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Úvod
Statistická data ukazují, že hospodářská krize, která zamávala Evropskou ekonomikou, je snad už definitivně za námi.
I přesto, že hospodářský růst nedosahuje oslnivých hodnot, je zřejmé, že EU jako celek je z recese venku – v roce 2015
rostla průměrným tempem 1,9 %, v následujících letech má zrychlit dokonce přes 2 %. Recese opouští celou Evropskou
unii napříč – v roce 2015 podle nejnovější predikce Evropské komise zažívá negativní růst pouze Řecko, které si za své
problémy do značné míry může samo. Růstu s e daří díky několika pozitivním faktorům – nízkým cenám ropy, poměrně
slabému euru vůči zbytku světa, ale i vstřícné politice, zejména monetární. Výhodou současného růstu není jeho výše, je
to jeho schopnost odolávat šokům – ať už se jedná o krizi v Řecku, v Rusku či v Číně.

Makroekonomické ukazatele
Ekonomický růst
Vítězem ekonomických dostihů v roce 2015 je Irsko s hospodářským růstem o těžko uvěřitelných 6 % HDP. Irsko si
tvrdošíjně i přes ohromný nárůst veřejného dluhu v době hospodářské krize uchovalo nižší zdanění, což podpořilo
zahraniční investice. V současné době již roste také díky velkému nárůstu domácí poptávky. Nutno podotknout, že Irsko
má kam růst – jejich propad během finanční krize byl skutečně masivní – kumulované ztráty vůči potenciálnímu produktu
od roku 2008 dosáhly až třetiny irského HDP z roku 2014. EK ale předpokládá, že v letošním roce by irské HDP mělo
zpět dosáhnout svého potenciálu. Překvapivě dobře se umístila i Česká republika s odhadovaným růstem 4,3 % HDP,
v těsném závěsu například s Polskem, Rumunskem či Slovenskem. Rekordmany západního světa jsou Švédsko,
Lucembursko a Španělsko, které by v roce 2015 měly překročit 3% růst. Více než polovina členských zemí však
nezaznamenala růst vyšší než 2 % HDP – o nějakém dramatickém zázraku se tedy určitě hovořit nedá.
Na jednu stranu se ekonomika zatím ukázala jako odolná vůči otřesům, to ovšem neznamená, že by neexistovala rizika,
která hrozí zpomalením Evropské ekonomiky. Jedno z těch nejtíživějších je očekávané zpomalení v některých globálních
ekonomikách, zejména v Číně či v Rusku. Proto dle EK roste světová ekonomika v roce 2015 nejpomaleji od roku 2009.

Výhled ekonomického růstu ve státech Evropské unie (v % HDP)
6

2015

2017

5

4

3

2

1

0

-1

-2
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Pro pochopení hospodářského vývoje v EU je třeba mít v patrnosti i vývoj v ostatních světových ekonomikách. Svět jako
celek by podle očekávání měl mírně zrychlovat až na očekávaný ekonomický růst 3,7 % HDP v roce 2017. Komise
odhaduje zpomalení čínské ekonomiky na 6,2 % HDP v roce 2017, tedy o téměř dva p. b. Čínská ekonomika prochází
výraznou strukturální proměnou, kde se z pouhé exportní montovny začíná výrazněji prosazovat vnitřní trh a jeho
potřeby. Zatímco průmyslová produkce v Číně klesá, maloobchod naopak roste o desítky procent ročně. Tato
strukturální transformace ale může vyvolat neočekávané změny, které můžou mít i nepříjemné důsledky pro Evropu – jak
můžeme vidět například na finančních turbulencích na čínských burzách.
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Podobně jako v Evropě se i v Americe dá očekávat poměrně robustní růst, v průměru dokonce vyšší než v EU. Evropská
komise zde odhaduje přibližně 2,5% růst. Americkou ekonomiku podvazují geopolitické nejistoty i nebývale silný dolar,
který prodražuje americké zboží a služby v zahraničí. Naproti tomu japonská ekonomika se potýká s nedostatkem vlastní
domácí poptávky, která podvazuje vyhlídky ekonomického růstu, který má v roce 2016 jen těsně překonat 1% hranici.
Evropská ekonomika má růst o zhruba 2 % HDP ročně. Také v Evropě se dají najít známky ekonomické konvergence –
nové členské státy by v průměrné výši měly podle předpovědi růst rychleji průměrným tempem 2,5 %, zatímco ty „staré“
pouze 1,9 %. Nejrychlejší ekonomikou v EU v roce 2017 má být Rumunsko, které těží ze zvyšující se soukromé spotřeby
a zvětšujících se investic, podpořených nízkými daněmi. Růst přes 3 % Komise pro rok 2017 předpovídá také pro Irsko,
Polsko, Litvu, Lotyšsku, Slovensku a Maltu.
„Řetěz je silný tak jako jeho nejslabší článek“. Z toho pohledu je prognóza Evropské komise poměrně optimistická – už
v příštím roce má jedinou zemí s negativním růstem být Řecko, ale v roce 2017 budou bez výjimky všechny členské
země růst rychlostí vyšší než 1 % HDP. Pro někoho překvapivě se nejnižší růst v roce 2017 očekává ve Finsku s růstem
ve výši 1,1 % HDP. Důvodem je strukturální transformace, která vyplývá ze zápasu o přežití firmy, která před 4 lety
generovala 20 % finského HDP – firmy Nokia.

