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4 Porovnání s předchozím Konvergenčním 
programem a analýza citlivosti 

4.1 Porovnání s makroekonomickým scénářem předchozího KP 

Rozdíly makroekonomických scénářů letošního a loňského programu vyplývají zejména 
z toho, že globální finanční a ekonomická krize zasáhla světovou i českou ekonomiku 
v takovém rozsahu, jaký v době sestavování KP 2008 nebyl očekáván ani MF ČR ani EK. 

Tabulka 4.1: Změna vnějších předpokladů scénáře 
KP 2008 KP 2009 Rozdíl

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Růst HDP v EU27 (%) 1,4 0,9 1,7 0,8 -4,0 1,1 -0,6 -4,9 -0,6
Ceny ropy (USD / bare l) 113 120 115 98 62 81 -15 -58 -34
Sm ěnný kurz USD / EUR 1,49 1,39 1,35 1,46 1,39 1,44 -0,03 0,00 0,09  

Zdroj: MF ČR 

KP 2008 předpokládal pouze mírné zpomalení růstu české ekonomiky v roce 2009 a vnímal 
možnost hlubších ekonomických problémů pouze jako riziko scénáře, nikoliv jako 
nejpravděpodobnější možnost. Hluboká recese a předpokládané následné pomalé oživení se 
pak odráží v odlišném současném i budoucím vývoji klíčových ukazatelů trhu práce 
a jednotlivých složek HDP. KP 2008 rovněž nemohl předvídat zavedení rozpočtových 
úsporných opatření. 

Tabulka 4.2: Změna indikátorů makroekonomického scénáře 
KP 2008 KP 2009 Rozdíl (p.b.)

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

HDP 4,4 3,7 4,4 2,5 -4,0 1,3 -1,9 -7,7 -3,1
Spotřeba dom ácností 3,3 3,9 4,2 3,6 1,4 -0,8 0,3 -2,5 -5,0
Spotřeba vlády 1,1 0,5 0,0 1,0 4,0 -1,7 -0,1 3,5 -1,7
Tvorba hrubého fixního kapitálu 5,1 4,5 6,2 -1,5 -7,5 -3,7 -6,6 -12,0 -9,9
Př íspěvek  dom ácí poptávky (p.b.) 2,2 3,3 3,6 1,2 -3,5 -0,2 -1,0 -6,8 -3,8
Př íspěvek  zahraničního obchodu (p.b.) 2,2 0,4 0,9 1,3 -0,6 1,5 -0,9 -1,0 0,6
Potenciální produk t 5,2 5,0 4,8 3,6 3,1 2,5 -1,6 -1,9 -2,3
Produkční m ezera (%) 1,2 -0,1 -0,5 2,5 -4,6 -5,6 1,3 -4,5 -5,1

HICP 6,4 2,9 3,0 6,3 0,6 1,8 -0,1 -2,3 -1,2
Deflátor HDP 2,4 2,1 2,9 1,8 3,1 0,5 -0,6 1,0 -2,4
Zam ěstnanos t 1,7 0,7 0,3 1,2 -1,3 -1,6 -0,5 -2,0 -1,9
M íra nezam ěs tnanos ti (VŠPS-úroveň v %) 4,4 4,4 4,6 4,4 6,7 8,8 0,0 2,3 4,2
Sm ěnný kurz CZK/EUR (úroveň) 24,9 24,7 24,2 24,9 26,5 25,8 0,0 1,8 1,6
Bilance  zboží a s lužeb (v % HDP)  5,4 5,4 6,7 4,6 6,0 6,8 -0,8 0,6 0,1
Čis té  pů jčky/výpůjčky (v % HDP) -1,0 -0,5 0,4 -2,4 -0,2 1,0 -1,4 0,3 0,6

Reálný růst v %

Růs t v %

 
Zdroj : MF ČR 

Za fiskálně nejvýznamnější odchylky je možné považovat výrazné zpomalení růstu spotřeby 
domácností v roce 2009 a její očekávané snížení v roce 2010, pokles zaměstnanosti a z něj 
odvozený pokles objemu mezd a platů a snížení, resp. stagnace, náhrad zaměstnancům, nárůst 
nezaměstnanosti a téměř neinflační vývoj ekonomiky. Tyto nepříznivé odchylky temp růstu 
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v roce 2009 a 2010 se pak projevují i v následujících letech snížením úrovně daňových 
základen. 

