MONITORING
ODHAD HDP

1. čtvrtletí 2019
Podle nejnovějšího odhadu ČSÚ vzrostl HDP meziročně
v 1. čtvrtletí o 2,6 %. Ve srovnání s předchozím
čtvrtletím se HDP zvýšil o 0,6 %. Za celý rok vzrostl HDP

2,6 %

o 2,6 %. (ČSÚ)
HDP v ČR v 1. čtvrtletí 2019
Běžné ceny

Objemový index (stálé ceny)

Celkem
v mil. Kč

Mezičtvrtletně
(Q1 2019=100)

Meziročně
(Q1 2018=100)

1 381 390

100,6

102,6

Výdaje na konečnou
spotřebu

935 078

101,6

102,9

Domácností

648 175

101,6

102,7

Vládních institucí

277 761

101,6

103,4

9 142

99,2

102,6

356 201

99,6

102,2

Čtvrtletní odhad

HDP celkem

Neziskových institucí
Tvorba hrubého
kapitálu
Bilance zahr.
obchodu

90 111

-

-

Vývoz

1 071 107

99,0

102,0

Dovoz

980 996

99,4

102,1

Zdroj: (ČSÚ)

Meziroční růst HDP v 1. čtvrtletí podpořila spotřeba domácností. Pokračoval
růst tvorby hrubého fixního kapitálu podpořen zejména investiční aktivitou
vládního sektoru. K růstu HDP nejvíce přispěl zpracovatelský průmysl a
dařilo se odvětví služeb a stavebnictví. (ČSÚ)
Meziroční růst HDP od roku 1997 (čtvrtletně, v %, Zdroj: ČSÚ)
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Výdajovou metodou se HDP
počítá jako součet výdajů na
konečnou spotřebu výrobků a
služeb, tvorby hrubého kapitálu a
salda vývozu a dovozu výrobků a
služeb (udáváno v národním
pojetí). (ČSÚ)
HDP = výdaje na konečnou
spotřebu + tvorba hrubého
kapitálu + vývoz výrobků a služeb
– dovoz výrobků a služeb (ČSÚ)
Růst (pokles) HDP ve stálých
cenách vyjadřuje o kolik % reálně
stoupl (nebo klesl) HDP ve
sledovaném čtvrtletí ve srovnání
se
stejným
obdobím
předchozího roku. (ČSÚ)
Tabulka obsahuje rovněž údaj o
meziměsíčním růstu HDP ve stálých cenách, tedy o kolik % reálně
stoupl (nebo klesl) HDP ve sledovaném čtvrtletí ve srovnání
s předchozím čtvrtletím.

8,0%

-2,0%

Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP je klíčový ukazatel výkonnosti ekonomiky. Představuje
souhrn hodnot nově vytvořených
statků a služeb. Vypočten může
být třemi způsoby: produkční, výdajovou a důchodovou metodou.
(ČSÚ) ČSÚ jej udává čtvrtletně a
údaje jsou očištěny o vliv sezónnosti a nestejného počtu pracovních dní.

Vyjádření ve stálých cenách
umožňuje vyloučení vlivu změny
cen. (ČSÚ)
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