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

3.1 Světová ekonomika a technické předpoklady 

Světová ekonomika3 

Stav vnějšího okolí české ekonomiky můžeme shrnout následovně: 

• Světová ekonomika je v současné době v dobré kondici. Ke globální dynamice výrazně 
přispívají asijské ekonomiky, zejména Čína a Indie, mírně se snižuje růst v USA.  

• Růst ekonomického výkonu se zrychlil i v EU a dosahuje nejvyšších hodnot od roku 2000 
(2,9 % v EU-25 ve 2. čtvrtletí 2006). Přispívá k němu nejvíce spotřeba domácností a 
hrubá tvorba fixního kapitálu. Proces rozšíření má na EU jako ekonomický celek pozitivní 
vliv. Nové členské země rostou rychleji než staré. 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.  

• Globální konjunktura není omezena ani vysokými cenami komodit. Dolarové ceny ropy 
dosáhly nominálně nejvyšší úrovně v historii; průměr za 3. čtvrtletí 2006 byl 70,1 USD za 
barel ropy Brent.  

Růst HDP EU-25 by měl pro následující období 2007–2009 být tažen především čistým 
exportem a investicemi. Pozitivním impulsem bude další rozšíření EU.  

Od roku 2007 vstoupí v platnost nový víceletý finanční rámec EU na období do roku 2013, 
který pro nové členské státy představuje výrazný nárůst prostředků ze strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti. 

Předpokládáme, že zenit ceny ropy byl již překročen a v roce 2007 dojde k poklesu pod 
60 USD/barel. Celkově však pokles nebude výrazný vzhledem k vysoké poptávce 
v rozvíjejících se asijských ekonomikách. 

Tabulka 3.1: Předpoklady o vývoji vnějšího prostředí 
Rok Rok Rok Rok Ro k
2005 2006 2007 2008 2009

USD/EUR s m ě nný k ur z (roční průměr) 1,24 1,25 1,26 1,26 1,26
EU-25 HDP (růs t HDP, mez iročně , s .c ., v % ) 1,7 2,7 2,2 2,3 2,4
SRN HDP (růs t HDP, mez iročně , s .c ., v % ) 0,9 2,2 1,4 1,8 2,2
Ce ny r opy (Ropa Brent, USD/b arel) 54,4 67,5 59,8 55,0 52,0  
Zdroj: Eurostat, MMF, propočty MF ČR 

                                                 
3 Pro přípravu KP nebylo z technických důvodů možno využít „společných předpokladů o vývoji vnějšího 

prostředí“. Jarní prognóza Evropské komise, publikovaná v květnu 2005, je již z pochopitelných důvodů 
překonaná a předpoklady Podzimní prognózy nebyly v době zpracování makroekonomického scénáře (září 
2005) známy. Proto je KP doplněn o citlivostní analýzu některých makroindikátorů v závislosti na exogenních 
veličinách v Kapitole 5. 
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Rizikem tohoto příznivého scénáře je možnost vzniku nepředvídatelných událostí s globálním 
dopadem, jež by vedly k dalšímu zostření geopolitického klimatu a nestabilitě světových 
komoditních a finančních trhů. Dalším rizikem je expandující deficit běžného účtu USA, 
který způsobuje nejistotu v oblasti směnných kurzů. 

Z hlediska dopadu na českou ekonomiku rostoucí dynamika HDP napovídá, že se daří 
využívat výhody ze zapojení do jednotného trhu Unie a ze zlepšování institucionálního 
prostředí. Příznivé působení vnějšího prostředí včetně klesajících cen ropy by mělo i 
v budoucnosti napomoci pozitivnímu makroekonomickému vývoji v ČR. 

