Vývoj ekonomiky České republiky

1. Shrnutí


Meziroční růst hrubého domácího produktu (HDP) v obou čtvrtletích roku 2019 dosáhl 2,7 %1. K růstu stále
nejvíce přispívala domácí poptávka, zejména spotřeba domácností a vládních institucí. Naopak vliv
kapitálových výdajů oslabil. Zejména ve 2. čtvrtletí roku se do růstu HDP pozitivně promítala bilance
zahraničního obchodu. Zlepšení přebytku bylo způsobeno spíše zpomalením dovozu. Situace
v zahraničních ekonomikách se totiž zhoršovala. Růst HDP ve většině zemí EU zpomaloval, a v Německu
došlo dokonce k mezičtvrtletnímu poklesu. Mezičtvrtletní tempo růstu domácího HDP ve 2. čtvrtletí
dosáhlo 0,7 %.



Hrubá přidaná hodnota (HPH) se ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšila o 2,8 %. Naprostou většinou (2,3 p. b.)
k růstu přispěla odvětví služeb, která využívají silnou domácí poptávku. Relativně silně rostla HPH
v uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství (3,8 %). Rychlý růst si udržely také informační
a komunikační činnosti (8,9 %). Tradiční tahoun českého ekonomického růstu, tedy zpracovatelský
průmysl, naopak zaostával. Jeho HPH se meziročně zvýšila o 1,2 % a příspěvek k růstu činil 0,3 p. b. Na
loňský rok navázalo růstem HPH o 3,6 % stavebnictví.



Hodnota exportu zboží v 1. pololetí 2019 vzrostla meziročně o 63,0 mld. korun (3,5 %). K růstu přispěl
zejména vývoz motorových vozidel (+17,5 mld. korun) a počítačů, elektronických a optických přístrojů
(+10,2 mld.). Hodnota dovozu zboží rostla v 1. pololetí o 45,4 mld. korun (2,6 %). Výsledná bilance
obchodu se zbožím tak skončila v přebytku 108,6 mld. korun, o 17,7 mld. více než ve stejném období
minulého roku.



Celková cenová hladina měřená deflátorem HDP se ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšila o 3,5 %, což je
nejvyšší hodnota od 1. čtvrtletí 2009. Silně rostly zejména ceny spotřebních statků (3,8 %), méně pak
těch kapitálových (2,6 %). Index spotřebitelských cen se ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšil o 2,8 %.
Pokračovalo zrychlování meziročního růstu cen v oddílu bydlení, voda, energie a paliva. Výrazněji ke
zvýšení cenové hladiny přispěly také potraviny a nealkoholické nápoje. Došlo rovněž k silnému
zrychlení meziroční dynamiky cen zemědělských výrobců na 11,0 %.



Meziroční růst celkové zaměstnanosti2 ve 2. čtvrtletí zpomalil na 0,8 %. V porovnání s předchozím kvartálem
se zaměstnanost neměnila. Těžiště meziročního růstu zaměstnanosti bylo ve službách. V dynamickém
rozvoji pokračovaly zejména informační a komunikační činnosti. Nárůst zaznamenala i odvětví s převahou
vládního sektoru, zejména zdravotní a sociální péče. Obecná míra nezaměstnanosti ve 2. čtvrtletí výrazněji
neklesala a udržovala se okolo úrovně 2 %. Meziroční růst průměrné hrubé nominální měsíční mzdy
zaměstnance ve 2. čtvrtletí zpomalil na 7,2 %. Průměrná mzda tak vystoupala těsně nad 34 tis. korun.
Reálně se průměrná mzda zvýšila o 4,3 %. Meziroční dynamiku ovlivnil svižný růst výdělků ve vzdělávání,
ale i zpomalování tempa ve zpracovatelském průmyslu..



Ve 2. čtvrtletí došlo k dalšímu zvýšení základních měnověpolitických sazeb. U klientských účtů se měnily
podmínky termínovaných vkladů – úrokové sazby mírně rostly. Zpomalil růst objemu poskytnutých úvěrů
domácnostem – spotřebních i na bydlení. Přitom úrokové sazby u úvěrů klesaly. Objem úvěrů
poskytnutých podnikům se vyvíjel v souladu s celou ekonomikou – růst výrazně zpomalil
u zpracovatelského průmyslu, silné tempo se udrželo v případě informačních a komunikačních činností.



Hospodaření státního rozpočtu dosáhlo (dle pokladního plnění) v rámci 1. pololetí deficitu ve výši 20,7 mld.
korun. Saldo odráželo svižný růst některých běžných výdajů i investiční aktivity. Na růstu běžných výdajů se
významně podílely meziročně vyšší výdaje na sociální dávky (+22 mld. korun, zejména starobní důchody)
a platy v regionálním školství (+13,7 mld.). Silná zůstala též investiční aktivita (+12,5 mld. korun). Naopak
příjmy státního rozpočtu meziročně rostly méně než v minulých letech. Růst příjmů byl z většiny tažen zvýšením
daňových příjmů (vč. pojistného) – výběr DPH se zvýšil o 3,0 %, u daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti o 13,3 %. Pozitivně působily rovněž nedaňové a kapitálové příjmy. Státní dluh dosáhl na konci června
1 712,6 mld. korun a meziročně se téměř nezměnil.
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Data o HDP, hrubé přidané hodnotě a jejich složkách jsou vyjádřena ve stálých cenách a v očištění o sezónní a kalendářní vlivy.
Údaje o zaměstnanosti jsou uvedeny v pojetí národních účtů a očištěny o sezónní vlivy.

1. pololetí 2019

