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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je analýza vybraných makroekonomických ukazatelů 

4 členských států Evropské Unie pomocí statistických metod. Pomocí těchto metod jsou 

analyzovány dosavadní výsledky ukazatelů a následně odhadnuty prognózy pro další vývoj. 

V poslední části jsou návrhy na zlepšení výsledků těchto ukazatelů. 

Abstrakt 

Object of presented thesis is to analyze macroeconomic indicators of 4 member 

countries of the Europian Union based on statistical methods. Indicators results so far are 

analyzed by using these methods, a then estimated results for next development. Proposals to 

improvement indicators are included in last part of thesis. 
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Úvod 

Cílem bakalářské práce je analyzovat ekonomické ukazatele členských států EU a 

odhadnout další průběh těchto funkcí. V další části je návrh pro zlepšení výsledků těchto 

ukazatelů.  

V první kapitole se budu zabývat teoretickou částí, kde popíšu, co jsou časové řady, a 

k nim se bude vztahovat i regresní analýza a regresní přímka. Těmito teoretickými poznatky 

následně budu analyzovat data, která jsou volně dostupná na webových stránkách jako 

czos.cz, http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE, nebo eurostat.cz, jehož dat jsem 

využíval nejvíc. Všechny tyto portály jsou buď oficiálními statistickými úřady, nebo jejich 

odnožemi, a proto jsem předpokládal, že data v nich obsažené jsou pravdivá. V další části 

teorie jsem popsal makroekonomické ukazatele, které jsou analyzovány v praktické části. 

V praktické části jsem nejdříve popsal státy, jichž se analyzované ukazatele týkají. 

Následně jsou analyzovány jednotlivé ukazatele tak, že v první části jsem vytvořil tabulky 

z dat dostupných z již zmíněných webových stránek, a následně proložil do grafů. Poté jsem 

vypočítal předpis pro regresní přímky, a těmi jsem grafy proložil. Následně jsem pomocí 

předpisu vyslovil prognózy pro následující 2 roky. 

V poslední části jsem zhodnotil výsledky z analytické části, a navrhnul jsem možnosti 

pro zlepšení výsledků daných ukazatelů u jednotlivých zemí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je pomocí statistických metod analyzovat dosavadní průběh 

ekonomických ukazatelů u vybraných zemí a na základě výsledků odhadnout jejich vývoj. 

Druhým cílem je navrhnout doporučení pro zlepšení následujících výsledků ekonomických 

ukazatelů. 
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1. Teoretická část  

1.1. Časové řady  

Časové řady ukazují statistická data různých jevů v určitém časovém intervalu. 

Pomocí dat z časových řad můžeme provádět množstevní analýzu těchto dat v dosavadním 

průběhu a z nich pak následně vyslovit prognózy budoucích jevů. V ekonomické sféře se 

může tedy předpovídat růst či pokles ekonomické produkce, HDP, nezaměstnanost, atd. 

[KROPÁČ, s. 114] 

„Časovou řadou (chronologickou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého ukazatele, 

uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby věcná náplň 

ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném časovém úseku.“ 

[KROPÁČ, s. 114] 

Tímto je tedy vymezeno to, že při porovnávání časových řad je podstatné, aby časové 

řady byly tvořeny jednotným ukazatelem za určitou dobu chronologicky seřazené. 

Časové řady se dělí na 2 základní skupiny: 

· Intervalové – již z názvu je zřejmé, že časový úsek, z něj porovnáváme 

ukazatele, je vyměřen určitým časovým intervalem. V sociologii se jako 

příklad dá uvést počet sňatků či rozvodů za rok, v ekonomice například roční 

tržba za prodané služby. 

· Okamžikové – okamžikové časové řady se dělají například k určitému datu, 

jako počet zaměstnanců firmy na konci roku. 

Nejvýznamnějším rozdílem mezi těmito druhy je ten, že u intervalových časových řad 

lze údaje sčítat, kdežto u okamžikových nemají reálnou interpretaci. Pro grafické znázornění 

se pro intervalové řady dají použít 3 druhy grafů – se sloupkovými prvky, hůlkové grafy nebo 

spojnicové grafy. Pro okamžikové řady se používá výhradně spojnicový graf. [KROPÁČ, s. 

116] 
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1.1.1. Charakteristiky časových řad 

Mezi základní hodnoty časových řad patří průměry. Průměr intervalové časové řady se 

značí   a počítá se jako aritmetický průměr hodnot časové řady. 

 

Průměr okamžikové časové řady se také značí  a nazývá se chronologickým 

průměrem. Nevyváženým chronologickým průměrem se označuje případ, kdy vzdálenosti 

mezi jednotlivými časovými okamžiky t1, t2, …, tn, v nichž jsou hodnoty časové řady zadány, 

jsou stejně dlouhé. [KROPÁČ, s. 117] 

 

1.1.2. První diference 

První diference jsou základním prvek charakteristiky časových řad. Nazývají se též 

absolutní přírůstky. Výpočet probíhá jako rozdíl 2 po sobě jdoucích hodnot časové řady. 

Vyjadřuje nárůstek nebo úbytek oproti předchozí hodnotě. Pokud hodnoty kolísají kolem 

konstanty, lze tvrdit, že časová řada má lineární trend a lze tedy popsat přímkou. 

 

Průměr prvních diferencí vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady 

za jednotkový interval. Značí se jako .[KROPÁČ, s. 119] 

 

1.1.3. Koeficient růstu 

Koeficienty růstu označují rychlost růstu nebo poklesu hodnot časové řady, značí se 

ki(y) a počítá se jako poměr 2 po sobě jdoucích hodnot časové řady vzorce 
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Průměrný koeficient růstu označuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový 

časový interval. Značí se  a počítá se pomocí vzorce 

 

Průměr prvních diferencí a průměr koeficientů růstu závisí jen na první a poslední 

hodnotě ukazatele časové řady. Použití těchto charakteristik je tedy vhodné pouze, pokud je 

průběh časových řad monotónní. [KROPÁČ, s. 119] 

1.1.4. Dekompozice časových řad 

Dekompozice časové řady je rozklad na jednotlivé složky. Z ekonomického hlediska 

mohou být rozloženy na několik složek. Pokud se jedná o „Aditivní dekompozici“, hodnoty yi 

se vyjádří pro čas ti, kde i = 1, 2, …, n, součtem, 

 

kde  

Ti  - je hodnotou trendové složky, 

Ci  - je hodnotou sezónní složky, 

Si  - je hodnotou cyklické složky, 

ei  - je hodnotou náhodné složky. [KROPÁČ, s. 122] 

„Časovou řadu si můžeme představit jako trend, na který jsou nabaleny ostatní složky. 

Rozklad, tzv. dekompozice časové řady na tyto složky je motivován tím, že v jednotlivých 

složkách se snadněji podaří zjistit zákonitosti v chování řady než v původní nerozložené řadě. 

U některých časových řad mohou v jejich dekompozici některé složky chybět.“ (kropáč – 122 

– přímá citace) 
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1.1.5. Trendová složka 

Jedná se o obecný vývoj ukazatele v čase v závislosti na změnách v poptávce, 

technologických změnách ve výrobě, atd. Pokud trend je monotónní, nebo významně nekolísá 

kolem této úrovně, nazývá se tato časová řada bez trendu. [KROPÁČ, s. 122] 

Trend časové řady, ať už lineární nebo nelineární, a způsob kvantifikace parametrů 

těchto funkcí je analogický s regresní analýzou jen s rozdílem, že za nezávisle proměnnou se 

považuje čas t = 1, 2, …, n, a závisle proměnnou jsou v tomto případě hodnoty yt. 

[CHAJDIAK, RUBLÍKOVÁ, GUDÁBA, s. 234]  

1.1.6. Sezónní složka 

Popisuje periodické změny v čase. Jedná se o změny v určitém časovém horizontu, 

například kalendářní rok. Jsou způsobeny faktory, jako roční období, ekonomické aktivity 

v závislosti na počasí, atd. Je vhodné tyto složky porovnávat po měsíčních nebo čtvrtletních 

měřeních. [KROPÁČ, s. 123] 

1.1.7. Cyklická složka 

Nejspornější složka časových řad, která bývá ovlivňována neběžnými faktory. Častěji 

se místo o cyklické složce hovoří o fluktuacích okolo trendu střídajících fázi růstu a poklesu. 

Délka vzdálenosti mezi jednotlivými body zvratu, ale i intenzita jednotlivých fází může být 

nestabilní. Pokud je cyklická složka pod zásahem vnějších vlivů, určení jejich příčin bývá 

obtížné. Vnější vlivy nemusí být jenom ekonomické, může se jednat například o módní trendy 

ovlivňující poptávku po oblečení. Eliminace této složky je také obtížná, protože je těžké najít 

příčiny ovlivňující jejich vznik a jelikož se může časem měnit, ztěžuje se tím i výpočetní 

stránka. [KROPÁČ, s. 123] 

1.1.8. Reziduální složka 

Jedná se o zbylé části časové řady po odstranění trendové, sezónní i cyklické složky. 

Skládá se ze složek časoví řady, které nemají systematický charakter, tudíž se nezapočítává do 

systematických složek časových řad. Pokrývá chyby v měření údajů časové řady a chyby, 

jichž se dopouštíme během jejího zpracování (zaokrouhlování). [KROPÁČ, s. 123] 

 



13 

 

1.1.9. Popis trendu pomocí regresní analýzy 

Regresní analýza popisuje časové řady tím, že je vyrovnává do regresní přímky a 

umožňuje prognózy budoucího vývoje této řady. Proto se také stala nejužívanějším způsobem 

popisu časových řad. Při regresní analýze se počítá s tím, že časovou řadu s hodnotami y1, y2, 

…, yn lze rozložit na složku trendovou a reziduální. 

