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Míra nezaměstnanosti s největší pravděpodobností poroste, míra růstu bude celorepublikově vyšší 
v řádech desetin procentního bodu (0,3-0,8) v základním scénáři se stále pravděpodobnější mírou 
rizika směrem k vyšším hodnotám. Obecná míra nezaměstnanosti (měřeno dle VŠPS) na konci roku 
2012 se mohla pohybovat kolem 7,0-7,5 % a dle MPSV kolem 8,5 -8,8 % oproti hodnotám 6,6% za 
3Q2011, respektive 8% v listopadu 2011. Ani tyto hodnoty nemusí být konečné, vše bude záviset na 
hledání kompromisu při řešení dluhové krize eurozóny spolu s restrukturalizačními opatřeními na 
dlouhodobý růst konkurenceschopnosti Evropské unie a na pro českou ekonomiku významném 
faktoru = vývoji zahraniční poptávky. 
Odhadnout vrchol si netroufám, neboť jednou z nejistot a otázku dopadů je i délka samotného 
ekonomického ochlazení, v této souvislosti – s ohledem na určité zpoždění v české ekonomice oproti 
zahraničním signálům o zpomalení a vzhledem k očekávání poklesu Eurozóny v průběhu příštího 
roku, se lze domnívat, že k postupnému výraznému nárůstu dojde zejména v prvním čtvrtletí roku, 
pokud se ale naplní alternativní pesimistické, stále pravděpodobnější, scénáře, pak ke kulminaci, 
s možnými krátkodobými výkyvy, může dojít až ve třetím čtvrtletí. Postiženy budou samozřejmě 
nejvíce odvětví navázané na státní zakázky – stavebnictví a subdodavatelské firmy materiálu a služeb, 
dále odvětví těžkého průmyslu. I současný tahoun růstu, zpracovatelský průmysl, již začíná 
zpomalovat a některé dílčí sektory tohoto procyklického odvětví zaznamenaly značný pokles zakázek 
jako například výroba počítačů. Několik firem zpracovatelského průmyslu tak na počátku roku sníží 
své stavy a mnohé firmy budou při najímání dalších pracovníků, s ohledem na nejistotu 
dlouhodobých rozhodování, opatrnější.  O odvětví, které by šlo proti trendu, jako takovém je obtížné 
mluvit, ale v rámci jednotlivých sektorů se najdou i firmy, kterým se dařit bude. Největší míra 
nezaměstnanosti opět zůstane v severních Čechách (Ústecký a Karlovarský kraj) a na severní Moravě 
(Moravskoslezský a Olomoucký kraj) 
 
 
- o kolik stoupne/klesne HDP? 
Náš základní scénář pracuje s nižší hodnotou růstu oproti letošnímu roku ve výši meziroční změny 
reálného HDP 0,3-0,8 %. Nicméně ekonomické indikátory posledních měsíců a stejně tak i nejasné 
řešení dluhové krize eurozóny nás nutí se připravovat i na hodnoty záporné (v intervalu 0 až mínus 
1% s rizikem směrem dolů s ohledem na řešení situace v eurozóně, a to se nebavíme o krizových 
scénářích nárůstů nestabilit eurozóny). Důvodem, přinejmenším poklesu růstu, je stále slabá 
soukromá spotřeba odrážející mimo jiné nejistotu na trhu práce, opatření fiskální konsolidace a 
v neposlední řadě slábnoucí zahraniční poptávka, která byla hlavním faktorem růstu letošního 
roku. I zde je ale nutný diferenciovaný pohled v rámci jednotlivých sektorů a území, ale na 
makroekonomické úrovni se známky ochlazování začínají projevovat a není příliš zpráv o změně 
směru. Bude muset dojít k dalším opatřením státního rozpočtu, postaveném na nereálném růstu 
ekonomiky, a ani evropská regulace finančního sektoru tomuto nepřidá, neboť již nyní máme 
signály o klesající nabídce úvěrů. 
 
- Jaká bude míra nezaměstnanosti? 
V našem základním scénáři jsme v říjnu tohoto roku očekávaly minimální nárůst míry 
nezaměstnanosti v řádech  desetin procentního bodu. S ohledem na výše řečené nárůst 
pravděpodobně bude nezaměstnanost v roce 2012 o něco vyšší = 7,0-7,5 % (dle VŠPS) s riziky 
směrem nahoru. Pokles zakázek a větší opatrnost řady podniků v investičním rozhodování zvýší 
nezaměstnanost u podniků souvisejících se stavebnictvím, těžkým průmyslem, službami a také u 
řady malých a středních podniků. 
 
-Jak se budou vyvíjet mzdy, resp. produktivita práce? 
Hledání dalších úspor, příprava podniků na případné problémy, hledání vhodné strategie pomohou 
řadě podnikům v reakci na případné hlubší problémy, nicméně část jich bude muset určité 



množství zaměstnanců propustit. I přes nárůst snížené sazby DPH, regulovaných cen a cen 
základních potravin a energie, které představují tlak na nárůst mezd, bude tlumícím faktorem u 
řady podniků právě očekávané snížení poptávky a situace na trhu práce. Nominální nárůst mezd se 
tak může pohybovat v průměru kolem 1 %. Slabá ekonomická aktivita bude představovat pouze 
zanedbatelný nárůst produktivity práce v řádech desetin procent. 
 
 


