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Teze nultá – jen čistě terminologická

 Někteří ekonomové pod pojmem FISKÁLNÍ rozumějí 

především problematiku příjmové strany rozpočtu 

(daně, odvody apod.) Slovo fiskální pochází z lat.

fiscus, původně košík, později státní pokladna, a 

vyjadřuje spojitost s daněmi (jako zdroji výdajů)

 Daňová a odvodová politika (daňové sazby, možnost 

daňové optimalizace apod.) jistě nepochybně výrazně 

ovlivňuje makroekonomickou politiku

 Zajímavější však je studovat druhou stranu rozpočtové 

bilance, rozpočtové výdaje – včetně multiplikátorů

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina


Teze první - cykličnost ekonomického růstu narůstá. 
Přechází se již na „nový normál“ růstu mezi 2 až 3 %?
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Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno 

GDP and GVA development at constant prices, y-o-y indices, seasonally adjusted
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Strukturální pohled na roční 
tempa přírůstku HDP
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Ještě v roce 2013 byl objem HDP jen o 0,7 % nad 
hladinou z roku 2007. Tak dlouhou stagnaci tato 
republika nepamatuje snad od 30. let… 
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První obětí nezvládnutí fluktuace HDP jsou 
především (často bezbranné) domácnosti
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Stagnace/pokles tvorby HDP

Stagnace/pokles příjmů 

domácností 

Udržení sklonu ke spotřebě 

domácností za cenu jejich 

zrychleného zadlužování

Neschopnost plnit úvěrové 

závazky + vzestup lichvy (50 

tisíc firem)

Nárůst počtu exekucí (700 tisíc 

až 900 tisíc v posledních třech 

letech)

Růst chudoby,, dlouhodobě 

nezaměstnaní, domácnosti v 

sociální v exkluzi[1]



Metodologický omyl předchozích vlád: Český vývoz se nepodílí z 
83% (tj.  3,8 : 4,6 mld. Kč) na HDP, ale je – jen matematicky vzato –
ze 4/5 objemově ekvivalentem HDP, ale nikoliv podílem!
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ZDROJE Bil. Kč UŽITÍ Bil. Kč

Produkce 10,6 Konečná spotřeba 3,0

Mezispotřeba (-) 6,5 (V tom domácnosti) (2,1)

Daně a dotace 0,5 Tvorba kapitálu 1,2

H D P 4,6 Změna zásob 0,1

Dovoz 3,5 Vývoz 3,8

Celkem 8,1 Celkem 8,1



Důsledky omylu jsou dosud fatální…

 Dramaticky byl dříve podceněn vliv konečné 

spotřeby na tvorbu HDP - činí 65 %

 Domácí poptávka generuje cca 46 % HDP a 

je vždy jeho setrvačným tahounem

 Investice pak generují dalších 26 % HDP, ale 

za nimi nutno vidět komplex činností 

(projekční kanceláře, výrobu strojů a 

zařízení, střední a vysoké školy technického 

směru, ČEB, EGAP atd.)

 To jsou ty ekonomické multiplikační efekty  8



Teze druhá – kde jsou ekonomické multiplikační 
efekty fiskální politiky jako součásti/nástroje vize 
proaktivní státní hospodářské politiky?

 Jsme připraveni dát dohromady výrobně-technická střediska 

soustředěná v místech výzkumu a experimentálního vývoje?

 Umíme naplno využít kapacity vybudované v minulých letech, 

třeba v rámci operačního programu Věda a výzkum pro inovace 

(VaVpI) s podporou peněz z EU a efektivně je uplatnit na tvrdém 

kolbišti mezinárodního obchodu?

 Pokud dosud ne, budeme mít snad někdy v budoucnosti jak 

mocenské prostředky, tak dost peněz k vytváření pružných a 

efektivních sítí zahraničních afilací?

 Je současná kapitálová výbava (zhruba půl bilionu korun) již 

dostatečná na exportní financování a pojištění prostřednictvím 

České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací 

společnosti, resp. na posílení funkce ČMZRB?9



Teze třetí – je funkce rozpočtového deficitu 
(fiskálního schodku) vůbec prorůstová?

 Poučky o obecné škodlivosti deficitu při 

ekonomickém růstu jsou školometské

 Nutno vždy přihlédnout k a) uvažované výši 

schodku, b) výchozímu zadlužení, c) nákladům 

na obsluhu, d) fázi ekonomického cyklu a          

k e) absorpční kapacitě ekonomiky

 Pokud bude dnes schodek 46 mld Kč, bude to 

tvořit dodatečnou poptávku cca 1 % HDP 

10



Teze čtvrtá, poslední a provokativní 

 Zatím se multiplikační efekty fiskální politiky 

chápou zúženě jen jako součásti/nástroje vize 

proaktivní státní hospodářské politiky

 Není to přece jen málo? A to s ohledem na 

potřebu vnímat společenský rozvoj již 

mnohem celistvěji – včetně stránky sociální, 

bezpečnostní či ekologické – viz Vize 2030?

Jsme na to již dnes všichni teoreticky či 

prakticky vůbec připraveni?11