Nezaměstnanost
Zlepšující se ekonomická situace se projevuje pozitivně i na trhu práce. Roste počet zaměstnaných a klesá míra
nezaměstnanosti. Snižující se míra nezaměstnanosti je sice velmi dobrá zpráva, nicméně velké rozdíly a přetrvávající
strukturální problémy nezaměstnanosti i nadále zůstávají palčivým problémem. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii
i v eurozóně kulminovala v roce 2013, kdy v zemích platících eurem byla ve výši 12 % a v celé EU 10,9 %. Nejnižší míru
nezaměstnanosti mělo v roce 2013 Německo (5,2 %) a Rakousko (5,4 %), nejvyšší naopak byla v Řecku (27,5 %) a ve
Španělsku (26,1 %). Od roku 2013 postupně míra nezaměstnanosti klesá, rozdíly mezi jednotlivými členskými státy však
zůstávají stále vysoké. Oživení a zvyšující se spotřeba pomáhá situaci zlepšovat. Z nejnovějších dat Eurostatu vyplývá,
že míra nezaměstnanosti v září 2015 v Evropské unii i v eurozóně klesla oproti předchozímu měsíci o 0,1 procentního
bodu na 9,3 %, respektive 10,8 %. Česká republika vedle jednoho z nejvyšších ekonomických růstů zaznamenává i další
malý triumf v podobě druhé nejnižší míry
nezaměstnanosti (4,8 %) mezi členskými státy
Míra nezam ěstnanosti v září 2015
hned za Německem (4,5 %). Situace na opačné
straně žebříčku však zůstala stejná, nejhůře si vede
Řecko (24,6 % - data za srpen) a Španělsko
(21,6 %). V celé Evropské unii tak je bez práce
zhruba 23 miliónů obyvatel, a z toho 17,5 milionu
v členských zemích používajících euro. Velkým
problémem však zůstává (hlavně ve státech jižního
křídla) struktura míry nezaměstnanosti. Dlouhodobá
míra nezaměstnanosti (delší než jeden rok)
představuje
problém
nejen
pro
samotné
nezaměstnané, ale zatěžuje i ekonomiku jako
celek, ať už v podobě vyšších výdajů státního
rozpočtu, tak i nevyužitého potenciálu. Dlouhodobá
míra nezaměstnanosti dosahovala v roce 2014
v Evropské unii 5,1 %, což představovalo polovinu
celkové. Nejen svou výší, ale i podílem z celkové
míry nezaměstnanosti představuje dlouhodobá míra
nezaměstnanosti velký problém v Řecku a na
Slovensku, kde tento podíl tvoří zhruba 70 %.
Dalším negativním jevem je míra nezaměstnanosti
mladých do 25 let, v EU dosahuje 22 %, ale
v Řecku a Španělsku je dokonce každý druhý
Zdroj: Eurostat
mladý do 25 let bez práce.

Inflace
V současné době se inflace v Evropské unii pohybuje na historicky nejnižších hodnotá ch přinejmenším od poloviny
devadesátých let. Fakticky se pohybuje na tenké hranici mezi inflací a deflací – průměrná inflace v Evropské unii podle
odhadu pro rok 2015 bude činit 0,03 %. Z toho v 11 zemích se ekonomika propadla do velmi mírné deflace a v 1 7 je míra
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inflace
(měřená
harmonizovaným
indexem
spotřebitelských cen) těsně v plusu. Úzkou provázanost
inflačního vývoje dobře ilustruje i rozpětí – zatímco
nejnižší inflace je v EU na Kypru (-1,57 %) a v Řecku (1 %), naopak „rekordmanem“ je Malta s inflací ve výši
pouhé 1% meziroční inflace.
Jednoznačným důvodem snižující se inflace jsou
klesající ceny energií a komodit – nízká cena ropy
snižuje výrobní náklady. Zároveň však (i vzhledem
k probuzené evropské ekonomice) působí tlaky na
zvyšování mezd a tedy růst disponibilních příjmů
obyvatelstva, které vedou ke zvyšování spotřeby, jež se
odrazí v tlaku na cenovou hladinu.