Technické předpoklady 

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

V kurzové oblasti je scénář založen na předpokladu pokračování dlouhodobé tendence 
k reálnému zhodnocení, které probíhá současně s postupem reálné konvergence prakticky 
nepřetržitě po celé období transformačního procesu. V letech 1999 až 2005 se reálný kurz 
vůči euru (deflovaný deflátory HDP) zhodnocoval v průměru o cca 6 % ročně. Pro období let 
2006 až 2009 uvažujeme s průměrnou reálnou apreciací okolo 4 % ročně, což by při nízké 
inflaci vedlo k prosazení tendence k nominálnímu zhodnocení kurzu CZK/EUR. 

3.2 Aktuální makroekonomický vývoj 4 

Meziroční růst české ekonomiky se již šest čtvrtletí pohybuje nad úrovní 5 % a v 1. pololetí 
2006 činil 6,6 %. V roce 2005 dosáhl příspěvek čistého exportu k růstu HDP úrovně 
4,0 procentní body (p.b.), což je nejen rekordní úroveň v české historii, ale i ojedinělá hodnota 
v mezinárodním porovnání. V roce 2006 se více prosazuje příspěvek domácí poptávky, a to 
zejména investic. 

Graf 3.1: Reálný HDP  Graf 3.2: Míra inflace (HICP) 
meziroční růst v %  meziroční růst v % 
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Zdroj: ČSÚ 

Nízkoinflační prostředí v ČR se v roce 2005 projevilo průměrnou roční mírou inflace na bázi 
HICP ve výši 1,6 %. Mírné zrychlení inflace v roce 2006 šlo vedle administrativních opatření 
především na vrub cen energií a potravin. V září 2006 dosáhl HICP meziročně 2,2 %. Efekty 

                                                 
4 Zpracováno na základě údajů, které byly známy k 15.říjnu 2006. 
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rekordních světových cen surovin jsou částečně kompenzovány posílením směnného kurzu 
koruny. Významnou roli hraje i vysoká úroveň konkurenčního prostředí na spotřebitelském 
trhu. 

Graf 3.3: Zaměstnanost (podle VŠPS) Graf 3.4: Běžný účet / HDP 
meziroční růst v % v % 
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Zdroj: ČSÚ, ČNB 

Rovněž vývoj na trhu práce je pozitivní. Zaměstnanost (podle VŠPS) se zvyšuje od 4. čtvrtletí 
2004. Ve 2. čtvrtletí 2006 dosáhl její růst 1,6 %, přičemž nejvýraznější byl ve 
zpracovatelském průmyslu. Nadále pokračuje dynamický růst produktivity práce. Míra 
nezaměstnanosti od vrcholu v 1. čtvrtletí 2004 (8,7 %) setrvale klesá až na 7,1 % ve 
2. čtvrtletí 2006. Jde především o cyklický vývoj, zlepšování strukturálních charakteristik trhu 
práce je zřejmě jen omezené. 

Vnější rovnováha se od 3. čtvrtletí 2004 zlepšuje. Ve 2. čtvrtletí 2006 dosáhl deficit běžného 
účtu 3,1 % HDP. Hlavním faktorem je zlepšení obchodní bilance v důsledku volného pohybu 
zboží v rámci EU a proexportně orientovaných investic. I přes negativně působící vysoké 
ceny ropy a kovů na světových trzích dosáhlo saldo obchodní bilance ve 2. čtvrtletí 2006 
přebytku ve výši 1,2 % HDP. 

3.3 Střednědobý scénář 

Potenciální produkt a pozice v ekonomickém cyklu 

Dynamizace ekonomického růstu má jak strukturální, tak i cyklický charakter. Podle našeho 
odhadu5 založeného na Cobb-Douglasově produkční funkci dochází od roku 2000 k výrazné 
akceleraci tempa růstu potenciálního produktu, které se v současnosti podle našich propočtů 
pohybuje okolo hodnoty 5 %.  

Hlavním faktorem je zrychlení růstu trendové složky souhrnné produktivity výrobních 
faktorů. Současně se v polovině roku 2005 uzavřela záporná produkční mezera a výkon 
ekonomiky se nyní pohybuje cca 1 % nad potenciálním produktem. 

