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2 Makroekonomický scénář 
Česká ekonomika pravděpodobně vystoupila z recese. I nadále však přetrvávají vysoké 
nejistoty ohledně intenzity ekonomického oživení. Scénář KP byl koncipován jako 
konzervativní se snahou o vyvážení možných kladných i záporných odchylek ekonomického 
vývoje při využití současného1 stavu znalostí. 

2.1 Světová ekonomika a technické předpoklady2 
Světová ekonomika se zotavuje z globální finanční a ekonomické krize. Od jara 2009 dochází 
ke zlepšování na akciových trzích a zhruba v téže době se začala oživovat i průmyslová 
výroba a export. K silnému růstu se vrátila Čína a další asijské ekonomiky. Přetrvává 
především nejistota spojená s nedokončenou konsolidací finančního sektoru a s tím, jak 
ekonomiky zareagují na ukončení prorůstové podpory. 

Do ekonomik EU27 se krize na finančních trzích promítla zpomalením růstu HDP v roce 
2008 a jeho hlubokým propadem na počátku roku 2009. Pro rok 2010 již scénář počítá 
s postupným oživením, které by mělo být následováno zvyšováním dynamiky v dalších 
letech. Důležitou složkou situace je brzké a poměrně silné oživení v Německu. Významným 
rizikovým faktorem budou naopak dopady připravovaných „ústupových strategií“. 

Současné dolarové ceny ropy jsou sice hluboko pod svými maximy z poloviny roku 2008, 
i tak ale zřejmě zůstanou vysoké. Za očekávaným nárůstem nad hranici 90 USD/barel v roce 
2011 by měly stát především malá pružnost nabídky a růst poptávky v některých asijských 
zemích, který by však měl být tlumen slabší poptávkou ze strany vyspělých ekonomik. 

Tabulka 2.1: Exogenní předpoklady scénáře 
Rok Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011 2012

USD/EUR sm ěnný kurz (roční průměr) 1,46 1,39 1,44 1,43 1,43
CZK/EUR sm ěnný kurz (roční průměr) 24,9 26,4 25,8 24,8 23,8

Výnos  do doby splatnos ti s tát. dluhopisů  10R                  4,6 4,7 3,8 4,0 4,0
PRIBOR 3M 4,0 2,2 1,7 2,4 2,8
HDP EU27 (reálný růst v %) 0,8 -4,0 1,1 2,0 2,2
Ceny ropy (Ropa Brent, USD/barel) 98 62 81 92 91  
Zdroj: ČNB, Eurostat, MMF, propočty MF ČR  

Pro kurzovou relaci USD/EUR byl zvolen předpoklad mírné apreciace eura k úrovni 
kolem1,43 USD/EUR. Měnový kurz CZK/EUR by měl po korekci v roce 2009 navázat na 
předchozí apreciační trend, a v roce 2012 tak dosáhnout úrovně cca 23,8 CZK/EUR. 
Předpoklady o vývoji krátkodobých úrokových sazeb byly zvoleny tak, aby byly konzistentní 
s plněním inflačního cíle ČNB. 

                                                 
1 KP byl zpracován na základě údajů, které byly známy k 11. lednu 2010. Vývoj na světových finančních 
a komoditních trzích po tomto datu není brán v úvahu. 
2 Pro přípravu KP nebylo využito „společných předpokladů o vývoji vnějšího prostředí“. Proto je KP doplněn o 
citlivostní analýzu některých makroekonomických indikátorů v závislosti na exogenních veličinách. 
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2.2 Aktuální makroekonomický vývoj 

Česká ekonomika prošla v letech 2005 až 2007 obdobím vysokého růstu HDP. Po postupném 
zpomalení od počátku roku 2008 se ve 4. čtvrtletí 2008 a 1. čtvrtletí 2009 propadla do recese. 
Mezičtvrtletní růsty HDP za 2. čtvrtletí 2009 (+0,2 %), resp. za 3. čtvrtletí (+0,8 %), 
nasvědčují tomu, že propad HDP již dosáhl svého dna. Hlavním zdrojem ekonomického růstu 
v letech 2006 a 2007 byla domácí poptávka tažená rovnoměrně jak výdaji domácností na 
konečnou spotřebu, tak tvorbou hrubého kapitálu. Od roku 2008 měla tvorba hrubého kapitálu 
záporný příspěvek k růstu, a to zejména v důsledku meziročního poklesu zásob. V prvních 
třech čtvrtletích 2009 byl příspěvek všech složek poptávky, mimo konečné spotřeby, 
k meziročnímu růstu HDP záporný. 

