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V prvních měsících roku 2012 započal pokles české ekonomiky, který se v dalším období postupně
prohluboval. Hrubý domácí produkt (HDP1) se v 1. čtvrtletí meziročně snížil o 0,4 %, v dalších
čtvrtletích došlo ke zrychlení jeho poklesu (-1,1 % a -1,5 %) a v posledních třech měsících se
výkonnost české ekonomiky snížila proti stejnému období roku 2011 o 1,7 %. Rok 2012 tak byl pro
ekonomiku ČR rokem recese, HDP klesl o 1,2 %.
Největší měrou ovlivnily vývoj české ekonomiky výdaje domácnost na konečnou spotřebu, které byly
v posledním čtvrtletí meziročně nižší o 4,1 %. Šlo o dosud nejhlubší pokles spotřeby českých
domácností. Za celý rok 2012 se jejich výdaje snížily reálně o 3,5 %, také nominálně byly nižší
v každém čtvrtletí 2012.



Od 2. čtvrtletí, kdy se i výkonnost ekonomiky EU meziročně snížila, byl hospodářský pokles v ČR
v porovnání s tímto uskupením hlubší.



Příznivější vývoj zaznamenávaly v průběhu roku výdaje vládního sektoru, které po zmirňování
meziročních poklesů již v posledním čtvrtletí stouply. Přesto však celoročně snížily tempo HDP o 0,2
p.b., tvorba hrubého kapitálu o 0,8 p.b. a výdaje domácností na konečnou spotřebu o 1,8 p.b.
Pozitivně přispíval tempu HDP v roce 2012 pouze výsledek zahraničního obchodu (+1,5 p.b.).



Mezičtvrtletní vývoj ukázal mírnění poklesů patrné od druhé poloviny roku, především u vládní
spotřeby, která se v posledních třech měsících zvýšila proti předchozímu období o 1 % a spotřeba
domácností o 0,9 %. Výdaje na konečnou spotřebu tak zaznamenaly ve 4. čtvrtletí již mezikvartální
růst o 0,9 %. Významně stoupla v posledním čtvrtletí i tvorba kapitálu (+4,8 %), nikoli však vlivem
investic (-3,8 %).



Hrubá přidaná hodnota v odvětvích klesla o 1,1 %. Růst vykázal pouze průmysl (+0,6 % při stagnaci
u zpracovatelů) a skupina profesních, vědeckých technických a administrativních činností (+4,9 %).



Vnější ekonomické vztahy se zlepšily při vysokém přílivu přímých zahraničních investic a silné
obchodní bilanci.



Trh práce zaznamenal růst zaměstnanosti i míry nezaměstnanosti. Příčinou byly zřejmě i posuny
v typech pracovních vztahů (částečné úvazky, práce na dohody, výpomoci rodinných příslušníků,
„švarcsystém“). Reálná mzda v ekonomice klesla o 0,9 %, v nepodnikatelské sféře už desáté čtvrtletí
v řadě.



Spotřebitelská inflace stoupla o 3,3 % vlivem růstu cen potravin a nákladů na bydlení. Dynamika cen
průmyslových výrobců i tržních služeb byla ovlivněna hospodářským poklesem, nepříznivý vliv
směnných relací se zmírnil.



Tempo růstu úvěrů významně oslabilo. Inflace vedla ke znehodnocení vkladů domácností podle
propočtu ČSÚ ve výši 38,1 mld. korun.



Deficit státního rozpočtu se snížil na 2,6 % nominálního HDP ze 3,7 % v roce 2011. Očekávanou
výši schodku se podařilo docílit vázáním výdajů; pomohlo i obnovení toků z EU a lepší výběr daní
ve druhé polovině roku.

Pokud není uvedeno jinak, jsou data o HDP a jeho složkách uvažována v reálném vyjádření a v očištění o sezónní a kalendářní vlivy.