                                                 
5 Propočty potenciálního produktu a produkční mezery jsou prozatím prováděny pomocí národní metodologie, 

popsané 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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Graf 3.5: Produkční mezera Graf 3.6: Růst potenciálního produktu 
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Zdroj: propočty MF ČR 

Udržení takovéto akcelerace růstu ekonomického potenciálu nepovažujeme ve sledovaném 
horizontu za pravděpodobné. Proto je scénář programu založen na předpokladu, že se tempo 
potenciálního růstu zvýší jen mírně a dosáhne úrovně 5,2 % v roce 2009 vlivem vyššího 
příspěvku souhrnné produktivity výrobních faktorů. Růst 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. 

Stabilní zůstávají příspěvky zásoby fixních aktiv a objemu práce. Snižující se přínos 
demografického vývoje bude kompenzován rostoucí mírou participace. 

Opatření strukturálních politik by mohla pomoci urychlit tempo růstu potenciálního produktu 
nad projektovanou dynamiku, současně však existují i nezanedbatelná rizika opačným 
směrem vyplývající z možných problémů na komoditních trzích či na trzích obchodních 
partnerů. Zásadní riziko pak představuje vývoj veřejných financí. 

Předpokládáme, že makroekonomické politiky budou nastaveny tak, že ke konci období 
v roce 2009 bude úroveň ekonomického výkonu přibližně na úrovni potenciálního produktu. 

HDP a strana poptávky 

Reálný růst HDP se bude v horizontu do roku 2009 pohybovat okolo 4,8 %. Domácí poptávka 
by měla k růstu přispívat cca 4 p.b., příspěvek salda zahraničního obchodu by měl zůstávat 
pozitivní.  

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-25 by se měla proti roku 2005 
zvýšit o cca 8 p.b. na cca 82 % v roce 2009. 
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Graf 3.7: Rozklad růstu HDP Graf 3.8: HDP v paritě na hlavu  
  (EU-25 = 100) 
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Zdroje: ČSÚ – čtvrtletní národní účty, Eurostat, propočty MF ČR 

Růst spotřeby domácností (včetně neziskových institucí) zaostává za tempem růstu 
ekonomického výkonu. Nízké úrokové sazby podporují tendence domácností investovat do 
nákupu vlastního bydlení, což jim odčerpává část disponibilních příjmů. Růst objemu 
hypotečních úvěrů dlouhodobě zvyšuje dluhovou zátěž domácností a snižuje tempo růstu 
výdajů na konečnou spotřebu. V následujících letech by se měly výdaje domácností na 
spotřebu zrychlovat, i když přírůstek zůstane podproporcionální k růstu HDP.  

Spotřeba vlády by v budoucnosti měla reálně stagnovat či mírně klesat. Předpokládá 
se úsporné chování vládních institucí jak z hlediska zaměstnanosti ve vládním sektoru, tak i 
nákupů zboží a služeb. 

Tabulka 3.2: Ekonomický růst (úroveň v mld. CZK, přírůstek v %) 
Rok Rok Rok Ro k Ro k Rok
2005 2005 2006 2007 2008 2009

úrov eň př írůs tek př írůs tek př írůs tek př írůs tek př írůs tek
1. Re áln ý HDP B1*g 2950 6,1 6,0 4,9 4,8 4,8
2. Nom ináln í HDP B1*g 2978 7,1 7,5 7,6 7,8 7,9

Slo ž k y r e áln é h o  HDP
3. V ýdaje  na k on e čn ou  s po tře b u  d om ácno s tí P3 1442 2,3 3,9 4,2 4,1 4,1
4. V ýdaje  na k on e čn ou  s po tře b u  vlád n ích  ins titucí P3 628 0,7 -1,0 0,5 -0,3 -0,3
5. Hr u bá tvor ba f ixn íh o  k ap itálu P51 756 3,6 6,5 7,8 7,9 8,0
6. Z m ě na s tavu  z ás o b  a č is té  po ř íz e n í ce nn os tí jak o  % HDP 30 1,0 2,4 2,5 2,4 2,3

