
 

2 Makroekonomický scénář 
Velký rozptyl možného budoucího vývoje exogenních parametrů výrazně zvyšuje míru 
nejistoty makroekonomického scénáře KP. Přestože byl koncipován jako realistický a 
konzervativní se snahou o vyvážení možných kladných i záporných odchylek ekonomického 
vývoje, není za současného stavu1 znalostí možné odhadnout ani hloubku problémů globální 
ekonomiky ani délku trvání, rozsah a následné dopady krizové situace na českou ekonomiku. 

2.1 Světová ekonomika a technické předpoklady2 

Světová ekonomika prochází bouřlivým obdobím krize na finančních trzích, která výrazně 
znesnadňuje formulaci reálných předpokladů o budoucím globálním vývoji. Ekonomika USA 
i řada ekonomik v Evropě budou v roce 2009 v nejlepším případě stagnovat. Výrazně nadále 
porostou asijské ekonomiky, zejména Čína a Indie.  

Ekonomický růst v EU27 se zpomaluje od roku 2006. Vzhledem k vývoji na finančních a 
akciových trzích i poklesu dynamiky exportu, který je významným tahounem růstu v EU, by 
mělo být dna ekonomického cyklu dosaženo zřejmě v průběhu roku 2009. V následujícím 
období lze očekávat pozvolné zotavení. Nové členské země pravděpodobně i nadále porostou 
rychleji než staré.  

V současnosti sice dolarové ceny ropy klesly z rekordních úrovní nad 140 USD, ale i 
v následujících letech se pravděpodobně udrží na vysoké hladině. Pokles poptávky ve 
vyspělých zemích bude kompenzován růstem spotřeby zejména v asijských ekonomikách, což 
by mělo omezit možnost většího poklesu cen. 

Tabulka 2.1: Exogenní předpoklady scénáře 
Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010 2011

USD/EUR sm ěnný kurz (roční průměr) 1,37 1,49 1,39 1,35 1,35
CZK/EUR sm ěnný kurz (roční průměr) 27,8 24,9 24,7 24,2 23,7

Výnos  do doby splatnosti s tát. dluhopisů  10R                  4,28 4,65 4,43 4,26 4,24
PRIBOR 3M 3,09 3,96 3,76 3,71 3,39
HDP EU27 (reálný růst v %) 2,9 1,4 0,9 1,7 2,0
Ceny ropy (Ropa Brent, USD/barel) 72,7 113 120 115 115  
Zdroj: Eurostat, MMF, propočty MF ČR  

Rizikem tohoto scénáře je možnost dalšího prohloubení krize finančních trhů, jež by vedla 
k vleklé recesi v USA i ekonomikách EU. 

Pro kurzovou relaci USD/EUR byl zvolen technický předpoklad stability na úrovni 
1,35 USD/EUR od roku 2010. Měnový kurz CZK/EUR by se měl postupně mírně 

                                                 
1 KP byl zpracován na základě údajů, které byly známy k 1. říjnu 2008. Vývoj na světových finančních 
a komoditních trzích po tomto datu není brán v úvahu. 
2 Pro přípravu KP nebylo z technických důvodů možno využít „společných předpokladů o vývoji vnějšího 
prostředí“. Prognóza Evropské komise z jara 2008 je již z pochopitelných důvodů překonaná a definitivní 
předpoklady podzimní prognózy nebyly v době zpracování makroekonomického scénáře (začátek října 2008) 
známy. Proto je KP doplněn o citlivostní analýzu některých makroekonomických indikátorů v závislosti na 
exogenních veličinách v kapitole 4. 
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2 Makroekonomický scénář 

zhodnocovat k úrovni 23,50 CZK/EUR v roce 2011, což je v souladu s předstihem růstu 
produktivity proti zemím eurozóny. Předpoklady o vývoji krátkodobých úrokových sazeb 
byly zvoleny tak, aby byly konzistentní s plněním inflačního cíle ČNB. 