Graf 2.1: Reálný HDP  Graf 2.2: Spotřebitelské ceny (HICP) 
meziroční růst v %  meziroční růst v % 
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Zdroj: ČSÚ 

Nízkoinflační prostředí, typické pro českou ekonomiku, bylo přerušeno epizodou roku 2008, 
kdy průměrná míra inflace dosáhla hodnoty 6,3 % (na bázi HICP). Ukotvení inflačních 
očekávání se však ukázalo jako stabilní, k čemuž přispěl i nový inflační cíl ČNB ve výši 2 % 
s tolerančním pásmem ±1 p.b. Po odeznění vzedmutých cen energií a potravin na světových 
trzích se inflace razantně zpomalila. Svou roli sehrálo i zpomalování, respektive pokles 
poptávky domácností (na sezónně očištěných datech) v souvislosti s recesí. Meziroční inflace 
ve 3. čtvrtletí 2009 přechodně dokonce klesla těsně pod nulu (-0,1 %), ve 4. čtvrtletí byla 
0,0 %. Roční průměr dosáhl 0,6 %.  

Se zpožděním cca čtyř čtvrtletí za cyklickým vývojem české ekonomiky docházelo od 
poloviny roku 2004 až do konce roku 2008 k nepřetržitému růstu zaměstnanosti (dle SNA). 
V souvislosti s recesí se zpoždění zkrátilo a ve 2. čtvrtletí 2009 se zaměstnanost meziročně 
propadla o 1,2 %, ve 3. čtvrtletí o 2,1 %. Recipročně se tento efekt projevil růstem míry 
nezaměstnanosti. Od 1. čtvrtletí 2004, kdy míra nezaměstnanosti (podle VŠPS) dosáhla 8,7 %, 
postupně její hodnota klesala až na 4,2 % ve 2. čtvrtletí 2008. Ve 3. čtvrtletí 2009 pak míra 
nezaměstnanosti stoupla na 7,3 %. 
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Graf 2.3: Zaměstnanost (podle SNA) Graf 2.4: Běžný účet / HDP 
meziroční růst v % v % 
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Zdroj: ČSÚ, ČNB 

Vnější ekonomická nerovnováha, vyjádřená podílem salda běžného účtu na HDP 
v klouzavých ročních úhrnech, se pohybuje v udržitelných mezích. Ve 3. čtvrtletí 2009 činil 
poměr deficitu běžného účtu k HDP 2,3 % při přebytku výkonové bilance ve výši 5,3 % HDP. 
Deficitní bilance výnosů souvisí s vysokou minulou investiční aktivitou, která ale nenacházela 
oporu v dostatečných domácích úsporách. Záporné saldo bilance výnosů je dosud vyšší než 
kladné saldo výkonové bilance, které naopak poukazuje na solidní výkonnost zahraničního 
obchodu.  

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

Česká ekonomika se dlouhodobě přibližuje svou reálnou výkonností a cenovou hladinou 
k průměru zemí EU. Průvodním jevem je trend dlouhodobého posilování kurzu vůči euru. 
Posílení vyvrcholilo ve 3. čtvrtletí 2008, kdy dosáhlo vůči euru 15,9 % meziročně, 
neodpovídalo však trendu. Následná korekce na konci roku 2008 a na počátku roku 2009 
napomohla ekonomice v oblasti cenové konkurenceschopnosti exportu. Úroveň měnového 
kurzu ve 3. a 4. čtvrtletí 2009 (25,6 resp. 25,9 CZK/EUR) již v zásadě odpovídala trendovým 
hodnotám. 

2.3 Střednědobý scénář 

Potenciální produkt a pozice v ekonomickém cyklu 

V současných podmínkách, kdy dochází k prudkým změnám úrovně ekonomického výkonu, 
je obtížné oddělit vliv produkční mezery a zpomalení růstu potenciálního produktu. Výsledky 
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rozkladů vykazují velkou nestabilitu a je nutné k nim přistupovat se značnou obezřetností. 
Přesto se zdá být nesporné, že ekonomická krize jednak uvrhla ekonomiku do hluboké 
záporné produkční mezery a současně vedla ke značnému zpomalení dynamiky potenciálního 
produktu. 

