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Abstrakt:  

 Prezentovaná studie má dvě hlavní témata: problematiku měření citlivosti na agregátní 

(nejen) fiskální šoky na úrovni celé ekonomiky při zohlednění indukovaných efektů a otevřenosti 

ekonomiky. Druhým tématem je úvod do regionální input-output analýzy, která se o stejný 

přístup snaží na úrovni regionů NUTS2 a NUTS3. V současné verzi studie prezentuje výsledky 

multiplikačních efektů propočtených nejen tradičními multiplikátory I. typu, ale také 

jednoduchou verzi komplexnějších multiplikátorů. Výsledky naznačují, že i když jsou jednotlivá 

odvětví české ekonomiky z hlediska průměrné závislosti na vývozu a dovozu méně otevřená, než 

je často zjednodušeně prezentováno, prostor pro efektivní fiskální stimulaci zůstává malý. 

Neznamená to, že by však fiskální politika byla neúčinná, v současné české situaci by zcela 

stačilo kdyby nepůsobila směrem ke zhoršování situace a vyvolávání obav veřejnosti, které 

vedou i k poklesu soukromé poptávky. 
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1 Stručné shrnutí výsledků (executive summary)1 
Input output analýza je jedním z nejzajímavějších a přitom snadno použitelných nástrojů analýzy 

strukturálního vývoje ekonomik a jejich citlivosti na jednotlivé typy politik. V případě české ekonomiky 

byly input-output (IO) tabulky v minulých letech opakovaně použity při propočtech možných dopadů 

změn např. německé podpory automobilovému průmyslu na českou ekonomiku,2 či v nedávné době jako 

zdroj dat pro kritický pohled na skutečnou míru otevřenosti české ekonomiky a tedy i prostor pro fiskální 

stimulaci.3 Tato studie ve své první části znovu vyhodnocuje dostupná data na národní úrovni a 

prezentuje: 

a) Nové odhady mutliplikačních efektů, které jsou komplexnější než tradiční multiplikátory typu I. 

b) Zpřesněnou analýzu míry otevřenosti české ekonomiky vycházející z porovnání dat z několika IO 

tabulek. 

Kromě výsledků pro celkou českou ekonomiku (část 3.5) a ukázky možných scénářů dopadů dalšího 

vývoje evropské/německé ekonomiky na ČR (část 3.4) se snažíme osvětlit i slabiny a nedostatky IO dat a 

metod, především pak:4 

a) Skutečnost, že nejčastěji prezentované typy multiplikačních efektů jsou založeny pouze na tzv. 

multiplikátorech 1. typu a nezahrnují vliv tzv. indukovaných výdajů. Ve studii také prezentujeme 

základní IO model s integrovanou keynesovskou spotřební funkcí, který tento deficit redukuje.  

b) Existenci rozdílů mezi mezním sklonem k dovozu a průměrných sklonem k dovozu a jejich dopad 

na propočty citlivosti ekonomiky na fiskální stimulaci. Na jednoduchých datech zde ukazujeme, 

že usuzovat z dat ze statických IO tabulek na relativně menší otevřenost české ekonomiky může 

vést k přehnaně optimistickým závěrům ohledně efektivnosti fiskální stimulace. 

c) Skutečnost, že základní metody IO analýzy (pokud nevytvoříme komplexní CGE/AGE5 model 

s finančním a vnějším sektorem) zanedbávají další možné efekty, které jsou velmi relevantní 

právě při pokusech o nastartování růstu fiskální stimulací. Konkrétně se jedná o problematiku 

vlivu takových pokusů na úrokové míry a reálný kurz. Na jednoduchém keynesovském modelu 

(IS-LM-BP) demostrujeme dopad zahrnutí těchto faktorů6 a výsledné skeptické závěry ohledně 

možnosti výrazné a efektivní fiskální stimulace. 

d) Input-output analýza také neumožňuje přímo vzít v úvahu možné vlivy vyplývající 

z neefektivního či neprůchodného finančního zprostředkování. Naštěstí se  v tomto případě 

jedná o faktor, který je pro současnou ČR méně relevantní. 

                                                           
1
 Ve shrnutí je zmíněn současný stav práce, tj. není zahrnuta oblast CGE modelů. 

2
 Analýzy NERVu. 

3
 “Dopis pěti ekonomů”. 

4
 Tento výčet slabších bodů není kompletní, jsou zmíněny jen problémy, které jsou bezprostředně relevantní pro 

současnou situaci české ekonomiky (a sousedních zemí). 
5
 Computable General Equilibrium, resp. Applied General Equilibrium. Jde o modely tzv. všeobecné rovnováhy. 

6
 Tento model jsme zde nezvolili kvůli jeho teoretické eleganci či přesvědčivosti, ale kvůli jeho jednoduchosti. Navíc 

platí, že pokročilejší modely (zejména moderní DSGE) by dopady fiskální stimulace v případě ČR omezily ještě 
podstatně vice než tento typ keynesovského přístupu. 
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Důsledkem zohlednění těchto čtyř faktorů je skutečnost, že multiplikátory prvního i druhého typu jsou 

nekompletní a v naprosté většině případů budou mít tendenci nadhodnocovat možné dopady fiskální 

stimulace na českou ekonomiku. 

Pro vyhodnocení možných dopadů nepříznivého vývoje v zahraničí jsme analyzovali 5 základních 

scénářů a propočetli jejich dopady na celkovou českou produkci7 a zaměstnanost. K propočtu byla 

využita dvojí metodika – jednak metodika vycházející přímo z tradiční input-output analýzy, jednak 

modifikovaný přístup, který se snaží o komplexnější zohlednění multiplikačních efektů, zejména těch, 

které souvisejí s indukovanýmispotřebními výdaji. Celkové výsledky shrnuje pro zatím dva základní 

scénáře následující tabulka: 

Scénář 
Symetrické snížení českých 

exportů o 10% 

Symetrické snížení českých exportů o 
10% doplněné o hlubším šokem 

v oblasti dopravních prostředků (30%) 

Celková změna výroby (%) -4.30 -6.48 

Změna výroby při zahrnutí 
indukovaných efektů (%) 

-5.70 -8.5 

Celková změna poptávky po práci 
(%) 

-3.74 -5.49 

Změna poptávky po práci při 
zahrnutí indukovaných efektů (%) 

-4.96 -8.50 

 

I přes pokus o velmi střízlivý pohled na prostor pro fiskální stimulaci však nenaznačujeme, že optimální 

politikou pro ČR je v současné situaci nekoordinovaná snaha o snižování vládních výdajů. Lepší cestou je 

snaha o transparetní a prediktabilní prostředí fiskální politiky, které by nemělo tak negativní dopady na 

optimismus domácností a investorů a tedy i na reálné změny soukromé poptávky. 