 

Největší problém bývá určení vhodného typu regresní funkce. Určuje se pomocí 

vizuálního zpracování průběhu časové řady, nebo na základě předpokládaných vlastností 

trendové složky. [KROPÁČ, s. 124] 

1.1.10. Metoda klouzavých průměrů 

Při nenalezení vhodné matematické funkce se používá metod klouzavých průměrů, 

jichž je několik typů. [KROPÁČ, s. 125] 

 

1.2. Regresní analýza 

V ekonomice nebo přírodních vědách občas narazíme na 2 proměnné veličiny, 

například x a závisle proměnnou y, kdy musíme vypozorovat jejich vzájemnou závislost. 

Funkce se zapisuje , ale funkce  je buď neznámá, nebo se nedá racionálně 

vyjádřit. Jako příklad se dá uvést například velikost obratu tržeb v obchodech v závislosti na 

počtu obyvatel města. Pozorování této funkce spočívá v hledání hodnoty y (velikost tržeb) u 

různých hodnot x(počet obyvatel), kdy x > 2. Při opakovaném pozorování budou hodnoty y 

kolísat, tento jev se nazývá „šum“ a značí se e. Šum vzniká vlivem náhodných a 

neuvažovaných činitelů. Střední hodnota šumu se při opakovaném pozorování bude rovnat 

nule, E(e)=0. To znamená, že systematické chyby jsou kolem skutečné hodnoty rozloženy jak 

v kladném, tak záporném směru. [KROPÁČ, s. 78] 

Pro správné vyjádření náhodné veličiny Y k proměnné x se zavedla „podmíněná 

střední hodnota náhodné veličiny Y pro hodnotu x“, která se značí  a pokládá se rovna 

funkci , která se může zkráceně značit jako . 
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Funkce  je funkcí nezávisle proměnné x a obsahuje neznámé 

parametry , kde . Funkce  se nazývá regresní funkcí, a parametry 

 se nazývají regresními koeficienty. Pokud dokážeme určit funkci  pro data, 

říkáme, že jsme data vyrovnali regresní funkcí. Principem regresní analýzy je tedy pro zadaná 

data , vhodnou funkci , a odhadnout její koeficienty 

tak, aby vyrovnání hodnot yi touto funkcí bylo v jistém smyslu co nejlepší. [KROPÁČ, s. 79] 

1.2.1. Regresní přímka 

Nejjednodušším případem regresní analýzy je regresní přímka, kdy je funkce  

vyjádřena přímkou , a tedy platí:  

 

Náhodnou veličinu Yi, která náleží nastavené hodnotě proměnné xi, lze tedy vyjádřit 

jako součet funkce  a šumu ei pro úroveň xi, což v praxi je 

 

Odhady koeficientů β1 a β2 regresní přímky značíme jako b1 a b2. K určení této dvojice 

se snažíme dosáhnout co nejlepších hodnot a užijeme tedy metodu nejmenších čtverců. Touto 

metodou získáme odhady parametrů součtem odchylek vypočítaných a skutečných. [HEBÁK, 

HUSTOPECKÝ, s. 200] Nejlepších hodnot v tomto případě znamená, že jejich hodnota 

minimalizuje funkci , která je vyjádřena předpisem 

 

Funkce  je rovna kvadrátu odchylek naměřených hodnot yi od hodnot 

 na regresní přímce. [KROPÁČ, s. 80] 
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Hledané odhady b1 a b2 koeficientů β1 a β2 regresní přímky určíme výpočtem první 

parciální derivace funkce : 

 

Kde  nebo  jsou výběrové průměry, pro které platí 

 

Tím pádem je odhad regresní přímky dán předpisem  

.[KROPÁČ, s. 81] 

1.2.2. Vlastnosti koeficientů regresní přímky 

Pokud bychom měření hodnot yi a koeficientů b1 a b2 dělali vícekrát, dostali bychom 

jiné hodnoty yi a tedy i jiné hodnoty b1 a b2 (tzn. i jinou regresní přímku). Tím pádem jsou 

koeficienty i samotná přímka náhodnými veličinami, které se značí B1, B2 a  a nazývají se 

statistikami. První v řadě si tedy musíme uvést další předpoklady náhodných veličin ei, které 

představují tzv. „šumy“. 

 

Tyto předpoklady značí, že náhodné veličiny ei mají nulové střední hodnoty a rozptyl 

, což v praxi znamená, že měřen závislé proměnné není zatíženo systematickými chybami a 

rozptyly chyb měření jsou nezávislé na jednotlivých hodnotách nezávisle proměnné. Poslední 

z předpokladů vyjadřuje, že kovariance náhodných veličin ei a ej, kde , je rovna nule. To 

znamená, že náhodné veličiny jsou nekorelované (není mezi nimi korelační vazba). Pokud 

jsou tedy předpoklady splněny, pak pro náhodné veličiny Yi platí:  

 

To znamená, že střední hodnoty náhodných veličin Yi jsou rovny hodnotám regresní 

přímky. Rozptyl těchto středních hodnot je stejný jako rozptyl náhodných veličin ei a náhodné 
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veličiny Yi a Yj ( ) nejsou korelované. Z toho si lze odvodit, že pro střední hodnoty 

statistik B1, B2 a  platí: 

 

Tedy statistiky B1, B2 a  jsou nestrannými bodovými odhady koeficientů B1, B2 a 

regresní přímky . Pokud tedy vypočítáme uvedené koeficienty pro několik pokusů 

měření y, průměry regresních koeficientů jsou rovné koeficientům β1 a β2. To samé platí 

v případě regresní přímky  . 

Pokud platí podmínky předpokladů náhodných veličin ei, pak rozptyly statistik B1, B2 a 

 jsou dány vzorci 

 

 

Ve výše uvedených vzorcích se vyskytuje hodnota rozptylu . Pokud tato hodnota 

není zadaná, je potřeba ji odhadnout pomocí reziduálního součtu čtverců, který se značí jako 

SR. Ten se rovná součtu kvadrátů reziduí , které vyjadřují odchylky hodnot yi od hodnot 

 regresní přímky. 

 

Stupeň rozptýlení pozorovaných hodnot závisle proměnné kolem regresní přímky je 

charakterizován reziduálním součtem čtverců. Odhad rozptylu  je roven 

 

Kde n je počet naměřených dvojic (xi, yi) [KROPÁČ, s. 83] 
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1.2.3. Intervaly spolehlivosti pro regresní přímku 

Pokud k předpokladům veličin ei přidáme předpoklad, že rozdělení náhodných veličin 

ei je normální, pak statistiky mají Studentovo rozdělení o n – 2 stupních volnosti 

 

Pomocí takových statistik lze testovat hypotézy o jednotlivých parametrech β1 a β2 a 

regresní přímce a tvořit intervaly spolehlivosti. [KROPÁČ, s. 85] 

 

 

1.3. Ekonomické ukazatele 

Pro analýzu statistickými metodami jsem si vybral 6 základních ekonomických 

ukazatelů, které se používají při porovnání ekonomické síly jednotlivých států. Patří mezi ně 

hrubý domácí produkt, státní dluh, zaměstnanost, dovoz a vývoz zboží a služeb a mezinárodní 

cenová konkurenceschopnost. 

1.3.1. HDP 

Hrubý domácí produkt (anglicky Gross Domestic Product) udává nově vytvořené 

statky a služby za určité období. Pro toto časové období se většinou používá kalendářní rok a 

výsledná hodnota udává výkonnost ekonomiky. Pro určení HDP se používá 3 metod: 

· Produkční metoda – zvaná také jako výrobková metoda. Jedná se o součet 

hrubé přidané hodnoty institucionálních sektorů/odvětví a čistých daní na 

produkty. Používá se též jako vyrovnávací položka účtu výroby národního 

hospodářství, kde na straně zdrojů je produkce a na straně užití je 

mezispotřeba. Strana zdrojů je doplněna daněmi a snížena dotacemi na 

výrobky. Slovní vzorec pro výpočet HDP = Produkce – Mezispotřeba + Daně 

z produktů – Dotace na produkty 

· Výdajová metoda – počítá se jako součet konečného využití výrobků a služeb 

rezidentskými jednotkami a saldo obchodní bilance (rozdíl nominální hodnoty 
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vývozu a dovozu služeb a zboží). Rezidentské jednotky jsou součtem skutečné 

konečné spotřeby a tvorby hrubého kapitálu. Skutečné konečné spotřeby se 

odvozují z konečných výdajů domácností, vlády a institucí sloužících 

domácnostem. Hrubý kapitál se vypočítá z tvorby hrubého fixního kapitálu, 

změny zásob a čisté pořízení cenností. Výdajová metoda je tedy součtem 

výdajů na tvorbu finálního výrobku. Slovní vzorec pro výpočet HDP = Výdaje 

na konečnou spotřebu + Tvorba hrubého kapitálu + Vývoz výrobků a služeb - 

Dovoz výrobků a služeb 

· Důchodová metoda – počítá se jako součet všech typů důchodů, tedy náhrady 

zaměstnancům, daně z výroby a dovozu bez dotací, hrubý provozní přebytek a 

čistý smíšený důchod. Slovní vzorec pro výpočet HDP = Náhrady 

zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu – Dotace + Čistý provozní 

přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu [Český 

statistický úřad] 

1.3.2. Státní dluh 

Hrubý státní dluh centrální banky spravuje odbor Řízení státního dluhu a finančního 

majetku. Ten tvoří přibližně 90% hrubého dluhu vlády. Do státního dluhu se nezapočítává 

dluh mimorozpočtových fondů, fondů sociálního a zdravotního pojištění, a fondy krajů a obcí. 