4.2 Porovnání s fiskálním rámcem předchozího Konvergenčního 
programu 

Tabulka 4.3 obsahuje srovnání fiskálního scénáře v loňské a letošní aktualizaci KP. Saldo 
i dluh vládních institucí dosáhly v roce 2008 méně příznivých hodnot, než bylo očekáváno. 
Příčinou je zejména vývoj ekonomiky v druhém pololetí uvedeného roku. Z důvodu 
nedostatečného snížení výdajových rámců a/nebo navýšení daňových příjmů lze očekávat 
i v následujících letech výrazně vyšší úrovně deficitu i dluhu, než s jakými počítala loňská 
aktualizace KP.  

Tabulka 4.3: Srovnání s předchozím Konvergenčním programem 
Rok Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011 2012

(1) (2) (2) (2)

Růst reálného HDP (%)

Předchozí aktualizace 4,4 3,7 4,4 5,2 .
Současná aktualizace 2,5 -4,0 1,3 2,6 3,8
Rozdíl -2,0 -7,7 -3,1 -2,6 .

Saldo sektoru vládních institucí

Předchozí aktualizace EDP B.9 -1,2 -1,6 -1,5 -1,2 .
Současná aktualizace EDP B.9 -2,1 -6,6 -5,3 -4,8 -4,2
Rozdíl -0,9 -5,0 -3,7 -3,6 .

Hrubý dluh sektoru vládních institucí

Předchozí aktualizace 28,8 27,9 26,8 25,5 .
Současná aktualizace 30,0 35,2 38,6 40,8 42,0
Rozdíl 1,2 7,3 11,7 15,3 .

v % HDP kód ESA

 
(1) Predikce, notifikace (říjen 2009) 
(2) Výhled 
Zdroj: MF ČR 

4.3 Analýza citlivosti 

V současné době prochází česká ekonomika nepříznivým obdobím v souvislosti 
s hospodářskou krizí. S ohledem na povahu České republiky jako malé a otevřené ekonomiky 
je vývoj do budoucna z hlavní části závislý na zotavení ekonomik hlavních obchodních 
partnerů – především evropských ekonomik. S ohledem na rizika budoucího vývoje 
v Evropské unii analyzujeme závislost české ekonomiky na různých scénářích ekonomického 
růstu v Evropě. 

Analýza citlivosti je posuzována ve dvou scénářích. Pesimistický scénář je založen na 
předpokladu horšího vývoje ekonomického růstu v EU, definovaném jako o 1 p.b. nižší růst 
reálného HDP, a to počínaje začátkem roku 2010. Optimistický scénář pak symetricky 
předpokládá o 1 p.b. vyšší růst reálného HDP. 
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Výsledky simulací  

V rámci optimistického scénáře vyššího růstu v EU se projevují pozitivní efekty na českou 
ekonomiku prostřednictvím vyšších exportů, které z více než 80 % směřují právě do zemí EU. 
Vyšší zahraniční poptávka po exportech se projevuje vyšším růstem HDP a promítá se do 
nižší míry nezaměstnanosti. Naproti tomu dopad na inflaci je velmi mírný, což způsobují 
kompenzující se efekty v podobě nárůstu reálných mezd a nižších dovozních cen vstupů díky 
apreciaci kursu koruny. 

Dopad do vládních financí je možné pozorovat prostřednictvím mírnějšího deficitu. Příčiny 
jsou jak na straně příjmů v podobě vyššího daňového inkasa, tak na straně výdajů díky mírně 
nižším výdajům na dávky v nezaměstnanosti. Lepší deficity se pak projeví v pomalejší 
kumulaci vládního dluhu. 