Při aplikaci input-output analýzy na národní úrovni se často zapomíná na skutečnost, že za 

určitých okolností je možné input-output tabulky bez větších nákladů odvodit i pro nižší územně správní 

celky i v situacích, kdy taková data nejsou přímo dostupné z oficiálních zdrojů. Pro výsledky a jejich 

využitelnost platí sice stejná omezení jako pro aplikaci na úrovni celé ekonomiky, přesto se však jedná o 

unikátní nástroj, který je prakticky jedinou relativně snadno dostupnou metodou analýzy regionálních 

slabin a multiplikačních efektů regionálních, strukturálních a kohezních politik. Z tohoto důvodu je 

pravděpodobné, že v budoucnosti bude EU při vyhodnocování efektivnosti využívání evropských fondů 

v českých regionech stále vyžadovat právě i hlubší analýzu založenou na regionálních input-output 

tabulkách. V druhé části práce proto prezentujeme úvod do metodiky odhadů regionálních input-output 

tabulek, stejně jako první výsledky aplikace těchto metod na region Jihovýchod ve formě odhadnutých 

regionálních multiplikátorů a elasticit. 

                                                           
7
 Tato data zahrnují  celkovou výrobu, tj. finální výrobu i meziprodukci, nejedná se tedy přímo o dopad na HDP dle 

jeho tradiční definice. 
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2 Úvod 
Tato studie představuje výzkumný projekt zaměřený na (i) analýzu citlivosti české ekonomiky na 

makroekonomické šoky, na (ii) vytvoření konzistentního systému regionálních input-output tabulek pro 

Českou republiku, který umožňuje provádět podobnou analýzu i na regionální úrovni, a (iii) na vyjasnění 

některých nepřesností a nekonzistencí, které se při zjednodušené aplikaci IO tabulek objevují. 

 Analýza citlivosti české ekonomiky navazuje na příspěvky prezentované při jednání ERAK 2. 

dubna 2012 a zaměřuje se jednak na odhady možných dopadů dalšího vývoje v zahraničí na českou 

ekonomiku, jednak na doplněný odhad multiplikačních efektů změn výdajů v jednotlivých sektorech 

české ekonomiky. V obou případech je jako základní metoda použita input-output metodika doplněná o 

prvky (spotřební funkce), díky kterým jsou výsledky komplexnější a podobnější aplikaci CGE/AGE modelů. 

 Regionální input-output (IO) analýza je v zahraničí velmi uznávaným oborem, který je často 

aplikován při vyhodnocování regionálních rozvojových politik8 (včetně programů financovaných ze 

strukturálních fondů EU9), při analýze enviromentální zátěže či citlivosti regionálních ekonomik na 

ekonomické šoky či nepříznivé přírodní jevy. Výhodou regionální input-output metodiky je její 

komplexnost, tj. možnost zohlednit mezisektorové vazby typu, které mohou způsobit, že změna v na 

první pohled málo významném sektoru bude mít dalekosáhlé následky pro zaměstnanost v daném 

regionu. Možnost využít při svém rozhodování regionální analýzu tak může místním samosprávám nejen 

pomoci výrazně  zpřesnit odhady regionálního vývoje, ale i získat uznávaný nástroj pro vyhodnocování 

efektivity rozvojových programů. 

Regionální input-output analýza má kromě nesporných výhod i řadu problémů, mezi největší 

z nichž patří bohužel velmi omezená dostupnost regionálních tabulek a vysoké náklady na jejich 

odvození přímými metodami. Tento projekt je proto zaměřen nejen na samotnou IO analýzu, ale 

především na použitelné a nenákladné metody odvození regionálních IO tabulek, zejména na 

pokročilejší metodologii GRIT vycházející z národních IO tabulek a dostupných regionálních statistik. 

Výsledkem celého projektu je tak jednak vyhodnocení zranitelnosti české ekonomiky jako celku a 

porovnání možných dopadů fiskální stabilizační politiky na sektorové úrovni, ale také především 

přestavení metodiky odhadu regionálních input-ouput tabulek, zpřístupnění metodiky GRIT ve formě 

jednoduše aplikovatelného algoritmu i prezentace výsledků ve formě odhadnutých tabulek, analytických 

indikátorů odvozených z tabulek a také simulací pro několik různých scénářových situací vývoje české 

ekonomiky. 

3 Základní rysy IO přístupu 
Input-output analýza je přístup, který má vzhledem k unikátnosti informací o vzájemném propojení 

jednotlivých sektorů ekonomiky nezastupitelné místo v ekonomické analýze.10 I když byl tento obor 

v českém prostředí do určité míry zdiskreditován využitím pro účely plánování, v mezinárodním měřítku 

                                                           
8
 (Mattas, Loizou , & Tzouvelekas, Rural development through Input-Output modelling, 2009) 

9
 Viz např. přehled používaných metodik v (Bachtler, Polverari, Taylor, Ahscroft, & Swales, 2000). 

10
 Ostatně Leontief především za tuto metodu získal Nobelovu cenu za ekonomii v roce 1973. 
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se těším IO analýza a její novější aplikace (regionální IO analýza, či použití k vyhodnocování reálných 

nároků výroby na životní prostředí) stále většímu zájmu. 