7. V ývo z  z bo ž í a s lu ž e b P6 2184 10,6 12,7 10,6 10,3 10,4
8. Dovo z  z bo ž í a s lu ž e b P7 2089 4,9 11,4 10,2 9,6 9,7

Př ís pě ve k  k  růs tu  HDP v %
9. Dom ácí p optávk a (e fe k tivn í) 2,3 3,3 4,2 4,0 4,0
10. Z m ě na s tavu  z ás o b  a č is té  po ř íz e n í ce nn os tí  P52+P53 -0,2 1,6 0,3 0,1 0,0
11. Saldo  do voz u  a vývoz u  z bo ž í a s lu ž e b B11 4,0 1,1 0,5 0,7 0,9

k ód  ESA

P52+P53

 
Poznámka: Úroveň roku 2005 je uvedena v cenách předchozího roku. 
        Podíl změny zásob k HDP je v běžných cenách. 
 
Zdroj: ČSÚ – čtvrtletní národní účty, propočty MF ČR 

Po určitém zpomalení investiční aktivity v roce 2005 by mělo dojít k obnovení její dynamiky 
a předstihu před tempem růstu HDP hlavně v důsledku pokračujícího přílivu přímých 
zahraničních investic, který odráží vysokou atraktivitu české ekonomiky pro zahraniční 
investory. Předpokládáme, že nové kapacity budou převážně proexportně orientovány. 
Současně očekáváme i zvýšení investiční aktivity domácích firem díky přijatým opatřením a 
očekávanému vyššímu čerpání prostředků strukturálních fondů pro podporu malého a 
středního podnikání. 
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V letech 2007 a zejména 2008 by se v rámci nové finanční perspektivy 2007 – 2013 měly 
výrazně zvýšit příspěvky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Společně 
se spolufinancováním z veřejných rozpočtů poplynou převážně do infrastrukturních investic. 

Příspěvek obchodní bilance zboží a služeb ve stálých cenách k růstu HDP od roku 2004 
dosahuje kladných hodnot. S pozitivním příspěvkem v rozmezí 0,5 – 1,0 p.b. počítáme i 
v celém období do roku 2009. Jeho velikost bude záviset na splnění předpokladů o vývoji 
vnějšího prostředí, na náběhu nových technologických celků a na vývoji domácí poptávky. 

Ceny 

Českou ekonomiku je od konce devadesátých let možné považovat za nízkoinflační. Přispívá 
k tomu pozitivní vliv režimu cílování inflace, který usměrňuje inflační očekávání 
ekonomických subjektů.  

Tabulka 3.3: Ceny zboží a služeb 
Rok Rok Rok Rok Rok
2005 2006 2007 2008 2009

Pr oce ntn í z m ě na
HICP 1,6 2,4 2,6 2,5 2,5
De flátor  HDP 0,9 1,4 2,6 2,9 2,9
De flátor  s po tře by dom ácnos tí 1,8 2,7 2,9 2,9 2,8  
Zdroj: ČSÚ – cenová statistika a čtvrtletní národní účty, propočty MF ČR 

Scénář je založen na předpokladech poklesu dolarových cen ropy, dalšího zhodnocování 
koruny a plynulého neinflačního nárůstu úplných jednotkových nákladů práce. U cen potravin 
očekáváme stabilitu nebo mírný nárůst, tržní pohyb ostatních cen by měl zůstat mírný. 

