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2 Makroekonomický scénář 
Makroekonomický scénář byl koncipován jako realistický a konzervativní se snahou 
o vyvážení kladných i záporných rizik ekonomického vývoje.  

2.1 Světová ekonomika a technické předpoklady 

Světová ekonomika 4 

Předpoklady o budoucím vývoji vnějšího okolí české ekonomiky můžeme shrnout 
následovně: 

• Světová ekonomika nadále dynamicky poroste. Stále výrazněji k tomu budou přispívat 
asijské ekonomiky, zejména Čína a Indie. Růst v USA se v roce 2008 zvolní.  

• Ekonomický růst v EU-27, který v roce 2006 dosáhl nejvyšší hodnoty od roku 2000 
(3,0 %), se v následujících letech mírně zpomalí na tempa okolo 2,5 %. Měl by být 
tažen především čistým exportem a investicemi. Jako důležité prorůstové faktory se 
ukazují volný pohyb zboží a kapitálu vůči novým členským zemím, širší možnosti 
kooperace a zvýšení mobility pracovních sil v rozšířené EU. V rámci procesu 
konvergence porostou nové členské země rychleji než staré.  

• Dolarové ceny ropy se i v následujících letech udrží na vysoké úrovni s mírnou 
tendencí ke snižování. Vysoká poptávka zejména v asijských ekonomikách omezuje 
možnost většího poklesu ceny. 

Tabulka 2.1: Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2007 2008 2009 2010

USD/EUR směnný kurz (roční průměr) 1,25 1,35 1,34 1,34 1,34
HDP EU-27 (reálný růst v %) 3,0 2,7 2,5 2,5 2,5
HDP SRN (reálný růst v %) 2,9 2,7 2,3 2,3 2,4
Ceny ropy (Ropa Brent, USD/barel) 65,4 68 73 67 65  
Zdroj: Eurostat, MMF, propočty MF ČR 

Rizikem tohoto scénáře je možnost vzniku nepředvídatelných událostí s globálním dopadem, 
jež by vedly k dalšímu zostření geopolitického klimatu a nestabilitě světových komoditních a 
finančních trhů, už tak zneklidněných krizí hypotečního trhu v USA. Dalším rizikem je 
možnost recese v USA. 

                                                 
4 Pro přípravu KP nebylo z technických důvodů možno využít „společných předpokladů o vývoji vnějšího 
prostředí“. Jarní prognóza Evropské komise, publikovaná v květnu 2007, je již z pochopitelných důvodů 
překonaná a předpoklady podzimní prognózy nebyly v době zpracování makroekonomického scénáře (září 2007) 
známy. Proto je KP doplněn o citlivostní analýzu některých makroindikátorů v závislosti na exogenních 
veličinách v kapitole 5. 
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Technické předpoklady 

Předpoklady o vývoji krátkodobých úrokových sazeb byly zvoleny tak, aby byly konzistentní 
s plněním inflačního cíle ČNB. 

Předstih růstu produktivity proti zemím eurozóny by se měl odrazit v reálném zhodnocení 
měnového kurzu CZK/EUR. Při stejné či mírně vyšší inflaci vznikne prostor pro nominální 
apreciaci průměrným tempem cca 3,0 %, což by mělo vést k dosažení průměrné hodnoty 
25,80 CZK/EUR v roce 2010. Pro kurzovou relaci USD/EUR byl zvolen technický 
předpoklad stability na úrovni 1,34 USD/EUR. 

2.2 Aktuální makroekonomický vývoj 5 

Robustní růst české ekonomiky, který v roce 2006 dosáhl 6,4 %, pokračoval i v 1. pololetí 
2007 (6,2 % meziročně, mezičtvrtletně v 1. a 2. čtvrtletí 1,5 %, resp. 1,4 %). Téměř 
výhradním nositelem tohoto růstu byla domácí poptávka. Dynamika reálného hrubého 
domácího důchodu byla v 1. pololetí 2007 vlivem směnných relací o 1,8 p.b. vyšší než růst 
HDP. Tempo růstu potenciálního produktu, zejména díky robustnímu příspěvku souhrnné 
produktivity výrobních faktorů, dosahuje hodnoty těsně nad 5,0 %. Na konci roku 2005 došlo 
k uzavření záporné produkční mezery a pozice v 1. pololetí 2007 je dána kladnou mezerou ve 
výši cca 1,4 %. 