Základní prvky IO přístupu je možné shrnout do tří úrovní: 

a) Popis a setřídění sektorových dat a mezisektorových dat a jejich prezentace ve formě relativně 

jednoduché a přehledné tabulky.11  Máme-li IO tabulku zachycující regionální ekonomiku, 

okamžitě jsou z ní patrné jak mezisektorové vazby, tak závislosti na obchodu s jinými 

regiony/zeměmi, i struktura finální poptávky, celkové produkce ekonomiky, HDP i národního 

důchodu. 

b) Při přijetí několika základních zjednodušujících předpokladů (více viz část 4.2) jsme pak schopni 

odvodit vztah použitelný k jednoduchým predikcím dopadů exogenních šoků či např. změn 

fiskální politiky na celkovou strukturu a objem výroby v analyzované ekonomice. Označíme-li 

vektor odhadované finální poptávky (který zahrnuje i předpokládané šoky) jako d a strukturu 

meziodovětvových vazeb ve formě matice tzv. technických koeficientů jako A, snadno spočítáme 

výslednou strukturu ekonomiky (a zprostředkovaně i poptávku po práci) z následujícího vztahu: 

x = (I –A)-1d. Snadnost tohoto výpočtu je velmi ošidná, je proto nutné si uvědomit, co vlastně 

počítáme (viz část 3.1.1) a za jakých předpokladů je výsledek platný (část 3.1.2). 

c) Odvození analytických indikátorů, které nám umožní snadno získat pořadí sektorů dle účinnosti 

změny výdajů na jejich produkci na celkovou produkci v ekonomice. Alespoň na první pohled se 

tak zdá, že máme jednoduchou metodu, jak vyčíslit nejen tradiční keynesovské multiplikátory, 

ale jak navíc zjistit, za co má vláda utrácet (či k jakému typu výdajů na stimulovat domácnosti), 

aby byly pozitivní dopady na produkci a zaměstnanost co největší. 

3.1.1 Analytické indikátory odvozené z IO tabulek 

Indikátory odvozené z IO analýzy můžeme dělit podle několika hledisek. Zde se soustředíme pouze na tři: 

a) Dělení podle typu zahrnutých multiplikačních efektů 

b) Dělení podle přístupu k prezentaci výsledků, tj. multiplikátor nebo elasticita. 

c) Dělení podle typu ukazatele, dopad na nějž zkoumáme. 

Druhá a třetí úroveň jsou poměrně bezproblémové – jde v podstatě o to, zda nás zajímají dopady na 

zaměstnanost nebo celkovou produkci, či jiný podobný agregát, a zda citlivost těchto agregátů 

prezentujeme ve formě procentních změn (elasticity) či konkrétních čísel (o kolik se zvýší celková 

produkce při změně výdajů např. na automobily o jednotku). Podrobnosti k definici konkrétních 

indikátorů jsou v příloze č. 8.1. 

Zato první úroveň je velmi důležitá a často opomíjená či dezinterpretovaná. V této rovině rozeznáváme 

dva základní typy multiplikátorů: 

                                                           
11

 Tyto pokusy mají dlouhé tradice, které předcházely i vlastnímu vzniku IO tabulek – viz např. Quesnayova 
„tableau economique“ z roku 1758. 
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efektprimy

efektneprimyprimy
Ityp


  

efektprimy

efektindukovanyefektneprimyprimy
IItyp


  

První typ počítá pouze se multiplikačními efekty, které se týkají toho, jak se původní šok šíří postupně 

ekonomikou prostřednictvím vztahů výrobní povahy, tj. prostřednictvím změn poptávky po vstupech 

v navazujících sektorech. Tento typ ukazatelů je podstatně snadněji získatelný a byl použit ve většině 

jednoduchých analýz odhadujících citlivost české ekonomiky na poptávkové šoky.  

Druhý typ navíc přidává i indukované efekty, tj. explicitně bere v úvahu i fakt, že růst (pokles) výroby 

zahrnuje i změny plateb výrobním faktorům. Tyto platby se samozřejmě stávají zdroje příjmu, který 

následně také zvyšuje finální výdaje v ekonomice. Tento typ multiplikátorů je komplexnější, jeho 

konstrukce vyžaduje předpoklad alespoň částečného uzavření modelu prostřednictví makroekonomické 

spotřební funkce, čímž se takový model dostává na rozhraní CGE a IO modelů. Vzhledem k tomu, že 

existuje řada možností, jak podobnou funkci specifikovat, jsou výsledky sice komplexnější, ale méně 

jednoznačné. V každém případě však platí, že pokud chcem porovnávat efektivnost fiskální stimulace 

v jednotlivých odvětvích, měli bychom brát v úvahu především multiplikátory typu II. V opačném případě 

můžeme jako málo účinnou vyhodnotit stimulaci v sektoru, který sice nakupuje v první linii málo vstupů 

od dalších dodavatelských sektorů, ale výrazně přispívá ke generování důchodů populace. 

3.1.2 Omezení a slabiny input-output metodiky 

Problémy s častým používaním příliš zjednodušeného pojetí multiplikátorů nejsou jediným slabým 

bodem interpretace IO analýzy. Častým opomenutím je nezohlednění předpokladů, na kterých je 

analýza postavena. 

Některé z nich jsou nutným zjednodušením a neovlivňují podstatně užitečnost této metody 

v krátkodobém a střednědobém horizontu: 

a) Nabídka se je vždy schopna přizpůsobit poptávce, neexistují žádná omezení daná omezenými 

výrobními kapacitami. 

b) Jednotlivé výrobky jsou vyráběny s danou konstantní strukturou vstupů, to samé platí i pro 

strukturu přidané hodnoty. 

c) Struktura ekonomiky je stabilní, nevznikají nové sektory  

Další jsou již problematičtější a jejich nezohlednění může vést k zavádějícím (většinou nadhodnoceným 

výsledkům): 

d) Skutečnost, že základní metody IO analýzy (pokud nevytvoříme komplexní CGE/AGE model 

s finančním a vnějším sektorem) zanedbávají další možné efekty, které jsou velmi relevantní 

právě při pokusech o nastartování růstu fiskální stimulací. Konkrétně se jedná o problematiku 

vlivu takových pokusů na úrokové míry a reálný kurz.  
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e) Input-output analýza také neumožňuje přímo vzít v úvahu možné vlivy vyplývající 

z neefektivního či neprůchodného finančního zprostředkování. Naštěstí se  v tomto případě 

jedná o faktor, který je pro současnou ČR méně relevantní. 

f) Existenci rozdílů mezi mezním sklonem k dovozu a průměrných sklonem k dovozu a jejich dopad 

na propočty citlivosti ekonomiky na fiskální stimulaci. Na jednoduchých datech zde ukazujeme, 

že usuzovat z dat ze statických IO tabulek na relativně menší otevřenost české ekonomiky může 

vést k přehnaně optimistickým závěrům ohledně efektivnosti fiskální stimulace. 