2.2 Aktuální makroekonomický vývoj 

Česká ekonomika prošla v letech 2005 až 2007 obdobím vysoké dynamiky hrubého domácího 
produktu s průměrem 6,6 %. V 1. pololetí 2008 došlo dle očekávání ke zpomalení, a to na 
4,9 %. Zatímco hlavním zdrojem ekonomického růstu v letech 2006 a 2007 byla domácí 
poptávka tažená výdaji domácností na konečnou spotřebu a tvorbou hrubého kapitálu, 
v 1. pololetí 2008 byl hlavním faktorem zahraniční obchod s příspěvkem 3,1 p.b. Naopak 
zpomalení zaznamenala domácí poptávka, a to jak vlivem zpomalení spotřeby domácností, 
tak z důvodu značného poklesu růstové dynamiky tvorby hrubého fixního kapitálu. Tempo 
růstu potenciálního produktu, tažené zejména vysokým příspěvkem souhrnné produktivity 
výrobních faktorů, bylo v 1. pololetí 5,2 %. Kladná produkční mezera, která dosáhla vrcholu 
ve 4. čtvrtletí 2007, se začíná uzavírat a v 1. pololetí činila cca 1,6 %. 

Graf 2.1: Reálný HDP  Graf 2.2: Míra inflace (HICP) 
meziroční růst v %  meziroční růst v % 
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Zdroj: ČSÚ 

Nízkoinflační prostředí, typické pro českou ekonomiku v letech vysokého ekonomického 
růstu, pominulo ve 4. čtvrtletí 2007. Průměrná míra inflace dosáhla v 1. a 2. čtvrtletí hodnot 
7,5 % resp. 6,7 % (na bázi HICP). Hlavními faktory vysoké dynamiky cenové hladiny jsou 
administrativní opatření, která přispěla k meziročnímu růstu inflace za 1. pololetí 2008 více 
než polovinou, a vysoké ceny energií a potravin na světových trzích. 

Díky zlepšení strukturálních charakteristik trhu práce a vlivu cyklického vývoje české 
ekonomiky dochází od 3. čtvrtletí 2004 k růstu zaměstnanosti (dle SNA). Ve 2. čtvrtletí 2008 
dosáhl růst míry zaměstnanosti 1,7 %. Pozitivní vývoj na trhu práce se rovněž projevuje 
poklesem míry nezaměstnanosti. Od 1. čtvrtletí 2004, kdy míra nezaměstnanosti (podle 
VŠPS) dosáhla 8,7 %, postupně klesla její hodnota až na 4,2 % ve 2. čtvrtletí 2008. 

Vnější ekonomická nerovnováha, vyjádřená podílem salda běžného účtu na HDP 
v klouzavých ročních úhrnech, se pohybuje v udržitelných mezích. Ve 2. čtvrtletí 2008 činil 
podíl deficitu běžného účtu na HDP 2,5 %. Zahraniční zadluženost české ekonomiky souvisí 
s vysokou investiční aktivitou, která ale nenachází oporu v dostatečných domácích úsporách. 
Zahraniční zadluženost se projevuje deficitní bilancí výnosů v podobě vysokého odtoku 
mezd, úroků a repatriovaných či reinvestovaných zisků. Záporné saldo bilance výnosů 
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2 Makroekonomický scénář 

převyšuje jinak kladné saldo výkonové bilance, které naopak poukazuje na solidní výkonnost 
zahraničního obchodu. 

Graf 2.3: Zaměstnanost (podle SNA) Graf 2.4: Běžný účet / HDP 
meziroční růst v % v % 
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Zdroj: ČSÚ, ČNB 

Česká ekonomika se dlouhodobě přibližuje svou reálnou výkonností a průměrnou cenovou 
hladinou k průměru zemí EU. Doprovodným jevem tohoto procesu je dlouhodobé posilování 
kurzu české koruny vůči euru. Prudké posilování v 1. polovině 2008, které ve 2. čtvrtletí 
dosáhlo vůči euru 13,9 %, však neodpovídalo trendu. Na jedné straně apreciace kurzu měla 
pozitivní vliv v podobě omezeného promítnutí růstu světových cen energií a potravin do 
domácí cenové hladiny, na straně druhé výrazně přispěla ke zhoršení směnných relací. 
Solidního reálného příspěvku zahraničního obchodu k růstu HDP v 1. pololetí tak bylo 
dosaženo za cenu zhoršení důchodových podmínek. Tato skutečnost našla odraz ve vývoji 
ukazatele reálného hrubého domácího důchodu, jehož růst byl podstatně nižší než dynamika 
HDP.  

