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Shrnutí


Česká ekonomika zpomalovala postupně svůj mezikvartální pokles v každém čtvrtletí roku 2012
z 0,6 % na 0,4 % až po 0,3 % ve třetím čtvrtletí 2012 podle revidovaných dat čtvrtletních
národních účtů. Meziročně pokračoval její pokles. Vývoj byl charakterizován poklesem výdajů na
konečnou spotřebu, který byl ve 3. třetím čtvrtletí meziročně méně hluboký než ve 2. čtvrtletí, a
také poklesem tvorby hrubého kapitálu o téměř desetinu proti stejnému období roku 2011
způsobeným významnou měrou úbytkem zásob. Výsledek zahraničního obchodu představoval
pro HDP jediný růstový impuls, přestože jeho přírůstky během jednotlivých čtvrtletí slábly.



Snižování HDP1 v meziročním vyjádření započalo - po dvou letech pokrizového oživení a
následného růstu – od 1. čtvrtletí 2012, kdy ekonomika proti stejnému období předchozího roku
snížila výkon o 0,5 %. Ve 2. čtvrtletí její pokles pokračoval (-1 %) a ve 3. čtvrtletí byl HDP
meziročně nižší o 1,3 %. V ekonomice EU činila srovnatelná dynamika HDP v jednotlivých
čtvrtletích +0,1 %, -0,3 % až po -0,4 % ve 3. čtvrtletí 2012. Mezikvartálně však ekonomika EU27
už ve 3. čtvrtletí rostla po předchozích třech kvartálech mezičtvrtletních poklesů.



Tvorba hrubého kapitálu vývoj ekonomiky ve 3. čtvrtletí snižovala (-2,4 p.b.), s menší intenzitou
působily v tomto směru i výdaje na konečnou spotřebu (-1,2 p.b.), a to výlučně vlivem spotřeby
domácností, protože příspěvek výdajů vládního sektoru k HDP byl neutrální. Výsledek
zahraničního obchodu působil na HDP pozitivně (+2,3 %).



Hrubá přidaná hodnota se snížila o 0,5 %, tažena dolů i oslabeným výkonem průmyslu, který její
tempo snížil o 0,7 p.b., dlouhodobým útlumem stavebnictví (také -0,7 p.b.) a již druhé čtvrtletí
v řadě i zemědělstvím (-0,3 %). Pozitivně přispěl k vývoji hrubé přidané hodnoty pouze sektor
služeb.



Zaměstnanost v pojetí národního účetnictví rostla i při poklesu ekonomiky, což lze zřejmě zčásti
přičíst zpravidla opožděné reakci trhu práce. Stouply počty podnikajících, ale i zaměstnanců.



Tempo růstu průměrné nominální mzdy v ekonomice ve 2. i 3. čtvrtletí meziročně pokleslo, reálná
mzda byla po stagnaci ze 4. čtvrtletí 2011 níže v každém čtvrtletí 2012 a její pokles se zvětšoval.



Růst spotřebitelských cen o 3,3 % ve 3. čtvrtletí meziročně posiloval zejména růstem cen
potravin, bydlení a služeb s ním spojených. Růst cen v průmyslu zpomaloval, ve stavebnictví a
službách pokračovala deflace a ceny rostlinných produktů u zemědělských výrobců ve 3. čtvrtletí
rostly. Směnné relace v zahraničním obchodě se zlepšily, zůstaly však již jedenáct čtvrtletí
záporné. Úhrnná cenová hladina v ekonomice stoupla o 0,9 %.



Měnové podmínky měly expanzivní charakter - zásoba peněz v ekonomice rostla rychleji než
nominální HDP a základní úrokové sazby dosáhly nejnižších hodnot v historii.



Státní finance skončily schodkem ve výši 71,4 mld. korun (-2,5 % HDP), nejnižším od roku 2008.
.
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Pokud není uvedeno jinak, jsou data o HDP a jeho složkách uvažována v reálném vyjádření a v očištění o sezónní a
kalendářní vlivy.

