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• Silný hospodářský růst ve 4. čtvrtletí loňského roku potvrzen na 5,2 % r/r
• Růst HDP se letos bude opírat o spotřebu domácností a investice
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A silný růst domácí ekonomiky bude
pokračovat i letos, i když růst bude s ohledem
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Roli hlavního zdroje růstu převzaly ve 4.
čtvrtletí investice a to především investice
soukromého sektoru, což je zřejmé z nárůstu
investic do strojů a zařízení. Pomalu se však
začaly rozjíždět i veřejné investice, což je
patrné z růstu položky ostatní budovy a
stavby, kde jsou schovány infrastrukturní
projekty. Stálým přispívatelem k růstu HDP
zůstává spotřeba domácností a kladně i přes
nárůst dovozů přispěl zahraniční obchod.
Z nabídkové strany, tj. z pohledu odvětví,
k růstu
HDP
opět
nejvíce
přispěl
zpracovatelský průmysl, ale dařilo se většině
odvětví od obchodu přes dopravu až po
peněžnictví a pojišťovnictví.

na kapacitní omezení o něco slabší (reálně se
jeví růst HDP lehce přes 3 %). Tvrdých čísel ze
začátku letošního roku zatím sice mnoho
nemáme, ale na základě tzv. měkkých dat (ať
již se jedná o index PMI či indexy důvěry,
které zveřejňuje ČSÚ) je zřejmé, že i v 1.
čtvrtletí pokračuje velmi svižný hospodářský
růst.
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V tomto týdnu Český statistický úřad (ČSÚ)
mírně vylepšil předběžná čísla o růstu české
ekonomiky ve 4. čtvrtletí loňského roku.
Konkrétně hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl
ve srovnání s 3. čtvrtletím o 0,5 % a meziročně
o 5,2 % (původně 5,1 %). V souhrnu za celý
loňský rok česká ekonomika vzrostla o 4,5 %.
Již na první pohled to jsou velmi dobrá čísla,
která v kombinaci s vývojem hospodářství
v předchozích letech potvrzují, že se česká
ekonomika momentálně nachází ve vrcholné
fázi hospodářského cyklu a nad svým
potenciálem.
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