Státní záruky, které spravuje státní rozpočet, také nejsou započítány. Státní dluh se dá rozdělit 

na 2 podskupiny: 

· Nepodmíněné závazky státu – ty lze rozdělit na Dluh domácí a zahraniční a Dluh 

obchodovatelný a neobchodovatelný. 

o Dluh domácí – dluh domácí je kryt státními poukázkami, státními 

střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy, a dalšími domácími 

instrumenty, jako například krátkodobé půjčky. 

o Dluh zahraniční – se skládá ze zahraničních emisí dluhopisů, půjček od 

Evropské investiční banky a směnek vydaných k úhradě členství v IBRD 
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o Dluh obchodovatelný – je složen ze státních pokladničních poukázek, státních 

střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, zahraničních emisí 

dluhopisů a ostatní zdroje krytí 

o Dluh neobchodovatelný – tzv. netržní závazek, při vzniku samostatné České 

republiky v roce 1993 si ČR převzala 2/3 federálních dluhů. V současnosti je 

celý neobchodovatelný dluh zahraničním dluhem, od roku 1998 se podílel i na 

domácím dluhu (přímé úvěr od centrální nebo obchodní banky), předělal se ale 

na tuzemský tržní dluh. Zahraniční neobchodovatelný dluh je převážně složen 

z bankovních úvěrů od Evropské investiční banky, korunové směnky pro 

úhradu účasti u IBRD. 

· Podmíněné závazky státu – státní záruky jsou poskytovány podle zákona 218/2000 Sb. 

(rozpočtová pravidla), které mají systémový charakter a největší zátěž způsobují na 

bankovní sektor. Dále jsou poskytovány podle zákona č. 58/1995 Sb. (Podpora 

exportu) a č. 77/2002 Sb.  (Správa železniční dopravní cesty). Řízení a administrace 

státních záruk vlády není v kompetenci Odboru řízení státního dluhu a finančního 

majetku. Státní záruky jsou plánovány a spravovány odborem Státního rozpočtu 

Ministerstva financí. 

Zadlužení států měří fiskální Maastrichtská kritéria: 

· Kritérium schodku vládního sektoru k hrubému domácímu produktu – jedná se o 

poměr schodku vládního sektoru vyjádřený k hrubému domácímu produktu v tržních 

cenách. Neměl by překročit 3%. Schodek vládního sektoru a hrubý domácí produkt 

jsou vykazovány v metodice ESA 95. 

· Kritérium hrubého veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu – jde o poměr 

hrubého dluhu vládního sektoru vyjádřeného v nominální hodnotě k hrubému 

domácímu produktu v tržních cenách. Poměr by neměl překročit 60%. Hrubý dluh 

vládního sektoru je hrubý úhrn dluhů (emitované cenné papíry, přijaté úvěry) ke konci 

roku. Tento ukazatel je také vykazován v metodice ESA 95. 

Maastrichtské kritéria se snaží přimět členské země EU k dodržování fiskální 

disciplíny, aby směřovaly k vyrovnanému, či ještě lépe, k přebytkovému hospodaření, které 
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by poskytovalo prostor pro snižování vládního dluhu a umožnilo by fungován automatických 

stabilizátorů. [Ministerstvo financí České republiky] 

Definice podle EU: „Veřejný sektor tvoří podsektory ústředních orgánů a dále orgány 

na státní úrovni, územní samospráva a síť sociálního zabezpečení. HDP ve jmenovateli 

zlomku je hrubý domácí produkt v běžných cenách. Dluh se vyjadřuje v nominálních 

hodnotách a zahraniční dluh se konvertuje do domácí měny prostřednictvím devizového kursu 

platného na konci příslušného roku. Jednotlivé subsektory se konsolidují a výsledkem jsou 

národní údaje pro celkový veřejný sektor. Základní data se vyjadřují v domácí měně a 

Evropská centrální banka je pomocí devizového kursu platného na konci příslušného roku 

přepočítává na EUR.“ [Eurostat] 

1.3.3. Zaměstnanost 

Míra zaměstnanosti se počítá jako podíl počtu zaměstnaných osob ve věku od 15 do 64 

let k počtu všech osob v této věkové skupině. Ukazatel je založen na Šetření pracovních sil 

EU (EU Labour Force Survey). Nevztahuje se na osoby žijící v hromadných ubytovnách 

(penzióny, nemocnice či studentské ubytovny), ale na všechny osoby žijí v soukromých 

domácnostech. Zaměstnanost se vztahuje na všechny osoby, které během referenčního týdne 

pracovaly alespoň jednu hodinu za mzdu, plat nebo jinou odměnu, nebo alespoň v té době 

měli uzavřen formální vztah k zaměstnavateli. K zaměstnanosti se velmi úzce váže 

nezaměstnanost, která se vypočítá jako podíl nezaměstnaných obyvatel k celkovému 

ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. [Eurostat] 

Zaměstnanost a nezaměstnanost spadají pod nejvíce sledované ekonomické ukazatele. 

Vysoká zaměstnanost a nízká nezaměstnanost ukazují na rovnováhu na trhu práce a celkovou 

ekonomickou výkonnost státu. Vývoj v oblasti nezaměstnaných se považuje za jeden 

z největších sociálně-ekonomických problému současnosti. Ve stavu dlouhodobé rovnováhy 

trhu se mluví o přirozené míře nezaměstnanosti, což je stav, kdy všichni aktivní obyvatelé, 

kteří chtějí pracovat, pracují. Tento stav se nazývá plná zaměstnanost. Pokud tohoto stavu 

není dosaženo, jsou 2 možnosti, v jakých se daná ekonomika nachází: 

· Přezaměstnanost – skutečná míra nezaměstnanosti dosahuje oproti přirozené 

míře nižších hodnot, což znamená, že výrobní kapacity jsou nadměrně 

využívány a ekonomika se nachází v expanzní redukční mezeře. 



21 

 

· Podzaměstnanost – skutečná míra nezaměstnanosti dosahuje oproti přirozené 

míře vyšších hodnot, což znamená, že výrobní kapacity nejsou dostatečně 

zaplněny a ekonomika se nachází v recesní produkční mezeře. 

V makroekonomickém pojetí se vychází z širších ekonomických souvislostí, kdy se 

propojuje vývoj na trhu práce a stabilita cenové hladiny. V tomto pojetí se přirozená míra 

nezaměstnanosti rovná s mírou nezaměstnanosti neakcelerující inflaci (NAIRU - Non-

Accelerating Inflation Rate of Unemployment). Při této hodnotě dosahuje cenová hladina 

v ekonomice dlouhodobě stabilního tempa růstu. [TULEJA, s. 158] 

1.3.4. Dovoz a vývoz zboží a služeb 

Definice dovozu a vývozu služeb spadá do statistiky zahraničního obchodu. 

Zahraniční obchod znamená přechod zboží přes hranice státu. V národních účtech se naopak 

bere v potaz změna vlastnictví mezi rezidentem a nerezidentem bez ohledu na pohyb zboží.  

Do vstupu České republiky do EU bylo možné chápat přechod zboží přes hranice jako 

aproximaci změny vlastnictví z rezidenta na nerezidenta. Po vstupu však nelze tento způsob 

chápání použít, protože zboží zůstává ve vlastnictví dovozce/vývozce i po překročení hranic 

státu, a k prodeji dochází až po přechodu hranic (dovoz), nebo ještě před přechodem (vývoz). 

O transakcích po dovozu, nebo před vývozem nemá v této době statistický úřad přehled. 

Kvůli tomu se muselo zavést nové pojetí dovozu a vývozu, které vystihuje transakce mezi 

rezidenty a nerezidenty a ne jen fyzický pohyb zboží přes hranice. Proto se národní pojetí 

dovozu a vývozu kromě statistických dat zahraničního obchodu opírá ještě o daňová přiznání 

k dani z přidané hodnoty. Nejvíce ovlivňující národní pojetí z nerezidentského hlediska je 

prodej počítačů, strojů, motorových vozidel a jiných komodit.  

Další jev, který pomohl definovat národní pojetí, byl význam centrálních skladů a 

logistických center pro evropské trhy. Velké množství těchto skladů a center je v České 

republice kvůli výhodné pozici ve středu Evropy. S tím jsou spojeny značné toky zboží přes 

hranice, a i když se nejedná o respondentskou povinnost subjektů registrovaných k DPH, tak 

role nerezidentů je v tomto případě významnější než role rezidentů. Začlenění ČR do 

jednotného ekonomického prostoru EU tyto aktivity posílilo a systém sběru dat po vstupu do 

EU začal tyto přes-hraniční toky zboží zachycovat. 
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Je však nutno rozeznat reexport od vstupu nebo výstupu zboží. Reexportem je 

myšleno dovoz zboží do ČR a následný vývoz bez zapojení zboží do výrobního procesu. 

Z pohledu národních účtů nedochází totiž ke změně vlastnictví. Bohužel při současném sběru 

dat nelze tento rozdíl určit, a proto se odhaduje pouze na základě bilančních analýz. Ty 

porovnávají produkci komodit v České republice a jejich vývoz podle statistiky zahraničního 

obchodu. Pokud dochází k nadměrnému množství prodeje oproti výrobě, je možné na to 

pohlížet jako na reexport. K tomu dochází po vstupu ČR do EU hlavně u počítačů a 

elektronických za řízení (CPA26-28). [Český statistický úřad] 

1.3.5. Mezinárodní cenová konkurenceschopnost 

Reálný efektivní devizový kurz (REER) nebo ukazatelé relativních nákladů a cen 

směřují ke stanovení ceny měnové nebo územní oblasti, nebo ke konkurenceschopnosti 

vzhledem k hlavním konkurentům na mezinárodních trzích. Tyto změny závisí na pohybu 

směnného kurzu a na cenových a nákladových trendech. Pro rozvoj trvale udržitelných 

ukazatelů je reálný efektivní devizový kurz omezen nominální jednotkou nákladů práce 

(celková ekonomika) oproti IC36 (27 zemí EU a dalších 9 průmyslově vyspělých zemí - 

Austrálie, Kanada, USA, Japonsko, Norsko, Nový Zéland, Mexiko, Švýcarsko a Turecko). 