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 se v české ekonomice daří udržet i nadále zejména díky důvěryhodné 
měnové politice. Významnou roli hraje i vysoká úroveň konkurenčního prostředí. V roce 
2006 dosáhla průměrná roční míra inflace (na bázi HICP) 2,1 %. V srpnu 2007 se meziročně 
zvýšila hladina spotřebitelských cen o 2,6 %. Vedle administrativních vlivů se na růstu HICP 
nejvíce podílely ceny energií a potravin. Dlouhodobě je spotřebitelská inflace tažena zejména 
náklady na bydlení.  

Rovněž vývoj na trhu práce je pozitivní. Zaměstnanost (podle ESA 95) se zvyšuje od 
3. čtvrtletí 2004. Ve 2. čtvrtletí 2007 dosáhl její růst 1,6 %. Nadále pokračuje dynamický růst 
produktivity práce. Míra nezaměstnanosti (z VŠPS) dosáhla vrcholu 8,4 % v 1. čtvrtletí 2004 

                                                 
5 Zpracováno na základě údajů, které byly známy k 15. září 2007; vývoj cen komodit na světových trzích po 
tomto datu není brán v úvahu. 



2 Makroekonomický scénář 

 11

a od té doby se v souvislosti s ekonomickým růstem razantně snižuje. Ve 2. čtvrtletí 2007 
klesla na 5,3 %, což je meziročně nižší o 1,8 p.b. a minimum za posledních téměř 10 let. 
Vedle cyklických efektů se zřejmě mírně zlepšují i strukturální charakteristiky. 

Graf 2.3: Zaměstnanost (podle ESA 95) Graf 2.4: Běžný účet / HDP 
meziroční růst v % v % 
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Vnější ekonomická nerovnováha, vyjádřená podílem salda běžného účtu na HDP 
v klouzavých ročních úhrnech, se pohybuje v udržitelných mezích. Ve 2. čtvrtletí 2007 se sice 
proti konci roku 2006 mírně zhoršila o 0,3 p.b. na -3,4 %, ale přebytek výkonové bilance se 
naopak zvýšil o 0,7 p.b. na 2,8 % HDP. Hlavním zdrojem deficitnosti běžného účtu je odliv 
(repatriace) výnosů z přímých zahraničních investic. 

2.3 Střednědobý scénář 

Potenciální produkt a pozice v ekonomickém cyklu 

Současný dynamický ekonomický růst má jak strukturální, tak i cyklický charakter6. 
Zvyšování ekonomického potenciálu je taženo rychlým růstem trendové složky souhrnné 
produktivity výrobních faktorů.  

Graf 2.5: Produkční mezera Graf 2.6: Růst potenciálního produktu 
v % potenciálního produktu příspěvky k růstu v p.b. 
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Zdroj: propočty MF ČR 

                                                 
6 Propočty potenciálního produktu a produkční mezery jsou prozatím prováděny pomocí národní metodologie, 
rovněž založené na Cobb-Douglasově produkční funkci. Metodologie byla popsána v Předvstupním 
hospodářském programu 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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Scénář programu je založen na předpokladu, že se tempo potenciálního růstu bude pohybovat 
nad úrovní 5,0 % s mírnou tendencí k akceleraci a v roce 2010 dosáhne úrovně 5,7 %. Růst 
souhrnné produktivity vychází zejména ze zlepšování institucionálních parametrů ekonomiky 
a kvality podnikatelského prostředí a ze zavádění nových technologií spojených s přílivem 
přímých zahraničních investic. Dlouhodobým prorůstovým faktorem zůstává pokračující 
začleňování do struktur ekonomiky EU. 

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 za rok 2007 zřejmě 
dosáhne záporné hodnoty. V následujících letech by se měl znovu dostat do pozitivního 
teritoria díky zvýšení motivace k práci vlivem ekonomické reformy. 

Předpokládáme, že makroekonomické politiky budou nastaveny tak, že se ke konci období 
přibližně vyrovná úroveň ekonomického výkonu a potenciálního produktu. 

HDP a strana poptávky 

Reálný růst HDP by se měl v horizontu do roku 2010 pohybovat na úrovni okolo 5 %. 
Příspěvek domácí poptávky (bez změny zásob) k růstu by se měl snižovat z 4,5 p.b. v roce 
2007 na 3,7 p.b. v roce 2010. 

Růstová trajektorie potenciálního produktu implikuje pokračování procesu vyrovnávání 
ekonomické úrovně se sousedními vyspělými státy EU. Ekonomická úroveň ČR (HDP na 
obyvatele v přepočtu podle parity kupní síly) v porovnání s EU-27 by se měla proti roku 2006 
zvýšit o cca 8,0 p.b. na 88 % v roce 2010. 