V oblasti administrativních opatření bude mít nejvyšší vliv zvýšení spotřebních daní 
z tabákových výrobků, které se projeví v 1. pololetí 2007. Další opatření se budou týkat 
oblasti bydlení – zvyšování cen elektřiny, regulovaného nájemného, plynu, tepla, vodného a 
stočného. Na druhé straně scénář nezohledňuje inflační dopady zvažované ekologické daňové 
reformy vzhledem k tomu, že zatím není znám ani harmonogram, ani věcný obsah reformních 
opatření. 

Graf 3.9: HICP Graf 3.10: Deflátor HDP a směnné relace 
meziroční růst v %  meziroční růst v % 
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V letech 2007 až 2009 předpokládáme, že inflační cíl ČNB (národní CPI ve výši 3 %) bude 
převážně plněn. To vytváří podmínky pro splnění inflačního konvergenčního kritéria blízko 
jeho referenční hodnoty za předpokladu, že se cenový vývoj v některých členských zemích 
EU nebude výrazně odchylovat směrem dolů od definice cenové stability ECB. 

Růst implicitního deflátoru HDP by se měl poté, až se obnoví zlepšování směnných relací, 
stabilizovat na úrovni blízko 3 %. 

Trh práce a mzdy 

Současný pozitivní vývoj indikátorů trhu práce je výsledkem příznivého postavení ekonomiky 
v rámci hospodářského cyklu. Nadále přetrvávají strukturální problémy, které se projevují 
v silné regionální disparitě a v neklesající dlouhodobé nezaměstnanosti. Příčinou je nízká 
profesní a regionální mobilita, malá motivace nízkopříjmových skupin k aktivnímu 
vyhledávání práce a rigidita pracovních kontraktů na dobu neurčitou a dosud nerozvinutý trh 
s hypotékami. 

Tabulka 3.4: Zaměstnanost a mzdy 
Rok Rok Rok Rok Rok
2005 2006 2007 2008 2009

Zam ě s tnanos t (z  nár odn ích  účtů ) 0,7 1,6 1,0 0,5 0,2
Náhr ady zam ě s tnancům 6,6 7,8 7,8 7,6 7,3

Re álné  náhrady na 1 z am ě s tnance  1) 2,7 3,6 4,2 4,6 4,8
Úplné  je dnotk ové  nák lady pr áce  2) 0,5 1,7 2,8 2,7 2,4

M ír a ne z am ě s tnanos ti V ŠPS 7,9 7,2 6,7 6,5 6,5

M ír a z am ě s tnanos ti 3) 64,8 65,6 66,1 66,4 66,6
M ír a e k onom ick é  ak tivity  4) 70,4 70,7 70,8 70,9 71,1

Pr oce n tn í zm ě na

Pom ě r ové  uk az ate le  v p r oce nte ch

 
1) Objem náhrad zaměstnancům připadající na 1 zaměstnance (podle VŠPS) deflovaný HICP 
2) Objem nominálních náhrad zaměstnancům na jednotku 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 nadále ovlivňována především 
vysokým ekonomickým růstem. Pozitivní vliv bude mít i aktivní politika zaměstnanosti 
soustředěná do problémových regionů. Nedostatečná pružnost trhu práce tak zůstává i nadále 
výzvou pro strukturální politiky. 
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Graf 3.11: Míra zaměstnanosti a participace Graf 3.12: Míra nezaměstnanosti 
v %   v % 
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Pozn.: Míra zaměstnanosti i nezaměstnanosti z VŠPS je mezi roky 2001 a 2002 nesrovnatelná 

vzhledem k metodickým změnám. 
 
Zdroje: ČSÚ – statistika zaměstnanosti, propočty MF ČR 
 

Do budoucna očekáváme další nárůst zaměstnanosti, založený z větší části na zapojení cizinců 
a osob stojících mimo pracovní sílu. Míra nezaměstnanosti by měla v roce 2008 poklesnout na 
6,5 %. Tuto hodnotu lze považovat bez přijetí odpovídajících opatření za strukturální mez. 