Dvojité zatížení je používáno pro výpočet REERs, který vystihuje nejenom konkurenci na 

domácích trzích, ale i na vývozních trzích. Vzestup indexu mezinárodní cenové 

konkurenceschopnosti znamená její ztrátu. [Eurostat] 

Tím, že Česká republika vstoupila před více než šesti lety do EU, otevřela se možnost 

expandovat tuzemský trh do zahraničí s menšími obtížemi. Tím se však i zvýšily nároky na 

kvalitu, přizpůsobivost a produktivitu kvůli silným konkurentům. S ohledem na změny 

v globální politice a posílení konkurenceschopnosti v EU musí Česká republika stanovit nové 

cíle hospodářské politiky. Tím, že došlo v roce 2009 v EU ke krizi, všechny členské státy se 

potýkaly s poklesem produktivity práce, výkonnosti v průmyslových odvětvích a snížením 

celkových investic. To vedlo k celkovému snížení konkurenceschopnosti, což lze dobře vidět 

v praktické části. Tento jev poznamenal dost tvrdě Českou republiku a ta se dostala do 

krizové situace, kde je jejím cílem dosáhnout alespoň průměru ekonomické úrovně EU. 

Téma konkurenceschopnosti se do debat státních politik dostává až posledních 2O let, 

což je způsobeno vzestupem asijských zemí, jejichž progres zamával s dosavadní světovou 

ekonomikou. Definice národní konkurenceschopnosti není dosud přesně stanovena, i přesto se 
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konkurenceschopnost začala institucionalizovat, což znamená, že vznikají rady pro 

konkurenceschopnost, na jejichž základě jsou přijímána opatření v hospodářské politice. 

Definice kladou důraz na rozdílné aspekty, například vývoj cenově-nákladových faktorů, 

makroekonomických indikátorů (HDP, životní úroveň, zaměstnanost), aj. IMD Business 

School jakožto jedna z institucí, stojí za názorem, že konkurenceschopnost neznamená jen 

ekonomickou výkonnost, ale zahrnuje i „měkké“ faktory, kterými jsou například životní 

prostředí, kvalita života, moderní technologie, atd. Světové ekonomické fórum naopak 

konkurenceschopnost definuje jako soubor institucí, politik a faktorů, které určují 

produktivitu země. [Businessinfo] 
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2. Praktická část 

2.1. Členské státy EU 

Pro realizaci bakalářské práce jsem si vybral porovnání vybraných 

makroekonomických ukazatelů členských států Evropské Unie. Vzhledem k nedávným 

ekonomickým událostem v Řecku se pokusím makroekonomicky porovnat tento stát, jehož 

další trvání v členství EU je aktuálně diskutováno Evropským parlamentem, se státy, jejichž 

ekonomika se bere jako stabilní a nakonec pro porovnání i s Českou republikou. Česká 

republika se drží v tabulkách Evropské Unie na pomezí mezi západní a východní 

ekonomikou, a postupem času se neustále přibližuje té západní, která se bere jako vyspělá 

oproti státům východní Evropy, kterými jsou například balkánské státy. Německá ekonomika 

je jednou ze světových velmocí, jedná se tedy o takový extrém v porovnání, aby bylo zřejmé 

poznat rozdíly v ukazatelích. Nizozemská ekonomika patří mezi vyspělé a stabilní na území 

EU. Řecko naopak v posledních letech došlo až k ekonomickému bankrotu a svými dluhy 

tedy začalo zatěžovat celou EU.  

Pro data zobrazující dané ekonomické ukazatele jsem bral data z webových stránek 

apl.czso.cz, což je stránka, která zobrazuje výsledky statistických údajů všech členských států 

EU. 

2.1.1. Česká republika 

Česká republika leží v „srdci Evropy“, jedná se tedy o vnitrozemský stát. Sousedí se 4 

dalšími státy, a to Německo, Slovensko, Polsko a Rakousko. Rozloha země je 78867 km2
, 

počet obyvatel k roku 2011 byl přibližně 10 600 000. V těžební oblasti Česko disponuje 

hlavně nerosty a fosilními palivy (ropa, hnědé a černé uhlí) [Vysoká škola Banská], průmysl 

je hlavně chemický, hutnický, strojírenský a potravinářský. Zaměstnává přes 40% 

zaměstnaných obyvatel. [Český statistický úřad]. Neopomenutelná je i firma Škoda, která 

téměř polovinu vyrobených automobilů expanduje do jiných zemí. Zemědělství ČR se 

zaměřuje hlavně na obilí, brambory, řepa, chmel a víno. [Agrokrom] 
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2.1.2. Německo 

Oficiálně známá jako Spolková Republika Německo (SRN), která sousedí s 9 státy, a 

to: Česká republika, Polsko, Dánsko, Rakousko, Švýcarsko, Francií, Lucemburskem, Belgií a 

Nizozemskem. Jedná se o přímořský stát (Baltské moře a Severní moře). Rozloha země je 

357022 km
2
 a počet obyvatel k roku 2011 byl přibližně 81 850 000. Ekonomika Německa se 

zaměřuje hlavně na služby a průmysl, surovin má Německo relativně málo. Průmysl se 

zaměřuje hlavně na automobily, elektrotechniku, chemii a strojírenský průmysl. Největší 

rozmach zažila Německá ekonomika po sjednocení v roce 1990, kdy byla podepsána smlouva 

o sjednocení 2 států (SRN a NDR). [Tatsachen-ueber-deutschland] 

2.1.3. Nizozemsko 

Přímořská oblast někdy nazývána Holandsko podle hrabství Holandsko. Sousedí 

pouze s Německem a Belgií, ze severu ohraničena Severním mořem. Rozloha Nizozemska je 

41526 km
2
 a počet obyvatel v roce 2011 byl přibližně 16 900 000. Ekonomika Nizozemska 

sestává hlavně z průmyslu, obchodu, dopravy a zemědělství. Těžba se zaměřuje hlavně na 

zemní plyn a ropu, průmyslu dominuje chemický, strojírenský, potravinářský průmysl a nelze 

opomenout i rafinerii, která zpracovává ropu. Zemědělství má výborné podmínky, hlavními 

surovinami jsou obilí, kukuřice, řepa, brambory a neužitkové, ale proslavené tulipány. Dále 

v potravinářském průmyslu zabírá velkou část chov dobytka. Díky velkému množství 

přímořských přístavů je zde vyvinut obchod na vysoké úrovni. Další oddíl ekonomiky je 

cestovní ruch, a to díky legalizaci měkkých drog – tzv. drogová turistika. [DMOZ] 

2.1.4. Řecko 

Na území jiho-balkánského státu pravděpodobně vznikla první civilizace na území 

Evropy. Řecko sousedí s Albánií, Makedonií, Bulharskem a Tureckem. Rozloha státu je 

131940 km
2
 a počet obyvatel k roku 2011 byl přibližně 11 300 000. Ekonomika stála hlavně 

na cestovním ruchu a vývozu zboží a služeb – potraviny, palivo a telefonické vybavení. Díky 

tomu, že je Řecko přímořský stát, velkou část ekonomiky zaplňuje i doprava po moři. 

[Amnesty International] 
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2.2.  HDP 

Kde i značí pozici, x značí rok, y značí HDP v milionech EUR, a η(xi) udává hodnoty 

regresní přímky. Zdroje tabulek jsou vlastní výpočty, HDP yi je z Eurostatu. 

Česká republika   

   

  

 (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x
2 

xi*yi η(xi) 

1 2005 100190,1 ---   4020025 200881150,5 107339,1 

2 2006 113695,9 13505,8 1,13 4024036 228073975,4 115611,6 

3 2007 127330,5 13634,6 1,12 4028049 255552313,5 123884,1 

4 2008 147879,3 20248,8 1,16 4032064 296941634,4 132156,7 

5 2009 137161,5 -10717,8 0,93 4036081 275557453,5 140429,2 

6 2010 145937,8 8776,3 1,06 4040100 293334978 148701,7 

7 2011 152062,3 6124,5 1,04 4044121 305797285,3 156974,2 

∑ 14056 924257,4     28224476 1856138791   

průměr 2008 132036,7714 
     

         

Německo 
 

          

 (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x
2 

xi*yi η(xi) 

1 2005 2242200 ---   4020025 4495611000 2280014,184 

2 2006 2326500 84300 1,04 4024036 4666959000 2327740,005 

3 2007 2432400 105900 1,05 4028049 4881826800 2375465,826 

4 2008 2481200 48800 1,02 4032064 4982249600 2423191,647 

5 2009 2397100 -84100 0,97 4036081 4815773900 2470917,468 

6 2010 2497600 100500 1,04 4040100 5020176000 2518643,289 

7 2011 2585341,5 87741,5 1,04 4044121 5199121757 2566369,11 

∑ 14056 16962341,5     28224476 34061718057   

průměr 2008 2423191,643           

Řecko     

 

        

(i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x
2 

xi*yi η(xi) 

1 2005 194818,8 ---   4020025 390611694 206927,5 

2 2006 209919,5 15100,7 1,07 4024036 421098517 212018,5 

3 2007 225539,5 15620 1,07 4028049 452657776,5 217109,5 

4 2008 235678,9 10139,4 1,04 4032064 473243231,2 222200,5 

5 2009 233046 -2632,9 0,99 4036081 468189414 227291,5 

6 2010 229925,4 -3120,6 0,99 4040100 462150054 232382,5 

7 2011 226475,5 -3449,9 0,98 4044121 455442230,5 237473,5 

∑ 14056 1555403,6     28224476 3123392917   

průměr 2008 222200,5143           

Nizozemsko     

 

        

(i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x
2 

xi*yi η(xi) 

1 2005 513407 ---   4020025 1029381035 530208,62 

2 2006 540216 26809 1,05 4024036 1083673296 543139,97 

3 2007 571773 31557 1,06 4028049 1147548411 556071,32 

4 2008 596226 24453 1,04 4032064 1197221808 569002,67 

5 2009 571979 -24247 0,96 4036081 1149105811 581934,02 

6 2010 585728,3 13749,3 1,02 4040100 1177313883 594865,37 

7 2011 603689,4 17961,1 1,03 4044121 1214019383 607796,72 

∑ 14056 3983018,7     28224476 7998263627   

průměr 2008 569002,6714           
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Obrázek 1 - Grafy HDP 

 

HDP jakožto jeden z nejdůležitějších ukazatelů u všech zemí kromě Řecka stoupá, i 

když u každé země došlo v roce 2009 k propadu, což je znatelné i u dalších ukazatelů. To 

bylo dáno tím, že koncem roku 2008 se Evropská unie dostala do krize, která postihla 

prakticky celosvětovou ekonomiku. Pro porovnání zemí by šlo v tomto případě použít i 

HDP/1 obyvatele, ale vizuální zpracování grafů by vypadalo stejně, tedy u 3 zemí postupný 

nárůst, a u Řecka od roku 2009 pokles. 