Body d) až f) nejsou v rámci jednoduchého IO modelu přímo řešitelné, jsou však velmi relevantní pro 

kvalitu odhadu. Pokud nejsou při odhadu explicitně zohledněny, je nutno výsledky vždy pokládat 

maximálně za hrubou aproximaci a spíše za horní mez možných dopadů na ekonomiku (v případě fiskální 

stimulace). 

4 Simulace a dopady šoků na úrovni celé české ekonomiky 
Input-output analýza je společně s CGE/AGE modely založenými na input-output tabulkách prakticky 

jedinou použitelnou metodou jak vyhodnotit celkovou citlivost ekonomiky na šoky v poptávce po 

produkci jednotlivých sektorů. Současně nám také poskytuje jednoduchý způsob jak porovnat efektivitu 

přímé stimulace poptávky ve jednotlivých sektorech ekonomiky z pohledu dopadů takové stimulace na 

celkovou produkci a zaměstnanost. 

4.1 Analytické ukazatele odvozené z národní  IO tabulky 
Tabulka č.  1 zachycuje sektory, kde má jednotková fiskální stimulace největší dopad na celkovou 

produkci a zaměstnanost v ekonomice. Jde o 10 sektorů s nejvyšší hodnotou modifikovaného 

Hirschmann-Rasmussenova multiplikátoru (RH, multiplikátor typu I). Podrobný výpis analytických 

ukazatelů za všech 82 sektorů české ekonomiky je uveden v příloze 8.2. (pro produkci).  

Sektor Kód 
RH 

multiplikátory 
(Typ I) 

Služby cestovních agentur a kanceláří  79 2.549 

Reklamní služby a průzkum trhu 73 2.441 

Budovy a jejich výstavba 41 2.430 

Inženýrské stavby a jejich výstavba 42 2.426 

Admin., kancelářské a jiné služby pro podnikání 82 2.196 

Arch. a inž. služby; techn. zkoušky a analýzy 71 2.118 

Potravinářský  průmysl  10 2.098 

Vodní doprava 50 2.095 

Zpracování dřeva 16 2.091 

Služby související s hazardními hrami a sázením 92 2.065 
Tabulka č.  1 - Nejvlivnější sektory české ekonomiky 

Porovnáme-li sektory v této tabulce s pořadím v tabulce č. 2, která je založena na indikátorech, které se 

explicitně snaží neopomenout indukované efekty, dostáváme pořadí mírně odlišné a pro propočty 
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reálného ekonomického významu sektoru podstatně důležitější. Tuto modifikovanou verzi, která 

jednoduchým způsobem internalizuje indukované výdaje, jsme odvodili takto:12 

  ODVACvacAIX
1

/


  

 

CZ-NACE 
odvětví 

Název 
Rasmussen-
Hirschman 

(Typ I) 

Modifikované 
multiplikátory 

(Typ II) 

50 Vodní doprava 2.095 3.279 

79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 2.549 3.235 

73 Reklama a průzkum trhu 2.441 3.197 

41 Výstavba budov 2.430 3.190 

42 Inženýrské stavitelství 2.426 3.185 

71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 2.118 2.910 

82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání 2.196 2.908 

66 Ostatní finanční činnosti 1.947 2.890 

65 
Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního 
zabezpečení 

2.026 2.883 

92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 2.065 2.875 

55 Ubytovací služby 2.025 2.824 

43 Specializované stavební činnosti  2.064 2.818 

70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 2.003 2.817 

16 
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných 
výrobků, kromě nábytku 

2.091 2.817 

52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 1.991 2.811 

Tabulka č.  2 - Pořadí dle multiplikačních efektů zahrnujících indukované výdaje 

 

4.2 Předpoklady/scénáře možného vývoje 
Kromě obecných analytických ukazatelů jsme se zaměřili i na přímé propočty dopadů konkrétních 

scénářů budoucího vývoje. Pro tyto účely jsme odvodili pět základních scénářů možných nepříznivých 

dopadů recese ve státech EMU, resp. Německu. Jednotlivé scénáře nepříznivých šoků na sektorové 

úrovni pak byly použity jako vstupy do jednoduché simulace založené na tradičním vztahu: 

  DAIX
1

  

resp. na již zmíněné modifikované verzi, která vede k multiplikátorům druhého typu. 

                                                           
12

 Odvození bude podrobněji vysvětleno v příloze. Jde o propočet, který je postaven na předpokladu jednoduchého 
spotřebního chování, ve kterém spotřebitelé utrácejí konstantní část přidané hodnoty ekonomiky a spotřeba si 
zachovává konstantní strukturu výdajů na jednotlivé kategorie výrobků a služeb. 
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Díky tomu jsme pak schopni dopočítat dopady jednotlivých scénářů na produkci a zaměstnanost jak 

podle sektorů, tak na agregátní úrovni. Všechny tyto propočty jsou založeny na platnosti následujících 

základních předpokladů typických pro input-output analýzu: 

1. Proporce jednotlivých vstupů i složek přidané hodnoty zůstávají konstantní. 

2. Žádný sektorů není výrazně zasažen nefunkčností finančního zprostředkování. 