 

Tabulka 4.4: Základní makroekonomické indikátory – základní scénář 
Rok Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011 2012

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt objem, mzr. růst v % 2,5 -4,0 1,3 2,6 3,8
Index spotřebitelských cen meziročně v % 6,3 1,0 2,0 1,8 2,0
Míra nezaměstnanosti v % 4,4 6,7 8,8 8,6 7,6
Vládní saldo v % HDP -2,1 -6,6 -5,3 -4,8 -4,2
Vládní dluh v % HDP 30,0 35,2 38,6 40,8 42,0
Běžný účet v % HDP -3,1 -1,0 0,5 -0,2 0,2  
Zdroj: MF ČR 
Pozn.: Index spotřebitelských cen – dle národní metodiky, nejedná se o HICP 

Tabulka 4.5: Základní makroekonomické indikátory – optimistický scénář 
2008 2009 2010 2011 2012

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt objem, mzr. růst v % 2,5 -4,0 2,4 4,0 4,8
Index spotřebitelských cen meziročně v % 6,3 1,0 2,0 1,7 2,0
Míra nezaměstnanosti v % 4,4 6,7 8,5 8,3 7,5
Vládní saldo v % HDP -2,1 -6,6 -4,9 -4,1 -3,6
Vládní dluh v % HDP 30,0 35,2 38,5 40,6 41,6
Běžný účet v % HDP -3,1 -1,0 2,0 1,9 2,0  
Zdroj: MF ČR 
Pozn.: Index spotřebitelských cen – dle národní metodiky, nejedná se o HICP 
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Tabulka 4.6: Základní makroekonomické indikátory – pesimistický scénář 
Rok Rok Rok Rok Rok
2008 2009 2010 2011 2012

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt objem, mzr. růst v % 2,5 -4,0 0,2 1,2 2,8
Index spotřebitelských cen meziročně v % 6,3 1,0 2,0 1,8 2,0
Míra nezaměstnanosti v % 4,4 6,7 9,0 8,9 7,7
Vládní saldo v % HDP -2,1 -6,6 -5,7 -5,5 -4,7
Vládní dluh v % HDP 30,0 35,2 38,7 41,1 42,5
Běžný účet v % HDP -3,1 -1,0 -0,9 -2,3 -1,6  
Zdroj: MF ČR 
Pozn.: Index spotřebitelských cen – dle národní metodiky, nejedná se o HICP 

4.4 Ověření scénáře prognózami jiných institucí 
Makroekonomický scénář KP byl rovněž ověřen porovnáním s prognózami významných 
relevantních institucí. Průzkum makroekonomických prognóz české ekonomiky (tzv. 
Kolokvium) provádí MF ČR pravidelně dvakrát ročně. Poslední šetření proběhlo v listopadu 
2009 a jeho výsledky vycházejí z předpovědí 15 tuzemských a 3 zahraničních institucí. 

Tabulka 4.7: Srovnání scénáře KP 2009 s predikcemi jiných institucí 
Prům ě r  predikcí KP 2009 Rozdíl (p.b.)

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

HDP 1,1 2,4 3,2 1,3 2,6 3,8 0,2 0,2 0,6
Spotře ba dom ácností -0,1 1,5 2,6 -0,8 2,0 2,5 -0,7 0,5 -0,1
Spotře ba vlády 0,3 1,0 1,5 -1,7 0,0 -0,4 -2,0 -1,0 -1,9
Tvorba hrubé ho fixního kapitálu -1,0 2,3 3,9 -3,7 2,5 3,6 -2,7 0,2 -0,3

Prům ě rná m íra inflace 1,5 2,2 2,4 2,0 1,8 2,0 0,5 -0,4 -0,4
Deflátor HDP 1,3 1,9 1,8 0,5 1,0 1,5 -0,8 -0,9 -0,3
Zam ěstnanos t (VŠPS) -1,2 0,5 1,2 -1,8 0,0 0,7 -0,6 -0,5 -0,5
M íra nezam ěs tnanos ti (VŠPS-úroveň v %) 8,4 8,0 6,9 8,8 8,6 7,6 0,4 0,6 0,7

Reálný růst v %

Růs t v %

 
Zdroj : MF ČR 

Všeobecně lze konstatovat, že makroekonomický scénář KP 2009 výrazně nevybočuje 
z průměru předpovědí ostatních institucí, navíc je možné existující odchylky částečně 
vysvětlit tím, že makroekonomický scénář vychází z aktuálnějších dat.  
 