Graf 2.5: Měnový kurz CZK/EUR 
meziroční zhodnocení v % 
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Zdroj: ČSÚ 

Jedním z faktorů prudkého posilování české koruny v 1. pololetí 2008 mohl být přesun volné 
likvidity z amerických aktiv v důsledku finanční krize v USA. To lze rovněž pokládat za 
dosud jediný zaznamenaný nepřímý vliv probíhající finanční krize na českou ekonomiku. 
V budoucnu očekáváme další nepřímý vliv na reálnou ekonomiku prostřednictvím nižší 
dynamiky zahraničního obchodu v souvislosti se zpomalením světové ekonomiky. Přímé 
dopady ze ztrátových finančních investic do zahraničí či nepřímé dopady z bankovní sféry 
předpokládáme pouze ve velmi omezené míře. 
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2 Makroekonomický scénář 

2.3 Střednědobý scénář 

Potenciální produkt a pozice v ekonomickém cyklu 

Současný ekonomický růst je výslednicí růstu strukturální složky HDP při současném poklesu 
jeho cyklické složky3. Zvyšování ekonomického potenciálu je taženo vysokou úrovní 
přírůstku souhrnné produktivity výrobních faktorů.  

Graf 2.6: Produkční mezera Graf 2.7: Růst potenciálního produktu 
v % potenciálního produktu příspěvky k růstu v p.b. 
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Zdroj: propočty MF ČR 

Scénář KP je založen na předpokladu, že se tempo růstu potenciálního produktu bude 
pohybovat okolo 5 % s mírnou tendencí ke zpomalení. Nejvýznamněji k jeho růstu bude i 
nadále přispívat souhrnná produktivita výrobních faktorů, přičemž v celém období se bude její 
příspěvek pohybovat nad úrovní 3,5 p.b. Prorůstovým faktorem zůstává pokračující 
začleňování do struktur ekonomiky EU. Významné je rovněž zavádění nových technologií 
spojených s přílivem přímých zahraničních investic. Růst souhrnné produktivity vyplývá také 
ze zlepšování institucionálních parametrů ekonomiky i kvality podnikatelského prostředí.  

Příspěvek růstu zásoby kapitálu se bude pohybovat nad 1 p.b. a bude tak odrážet vysokou 
míru investic v české ekonomice. Naopak pozitivní příspěvek růstu počtu obyvatel 
v produktivním věku se bude postupně vytrácet. Vliv míry participace by se měl znovu dostat 
do kladných hodnot díky zvýšení motivace k práci vlivem strukturálních opatření. 

Předpokládáme, že makroekonomické politiky budou nastaveny tak, aby ke konci období byl 
ekonomický výkon na úrovni potenciálního produktu. 

HDP a strana poptávky 

Reálný růst HDP by se měl po překonání důsledků globální krize zrychlit do roku 2011 na 
5,2 %. Příspěvek domácí poptávky (bez změny zásob) k růstu by se měl zvýšit z 3,0 p.b. 
v roce 2009 na 3,7 p.b. v roce 2011. 

Růstová trajektorie potenciálního produktu implikuje pokračování procesu vyrovnávání 
ekonomické úrovně se sousedními vyspělými státy EU. Ekonomická úroveň ČR (HDP na 

                                                 
3 Propočty potenciálního produktu a produkční mezery jsou prozatím prováděny pomocí národní metodiky, 
rovněž založené na Cobb-Douglasově produkční funkci. Metodika byla popsána v Předvstupním hospodářském 
programu ČR z roku 2002. Hlavním rozdílem proti metodě Evropské komise, významným pro interpretaci 
výsledků, je použití klauzule „nulového součtu produkčních mezer v čase“. 
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obyvatele v přepočtu podle parity kupní síly) v porovnání s EU27 by se měla proti roku 2007 
zvýšit o cca 8 p.b. na 90 % v roce 2011. 

Graf 2.8: Rozklad růstu HDP Graf 2.9: HDP na obyvatele  
příspěvky k růstu v p.b. v přepočtu pomocí parity kupní síly, EU-27 = 100 
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Růst spotřeby domácností by měl s výjimkou roku 2009, kdy by se měla pozitivně projevit 
dezinflace, zaostávat za tempem růstu ekonomického výkonu. Rostoucí rizika a dluhová zátěž 
domácností budou snižovat tempo růstu výdajů na konečnou spotřebu.  