3. Zanedbáváme dopady dalších případných rušivých vlivů na straně nabídky. 

Jakkoliv se výše uvedené předpoklady mohou zdát omezující, vzhledem k relativní aktuálnosti použité IO 

tabulky (2009) i s ohledem na to, že scénáře předpokládají negativní poptávkové šoky, nepředstavují 

tyto faktory podstatnější problém z pohledu realističnosti výsledků propočtů. 

4.2.1 Hlavní aktuální scénář: odhad vlivu německé ekonomiky v letech 2012/2013 

Tento základní scénář vychází z aktuálních predikcí vývoje v SRN publikovaných Mezinárodním měnovým 

fondem.13 Tato data o vývoji německého HDP (předpokládaný reálný růst HDP o 0.6% v roce 2012 a o 1.5% 

v roce 2013) byla zkombinována s informacemi z input-output tabulek pro německou ekonomiku ze 

zdrojů Eurostatu tak aby bylo možné odhadnout dopad na jednotlivé položky českého vývozu do SRN. 

V současném stavu tento scénář pouze zahrnuje vliv změn exportu do Německa (tj. očekávané vlivy 

dopadů nejistoty a změn hospodářské politiky na domácí českou poptávku nejsou zahrnuty). Tento 

scénář dále označujeme jako scénář A. 

4.2.2 Scénáře odvozené z historických dat o zahraničním obchodu (2009) 

Z dat porovnávajících hloubku a strukturu propadu poptávky mezi roky 2007 a 2009 jsme odvodili dva 

vektory šoků, které popisují, jakým změnám finální poptávky by ČR čelila, pokud by znovu zažila náhlý 

pád západní Evropy do recese stejného typu jako krize v roce 2008/9. Rozdělení na dva šoky souvisí se 

změnou ve fiskální situaci zemí EMU: 

 První šokový vektor je zcela odvozen z historických dat. (Scénář B) 

 Druhý vektor vychází z historických dat, ale zahrnuje hlubší propad v oblasti vývozů automobilů. 

ČR v roce 2009 výrazně profitovala z politik typu šrotovného, jejichž opětovné použití však nelze 

ani v případě nového velkého propadu v západní Evropě očekávat v důsledku komplikované 

fiskální situace. Pro vývoz dopravních prostředků je zde proto předpokládán stejný průměrný 

pokles jako pro zbytek zpracovatelského průmyslu po vyloučení potravinářského průmyslu. 

(Scénář C). 

4.2.3 Jednoduché symetrické scénáře 

Pro širší možnosti srovnání ještě přidáváme scénáře, které se týkají jednak symetrického poklesu 

poptávky po českém vývozu o 10% (tj. vývoz každého ze sektorů by poklesl o 10% - scénář D), jednak 

většího avšak sektorově omezeného šoku - pokles exportní poptávky po produkci sektoru „výroba 

motorových vozidel (kromě motocyklů)“ o 30% (scénář E). 

                                                           
13

 Za základ byly vzaty odhady publikované ve World Economic Outlook v dubnu 2012. 
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4.3 Výsledky simulací pro celou českou ekonomiku 
Celkové dopady jednotlivých scénářů na zaměstnanost a produkci popisuje  

Scénář A B C D E 

Celková změna výroby 
(%) 

      -4.30 -6.48 

Změna výroby při 
zahrnutí indukovaných 
efektů (%) 

      -5.7 -8.50 

Celková změna poptávky 
po práci (%) 

      -3.74 -5.49 

Změna poptávky po práci 
při zahrnutí 
indukovaných efektů (%) 

      -4.96 -8.50 

Tabulka č.  3 - Dopady scénářů na českou domácí výrobu a zaměstnanost 

 

4.4 Limity predikčních možností – co se ve skutečnosti děje při fiskální 

stimulaci 
Jak již bylo vysvětleno v části 3.1.2, všechna výše zmíněná čísla je nutno brát s rezervou. V případě, že se 

jedná o propočty multiplikačních efektů, představují tyto odhady spíše horní mez výsledků, v případě 

dopadů negativních šoků je tomu naopak. Co se ale skutečně děje, při pokusu o fiskální stimulaci a proč 

je reálný dopad nižší, než by naznačovala čísla v části 4.1?  

Odpověď na tuto otázku je dosti nejednoznačná – výsledek závisí velmi citlivě na celé řadě 

předpokladů týkajících se reakce spotřeby a úspor, případně citlivosti poptávky po penězích a 

jednotlivých typů výdajů na úrokové míry, specifikace míry a tvaru otevřenosti ekonomiky. Není obtížné 

nadefinovat model, ve kterém finální dopady fiskální stimulace budou nulové či záporné, i když by 

mechanický propočet multiplikačních efektů (zvláště pokud jde o multiplikátory typu I) ukazoval na 

možnosti velmi efektivní fiskální stimulace.  

 Ukažme (spíše pro demonstraci), co by se dělo v jednoduchém modelu, který by byl pro tento 

typ efektů nejshovívavější, tj. neokeynesovský model otevřené ekonomiky typu IS-LM-BP. Konkrétně se 

bude jednat o otevřenou ekonomiku s plovoucím kurzem a relativně vysokou mírou kapitálové mobility. 

Schematicky ukazuje dopady fiskální expanzce Obrázek č. 1. Fiskální expanze sice udělí ekonomice 

žádoucí impulz, jeho dopad však bude zmírněn prostřednictvím dopadu na úrokové míry (tradiční efekt 

vytěsňování) a na reálný kurz. Pokud by původní analýza na základě multiplikátorů vedla k závěru, že se 

v důsledku fiskální stimulace zvýší HDP z úrovně Y0 na Y1, ve skutečnosti skončí ekonomika v bodě Y2, tj. 

s podstatně skromnějším celkovým růstem. Výsledné multiplikátory budou tedy podstatně nižší než 

v případě původních propočtů a není žádná garance, že budou skutečně vyšší než 1. 
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Obrázek č. 1 - Komplexnější pohled na dopady fiskální expanze 

 

Jakkoliv tedy dává input-output analýza zajímavou informaci ohledně diferenciace dopadů fiskální 

stimulace v jednotlivých sektorech, odhady celkového působení na ekonomiku jsou zvláště v případě 

malých otevřených ekonomik pochybné. 