Graf 2.7: Rozklad růstu HDP Graf 2.8: HDP na obyvatele  
příspěvky k růstu v p.b. v přepočtu pomocí parity kupní síly, EU-27 = 100 
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Zdroj: ČSÚ – čtvrtletní národní účty, Eurostat, propočty MF ČR 

Růst spotřeby domácností (včetně neziskových institucí) začne od roku 2008 zaostávat za 
tempem růstu ekonomického výkonu. Projeví se zde efekty zákona o stabilizaci veřejných 
rozpočtů. Rovněž dluhová zátěž domácností bude snižovat tempo růstu výdajů na konečnou 
spotřebu.  

Spotřeba vlády by v budoucnosti měla reálně stagnovat až mírně klesat. Předpokládá 
se úsporné chování vládních institucí jak z hlediska zaměstnanosti ve vládním sektoru, tak i 
nákupů zboží a služeb. Pokles výdajů bude nevýrazně zpomalen náklady spojenými s českým 
předsednictvím EU v roce 2009. 
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Tabulka 2.2: Ekonomický růst 
úroveň v mld. CZK, přírůstek v % 

Rok Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2006 2007 2008 2009 2010

úroveň1) přírůstek přírůstek přírůstek přírůstek přírůstek
1. Reálný HDP B1*g 3186 6,4 5,9 5,0 5,1 5,3
2. Nominální HDP B1*g 3220 7,5 9,6 8,3 7,6 7,6

Složky reálného HDP
3. Výdaje na konečnou spotřebu domácností P.3 1530 4,4 6,5 4,2 4,6 4,2
4. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí P.3 669 1,1 -0,6 -0,4 -0,3 -0,5
5. Tvorba hrubého fixního kapitálu P.51 803 7,6 6,0 9,0 7,8 7,2
6. Změna stavu zásob a čisté pořízení cenností
7. Vývoz zboží a služeb P.6 2497 15,9 13,2 11,9 12,9 13,5
8. Dovoz zboží a služeb P.7 2374 15,2 13,9 12,7 12,4 12,4

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

kód ESA

P.52+P.53 61 3,61,9 3,0 3,7 3,8

 
Poznámka: Úroveň roku 2006 je uvedena v cenách předchozího roku. 
   Položka č. 6 vyjadřuje podíl změny zásob k HDP v běžných cenách. 
Zdroj: ČSÚ – čtvrtletní národní účty, propočty MF ČR 

Po přechodném zpomalení investiční aktivity v roce 2007 by mělo dojít k obnovení její 
dynamiky hlavně v důsledku pokračujícího přílivu přímých zahraničních investic. Opatření 
daňové reformy by rovněž měla stimulovat investiční procesy, přičemž předpokládáme, že 
nové kapacity budou převážně proexportně orientovány. Pozitivně by se mělo projevit i vyšší 
čerpání prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro podporu malého a středního 
podnikání a do infrastrukturních investic spolufinancovaných veřejnými rozpočty. 

Příspěvek bilance zboží a služeb ve stálých cenách k růstu HDP dosahoval od roku 2004 
kladných hodnot. Pro roky 2007 a 2008 očekáváme hodnoty v blízkosti nuly. V dalších letech 
lze s náběhem nových kapacit a oslabením růstu domácí poptávky předpokládat opětovné 
narůstání příspěvku zahraničního obchodu k hodnotám přes 1,0 p.b. při rychlém zvyšování 
podílu obratu zahraničního obchodu na HDP.  

Ceny 

Tabulka 2.3: Ceny zboží a služeb 
Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2007 2008 2009 2010

Procentní zm ěna
HICP 2,1 2,4 3,9 2,3 2,1
Deflátor HDP 1,1 3,5 3,1 2,3 2,2
Deflátor spotře by dom ácností 1,6 2,0 3,5 2,1 2,2  
Zdroj: ČSÚ – cenová statistika a čtvrtletní národní účty, propočty MF ČR 

Nízkoinflační charakter české ekonomiky 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 další zhodnocování koruny a plynulý neinflační nárůst jednotkových 
nákladů práce. Na druhé straně porostou ceny elektrické energie. U cen potravin očekáváme 
tendenci k nárůstu i v souvislosti s používáním některých surovin jako biopaliv. Tržní pohyb 
ostatních cen by měl zůstat mírný. 
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V roce 2008 očekáváme přechodné a jednorázové zvýšení HICP ke 4,0 %. Příčinou bude 
vysoký příspěvek administrativních opatření (kolem 3,0 p.b. k prosincovému meziročnímu 
růstu v metodice národního CPI) z velké části spjatý s reformními opatřeními. Z věcného 
hlediska půjde především o zvýšení snížené sazby DPH (0,8 p.b.), zvýšení spotřební daně 
z cigaret (0,6 p.b.), růst cen elektřiny (0,4 p.b.), zvýšení regulovaného nájemného (0,4 p.b.) a 
zavedení ekologických daní (0,2 p.b.). 