Spotřeba vlády by v budoucnosti měla reálně stagnovat. Předpokládá se úsporné chování 
vládních institucí jak z hlediska zaměstnanosti ve vládním sektoru, tak i nákupů zboží a 
služeb. Vývoj výdajů bude nevýrazně ovlivněn náklady spojenými s českým předsednictvím 
EU v roce 2009. 

Tabulka 2.2: Ekonomický růst 
úroveň v mld. CZK, přírůstek v % 

Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2007 2008 2009 2010 2011

úroveň1) přírůstek přírůstek přírůstek přírůstek přírůstek

Reálný HDP B1*g 3427 6,6 4,4 3,7 4,4 5,2
Nominální HDP B1*g 3551 10,4 6,9 5,8 7,4 7,7

Složky reálného HDP
Výdaje na konečnou spotřebu domácností P.3 1660 5,9 3,3 3,9 4,2 4,2
Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí P.3 688 0,5 1,1 0,5 0,0 0,0
Tvorba hrubého fixního kapitálu P.51 838 5,8 5,1 4,5 6,2 7,0
Změna stavu zásob a čisté pořízení cenností2) 2,7 1,6 1,9 1,7 1,7

Vývoz zboží a služeb P.6 2822 14,6 11,6 7,1 9,3 10,7
Dovoz zboží a služeb P.7 2676 13,8 9,3 7,1 8,8 9,7

Příspěvek k růstu HDP v %
Domácí poptávka (efektivní) 4,4 3,0 3,1 3,6 3,7
Změna stavu zásob a čisté pořízení cenností  P.52+P.53 1,1 -0,9 0,2 0,0 0,0
Saldo dovozu a vývozu zboží a služeb B.11 1,1 2,2 0,4 0,9 1,5

P.52+P.53 96

kód ESA

 
1) Úroveň roku 2007 je uvedena v cenách předchozího roku. 
2) Položka vyjadřuje podíl změny zásob k HDP v běžných cenách. 

Zdroj: ČSÚ – čtvrtletní národní účty, propočty MF ČR 

Po přechodném zpomalení investiční aktivity v roce 2009 by mělo dojít k obnovení její 
dynamiky. Očekáváme, že se pozitivně projeví vyšší čerpání prostředků strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti a do infrastrukturních investic spolufinancovaných veřejnými rozpočty. 
Lze očekávat i oživení přílivu přímých zahraničních investic. Opatření daňové reformy by 
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rovněž měla stimulovat investiční procesy, přičemž předpokládáme, že nové kapacity budou i 
nadále převážně proexportně orientovány. 

Příspěvek bilance zboží a služeb ve stálých cenách k růstu HDP dosahoval od roku 2004 
kladných hodnot. Pro rok 2008 počítáme s hodnotou 2,2 p.b. Po odeznění globální finanční 
krize a obnovení zahraniční poptávky spolu s náběhem nových kapacit lze předpokládat 
opětovné narůstání příspěvku zahraničního obchodu k 1,5 p.b. při rychlém zvyšování podílu 
obratu zahraničního obchodu na HDP. 

Ceny 

Dlouhodobý nízkoinflační charakter české ekonomiky (s výjimkou roku 2008) by měl zůstat 
zachován i v následujících letech. Přispívá k tomu pozitivní vliv režimu cílování inflace, který 
usměrňuje inflační očekávání ekonomických subjektů, a vysoká míra konkurence na vnitřním 
trhu. Mezi další protiinflační faktory lze zařadit zhodnocování koruny a plynulý neinflační 
nárůst jednotkových nákladů práce.  

Tabulka 2.3: Ceny zboží a služeb 
Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010 2011

Procentní zm ěna
HICP 3,0 6,4 2,9 3,0 2,5
Deflátor HDP 3,6 2,4 2,1 2,9 2,4
Deflátor spotřeby dom ácnos tí 2,8 5,8 2,5 2,8 2,2  

Zdroj: ČSÚ – cenová statistika a čtvrtletní národní účty, propočty MF ČR 

Zvýšení průměrné míry inflace měřené HICP na cca 6,4 % v roce 2008 je přechodnou a 
jednorázovou událostí. Příčinou je souběh nárůstu světových cen paliv a potravin a vysokého 
příspěvku administrativních opatření (kolem 4,0 p.b.) - zvýšení snížené sazby DPH, zvýšení 
spotřební daně z tabákových výrobků a nárůst cen regulovaných nájmů a energií. 