Dle různých odhadů ekonomických portálů se odhaduje, že v případě Řecka bude 

HDP následující roky od krize stále klesat, či přesněji je nereálné předpokládat nárůst. 

V tomto případě by bylo vhodnější použít pro odhad následujících let data až od roku 2008, 

ale použitím statistických metod v delším časovém horizontu je prognóza pro další roky jiná. 

Proto jsem se rozhodl v tomto případě nechat data v rozmezí 7 let.  
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Obrázek 2 - Grafy HDP Regresní přímka 

Proložením grafů regresními přímkami bylo v těchto případech možné, i když 

v případě Řecka by se spíš mohla regresní přímka počítat až od roku 2008, kdy došlo 

k postupnému propadu. V ostatních případech i přes propad je každým rokem viditelný 

nárůst. Dosazením do vzorce pro výpočet předpisu regresní přímky mi vyšlo pro  

· Česká republika  = (8212,567*x) – 16358797,77 

· Německo  = (47725,821*x) – 93410257,20 

· Řecko  = (5091,01*x) – 10000547,57 

· Nizozemsko  = (12931,35*x) – 25397148,13 

Další hodnoty pro roky 2012 a 2013 mi dosazením do funkčního předpisu vyšlo pro 

Českou republiku – (164887; 173099,6), Německo – (2614094,93; 2661820,75), Řecko – 

(242564,5; 247655,5) a Nizozemsko – (620728,07; 633659,42). U každého státu tedy HDP 

pravděpodobně bude růst, u Řecka bude růst minimální nebo hodnota HDP klesající. To je 

dáno tím, že poslední roky HDP klesalo.  
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2.3.  Státní dluh 

Kde i značí pozici, x značí rok, y značí procentní podíl konsolidovaného státního dluhu 

na HDP, a η(xi) udává hodnoty regresní přímky. Zdroje tabulek jsou vlastní výpočty, Státní 

dluh yi je z Eurostatu. 

Česká republika 
      (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2003 29,8 ---   4012009 59689,4 28,8 

2 2004 30,1 0,3 1,01 4016016 60320,4 29,36 

3 2005 29,7 -0,4 0,99 4020025 59548,5 29,91 

4 2006 29,4 -0,3 0,99 4024036 58976,4 30,47 

5 2007 29 -0,4 0,99 4028049 58203 31,02 

6 2008 30 1 1,03 4032064 60240 31,58 

7 2009 35,3 5,3 1,18 4036081 70917,7 32,14 

∑ 14042 213,3     28168280 427895,4   

průměr 2006 30,47143           

Německo 
       (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2003 63,9 …..   4012009 127991,7 64,17 

2 2004 65,8 -1,1 0,98 4016016 131863,2 65,44 

3 2005 68 5,2 1,08 4020025 136340 66,71 

4 2006 67,6 -0,4 0,99 4024036 135605,6 67,99 

5 2007 67,9 -2,7 0,96 4028049 136275,3 69,26 

6 2008 69,3 1,4 1,02 4032064 139154,4 70,53 

7 2009 73,4 7,1 1,1 4036081 147460,6 71,8 

∑ 14042 475,9     28168280 954690,8   

průměr 2006 67,9857           

Řecko 
      (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2003 97,4 ----   4012009 195092,2 93,83 

2 2004 98,6 1,2 1,01 4016016 197594,4 97,99 

3 2005 100 1,4 1,01 4020025 200500 102,15 

4 2006 106,1 6,1 1,06 4024036 212836,6 106,31 

5 2007 105 -1,1 0,98 4028049 210735 110,47 

6 2008 110,3 5,3 1,05 4032064 221482,4 114,63 

7 2009 126,8 16,5 1,15 4036081 254741,2 118,79 

∑ 14042 744,2     28168280 1492982   

průměr 2006 106,3143           

Nizozemsko 
      (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2003 52 …..   4012009 104156 49,17 

2 2004 52,4 0,4 1,01 4016016 105009,6 50,29 

3 2005 51,8 -0,6 0,98 4020025 103859 51,42 

4 2006 47,4 -4,4 0,91 4024036 95084,4 52,55 

5 2007 45,3 -2,1 0,95 4028049 90917,1 53,67 

6 2008 58,2 12,9 1,28 4032064 116865,6 54,8 

7 2009 60,8 2,6 1,04 4036081 122147,2 55,93 

∑ 14042 367,9     28168280 738038,9   

průměr 2006 52,55714           
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Obrázek 3 – Grafy Státní dluh 

Data pro státní dluh byla bohužel dostupná jenom do roku 2009, i přes poslední 

aktualizaci na Eurostatu ke dni 9. 2. 2011. Státní dluh v grafech je ukázán v procentuálním 

zastoupení vůči celkovému HDP daných států. Jak už tomu bylo v předchozím případě, je 

výrazný nárůst v roce 2009 u všech států daný krizí v EU. Nizozemsko a ČR do roku 2007 

měli postupný mírný pokles státního dluhu, což značilo dobré hospodaření se státním 

rozpočtem, naopak od Řecka, kdy dluh od roku 2003 již dosahoval téměř 100% HDP. Nejlépe 

se státním dluhem je na tom Česká republika, které se pohybuje státní dluh okolo 30%, u 

Nizozemska dluh kolísal mezi 50 a 60%, Německo se postupně dostalo ke spodní hranici 

74%. Řecko se v roce 2009 dostalo až za hranici 125% státního dluhu vůči HDP, což 

znamená, že zadluženost dosáhla již kritické hranice a blíží se bankrot. 

Extrémní stání dluh Řecka byl daný nezodpovědným hospodařením se státním 

rozpočtem. Při rozšíření krize Řecka do povědomí občanů EU se obzvlášť kritizovalo 

ohodnocování zaměstnanců za banální úkony, které byly bohatě odměňovány. Tím, že se 

Řecko dostalo do stavu úplné zadluženosti, se v poslední době stále probírá setrvání Řecka 

v Eurozóně. Navíc se diskutuje o nevratné půjčce ke snížení Řeckého dluhu, což by znovu 

zamávalo s Evropskou ekonomikou. Proti tomuto řešení je například striktně Německo, které 

je jednou z ekonomických světových velmocí. 
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Obrázek 4 – Grafy Státní dluh Regresní přímka 

Proložení grafů regresními přímkami bylo možné, jejich stoupání alespoň v případě 

ČR a Nizozemska je dáno stoupnutím státního dluhu v roce krize. Mimo krizi by tyto státy 

pravděpodobně svůj dluh snižovaly. Dosazením do vzorce pro výpočet předpisu regresní 

přímky mi vyšlo pro  

· Česká republika  = (0,55639*x) -1085,646 

· Německo  = (1,27145*x) – 2482,543 

· Řecko  = (4,16*x) - 8238,645 

· Nizozemsko  = (1,12643*x) - 2207,067 

Další hodnoty pro roky 2010 a 2011 mi dosazením do funkčního předpisu vyšlo pro 

Českou republiku – (32,7; 33,25), Německo – (73,07; 74,34), Řecko – (122,95; 127,11) a 

Nizozemsko – (57,06; 58,18). U každého státu tedy státní dluh bude pravděpodobně růst, u 

ČR přibližně o 0,5% ročně, naproti tomu u Řecka by s dosavadním postupem stoupal státní 

dluh přibližně o 4,1% ročně. Dle regresní přímky by měl Řecký dluh letos dosáhnout 131,2%. 
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2.4.  Zaměstnanost 

I značí pozici, x rok, y míru zaměstnanosti v %, a η(xi) udává hodnoty regresní přímky. 

Zdroje tabulek jsou vlastní výpočty, Zaměstnanost yi je z Eurostatu. 

Česká republika 
      (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2003 64,7 ---   4012009 129594,1 64,4 

2 2004 64,2 -0,5 0,99 4016016 128656,8 64,7 

3 2005 64,8 0,6 1,01 4020025 129924 65 

4 2006 65,3 0,5 1,01 4024036 130991,8 65,3 

5 2007 66,1 0,8 1,01 4028049 132662,7 65,6 

6 2008 66,6 0,5 1,01 4032064 133732,8 65,9 

7 2009 65,4 -0,8 0,98 4036081 131388,6 66,2 

∑ 14042 457,1     28168280 916950,8   

průměr 2006 65,3               

Německo 
       (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2003 65 ---   4012009 130195 64,28 

2 2004 65 0 1 4016016 130260 65,45 

3 2005 66 1 1,02 4020025 132330 66,61 

4 2006 67,5 1,5 1,02 4024036 135405 67,78 

5 2007 69,4 1,9 1,03 4028049 139285,8 68,95 

6 2008 70,7 1,3 1,02 4032064 141965,6 70,12 

7 2009 70,9 0,2 1,01 4036081 142438,1 71,28 

∑ 14042 474,5     28168280 951879,5   

průměr 2006 67,78571 
     

         

Řecko 
   

      
 

   (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x
2 

xi*yi η(xi) 

1 2003 58,7 ---   4012009 117576,1 58,94 

2 2004 59,4 0,7 1,01 4016016 119037,6 59,47 

3 2005 60,1 0,7 1,01 4020025 120500,5 60 

4 2006 61 0,9 1,01 4024036 122366 60,52 

5 2007 61,4 0,4 1,01 4028049 123229,8 61,05 

6 2008 61,9 0,5 1,01 4032064 124295,2 61,58 

7 2009 61,2 -0,7 0,99 4036081 122950,8 62,11 

∑ 14042 423,7     28168280 849956   

průměr 2006 60,52857               

Nizozemsko 
      (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2003 73,6 ---   4012009 147420,8 71,44 

2 2004 73,1 -0,5 0,99 4016016 146492,4 72,6 

3 2005 73,2 0,1 1,01 4020025 146776 73,76 

4 2006 74,3 1,1 1,02 4024036 149045,8 74,92 

5 2007 76 1,7 1,02 4028049 152532 76,07 

6 2008 77,2 1,2 1,02 4032064 155017,6 77,23 

7 2009 77 -0,2 0,99 4036081 154693 78,8 

∑ 14042 524,4     28168280 1051978   

průměr 2006 74,91429 
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Obrázek 5 - Grafy Zaměstnanost 

Zaměstnanost, jakožto další důležitý ukazatel ekonomické výkonnosti státu, mírně 

stoupá u všech států. Jen v roce 2009 došlo k velmi mírnému poklesu v řádech procent. 

