
 

Meziroční růst HDP ve třetím čtvrtletí zpomalil na 1,5 %, ve 

srovnání s 1Q (2,8 %) a 2Q (2,2 %). Očekávání analytiků 

ohledně zpomalení se tak naplnila (odhady kolem 1,6 %). 

Mezičtvrtletní tempo růstu stagnovalo (0%), potvrzen tak 

trend zpomalení (1Q = 0,87 % a 2Q = 0,07 % ) 

Jde o předběžný výsledek, může tedy dojít k úpravě. 

Neočekáváme ale výraznou změnu. 

V minulém čtvrtletí pokles spotřeby domácností (-0,66%), 

vlády (-1,4 %). Tahouny růstu byly složky tvorba fixního 

kapitálu (3,6%) a čistý export, kdy export rostl rychleji (9,4%) 

oproti importu (7,9 %) 

Složkou růstu dle ČSÚ zůstává zahraniční obchod, který jako 

jediný ze složek HDP roste. V průmyslu je hlavním zdrojem 

průmysl zpracovatelský, na pokles přidané hodnoty působily 

sektory zemědělství a stavebnictví.  

Zpomalení jsme očekávali vzhledem k výsledkům průmyslové 

produkce za 3Q, který se podílí zhruba 35 % (Z 9,1 % ve 2Q na 

4,2 % v 3Q), ((mezičtvrtletně ve 3Q -6,7 % z 4% v 2Q). 

V trvalém propadu je i ve stavebnictví.  

Aktuální očekávání meziročního růstu HDP ČR v roce 2011 se 

pohybují v rozmezí 1,8 (Evropská Komise) – 2,1 (MF ČR). ČNB 

očekává 2 %.  



Ke zpomalení tempa ekonomického růstu (HDP) dochází i 

v zemích EU - viz čísla za 1. a 2. čtvrtletí (meziročně z 2,4 na 

1,7 %, mezičtvrtletně z 0,7 na 0,2 %). Očekávané tempo růstu 

HDP EU pro rok 2011 je 1,6 % (EK). Pro rok 2012 0,6 % (EK). 

Ve třetím čtvrtletí dále zpomaloval i klíčový partner – 

Německo, které dosáhlo meziročního tempa růstu 2,5 % (z 

4,6 % růstu v prvním čtvrtletí a z 2,8 % ve čtvrtletí druhém). 

Očekávání celkové hodnoty růstu HDP Německa pro rok 2011 

dle Evropské Komise 2,9 % (dle MMF 2,73 %), pro rok 2012 

pak 0,8 % (MMF 1,27 %, Německá vláda 1 %).  

 

% růsty HDP Q/Q (očekáváno) Y/Y (očekáváno) 
Německo 0,5 (0,5) 2,5 (2,4) 
Francie 0,4 1,6 

Maďarsko 0,5 (0,1) 1,4 (0,8) 
Slovensko  2,9 (3) 
 

 

 