V dalších letech předpokládáme, že se inflační očekávání budou postupně přizpůsobovat 
novému inflačnímu cíli ČNB (národní CPI ve výši 2 % s 1 bodovým pásmem tolerance) 
platnému od roku 2010. To vytvoří podmínky pro splnění inflačního konvergenčního kritéria. 
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Graf 2.10: HICP Graf 2.11: Deflátor HDP a směnné relace 
meziroční růst v %  meziroční změna v % 
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Zdroj: ČSÚ – cenová statistika a čtvrtletní národní účty, propočty MF ČR 

Růst implicitního deflátoru HDP by se měl ve sledovaném horizontu stabilizovat mírně nad 
2,5 % v blízkosti růstu HICP. 

Trh práce a mzdy 

Vývoj indikátorů trhu práce je převážně výsledkem příznivé pozice ekonomiky 
v hospodářském cyklu. Nadále však přetrvávají některé strukturální problémy, které se 
projevují především v regionální disparitě. Její příčinou je nízká profesní a regionální 
mobilita, přetrvávající nižší motivace nízkopříjmových skupin k aktivnímu vyhledávání práce 
a rigidita pracovních kontraktů na dobu neurčitou. Problémy na trhu práce signalizuje i 
vysoký počet volných pracovních míst. 

Tabulka 2.4: Zaměstnanost a mzdy 
Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010 2011

Zaměstnanost (z národních účtů) 1,8 1,7 0,7 0,3 0,3
Náhrady zaměstnancům 9,1 9,1 8,0 6,9 7,5
Náhrady na zaměstnance 1) 7,1 7,3 7,3 6,7 7,3
Jednotkové náklady práce 2) 2,2 4,5 4,3 2,4 2,3

Míra nezaměstnanosti VŠPS 5,3 4,4 4,4 4,6 4,7
Míra zaměstnanosti 3) 66,1 66,6 67,1 67,3 67,7
Míra ekonomické aktivity  4) 69,9 69,8 70,3 70,6 71,2

Procentní změna

Poměrové ukazatele v procentech

 
1) Objem náhrad zaměstnancům (domácí koncept) připadající na 1 zaměstnance (podle národních účtů) 
2)  Podíl růstu objemu nominálních náhrad na jednoho zaměstnance a růstu produktivity práce z reálného HDP 
3) Podíl zaměstnaných ve věku 15-64 let na počtu obyvatel stejné věkové kategorie (podle VŠPS) 
4)  Podíl pracovní síly ve věku 15-64 let na počtu obyvatel stejné věkové kategorie (podle VŠPS) 

Zdroj: ČSÚ – statistika zaměstnanosti a čtvrtletní národní účty, propočty MF ČR 

V horizontu scénáře bude poptávková strana trhu práce i nadále ovlivňována poměrně silným 
ekonomickým růstem. Pozitivní vliv jak na poptávkovou stranu, tak na stranu nabídkovou 
bude mít další snížení daňového zatížení práce a změny v oblasti podpor v nezaměstnanosti a 
při neaktivitě, což by mělo dále posílit motivaci a omezovat možnosti zneužívání systému. 

 15



2 Makroekonomický scénář 

Graf 2.12: Míra zaměstnanosti a aktivity Graf 2.13: Míra nezaměstnanosti 
v % v % 
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Pozn.: Míry zaměstnanosti i nezaměstnanosti  z VŠPS jsou mezi roky 2001 a 2002 vzhledem k metodickým 

změnám nesrovnatelné. 

Zdroj: ČSÚ – statistika zaměstnanosti, propočty MF ČR 

 

Do budoucna očekáváme mírný růst zaměstnanosti, který by měl být založen z větší části na 
zapojení osob stojících mimo pracovní trh, případně cizinců. Míra nezaměstnanosti by měla 
mírně růst směrem ke své strukturální úrovni, a to z 4,4 % v roce 2008 na 4,7 % v roce 2011.  