V dalších letech předpokládáme, že se inflační očekávání budou postupně přizpůsobovat 
novému inflačnímu cíli ČNB (národní CPI ve výši 2 %) platnému od roku 2010. To vytvoří 
podmínky pro splnění inflačního konvergenčního kritéria za předpokladu, že se cenový vývoj 
v některých členských zemích EU nebude výrazně odchylovat směrem dolů od definice 
cenové stability ECB. 

Graf 2.9: HICP Graf 2.10: Deflátor HDP a směnné relace 
meziroční růst v %  meziroční růst 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 na úrovni 
mírně nad 2,0 % v blízkosti růstu HICP. 

Trh práce a mzdy 

Současný pozitivní vývoj indikátorů trhu práce je převážně výsledkem příznivého postavení 
ekonomiky v hospodářském cyklu. Nadále však přetrvávají strukturální problémy, které se 
projevují především v silné regionální disparitě. Její příčinou je nízká profesní a regionální 
mobilita, malá motivace nízkopříjmových skupin k aktivnímu vyhledávání práce, rigidita 
pracovních kontraktů na dobu neurčitou a dosud nerozvinutý trh s hypotékami. Problémy na 
trhu práce signalizuje i rostoucí počet volných pracovních míst, který dosahuje rekordní 
úrovně v historii tržní ekonomiky v ČR. 

V horizontu scénáře bude poptávková strana trhu práce nadále ovlivňována zejména vysokým 
ekonomickým růstem. Pozitivní vliv jak na poptávkovou stranu, tak především na stranu 
nabídkovou bude mít nově přijatý souhrn opatření ke stabilizaci veřejných rozpočtů, který 
zvýší motivaci k práci. Vedle snížení zatížení poplatníků přímými daněmi dojde v roce 2008 i 
ke změnám v oblasti sociálních dávek, které by měly zvýšit adresnost dávkového systému a 
omezit možnosti jeho zneužívání.  
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Tabulka 2.4: Zaměstnanost a mzdy 
Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2007 2008 2009 2010

Zam ěstnanost (z národních účtů) 1,7 1,5 1,1 0,5 0,2
Náhrady zam ěs tnancům 7,5 9,2 7,3 7,1 7,0
Náhrady na zam ěstnance  1) 5,7 7,7 6,5 6,9 7,0
Jednotkové  nák lady práce  2) 1,0 3,2 2,6 2,2 1,8

M íra nezam ěstnanos ti VŠPS 7,1 5,5 4,8 4,5 4,5
M íra zam ěstnanosti 3) 65,3 66,0 66,6 66,9 67,1
M íra ekonom ické  ak tivity  4) 70,3 69,8 69,9 70,0 70,2

Procentní zm ěna

Pom ě rové  uk azate le  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 

Do budoucna očekáváme pokračování růstu zaměstnanosti, který by měl být založen z větší 
části na zapojení cizinců a osob stojících mimo pracovní trh. Míra nezaměstnanosti by měla 
v roce 2008 poklesnout na 4,8 %, v letech dalších pak na 4,5 %, což lze zřejmě považovat za 
mezní hranici. 

Graf 2.11: Míra zaměstnanosti a aktivity Graf 2.12: Míra nezaměstnanosti 
v %   v % 
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Pozn.: Míra zaměstnanosti nezaměstnanosti i ekonomické aktivity z VŠPS je vzhledem k metodickým změnám 

mezi roky 2001 a 2002 nesrovnatelná. 
 
Zdroj: ČSÚ – statistika zaměstnanosti, propočty MF ČR 

Na začátku roku 2007 došlo k zesílení dynamiky tempa růstu náhrad zaměstnancům, které by 
však mělo být jednorázovou událostí. V roce 2008 by měla zvýšená nabídka práce mzdové 
tlaky utlumit. Vzhledem k tomu, že snížení daně z příjmů bude mít menší rozsah oproti 
opatřením v rámci sociálních dávek, dojde celkově ke zpomalení růstu disponibilního 
důchodu v nominálním a zejména v reálném vyjádření, což se odrazí v nižším růstu spotřeby 
domácností. V příjmové struktuře domácností dojde k pozitivnímu posunu proporcí ve 
prospěch podílu důchodů z práce očištěných o daně a příspěvky na sociální zabezpečení a na 
úkor sociálních dávek. 