Bohužel, i pro tento ukazatel jsou přesné data jen do roku 2009, a to i přes aktualizaci 9. 2. 

2011. Nejhůře je na tom Řecko, jehož zaměstnanost se pohybuje okolo 60%, u ČR se 

zaměstnanost pohybuje o 5% výš. Německo dosahuje v posledních letech zaměstnanosti 

okolo 70%, ale nejlíp je na tom Nizozemsko, jehož zaměstnanost přesáhla již v roce 2007 

75%, a stále stoupá.  

U všech zemí lze pozorovat postupný nárůst bez nějakých výrazných hodnot stojících 

mimo odhadovaný trend, lze tedy data proložit regresní přímkou. Nízká zaměstnanost Řecka 

je provázána s nízkým nárůstem HDP a tím i nepřímo pomáhá zvyšování zadluženosti státu, 

protože nezaměstnané občany musela Řecká vláda dotovat alespoň životním minimem, a tím 

napínala státní rozpočet. Tím, že platili důchody, a téměř 40% občanů svou prací nedodávalo 

Řecké ekonomice hodnoty, ať už v oblasti zemědělské nebo průmyslové, nárůst HDP byl tedy 

neočekávaný, a od roku 2008 prognóza vyšla, Řecký HDP tedy klesal. 
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Obrázek 6 - Grafy Zaměstnanost Regresní přímka 

Proložení grafů regresními přímkami bylo možné, jejich stoupání je postupné a bez 

razantních výkyvů. Zaměstnanost v roce 2009 mírně poklesla u všech států, ale lze 

předpokládat, že nárůst bude pokračovat v přibližně stejném tempu jako do roku 2009. 

Dosazením do vzorce pro výpočet předpisu regresní přímky mi vyšlo pro 

· Česká republika  = (0,29285*x) - 522,157 

· Německo  = (1,167*x) – 2273,216 

· Řecko  = (0,5286*x) – 999,843 

· Nizozemsko  = (1,157*x) – 2246,027 

Další hodnoty pro roky 2010 a 2011 mi dosazením do funkčního předpisu vyšlo pro 

Českou republiku – (66,5; 66,8), Německo – (72,45; 73,61), Řecko – (62,64; 63,17) a 

Nizozemsko – (79,96; 81,11). U každého státu zaměstnanost bude pravděpodobně růst, podle 

dosavadních dat lze předpokládat, že v ČR bude nárůst nejmenší, a to přibližně o 0,3% ročně. 

Nárůst u Nizozemska a Německa bude přibližně 1,16% ročně, a dle odhadu Nizozemsko 

v roce 2011 překoná hranici 80% zaměstnanosti. 
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2.5.  Dovoz zboží a služeb 

I značí pozici, x rok, y dovoz zboží a služeb v běžných cenách v mld. EUR, a η(xi) 

udává hodnoty regresní přímky. Zdroje tabulek jsou vlastní výpočty, Dovoz zboží a služeb yi 

je z Eurostatu. 

Česká republika 
      (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2005 69,16 ---   4020025 138665,8 76,36 

2 2006 82,99 13,83 1,2 4024036 166477,94 82,01 

3 2007 95,6 12,61 1,15 4028049 191869,2 87,66 

4 2008 107,27 11,67 1,12 4032064 215398,16 93,32 

5 2009 87,21 -20,06 0,81 4036081 175204,89 98,97 

6 2010 102,85 15,64 1,18 4040100 206728,5 104,62 

7 2011 108,13 5,28 1,05 4044121 217449,43 110,27 

∑ 14056 653,21     28224476 1311793,92   

průměr 2008 93,31571           

Německo 
       (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2005 802,94 ---   4020025 1609894,7 850,28 

2 2006 922,53 119,59 1,15 4024036 1850595,18 885,83 

3 2007 968,42 45,89 1,05 4028049 1943618,94 921,37 

4 2008 1018,42 50 1,06 4032064 2044987,36 956,92 

5 2009 860,31 -158,11 0,84 4036081 1728362,79 992,46 

6 2010 1020,31 160 1,19 4040100 2050823,1 1028 

7 2011 1105,48 85,17 1,08 4044121 2223120,28 1063,55 

∑ 14056 6698,41     28224476 13451402,35   

průměr 2008 956,9157           

Řecko 
     (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2008 85,95 7,4 1,09 4032064 172587,6 

82,29 

2 2009 69,5 -16,45 0,81 4036081 139625,5 

73,98 

3 2010 63,63 -5,87 0,92 4040100 127896,3 

65,66 

4 2011 60,19 -3,44 0,95 4044121 121042,09 

57,35 

∑ 

8038 279,27 

    

16152366 561151,49 

  

průměr 

2009,5 69,8175 

          

Nizozemsko 
       (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2005 313,68 ---   4020025 628928,4 327,98 

2 2006 351,66 37,98 1,12 4024036 705429,96 345,36 

3 2007 377,23 25,57 1,07 4028049 757100,61 362,74 

4 2008 407,83 30,6 1,08 4032064 818922,64 380,13 

5 2009 354,58 -53,25 0,87 4036081 712351,22 397,51 

6 2010 414,17 59,59 1,17 4040100 832481,7 414,89 

7 2011 441,73 27,56 1,07 4044121 888319,03 432,27 

∑ 14056 2660,88     28224476 5343533,56   

průměr 2008 380,1257           
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Obrázek 7 – Grafy Dovoz zboží a služeb 

Ukazatele dovoz a vývoz služeb jsem si dovolil rozdělit pro lepší přehlednost. 

V případě Německa, ČR a Nizozemska je zvyšování ukazatele dovoz zboží a služeb kromě již 

zmiňovaného roku 2009 stoupající, proto lze použít regresní přímku pro daná data. V případě 

Řecka je však použití regresní přímky pro data od roku 2005 do roku 2011 nevhodné, protože 

od roku krize Řecku došli peníze na dovoz zboží, a proto je jeho postup od roku 2008 

v časové řadě klesající. Tím pádem jsem pouze pro tento příklad nebral data před rokem 2008 

v potaz, a trend jsem odvodil z hodnot, které vyšly v rozpětí od roku 2008 do roku 2011. 

V tomto rozmezí jde poznat, že hodnota dovozu je v Řecku klesající, a vzhledem k nynější 

situaci lze odhadnout, že tento trend bude pokračovat. 

Sice by se dalo říct, že dovoz zboží není ve své podstatě důležitý, pokud by si stát 

dokázal svými zdroji zaplnit výrobu. Tento utopický scénář ale na světě nefunguje, a proto je 

potřeba dovoz zboží držet na vysoké úrovni, čímž se zvýší celková produktivita a následný 

vývoz. Dovozem zboží se teoreticky pozvedne i zaměstnanost, protože s více polotovary 

přibude práce a tím i pracovní místa. Provázaností těchto ukazatelů se ukazuje, že krach 

Řecka je opravdu aktuální. Klesající trend sice značí menší napínání ekonomického rozpočtu 

státu/podnikatelů, ale tím pádem je i nižší profit z daného oboru. 
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Obrázek 8 – Grafy Dovoz zboží a služeb Regresní přímka 

Proložení grafů regresními přímkami bylo možné, jejich stoupání je postupné a bez 

razantních výkyvů. Dovoz zboží v roce 2009 mírně poklesl u všech států kromě Řecka, ale lze 

předpokládat, že u ostatních států bude nárůst pokračovat v přibližně stejném tempu jako do 

roku 2009. Dosazením do vzorce pro výpočet předpisu regresní přímky mi vyšlo pro 

· Česká republika  = (5,562*x) – 11255,901 

· Německo  = (35,545*x) – 70417,444 

· Řecko  = 16778,81 - (8,315*x) 

· Nizozemsko  = (17,382*x) – 34522,93 

Další hodnoty pro roky 2012 a 2013 mi dosazením do funkčního předpisu vyšlo pro 

Českou republiku – (115,83; 121,39), Německo – (1099,1; 1134,64), Řecko – (49,04; 40,72) a 

Nizozemsko – (449,65; 467,03). U Řecka lze vidět, že během 3 let klesl dovoz zboží a služeb 

téměř o 25%, a tento trend bude pravděpodobně pokračovat. Tím by se Řecko teoreticky 

dostalo na nulový dovoz během dalších 5 let, což by znamenalo, že by v Řecku nebyl dostatek 

peněz na jakýkoliv import, a bylo by závislé výrobou pouze samo na sobě.  
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2.6. Vývoz zboží a služeb 

I značí pozici, x rok, y vývoz zboží a služeb v běžných cenách v mld. EUR, a η(xi) 

udává hodnoty regresní přímky. Zdroje tabulek jsou vlastní výpočty, Vývoz zboží a služeb yi 

je z Eurostatu. 