Podle současných propočtů3 dosáhla produkční mezera v roce 2009 úrovně okolo 4,6 %. 
Vysoká záporná produkční mezera se v ekonomice projevuje extrémně nízkým využitím 
výrobních kapacit v průmyslu, výrazným nárůstem míry nezaměstnanosti, snížením počtu 
volných pracovních míst a inflačních tlaků.  

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 

Nejzasaženější složkou potenciálního produktu je souhrnná produktivita výrobních faktorů 
(SPVF). Ekonomické problémy vedly ke zpomalení jejího trendového růstu pod 2 % proti 
průměru let 2004 – 2007 ve výši 3,4 %. Dopady na růst zásoby kapitálu jsou méně významné. 
Nabídka práce, vyjádřená poměrem pracovní síly k počtu obyvatel ve věku 15–64 let, naopak 
v roce 2009 akceleruje svůj růst.  
Zpomalení růstu trendové souhrnné produktivity se přímo odráží v meziročním růstu 
potenciálního produktu, jenž se v současnosti pravděpodobně pohybuje mírně pod úrovní 
3 %. Další vývoj potenciálního produktu bude závislý na době trvání nepříznivé ekonomické 
situace. Podle scénáře KP očekáváme, že dna zpomalení růstu ekonomického potenciálu by 
mělo být dosaženo v roce 2010.  
Rozhodujícím faktorem bude příspěvek SPVF. Ten by se měl po zpomalení k 1,6 p.b. v roce 
2010 překročit 2 p.b. v roce 2012. Příspěvek růstu zásoby kapitálu by měl dosahovat hodnot 
pod 1 p.b. Příspěvek míry participace by se měl pohybovat v kladných hodnotách díky 
částečnému zvýšení motivace k práci vlivem provedených dílčích strukturálních opatření. 
Vliv ekonomické aktivity by měl převážit nad nepříznivými demografickými faktory. Růst 
potenciálního produktu by tak mohl po zpomalení k 2,5 % v roce 2010 dosáhnout v roce 2012 
úrovně 3,0 %. 

V horizontu výhledu by se tedy měla úroveň reálného HDP pohybovat stále hluboko pod 
potenciálním produktem. Nejhlubší produkční mezery pod -5,5 % by mělo být dosaženo 
v roce 2010. V následujících letech by se potom měla postupně mírně uzavírat. K jejímu 

                                                 
3 Propočty potenciálního produktu a produkční mezery jsou prozatím prováděny pomocí národní metodiky, 
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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úplnému uzavření by však v horizontu KP nemělo dojít, i v roce 2012 by podle tohoto scénáře 
stále činila méně než -4 %.  

HDP a strana poptávky 

Reálný růst HDP by měl po překonání ekonomické krize postupně akcelerovat k 3,8 % v roce 
2012. Příspěvek domácí poptávky (bez změny zásob) by měl dosáhnout svého dna -1,6 p.b. až 
v roce 2010 vlivem fiskálních konsolidačních opatření a vyvrcholení poklesu zaměstnanosti. 
V dalších letech by již všechny poptávkové složky, s výjimkou spotřeby vlády, měly k růstu 
HDP přispívat pozitivně. 

Relativní úroveň HDP na obyvatele v porovnání s průměrem EU27 v přepočtu podle parity 
kupní síly by v krátkém období měla být ovlivněna hloubkou ekonomického propadu 
a rychlostí nástupu oživení. Relativní ekonomická úroveň ČR by se tak po určité stagnaci 
měla opět začít zvyšovat a v roce 2012 dosáhnout úrovně cca 82,6 %. 

Graf 2.8: Rozklad růstu HDP Graf 2.9: HDP na obyvatele  
příspěvky k růstu v p.b. v přepočtu pomocí parity kupní síly, EU27 = 100 
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Pokles spotřeby domácností by měl nastat až v roce 2010, kdy se zde intenzivně projeví 
opatření ke stabilizaci veřejných rozpočtů. I v následujících letech by měla rostoucí rizika 
a dluhová zátěž domácností snižovat tempo růstu výdajů na konečnou spotřebu. To by přitom 
mělo zaostávat za mírou růstu HDP. 

Spotřeba vlády4 by v budoucnosti měla převážně klesat. Předpokládá se úsporné chování 
vládních institucí jak z hlediska zaměstnanosti ve vládním sektoru, tak i nákupů zboží 
a služeb. Odezní také jednorázové náklady spojené s českým předsednictvím EU v roce 2009. 