Mzdy se vyvíjí v souladu s produktivitou práce a nenarušují makroekonomickou stabilitu 
ekonomiky. Tempo růstu objemu nominálních náhrad zaměstnancům by se mělo ve 
sledovaném horizontu pomalu snižovat ze 7,8 % v roce 2006 na 7,3 % v roce 2009. Současně 
by mělo docházet k mírné akceleraci růstu reálných náhrad na zaměstnance, a to ze 3,6 % 
v roce 2006 na 4,8 % v roce 2009.  

Očekáváme, že se tempo růstu úplných jednotkových nákladů práce v roce 2007 oproti roku 
2006 zvýší z 1,7 % na 2,8 % a poté se bude postupně snižovat až na 2,4 % v roce 2009, což je 
v souladu s vývojem deflátoru HDP. Nemělo by tedy docházet k mzdově inflačním tlakům a 
ohrožení finanční situace podnikové sféry. 

3.4 Vztahy k zahraničí a sektorové bilance 6 

Záporné saldo čistých půjček dosáhlo v roce 2004 hodnoty 6,2 % HDP. V roce 2005 došlo 
k jeho snížení na 3,3 % HDP zejména díky zlepšení bilance zboží.  

Obchodní bilance je od dubna 2005 v přebytku, a to i přes vysoké a stále rostoucí ceny 
minerálních paliv. Zvyšování exportní výkonnosti prokazuje zlepšení konkurenceschopnosti 
domácích výrobců. Významně se projevují nové kapacity s velkým vývozním potenciálem, 
hlavně v oblasti automobilového průmyslu a informačních a komunikačních technologií, i 
substituce dovážených meziproduktů tuzemskými. 

                                                 
6 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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V bilanci zboží a služeb by se měl přebytek nepalivové části bilance zboží pohybovat okolo 
úrovně 6 % HDP. Pro konkurenceschopnost českého vývozu bude klíčové stabilní 
nízkoinflační prostředí a vývoj mezd odpovídající rovnovážnému zhodnocování reálného 
směnného kurzu. Pozitivně by se měly 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 je a bude zhoršující se bilance primárních 
důchodů, kde se promítají zejména rostoucí toky repatriovaných a reinvestovaných zisků 
zahraničních investorů. Bilance běžných i kapitálových transferů bude od roku 2007 pozitivně 
ovlivněna saldem finančních toků z EU v rámci příspěvků ze strukturálních fondů, Fondu 
soudržnosti a na podporu zemědělství a rozvoje venkova. 

Očekáváme tedy postupné snižování deficitu čistých půjček tak, že by v roce 2008 mohlo být 
poprvé v historii ČR dosaženo přebytku. 

Tabulka 3.5: Čisté půjčky / výpůjčky 
Rok Rok Rok Rok Rok
2005 2006 2007 2008 2009

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

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

Kapitálové transfery -0,5 0,4 0,7 1,3 1,3
Čisté pořízení nevyráběných aktiv 1) 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Čisté půjčky/výpůjčky (B.9) -3,3 -2,8 -1,4 0,2 1,1
Čisté půjčky/výpůjčky soukromého sektoru 0,3 0,7 2,6 3,7 4,3
- domácností -0,6 -0,7 -0,8 -0,6 -0,4
- finančních a nefinančních podniků 1,0 1,4 3,4 4,3 4,7
Čisté půjčky/výpůjčky vládního sektoru -3,6 -3,5 -4,0 -3,5 -3,2

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. 

3.5 Růstové implikace strukturálních reforem 

KP implicitně zahrnuje vyhodnocené efekty schválených reformních opatření v souladu 
s Národním programem reforem. 

Ostatní strukturální reformy jsou v současné době v ČR ve stadiu úvah a diskusí a jejich 
podoba bude plně závislá na politickém rozhodnutí, které zatím nebylo učiněno. Jejich 
makroekonomické dopady proto není možné kvantifikovat a zahrnout je tak do KP. 