 Neznamená to, že fiskální politika je zcela neúčinná. Naopak fiskální politika má kromě 

tradičních multiplikačních efektů i signální efekt a ovlivňuje soukromou spotřebu i nepřímo (přes 

prohlášení vládních činitelů, prostřednictvím důvěryhodhosti přijímaných politik a zejména přes dopady 

na nálady populace). Vhodným přístupem tak v malé otevřené ekonomice může být stabilizační politika 

založená na transparentní, koordinované a důvěryhodné fiskální politice. Tento typ politiky může mít 

podstatně lepší dopady než nekoordinovaná a nepromyšlená fiskální expanze a zejména než 

nekoordinované a netransparentní škrty ve veřejných výdajích.14 

 

4.5 Skutečná míra otevřenosti české ekonomiky 
  

                                                           
14

 I z tohoto závěru existují výjimky, např. modely, které vedou k Barro-Ricardiánské ekvivalenci, ty ale nejsou pro 
naši situaci příliš realistické. 
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5 Systém regionálních input-output tabulek pro české regiony 
 

Na rozdíl od některých jiných zemí15 nepublikuje v případě ČR regionální input-output tabulky přímo 

Český statistický úřad, takže prostor pro využití regionální IO analýzy je výrazně omezen a analýza 

ztížena nutností nejprve získat IO tabulky „svépomocí“.  V této sekci se proto zaměřujeme na 

představení a aplikaci tzv. GRIT metodiky, která představuje levnou a moderní možnost, jak tento deficit 

obejít.  

5.1 Stručný úvod do metodiky odhadu 
Techniky odhadu regionálních input-output tabulek je možné rozdělit do tří základních kategorií: 

1. Přímé – regionální IO tabulka by se odvozovala stejným postupem z primárních dat jako celková 

národní IO tabulka. Tato možnost bývá většinou nedostupná kvůli nákladům a omezením 

v oblasti získávání firemních dat. 

2. Nepřímé, tj. nevycházející z primárních dat (non-survey). Ty bývají snadněji aplikovatelné (a 

levnější), vždy však zahrnují množství nutných kompromisů s možnými negativními dopady na 

kvalitu odhadnutých tabulek. Tyto nepřímé metody je možné dále rozdělit na: 

a. Čisté nepřímé metody – které rozklíčují národní IO tabulku na regionální čistě 

mechanicky na základě jednoho či dvou typů regionálních údajů,  

b. Hybridní metody – které umožňují efektivně kombinovat mechanické přístupy 

s vybranými primárními zdroji, pokud jsou dostupné. Do této kategorie patří i relativně 

moderní přístup GRIT, který umožňuje velmi flexibilně využít všechny dostupná primární 

i sekundární data bez výrazného zvýšení nákladů a náročnosti odhadu. 

I když současná verze odhadu založená na algoritmu pro GRIT má kvůli omezeným datovým zdrojům 

svojí logikou spíše blíže k čistě nepřímým metodám, protože odhad je založen především na údajích o 

regionální struktuře zaměstnanosti, připravený algoritmus umožňuje dále výsledky zpřesňovat a 

aktualizovat, kdykoliv budou k dispozici novější regionální data. 

5.1.1 Popis metodiky GRIT 

Použitá verze metodiky GRIT vychází z modifikované verze publikované v (Mattas, Loizou , & Tzouvelekas, 

Rural development through Input-Output modelling, 2009). Tato verze se od původních specifikací 

odlišuje využitím modifikovaných lokačních kvocientů, kde jsou na rozdíl od tradičních jednoduchých 

lokačních kvocientů (SLQ) či křížových lokačních kvocientů (CILQ) použity koeficienty navržené v (Flegg, 

Weber, & Elliot, 1995), které na rozdíl od jednodušších variant zahrnují hned tři charakteristiky regionu: 

1. Relativní velikost dodávajícího sektoru 

2. Relativní velikost odběratelského sektoru 

                                                           
15

 Např. Finsko. 
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3. Relativní velikost regionu 

Postup při odhadu regionální input-output tabulky vypadá takto: 

1. Výpočet lokačních kvocientů (SLQ, CILQ i FLQ dle (Flegg, Weber, & Elliot, 1995)) z údajů o 

regionální a národní struktuře zaměstnanosti. 

2. Agregace IO tabulky do struktury odpovídající dostupným  údajům o zaměstnanosti. 

3. Realokace mezinárodních toků (mezinárodní obchod) 

4. Výpočet národní direct requirement matrix (transakční matice). 

5. Odvození regionální regional requirement matrix. 

6. Sektorová agregace v souladu s analytickými požadavky. 

7. Dopočítání celé regionální IO tabulky (doplnění vektorů finální poptávky, atd.) 

Používanou metodiku je pro snazší a efektivnější aplikaci vhodnés naprogramovat do podoby 

opakovatelně použitelného software. V rámci tohoto projektu jsme upravili algoritmus prezentovaný v 

(Mattas, Loizou , & Tzouvelekas, Rural development through Input-Output modelling, 2009). Výsledný 

algoritmus je v příloze č. 8.3. 

5.1.2 Parametry odhadnutých IO tabulek 

Výsledná tabulka pro první region (Jihovýchod) je uvedena v příloze (8.4.1). V současné verzi jsme 

vzhledem k omezením ve formě dostupných regionálních dat byli nuceni k poměrně velkému stupni 

agregace výsledné tabulky, která z tohoto důvodu má celkově 20 sektorů (v porovnání s 82 či 59 

dostupnými pro národní úroveň). 

5.2 Analytické ukazatele na regionální úrovni 
Kompletní sada odhadnutých analytických ukazatelů (přímé závislosti – Chenery-Watanabe, přímých a 

nepřímých vazeb – Rasmussen-Hirschman, i elasticity typu Mattas-Shrestha) je pro první analyzovaný 

region připojena v příloze (8.5.1). Pro účely přímého porovnání s analytickými ukazately pro národní 

úroveň byla provedena agregace i pro IO tabulku pro celou ČR a z ní byly teprve propočteny 

multiplikátory a elasticity na úrovni agregace srovnatelné s odhadnutou regionální tabulkou. To je i 

důvodem, proč se agregované ukazatele mírně liší od těch prezentovaných v první části studie. 