                                                 
4 O razantnějším snižování výdajů vlády na finální spotřebu s cílem více přispět ke konsolidaci veřejných 
rozpočtů bylo rozhodnuto až po finalizaci pravidelné makroekonomické predikce ČR z ledna 2010. Proto byl 
makroekonický scénář KP dodatečně aktualizován a je mírně odlišný od lednové predikce. 



2 Makroekonomický scénář 

 15

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

Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2008 2008 2009 2010 2011 2012

úroveň1) přírůstek přírůstek přírůstek přírůstek přírůstek

1. Reálný HDP B1*g 3623 2,5 -4,0 1,3 2,6 3,8
2. Nom inální HDP B1*g 3689 4,3 -1,1 1,9 3,6 5,4

Složky reálného HDP
3. Výdaje  na konečnou spotřebu dom ácností P.3 1748 3,6 1,4 -0,8 2,0 2,5
4. Výdaje  na konečnou spotřebu vládních ins titucí P.3 725 1,0 4,0 -1,7 0,0 -0,4
5. Tvorba hrubého fixního kapitálu P.51 877 -1,5 -7,5 -3,7 2,5 3,6
6. Zm ěna s tavu zásob a čis té  poř ízení cenností 2) 51 1,4 -1,8 -0,3 0,3 0,7

7. Vývoz zboží a s lužeb P.6 3000 6,0 -11,9 4,4 6,4 6,5
8. Dovoz zboží a s lužeb P.7 2779 4,7 -11,9 2,4 6,1 4,9

Př íspěvek  k  růstu HDP v %
9. Dom ácí poptávka (e fek tivní) 1,5 -0,3 -1,6 1,5 2,0
10. Zm ěna s tavu zásob a čis té  poř ízení cenností P.52+P.53 -0,4 -3,2 1,4 0,5 0,3
11. Saldo dovozu a vývozu zboží a s lužeb B.11 1,3 -0,6 1,5 0,6 1,5

kód ESA

P.52+P.53

 
1) Úroveň roku 2008 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 výrazném propadu investiční aktivity v letech 2009 a 2010 by mělo postupně docházet 
k obnovení její dynamiky. Očekáváme, že se pozitivně projeví vyšší čerpání prostředků 
strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a investice do infrastruktury. Lze očekávat i určité 
obnovení přílivu přímých zahraničních investic. Předpokládáme, že nové kapacity budou 
i nadále převážně proexportně orientovány. 

Příspěvek bilance zboží a služeb ve stálých cenách k růstu HDP dosahoval mezi lety 2004 
a 2008 trvale kladných hodnot. Pro rok 2009 počítáme s negativním příspěvkem ve výši 
-0,6 p.b. Po obnovení zahraniční poptávky lze předpokládat opětovné překlopení příspěvku 
zahraničního obchodu do kladných hodnot. Vývoz by měl začít znovu významně přispívat 
k ekonomickému růstu. 

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 neinflační nárůst 
jednotkových nákladů práce.  

Tabulka 2.3: Ceny zboží a služeb 
Rok Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011 2012

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

Zdroj: ČSÚ – cenová statistika a čtvrtletní národní účty, propočty MF ČR 
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Výrazné zpomalení inflace v roce 2009 bylo způsobeno synergickým působením poklesu 
nákladových tlaků a vymizením poptávkových impulsů v prostředí hluboce záporné 
produkční mezery. V dalších letech předpokládáme, že se inflační očekávání přizpůsobí 
novému cíli ČNB (národní CPI ve výši 2 % s tolerančním pásmem ±1 p.b.) platnému od roku 
2010. To vytvoří podmínky pro plnění inflačního konvergenčního kritéria. 

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 

Trh práce a mzdy 

Indikátory trhu práce promptně reagovaly na hospodářský propad přelomu let 2008 a 2009. 
Díky vysoké míře volných míst a proklamaci sociálních partnerů preferovat zaměstnanost na 
úkor kratší pracovní doby, případně i nižších mezd, nebyl celkový dopad do zaměstnanosti ve 
srovnání s okolními zeměmi tak radikální. Budoucí vývoj bude záviset na souhře postupného 
odeznění dramatického vývoje na poptávkové straně a znovunastolení hospodářského růstu 
generujícího pracovní místa, stejně jako řešení stávajících strukturálních problémů na straně 
nabídky (profesní a regionální mobilita, motivace nízkopříjmových skupin k aktivnímu 
vyhledávání práce, rigidita pracovních kontraktů na dobu neurčitou apod.). 