Česká republika 
      (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2005 72,34 ---   4020025 145041,7 80,92 

2 2006 86,88 14,54 1,2 4024036 174281,28 87,1 

3 2007 101,93 15,05 1,17 4028049 204573,51 93,28 

4 2008 114 12,07 1,11 4032064 228912 99,47 

5 2009 94,83 -19,17 0,83 4036081 190513,47 105,65 

6 2010 109,87 15,04 1,15 4040100 220838,7 111,83 

7 2011 116,42 6,55 1,06 4044121 234120,62 118,02 

∑ 14056 696,27     28224476 1398281,28   

průměr 2008 99,46714286           

Německo 
       (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2005 921,82 ---   4020025 1848249,1 991,21 

2 2006 1055,5 133,68 1,14 4024036 2117333 1025,36 

3 2007 1141,22 85,72 1,08 4028049 2290428,54 1059,51 

4 2008 1177,87 36,65 1,03 4032064 2365162,96 1093,65 

5 2009 978,79 -199,08 0,83 4036081 1966389,11 1127,8 

6 2010 1146,5 167,71 1,17 4040100 2304465 1161,94 

7 2011 1233,86 87,36 1,07 4044121 2481292,46 1196,1 

∑ 14056 7655,56     28224476 15373320,17   

průměr 2008 1093,651429           

Řecko 
       (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2005 43,69 ---   4020025 87598,45 46,53 

2 2006 47,53 3,84 1,08 4024036 95345,18 47,17 

3 2007 51,44 3,91 1,08 4028049 103240,08 47,8 

4 2008 55,52 4,08 1,09 4032064 111484,16 48,44 

5 2009 44,28 -11,24 0,79 4036081 88958,52 49,07 

6 2010 46,79 2,51 1,05 4040100 94047,9 49,71 

7 2011 49,82 3,03 1,06 4044121 100188,02 50,34 

∑ 14056 339,07     28224476 680862,31   

průměr 2008 48,43857143           

Nizozemsko 
       (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2005 357,45 ---   4020025 716687,25 371,02 

2 2006 393,47 36,02 1,1 4024036 789300,82 388,99 

3 2007 424,22 30,75 1,07 4028049 851409,54 406,97 

4 2008 456,43 32,21 1,08 4032064 916511,44 424,94 

5 2009 395,94 -60,49 0,86 4036081 795443,46 442,92 

6 2010 456,38 60,44 1,15 4040100 917323,8 460,89 

7 2011 490,7 34,32 1,08 4044121 986797,7 478,7 

∑ 14056 2974,59     28224476 5973474,01   

průměr 2008 424,9414286           
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Obrázek 9 - Grafy Vývoz zboží a služeb 

Samostatný vývoz služeb má u všech států stoupající hodnoty. Jako i u ostatních 

ukazatelů lze u všech států vidět pokles v roce 2009. Všechny zkoumané státy kromě Řecka 

se dokázali s krizí vyrovnat, a v roce 2010 dosáhnout hodnot prakticky stejných jako v roce 

2008. Tím lze usuzovat, že další postup u těchto států bude dobrý a vývoz zboží a služeb bude 

dále stoupat. Tím se ukazuje, že dochází k prodeji statků vyrobených na území států, a tím si 

zvyšují svou konkurenci v Eurozóně i ve světě. Jedině Řecko se s krizí vyrovnává hůř, a po 3 

letech po krizi dosáhlo teprve hodnot přibližně jako v roce 2007. Jeho nárůst tedy dle prognóz 

bude vypadat pravděpodobněji povolněji. 

Vývoz zboží dodává podnikatelům a celkově všem, kdo se pohybují na obchodním 

trhu možnost expanze na jiný trh, čímž se otevírají nové možnosti pro předmět podnikání, 

nebo alespoň při vysokém odbytu větší profit, a tím pádem rozšíření výrobní kapacity, pokud 

je nedostačující. V procentovém zastoupení vzhledem k HDP je na tom nejhůře zase Řecko, 

dosahuje přibližně 20%. Oproti tomu Nizozemsko má v roce 2011 téměř 85%. Německo se 

drží okolo 45%. Česká republika okolo 70%. 
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Obrázek 10 - Grafy Vývoz zboží a služeb Regresní přímka 

Proložení grafů regresními přímkami bylo možné, obzvlášť v případě Německa 

regresní přímka prakticky kopíruje stav. To je dáno ale tím, že u ostatních zemí nejde o tak 

vysoké čísla a proto jsou rozdíly dobře viditelné. Dosazením do vzorce pro výpočet předpisu 

regresní přímky mi vyšlo pro 

· Česká republika  = (6,183*x) – 12315,997 

· Německo  = (34,146*x) – 67471,516 

· Řecko  = (0,635*x) – 1226,642 

· Nizozemsko  = (17,975*x) – 35668,859 

Další hodnoty pro roky 2012 a 2013 mi dosazením do funkčního předpisu vyšlo pro 

Českou republiku – (124,2; 130,39), Německo – (1230,25; 1264,39), Řecko – (50,96; 51,61) a 

Nizozemsko – (496,68; 514,65). Řecko pravděpodobně bude s nárůstem vývozu pokračovat, 

ale oproti ostatním státům velmi pomalu, a to přibližně o 0,635 mld. Eur ročně, cože je velmi 

málo oproti například České republice, která svými dispozicemi dosahuje průměrného ročního 

nárůstku téměř 12x většího. 
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2.7. Mezinárodní cenová konkurenceschopnost 

I značí pozici, x rok, y mezinárodní cenovou konkurenceschopnost podle REER, a 

η(xi) udává hodnoty regresní přímky. Zdroje tabulek jsou vlastní výpočty, MCK yi je 

z Eurostatu. 

ČR 

       (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x
2 

xi*yi η(xi) 

1 2003 129,54 ---   4012009 259468,6 126,48 

2 2004 131,27 1,73 1,01 4016016 263065,1 133,16 

3 2005 137,56 6,29 1,05 4020025 275807,8 139,84 

4 2006 145,2 7,64 1,06 4024036 291271,2 146,52 

5 2007 149,91 4,71 1,03 4028049 300869,4 153,2 

6 2008 170,65 20,74 1,14 4032064 342665,2 159,88 

7 2009 161,51 -9,14 0,95 4036081 324473,6 166,56 

∑ 14042 1025,64     28168280 2057621   

průměr 2006 146,52               

Německo 
       (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2003 96,99 ---   4012009 194271 96,3 

2 2004 97,51 0,52 1,01 4016016 195410 95,51 

3 2005 94,4 -3,11 0,97 4020025 189272 94,72 

4 2006 91,73 -2,67 0,97 4024036 184010,4 93,92 

5 2007 91,18 -0,55 0,99 4028049 182998,3 93,13 

6 2008 91,42 0,24 1 4032064 183571,4 92,34 

7 2009 94,41 2,99 1,03 4036081 189669,7 91,55 

∑ 14042 657,64     28168280 1319203   

průměr 2006 93,94857               

Řecko 
   

      
 

   (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x
2 

xi*yi η(xi) 

1 2003 102,49 ---   4012009 205287,5 102,04 

2 2004 104,16 1,67 1,02 4016016 208736,6 103,12 

3 2005 104,32 0,16 1 4020025 209161,6 104,2 

4 2006 103,74 -0,58 0,99 4024036 208102,4 105,29 

5 2007 105,04 1,3 1,01 4028049 210815,3 106,37 

6 2008 106,56 1,52 1,02 4032064 213972,5 107,45 

7 2009 110,69 4,13 1,04 4036081 222376,2 108,53 

∑ 14042 737     28168280 1478452   

průměr 2006 105,2857               

Nizozemsko 
      (i) (xi) (yi) 1di(y) ki(y) x

2 
xi*yi η(xi) 

1 2003 110,25 ---   4012009 220830,8 108,6 

2 2004 110,58 0,33 1 4016016 221602,3 109,2 

3 2005 108,44 -2,14 0,98 4020025 217422,2 109,81 

4 2006 108,2 -0,24 1 4024036 217049,2 110,42 

5 2007 109,44 1,24 1,01 4028049 219646,1 111,03 

6 2008 111,16 1,72 1,02 4032064 223209,3 111,64 

7 2009 114,86 3,7 1,03 4036081 230753,7 112,24 

∑ 14042 772,93     28168280 1550514   

průměr 2006 110,4186               
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Obrázek 11 - Grafy Mezinárodní cenová konkurenceschopnost 

Data pro mezinárodní cenovou konkurenceschopnost jsou na Eurostatu bohužel 

dostupné do roku 2009, i přes poslední aktualizaci v únoru 2011. Reálný měnový efektivní 

kurz udává, jak si stát stojí v konkurenci ostatních států silou své měny. Výhodu v tomto 

případě mají státy, jež přijali se vstupem do EU, nebo i později po vstupu, jednotnou měnu 

Evropské unie, tedy euro (EUR - €). Proto je dle mého názoru ČR v tak špatném stavu oproti 

ostatním studovaným státům. Jediná země, která dokázala vývoj tohoto ukazatele dostat na 

správný směr je Německo. Čím nižší je totiž ukazatel REER, tím lépe si stát stojí vůči 

konkurenci. U všech států kromě České republiky lze opět vidět, že v roce 2009 krize v EU 

cenovou konkurenceschopnost zvedla u všech států, jinak nárůst nebyl tak markantní. Naopak 

tím, že Česká republika euro jako novou měnu nepřijala, došlo u ní v roce 2009 oproti 

ostatním zkoumaným státům k mírnému propadu. To znamená, že v roce 2009 si česká měna 

oproti ostatním členům EU mírně polepšila. 