V dalších letech očekáváme plynulý vývoj s růstem jednotkových nákladů práce na úrovni 
růstu deflátoru HDP, což by nemělo vyvolávat inflační tlaky. 
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2.4 Vztahy k zahraničí a sektorové bilance 7 

Očekáváme postupné zlepšování salda čistých půjček z deficitu těsně pod 3,0 % HDP v letech 
2005 a 2006 tak, že by v roce 2010 mohlo být poprvé v historii ČR dosaženo přebytku. 

Přebytek nepalivové části bilance zboží by se měl plynule zvětšovat díky zvyšování exportní 
výkonnosti a zlepšení konkurenceschopnosti domácích výrobců. Projeví se zde nové kapacity 
s velkým vývozním potenciálem, hlavně v oblasti automobilového průmyslu a informačních a 
komunikačních technologií, i substituce dovážených meziproduktů tuzemskými produkty. 
V palivové části bilance by se měly pozitivně projevit klesající korunové ceny minerálních 
paliv. U bilance služeb očekáváme stabilní přebytek v podílu na HDP s pokračujícím 
zlepšováním salda v oblasti dopravy a turistiky a zhoršováním u tzv. ostatních služeb. 

Nejvýznamnější zápornou položkou čistých půjček bude zhoršující se bilance primárních 
důchodů, kde se promítnou rostoucí toky repatriovaných a reinvestovaných zisků z přímých 
investic i náhrad zahraničních zaměstnanců. Bilance běžných i kapitálových transferů budou 
pozitivně ovlivněny saldem finančních toků z EU díky příspěvkům ze strukturálních fondů, 
Fondu soudržnosti a na podporu zemědělství a rozvoje venkova. 

Tabulka 2.5: Čisté půjčky / výpůjčky 
Rok Rok Rok Rok Rok
2006 2007 2008 2009 2010

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

Bilance primárních důchodů a transferů -6,2 -6,9 -6,6 -6,6 -6,5
- primární důchody -5,4 -6,5 -6,8 -7,1 -7,3
- běžné transfery -0,8 -0,4 0,2 0,4 0,8

Kapitálové transfery 0,3 0,2 0,7 0,9 1,0
Čisté pořízení nevyráběných aktiv 1) 

0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Čisté půjčky/výpůjčky (B.9) -2,7 -2,6 -1,7 -0,6 1,0
Čisté půjčky/výpůjčky soukromého sektoru 0,0 1,0 1,2 2,0 3,3
- domácnosti -0,6 -1,2 -1,6 -1,0 -0,4
- finanční a nefinanční podniky 0,5 2,2 2,8 3,0 3,7
Čisté půjčky/výpůjčky vládního sektoru -2,7 -3,6 -2,9 -2,6 -2,3

v % HDP

 
1) Např. platby za licence, patenty a obchodní značky 
 
Zdroj: ČSÚ – roční národní účty, propočty MF ČR 

Z hlediska příspěvku jednotlivých sektorů k čistým půjčkám v ekonomice by se po roce 2007 
měla zlepšovat pozice vládního sektoru. Pozice domácností zůstane v deficitu vzhledem 
k vysokým investicím do bydlení, které budou vyšší oproti tvorbě úspor. Hlavní zlepšení je 
možné očekávat v sektoru finančních a nefinančních institucí. 

                                                 
7 Podle požadavků „Code of Conduct“ je tato kapitola zpracována v metodologii 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 metodologie běžného účtu platební 
bilance se liší jednak odlišným zatříděním některých položek, jednak tím, že navíc zahrnuje některé jevy 
(kapitálové transfery, pořízení nevyráběných nefinančních aktiv). 
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2.5 Růstové implikace strukturálních reforem 

Konvergenční program zahrnuje vyhodnocené efekty schválených reformních opatření 
v souladu s Národním programem reforem. Tato opatření přinesou v roce 2008 jednorázový 
negativní fiskální impulz, který se projeví zejména zpomalením růstu spotřeby domácností. 
Ve střednědobém horizontu předpokládáme, že převáží efekty, které přispějí ke zvýšení 
potenciálního růstu české ekonomiky. 

Souhrn reformních opatření přinese pozitivní efekty i 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. Výrobní faktor práce by měl znovu zaznamenat 
kladný příspěvek k růstu potenciálního produktu.  

 