5.3 Simulace dopadů makroekonomických šoků na regionální úrovni 
 

5.3.1 Regionalizace šoků - metodika 

Regionální ročenky obsahují i údaje o struktuře regionálního zahraničního obchodu. Na první pohled by 

se tak zdálo, že můžeme použít tato data k přímému odhadu dopadů exportních šoků na poptávku po 

regionální produkci. Bohužel to však není možné, a to ze dvou důvodů: 
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1. Dostupné údaje o regionálním zahraničním obchodě jsou málo podrobné (10 kategorií), ale 

především  nejsou ve vhodné struktuře. Použitá (SITC) totiž není kompatibilní s NACE/OKEČ 

klasifikací.16 

2. Je nutné vzít v úvahu i přerozdělení poptávky mezi regiony. Pro tyto účely je však nutné 

disponovat nejen tabulkami za všechny analyzované regiony, ale ideálně i kompletním CGE 

modelem na těchto regionálních tabulkám založeným. 

V současné době (tj. než bude dokončen odhad všech regionálních tabulek ve finální verzi a zajištěna 

jejich kompatibilita) proto zatím preferujeme porovnání regionálních dopadů a dopadů na národní 

úrovni formou simulování dopadů identického šoku založeného na výsledcích sekce Error! Reference 

source not found.. 

  

                                                           
16

 Pozn.: je možné, že budou dostupná ještě regionální data v klasifikaci CPA, pak by tato poznámka neplatila. Zatím 
se mi je ale nepodařilo získat. 
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6 Závěry 
 

V současném stadiu studie obsahuje: 

Rozbor problémů souvisejících s příliš zjednodušenou interpretací výsledků IO analýzy. 

Nástin realističtějších odhadů dopadů fiskální stimulace (multiplikátory typu II). 

Demonstraci fungování odhadu regionální input-output tabulky pro vybraný region. 
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8 Přílohy 
 

8.1 Metodika multiplikátorů a ukazatelů používaných v IO analýze 
Chenery-Watanabe koeficienty přímé zpětné vazby zohledňují pouze to, o kolik se zvýší poptávka po 

celkové produkci v důsledku přímého dopadu zvýšení odbytu v jednom sektoru o jednotku na přímé 

vstupy. Z hlediska výpočtu jde o sloupcové součty původní matice technických koeficientů (direct 

requirement matrix): 

1

n

j ij

i

BL a


  

Rasmussen-Hirschman (RH) multiplikátory vycházejí z Leontiefovy inverzní matice B (jde o její sloupcové 

součty) a svojí logikou patří mezi multiplikátory I. typu, tj. zahrnují v sobě přímé a nepřímé vazby. 

Výsledné číslo ukazuje celkový dopad zvýšení finální poptávky o jednotku prostřednictví přímých i 

nepřímých dopadů na výrobní spotřebu. Zahrnuty naopak nejsou indukované efekty, tj. např. 

zprostředkovaný vliv zvýšení příjmů v ekonomice na finální poptávku. 





n

i
ijj

bOM
1

 

Modifikované multiplikátory se zahrnutím dopadů na přidanou hodnotu se pokoušejí o zohlednění 

indukovaných efektů, tj. o doplnění multiplikátorů a la Rasmussen-Hirschmann o efekt růstu/poklesu 

příjmů v ekonomice.  

Pro účely této studie jsme odvodili zjednodušenou verzi těchto multiplikátorů, které do určité míry 

překlenují mezeru mezi multiplikátory prvního a druhého typu.  

Elasticity produkce měří procentní změnu v celkové produkci ekonomiky vyvolanou procentní změnou 

finální poptávky v daném sektoru. Jde o přístup velmi podobný RH multiplikátorům, odlišností je 

zohlednění relativního významu sektoru. 





n

i
jijxyj

XYbOE
1

)/(  

Všechny zmíněné ukazatele je možno jednoduše přeformulovat na indikátory vlivu šoků v jednotlivých 

sektorech na celkovou zaměstnanost v ekonomice prostřednictvím předpokladu konstatního podílu 

práce na přidané hodnotě sektoru. 
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8.2 Analytické ukazatele odvozené z národní input-output tabulky pro 

domácí zboží a služby – dopady na produkci 
 

CZ-NACE 
odvětví 

Název 
Chenery 
Watanab

e 

Rasmussen
-Hirschman 

RH 
multiplier

s 2 

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 0.454 1.844 1.844 

02 Lesnictví a těžba dřeva 0.437 1.802 1.802 

03 Rybolov a akvakultura  0.361 1.621 1.621 

05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí  0.361 1.661 1.661 

06 Těžba ropy a zemního plynu 0.305 1.526 1.526 

07 Těžba a úprava rud 0.399 1.707 1.707 

08 Ostatní těžba a dobývání 0.417 1.750 1.750 

09 Podpůrné činnosti při těžbě 0.325 1.577 1.577 

10 Výroba potravinářských výrobků 0.581 2.098 2.098 

11 Výroba nápojů 0.495 1.928 1.928 

12 Výroba tabákových výrobků 0.325 1.593 1.593 

13 Výroba textilií  0.325 1.558 1.558 

14 Výroba oděvů 0.216 1.369 1.369 

15 Výroba usní a souvisejících výrobků  0.188 1.314 1.314 

16 
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, 
kromě nábytku 

0.579 2.091 2.091 

17 Výroba papíru a výrobků z papíru 0.453 1.820 1.820 

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 0.455 1.827 1.827 

19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů  0.127 1.220 1.220 

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 0.403 1.693 1.693 

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 0.303 1.558 1.558 

22 Výroba pryžových a plastových výrobků 0.317 1.537 1.537 

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 0.471 1.861 1.861 

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 0.444 1.790 1.790 

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 0.401 1.701 1.701 

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 0.189 1.322 1.322 

27 Výroba elektrických zařízení 0.320 1.556 1.556 

28 Výroba strojů a zařízení j. n. 0.408 1.717 1.717 

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 0.435 1.754 1.754 

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 0.319 1.547 1.547 

31 Výroba nábytku 0.425 1.800 1.800 

32 Ostatní zpracovatelský průmysl 0.305 1.542 1.542 

33 Opravy a instalace strojů a zařízení 0.451 1.827 1.827 

35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 0.392 1.669 1.669 

36 Shromažďování, úprava a rozvod vody  0.473 1.909 1.909 

37+38+39 
Činnosti související s odpadními vodami; Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; 
Sanační a podobné činnosti 