I přes nárůst (nebo pokles v případě ČR) v roce 2009 lze znovu odhadovat, že vývoj 

REER ukazatele se bude vyvíjet přibližně stejně jako před krizí, což lze vidět i u předchozích 

ukazatelů.  
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Obrázek 12 - Grafy Mezinárodní cenová konkurenceschopnost Regresní přímka 

Proložení grafů regresními přímkami bylo možné. Nizozemsko sice mělo po roce 2004 

propad, ale od té doby pozvolna stoupá, což i proložením regresní přímky lze do budoucna 

předpokládat. V Německu pro změnu došlo k nárůstu pouze v roce 2009, a v případě 

Německa lze předpokládat, že bude znovu klesat. Dosazením do vzorce pro výpočet předpisu 

regresní přímky mi vyšlo pro 

Česká republika  = (6,679*x) – 13251,554 

Německo  = 1680,67 – (0,791*x) 

Řecko  = (1,083*x) – 2066,811 

Nizozemsko  = (0,608*x) – 1109,229 

Další hodnoty pro roky 2010 a 2011 mi dosazením do funkčního předpisu vyšlo pro 

Českou republiku – (173,24; 179,92), Německo – (90,76; 89,97), Řecko – (109,61; 107,7) a 

Nizozemsko – (112,85; 113,46). Během 2 let se ČR dostane na téměř dvojnásobek 

konkurenceschopnosti Německa. Tím bude síla české koruny už dost ohrožena a pozná se to i 

měnovými kurzy, které během následujících let budou korunu ještě více oslabovat. 
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3. Vlastní řešení 

V této kapitole se pokusím navrhnout možnosti ke zlepšení zkoumaných ukazatelů. 

V případě ČR, Německa a Nizozemska lze předpokládat, že hrubý domácí produkt bude 

postupem času stoupat. V případě Řecka proložením regresní přímky je odhadovaný nárůst o 

poznání nižší, než u ostatních zemí. To je dáno tím, že od roku 2008 HDP Řecka postupně 

klesá. U ostatních států byl pokles patrný jenom v roce 2009, pak se opět dostali na původní 

hodnoty. Pro všechny státy by byl návrh v tomto případě stejný, a to zvýšit počet pracovních 

míst v ekonomických odvětvích, která se na hrubém domácím produktu podílejí. Je nutno 

podotknout, že všechny zkoumané makroekonomické ukazatele jsou navzájem propojeny, ať 

už přímo nebo nepřímo, a proto nastolení nových cílů u jednoho ukazatele povede k nastolení 

nových cílů i u ostatních. 

V případě státního dluhu si na tom stojí nejlépe Česká republika, jejíž státní dluh 

dosahuje přibližně 35% ročního HDP. Proložením regresní přímky lze odhadnout, že u tohoto 

státu bude navíc nárůst minimální oproti ostatním státům. Německo a Nizozemsko má státní 

dluh o poznání vyšší, ale jejich silné ekonomika se s tím dokáže vyrovnat a tím pádem pro ně 

není aktuální velikost státního dluhu hrozbou. Naopak Řecko, jehož nárůst vypočítaná 

regresní analýzou odhaduji na nárůst o 5% ročně, se již v minulém roce dostalo na téměř 

130% svého ročního HDP. To značí, že Řecko již není schopné svou ekonomickou 

výkonností pokrýt státní dluhy, a tím pádem také došlo k tomu, že bylo nuceno vyhlásit 

bankrot. Pro snížení státního dluhu u zkoumaných zemí lze doporučit stejný postup jako 

v případě HDP, a to zavést větší výrobní kapacity, expanzi na nové trhy, tím zvýšit 

ekonomickou sílu státu. To teoreticky povede ke zvýšení HDP a státního rozpočtu, čímž se 

pak dá státní dluh splatit. Bohužel v případě Řecka již byl bankrot vyhlášen, a bylo by naivní 

doufat, že se z toho Řecko dostane vlastními silami. Proto se přikláním k názoru část Řeckého 

dluhu umazat, nebo alespoň z fondu Evropské Unie poskytnout nevratnou půjčku na pokrytí 

nákladů vzniklých tak vysokým státním dluhem. Bude však záležet na Řecké vládě, jaké 

kroky podnikne k tomu, aby se podobný případ již neopakoval. 

Zaměstnanost je v případě všech 4 států na relativně normální úrovni, a to od 60-80%. 

Samozřejmě nejnižší zaměstnanost je na území Řecka, což také přispělo k nynější situaci. Na 

trochu vyšší úrovni se drží ČR a to přibližně na 66%. Nejvyšší úroveň zaměstnanosti 

dosahovalo Nizozemsko, jehož hodnoty poslední roky dosahují téměř zmíněných 80%. Nízká 



45 

 

zaměstnanost vede logicky k vyšší nezaměstnanosti, a tím pádem se zatěžuje státní rozpočet 

dalšími výdaji, jako jsou důchody a životní minima. Proto zavedením nových pracovních míst 

dojde k menšímu zatížení státního rozpočtu, zvýšení HDP, a celkově vyšší ekonomické 

výkonnosti státu. Navíc se novými místy pravděpodobně zvýší vývoz a dovoz zboží a služeb, 

což bude mít za následek další nárůst pracovních míst. Jde tedy o tzv. bludný kruh, jehož 

rozpletení bohužel ze začátku zatíží státní rozpočet, ale budoucí přínos je oproti tomu daleko 

výhodnější. Z dostupných dat lze pomocí regresní analýzy odhadnout, že zaměstnanost bude 

pravděpodobně postupně růst, ale je nutno brát v potaz, jakou rychlostí, a zda je vhodné 

udržovat nižší zaměstnanost, než je možná za účelem ušetření peněz. Dále bych navrhoval 

zavedení určité pracovní povinnost, a to, že lidé, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, 

dostanou přidělenou práci, byť za minimální plat. Tím se sníží výdaje na „podřadné“ práce, 

jako je úklid městských komunikací, zelené práce, atd. 

V případě dovozu a vývozu služeb lze odhadovat, že u všech států bude 

pravděpodobný nárůst do budoucích let, kromě Řecka. V jeho případě od roku 2008 došlo 

k výraznému poklesu dovozu zboží, což bylo způsobeno tím, že se Řecké ekonomice na tyto 

výdaje nedostávali finance. Pro ekonomiku státu je dovoz zboží důležitý, protože žádný stát 

není samostatně schopný surovinami zásobovat svá průmyslová odvětví. Tím pádem došlo ke 

snížení HDP, pracovních míst a tím pádem navýšení státního dluhu. V tomto případě lze říct, 

že pokud se Řecku nesníží jejich státní dluh, peníze na dovoz zboží a služeb nebudou mít, a 

dosavadní průběh bude pokračovat ve stejném tempu. Proto je návrhem řešení v tomto 

případě stejné jako v případě státního dluhu. Vývoz zboží a služeb nebyl krizí v Řecku tak 

ovlivněn jako dovoz. To je dáno tím, že do vývozu služeb se počítají i produkty, které Řecko 

dokázalo vytvořit z vlastních surovin. Jedná se převážně o vývoz zemědělských plodin. U 

ostatních států je vývoz stejný jako před krizí, trvalo pouze rok či dva dosáhnout úrovně před 

rokem 2008. Návrhem pro tyto státy je tedy pouze expanze na nové trhy, nové výrobní 

postupy, a posílení konkurenceschopnosti proti ostatním státům na trhu. 

Mezinárodní cenová konkurenceschopnost je dle mého názoru výrazně ovlivněna 

měnou, kterou dané státy používají. Německo, Nizozemsko a Řecko již delší dobu používají 

jako platidlo Eura, naopak ČR se zavedení jednotné evropské měny zatím vyhýbá. Proto je 

cenová konkurenceschopnost České republika v tak špatném stavu oproti ostatním 

zkoumaným státům. V případě Řecka a Nizozemska byl konkurenceschopnost do roku 2009 

nestálá, ale krizí v EU se síla Eura propadla, a tím se mezinárodní cenová 
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konkurenceschopnost zvýšila. Naopak v případě České republiky do roku 2008 stoupala 

konkurenceschopnost do téměř dvojnásobných hodnot oproti Německu, v roce krize však 

mírně poklesla. Proto by bylo pro Českou republiku zavedením jednotné měny EU u tohoto 

ukazatele pravděpodobně nejlepším řešením. Je však nutno vzít v potaz i ostatní aspekty 

tohoto kroku, a to je zatížení české ekonomiky v důsledku měnové reformy, a s ní spojené 

výdaje na výměnu oběžného majetku. Jedině v případě Německa se vyvíjel ukazatel 

mezinárodní cenové konkurenceschopnosti dobrým směrem, a to že do roku 2009 klesal. Lze 

tedy předpokládat, že další průběh bude též klesající, a Německo si tím bude posilovat svoji 

konkurenceschopnost vůči ostatním státům. 

 

4. Závěr 

Tato práce byla vytvořena za účelem analýzy ekonomických ukazatelů pomocí 

statistických metod a následné doporučení pro zlepšení prognóz. V první části jsem vypsal 

teoretické poznatky, které mi pomohly v praktické části dosáhnout požadovaných výsledků. 

Popsal jsem zde časové řady, regresní analýzu a regresní přímku, a dále zkoumané 

makroekonomické ukazatele. V praktické části jsem se na začátku věnoval popsání členských 

států Evropské Unie, jejichž vybrané makroekonomické ukazatele jsem zkoumal pomocí 

teoretických poznatků obsažených v první části mé práce. 

Analýzou dat jsem se dopracoval k výsledkům, kterými jsou prognózy do dalších let. 

Tyto prognózy jsem v poslední části práce popsal a navrhl k nim možná řešení. Principem 

práce tedy bylo rozebrat základní makroekonomické ukazatele, které popisují sílu 

jednotlivých členských zemí EU, a návrh možností pro zlepšení těchto ukazatelů. Důvodem 

výběru této práce byla aktuální situace v Evropské Unii způsobená vyhlášením bankrotu 

Řecka a tím jsem chtěl poukázat na to, kdy bylo možné tuto situaci vyvodit. Dle dostupných 

dat, z kterých jsem se snažil vyvodit výsledky, je tedy patrné, že zlomový moment přišel na 

konci roku 2008, kdy Evropskou Unii postihla krize. Za dluhovou krizi v eurozóně mohlo 

právě částečně Řecko svou fiskální politikou a nezodpovědným přístupem v předchozích 

letech. 
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