PROSINEC 2015

Vývoj inflace ve vybraných státech EU
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Společný vývoj inflace u obchodních partnerů je dobře
Zdroj: Eurostat, roky 2015-2017 odhad Evropské komise
patrný u zemí Visegradské čtyřky. Vývoj inflace je
v těchto zemích srovnatelný dlouhodobě, nicméně
v posledních letech se dostaly na takřka totožnou trajektorii. Evropská komise predikuje nárůst míry inflace v EU pro rok
2016 o 1,1 procentního bodu na 1,1 % a v eurozóně o 0,9 procentního bodu na 1,0 %. Pro rok 2017 je míra inflace v EU
i v eurozóně odhadována na 1,6 %.

Veřejné finance
Hospodářská krize z roku 2008 se velmi rychle přesunula z roviny soukromého dluhu do veřejného – především díky
sanacím bankovního sektoru i některých podniků, sníženým příjmům rozpočtu i zvýšeným sociálním výdajům.
V současnosti můžeme konstatovat, že ta nejhorší fáze je za námi – veřejný dluh ve většině zemí již stoupat nemá.
V roce 2015 činí veřejný dluh v Evropské unii přibližně 88 % a dále již nemá vzrůst – Evropské unii se tedy podařilo
udržet dluh pod hranicí ještě zvládnutelných 100 %.

Veřejný dluh a rozpočtová bilance vůči HDP (2015)
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To ale neznamená, že zde nejsou problematické státy
– Řecko s dluhem blížícím se dvojnásobku tamního
HDP je toho příkladem. Během snahy levicové vlády
strany Syriza zbavit se dluhové zátěže řecký veřejný
dluh mezi rokem 2014 a 2015 vzrostl o dalších 17 p. b.
Nicméně v příštích letech by již příliš růst neměl,
a pokud se Řecku podaří vrátit se na růstovou
trajektorii, tak se již prakticky zvedat nebude. Také
v Itálii, Portugalsku, Irsku, Belgii, Kypru a Španělsku
veřejný dluh překonává hranici 100 %. Nicméně ve
všech těchto zemích bude právě díky oživení
ekonomiky v příštích letech úroveň veřejného dluhu
klesat. V EU jsou ale i příklady hodné následování –
Estonský dluh tvoří pouhou desetinu tamního HDP,
také
v Lucembursku,
Bulharsku,
Lotyšsku
či
Rumunsku si správci veřejné pokladny zaslouží
pochvalu.

Zdroj: Eurostat, AMECO

Česká republika
Makroekonomická situace v Česku výrazně překvapuje – meziroční růst přes 4 % se může směle rovnat s některými
předkrizovými hodnotami a taktéž se řadí na špičku Evropy. Rychleji než Česko roste pouze Irsko. Navíc i struktura růstu
je pro nás velmi příznivá – podobně jako ve zbytku EU je hnán růstem domácí poptávky, z menší části také nárůstem
zásob. Překvapením může být, že čisté exporty se na českém HDP příliš neprojevují, i přesto, že průmyslové Česko je
jednou z nejvíc exportujících ekonomik v Evropě. Důvodem je rostoucí domácí poptávka, těsně spojená s růstem
importů, které vysoké exporty vyvažují. Za domácí poptávkou je nejsilněji rostoucí sektor domácností, které se odpíchly
ode dna a v roce 2013 nastoupily na silnou růstovou trajektorii. S tím souvisí i klesající nezaměstnanost a rostoucí
průměrná mzda. Svou roli hrály také nové soukromé investice a v poslední době se na vývoji podepsalo také rychlé
dočerpávání Evropských fondů z minulého finančního rámce 2007 – 2013.
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Veřejné finance v České republice jsou ve srovnání se zbytkem Evropské unie v dobrém stavu – veřejný dluh bude
v roce 2015 41 % a v příštích letech by měl díky vysokému hospodářskému růstu i nadále klesat. Schodek rozpočt u ve
výši 1,9 % je tedy sice v době ekonomické konjunktury trochu přehnaný, ale nezadlužuje státní pokladnu.
Makroekonom ické ukazatele pro ČR
∆ 2015-2017

2015
Růst HDP

4,3 %

-1,6 %

Inflace

0,4 %

1,3 %

Nezam ěstnanost

5,2 %

-0,4 %

Běžný účet

-2,5 %

0,4 %

Schodek rozpočtu

-1,9 %

0,8 %

Zdroj: Evropská komise
Také inflace je v České republice velmi nízká a dá se
spíše nazvat kladnou nulou. Nízký růst ale určitě není
ryze česká záležitost – v současnosti se děje po celé
Evropské unii.