Na počátku roku 2008 došlo k zesílení dynamiky tempa růstu náhrad zaměstnancům, které by 
však mělo být pouze jednorázovou událostí spojenou s daňově optimalizačními přesuny mezi 
rokem 2007 a 2008. V dalších letech očekáváme zpomalování růstu jednotkových nákladů 
práce dané zrychlujícím se zvyšováním produktivity práce při přibližně konstantním nárůstu 
jednotkových náhrad zaměstnancům. 

2.4 Vztahy k zahraničí a sektorové bilance4 

Proces postupného zlepšování salda čistých půjček by měl i přes nepříznivé vlivy vnějšího 
prostředí nadále pokračovat. Po deficitu ve výši -6,3 % HDP v roce 2003 se v současné době 
saldo pohybuje okolo -1,0 % HDP a v roce 2010 by mohlo být poprvé v historii ČR dosaženo 
přebytku. 

Expanze přebytku nepalivové části bilance zboží by se měla v roce 2009 zastavit vlivem 
omezení vnější poptávky. V dalších letech by se přebytek měl opět plynule zvětšovat díky 
zvyšování exportní výkonnosti a zlepšení konkurenceschopnosti domácích výrobců. 
V palivové části bilance by se měly po roce 2009 pozitivně projevit klesající korunové ceny 
minerálních paliv. U bilance služeb očekáváme mírně rostoucí přebytek v podílu na HDP. 

                                                 
4 Podle požadavků „Code of Conduct“ je tato kapitola zpracována v metodice národních účtů, která na základě 
vztahu mezi investicemi a úsporami umožňuje přebytek či deficit ve vztazích k zahraničí beze zbytku rozdělit 
mezi jednotlivé ekonomické sektory. Od analogické běžně používané metodiky běžného účtu platební bilance se 
liší jednak zatříděním některých položek, jednak tím, že navíc zahrnuje některé jevy (kapitálové transfery, 
pořízení nevyráběných nefinančních aktiv). 
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Tabulka 2.5: Čisté půjčky / výpůjčky 
Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010 2011

Bilance zboží a služeb 5,0 5,4 5,4 6,7 8,1
- minerální paliva (SITC 3) -3,5 -4,4 -4,9 -4,5 -4,1
- ostatní zboží 6,9 7,8 8,2 8,8 9,4
- služby 1,6 2,0 2,1 2,4 2,8

Bilance primárních důchodů a transferů -6,5 -7,8 -7,5 -8,0 -8,6
- primární důchody -6,0 -8,0 -8,3 -8,7 -9,3
- běžné transfery -0,5 0,2 0,7 0,8 0,7

Kapitálové transfery 0,7 1,3 1,6 1,7 1,6
Čisté půjčky/výpůjčky (B.9) -0,8 -1,0 -0,5 0,4 1,2
Čisté půjčky/výpůjčky soukromého sektoru 0,2 0,2 1,1 1,9 2,4
Čisté půjčky/výpůjčky vládního sektoru (EDP B.9) -1,0 -1,2 -1,6 -1,5 -1,2

v % HDP

 
Zdroj: ČSÚ – roční národní účty, propočty MF ČR 

Nejvýznamnější zápornou položkou čistých půjček je a bude zhoršující se bilance primárních 
důchodů, kde se promítnou rostoucí toky repatriovaných a reinvestovaných zisků z přímých 
investic i náhrad zahraničním zaměstnancům. Bilance běžných i kapitálových transferů budou 
pozitivně ovlivněny saldem finančních toků z EU (strukturální fondy, Fond soudržnosti a 
prostředky na podporu zemědělství a rozvoje venkova). 

2.5 Růstové implikace strukturálních reforem 

Konvergenční program implicitně zahrnuje vyhodnocené efekty schválených reformních 
opatření v souladu s Národním programem reforem. Tato opatření by měla ve střednědobém 
horizontu přispět ke zvýšení potenciálního růstu české ekonomiky. 

Souhrn reformních opatření přinese pozitivní efekty zejména pro trh práce. Redukce přímého 
zdanění a zvýšení adresnosti sociálních dávek podpoří motivaci k práci. To se projeví obratem 
tendence ve vývoji míry ekonomické aktivity, která by měla znovu zaznamenat kladný 
příspěvek k růstu potenciálního produktu. 
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