 % r/r a to jak vlivem nižších investic, tak i vlivem vysoké srovnávací 
základny z Q4 2015.  
 
V roce 2017 očekáváme, že česká ekonomika zrychlí své tempo růstu na 2,7 % r/r. Kromě růstu domácí a zahraniční 
poptávky po českých produktech, bude ekonomický růst podpořen znovuobnovenou investiční aktivitou v soukromém i 
ve veřejném sektoru. Stabilní tempo růstu české ekonomiky v prvním čtvrtletí letošního roku naznačují i předstihové 
indikátory, které dosahují vysokých hodnot. Index nákupních manažerů za únor se nachází na své nejvyšší úrovni od 
roku 2011 a indikuje tak solidní růst českého průmyslu v příštích třech měsících.  
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