Česká republika - HDP a příspěvky k jeho růstu
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70,5 %, což je nejvíc od roku 1993, tedy od doby, kdy
-3%
toto šetření probíhá. Oproti 3. čtvrtletí roku 2014
2012
2013
2014
2015
2016
2017
vzrostla míra zaměstnanosti o 1,2 procentního bodu.
Česká
republika
dosahuje
výborných
hodnot
Zdroj: Eurostat, roky 2015-2017 odhad Evropské komise
i z unijního
hlediska.
Druhá
nejnižší
míra
nezaměstnanosti (4,8 % - sezónně očištěná, září 2015) mluví za vše. Lepší výsledky už má jen Německo. Úřad práce
ČR v říjnu 2015 evidoval 430 tisíc uchazečů o práci (nejmenší počet od února 2009), což je o 11,5 tisíc uchazečů méně
než předchozí měsíc a o téměř 90 tisíc méně než v říjnu 2014. Oproti minulému roku klesl počet nezaměstnaných, ale
také vzrostl počet volných pracovních míst o 49 tisíc – tedy na 107 tisíc. V říjnu 2015 tak na jedno volné pracovní místo
připadali 4 uchazeči. Vedle snižujícího se počtu nezaměstnaných, se zlepšuje postupně i struktura. Dlouhodobá míra
nezaměstnanosti je v porovnání s ostatními státy EU nízká a v roce 2014 dosahovala 2,7 %, tedy o 0,3 procentníh o bodu
méně než v roce 2013. Počet dlouhodobě nezaměstnaných však zůstává z celkového počtu nezaměstnaných relativně
vyšší, což souvisí se zlepšující se situací na trhu práce a úbytkem spíše krátkodobě nezaměstnaných. U míry
nezaměstnanosti mladých do 25 let za rok 2014 je sice pozice České republiky v unijním srovnání na velmi slušném 7.
místě, nicméně její výše je stále vysoká (15,9 %).

Situace na trhu práce v ČR k 31. 10. 2015
Podíl nezam ěstnaných osob
Počet uchazečů o zam ěstnání
Míra nezam . podle EUROSTAT (září 2015)
Počet volných pracovních m íst

5,9 %
430 432
4,8 %
107 324

Zdroj: Úřad práce ČR; MPSV; Eurostat
Evropská komise je v předpovědi pro Českou republiku poměrně konzervativní – pokračování současné dynamiky růstu
neočekává – v letech 2016 a 2017 by se růst měl snížit mezi 2 – 3 % HDP a bude tak sesazena z pozice nejrychleji
rostoucí ekonomiky v EU. Česká ekonomika nicméně i nadále bude těžit z klesající nezaměstnanosti a rostoucích mezd.
Nicméně export i import v příštích letech bude mírně slábnout. Také situace na trhu práce by se měla i nadále zlepšovat
– Evropská komise předpovídá, že míra nezaměstnanosti bude i nadále mírně klesat na 4,8 % v roce 2017.
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Závěr
Nejnovější ekonomická předpověď Evropské komise z listopadu 2015 ukazuje, že hospodářská krize, která se udála po
pádu Lehman Brothers na podzim 2008 je snad již definitivně za námi – většina Evropských zemí roste solidním tempem
a od růstu se nenechá odradit ani turbulencemi po celém světě. Hospodářská krize nicméně jednoznač ně zanechává
své dědictví – určitě jimi je vysoká nezaměstnanost ve Středomoří a vysoký veřejný dluh takřka v celé západní Evropě.
To jsou výzvy, které budou muset Evropští politici i nadále řešit.
Česká republika se dostala na vrchol Evropské ekonomiky ve smyslu ekonomického růstu. Po letech velmi nízkého
růstu, který se v porovnání se sousedskými státy zdál být neadekvátní, se česká ekonomika konečně odrazila ode dna.
V současnosti roste 4,3% tempem. Díky tomu klesá nezaměstnanost a rostou mz dy. Nicméně Češi by určitě neměli
usínat na vavřínech a firmy, vlády i občané by se měli snažit o trvale udržitelné hospodářství, které bude
konkurenceschopné i v dalších dekádách.
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Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak,
jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění.
Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci
neručí za správnost a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude u živatelem
informací tento zdroj uveden.