0.486 1.893 1.893 

41 Výstavba budov 0.683 2.430 2.430 

42 Inženýrské stavitelství 0.675 2.426 2.426 

43 Specializované stavební činnosti  0.538 2.064 2.064 

45 VO a MO s motorovými vozidly  0.483 1.871 1.871 
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46+47 Velkoobchod, kromě VO s mot.vozidly; Maloobchod, kromě MO s mot. vozidly  0.418 1.758 1.758 

49 Pozemní a potrubní doprava 0.456 1.826 1.826 

50 Vodní doprava 0.588 2.095 2.095 

51 Letecká doprava 0.551 1.988 1.988 

52 Skladování a podpůrné služby v dopravě 0.528 1.991 1.991 

53 Poštovní a kurýrní služby 0.363 1.626 1.626 

55 Ubytovací služby 0.554 2.025 2.025 

56 Stravovací služby, podávání nápojů 0.461 1.871 1.871 

58 Vydavatelské činnosti 0.491 1.909 1.909 

59 Produkce filmů, televizn. programů, zvuk.nahrávek  0.472 1.872 1.872 

60 Tvorba programů a vysílání 0.465 1.856 1.856 

61 Telekomunikační činnosti 0.395 1.679 1.679 

62 Činnosti v oblasti informačních technologií 0.415 1.741 1.741 

63 Informační činnosti 0.459 1.838 1.838 

64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 0.334 1.605 1.605 

65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 0.591 2.026 2.026 

66 Ostatní finanční činnosti 0.505 1.947 1.947 

68 Činnosti v oblasti nemovitostí 0.456 1.840 1.840 

69 Právní a účetnické činnosti 0.371 1.656 1.656 

70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 0.554 2.003 2.003 

71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 0.557 2.118 2.118 

72 Výzkum a vývoj 0.268 1.488 1.488 

73 Reklama a průzkum trhu 0.695 2.441 2.441 

74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 0.523 1.997 1.997 

75 Veterinární činnosti 0.297 1.534 1.534 

77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu 0.371 1.668 1.668 

78 Činnosti související se zaměstnáním 0.490 1.901 1.901 

79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 0.736 2.549 2.549 

80 Bezpečnostní a pátrací činnosti 0.347 1.610 1.610 

81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny  0.409 1.741 1.741 

82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání 0.602 2.196 2.196 

84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 0.283 1.503 1.503 

85 Vzdělávání 0.210 1.359 1.359 

86 Zdravotní péče 0.248 1.443 1.443 

87 Pobytové služby sociální péče 0.214 1.366 1.366 

88 Ambulantní nebo terénní sociální služby 0.232 1.411 1.411 

90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 0.432 1.827 1.827 

91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 0.346 1.642 1.642 

92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 0.559 2.065 2.065 

93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti  0.506 1.920 1.920 

94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů 0.418 1.745 1.745 

95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 0.415 1.736 1.736 

96+97+98+9
9 

Poskytování ost.osobních služeb;Prod.dom.  pro vl.spotřebu 0.263 1.466 1.466 

  Maximum 0.736 2.549 2.549 

  Minimum 0.127 1.220 1.220 
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8.3 Použitá metodika regionalizace – GRIT algoritmus a zdroje dat 
 

Jde o modifikaci kódu (původně pro systém GAUSS) publikovaného v (Mattas, Loizou , & Tzouvelekas, 

2009). Postup je konzultován s jedním z původních autorů (E. Loizou). 

8.3.1 IO tabulky na národní úrovni 

První verze odhadů: využity IO tabulky ze zdrojů Eurostatu (rok 2005, 59 sektorů, CPA) 

Doplněná verze – přechod na tabulky publikované ČSÚ s následujícími parametry: 

Rok 2009, národní pojetí, 82 sektorů, odvětví x odvětví 

8.3.2 NUTS2 úroveň 

Základním zdrojem dat o struktuře zaměstnanosti na úrovni NUTS2 byla publikace ČSÚ Trh práce v ČR 

1993-2010 (ČSÚ, 2011). Její výhodou je dostupnost koherentních dat o struktuře zaměstnanosti 

v klasifikaci OKEČ/NACE pro všechny regiony NUTS2 a NUTS3, nevýhodou je relativně malá podrobnost 

dat (19 sektorů), především pak uvedení celého zpracovatelského průmyslu jako jednoho agregátu. 

8.3.2.1 Jihomoravský kraj 

Pro tento region byla použity následující zdroje: 

Trh práce v ČR 1993-2010 (ČSÚ, 2011) 

Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2011 

V obou zdrojích jsou dostupná data o struktuře zaměstnanosti ve struktuře NACE/OKEČ v členění na 19 

sektorů. 

8.3.2.2 Vysočina 

Pro tento region byla použity následující zdroje: 

Trh práce v ČR 1993-2010 (ČSÚ, 2011) 

Statistická ročenka kraje Vysočina 2011 

V obou zdrojích jsou dostupná data o struktuře zaměstnanosti ve struktuře NACE/OKEČ v členění na 19 

sektorů. 
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8.4 Výsledné IO tabulky 
 

8.4.1 Region NUTS CZ06 
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8.5 Kompletní analytické ukazatele odvozené z odhadnutých regionálních IO 

tabulek 
 

8.5.1 Region NUTS CZ06 

 

 