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 

Na počátku horizontu scénáře očekáváme pokles zaměstnanosti o 1,8 %, který by měl být 
vystřídán v roce 2011 stagnací a posléze v souvislosti s oživením ekonomiky v roce 2012 
mírným růstem o 0,7%. 
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Tabulka 2.4: Zaměstnanost a mzdy 
Rok Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011 2012

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

Poměrové ukazatele v procentech
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) 4,4 6,7 8,8 8,6 7,6
Míra zaměstnanosti 3) 66,6 65,4 64,2 64,4 65,1
Míra ekonomické aktivity  4) 69,7 70,2 70,5 70,6 70,6  

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 

Míra nezaměstnanosti v roce 2009 zřejmě dosáhla 6,7 %, což je meziroční nárůst přes 2 p. b. 
V roce 2010 lze ještě očekávat její zvýšení až na 8,8 %, pro další roky scénáře předpokládáme 
pomalý pokles na úroveň 7,6 %. 

Po obdobích silného růstu náhrad zaměstnancům došlo v roce 2009 k jejich poklesu, přičemž 
hlavními faktory jsou pomalý růst průměrných mezd, pokles zaměstnanosti a nižší sazba 
příspěvků na sociální zabezpečení. Očekávaná stagnace v roce 2010 bude souviset 
s umírněným vývojem mezd v soukromém sektoru a zmrazením platů v sektoru vládním. 
V letech 2011 a 2012 by mohlo dojít k opětovnému, mírně akcelerujícímu růstu náhrad 
v průměru kolem 4,4 % ročně, tedy zhruba okolo dynamiky nominálního HDP.  

Naproti tomu nízké tempo jednotkových náhrad nedokázalo vykompenzovat propad 
produktivity práce, čímž došlo v roce 2009 k růstu jednotkových nákladů práce o cca 3,2 %. 
Rok 2010 bude zřejmě specifický mimo jiné tím, že dojde k poklesu jednotkových nákladů 
práce. Následující roky již budou ve znamení cca 1,3%, růstu. 

2.4 Vztahy k zahraničí a sektorové bilance5 

Proces postupného zlepšování salda čistých půjček by měl i nadále pokračovat. Po deficitu ve 
výši -6,3 % HDP v roce 2003 by v roce 2009 mělo saldo dosáhnout hodnoty okolo -0,2 % 
HDP a v roce 2010 by mohlo být poprvé v historii ČR dosaženo přebytku.  

Expanze přebytku nepalivové části bilance zboží se v roce 2009 zastavila vlivem omezení 
vnější poptávky. V dalších letech by se přebytek měl opět plynule zvětšovat díky postupnému 
odeznívání příznaků globální ekonomické krize, zvyšování exportní výkonnosti a zlepšení 
konkurenceschopnosti domácích výrobců. Palivová část bilance by měla odrážet vývoj 

                                                 
5 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 akrualizací, zatříděním některých položek a tím, že navíc zahrnuje některé jevy (kapitálové transfery). 
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korunových cen minerálních paliv. U bilance služeb očekáváme mírně rostoucí přebytek 
v podílu na HDP. 

Tabulka 2.5: Čisté půjčky / výpůjčky 
Rok Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011 2012

Bilance  zboží a s lužeb 4,6 6,0 6,8 7,0 8,1
- m inerální paliva (SITC 3) -4,5 -3,0 -3,6 -3,9 -3,8
- os tatní zboží 6,8 7,5 9,1 9,5 9,7
- s lužby 2,2 1,5 1,3 1,4 2,1
Bilance  prim árních důchodů a transferů -8,0 -7,1 -6,8 -7,7 -8,4
- prim ární důchody -7,1 -6,3 -6,3 -7,3 -8,1
- běžné  transfery -0,9 -0,8 -0,6 -0,4 -0,3
Kapitálové  transfe ry 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

Čis té  půjčky/výpůjčky (B.9) -2,4 -0,2 1,0 0,2 0,6
Čis té  půjčky/výpůjčky soukrom ého sektoru -0,3 6,4 6,3 5,0 4,8
Čis té  půjčky/výpůjčky vládního sek toru (EDP B.9) -2,1 -6,6 -5,3 -4,8 -4,2

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 promítají 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). 


