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Jaký bude rok 2012

Řada ukazatelů se zhoršuje

• ochlazení poptávky
• mírný pokles zaměstnanosti
• nižší investiční výdaje
• očekávání zhoršení dostupnosti úvěrů
• podnikatelské prostředí se v principu nelepší

Diferencovaný vývoj mezi podniky
• některé firmy mají na příští rok zakázky
• plánují investice
• nábor pracovníků…
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Jaké faktory omezují růst firmy

zlepšení zhoršení
ceny energie 1% 73%
ceny materiálů a surovin 7% 55%
konkurence 4% 34%
nedostatečná poptávka – tuzemsko 10% 32%
nedostatečná poptávka – zahraničí 15% 22%
vysoké náklady na práci 7% 20%
druhotná platební neschopnost 4% 18%
nedostatek financí 14% 17%
nedostatek kvalifikované pracovní síly 8% 10%
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Slábnoucí domácí poptávka
ochlazení růstu poptávky zahraniční

Nedostatečná domácí poptávka Nedostatečná zahraniční poptávka

16%
19%

13%
10%

30%
26%

23%

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí

zlepšení
zhoršení

28% 28%

24%

15%
15% 16%

16%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí

zlepšení
zhoršení

2011 20112011 20112011 2011 2011 2011

5



Očekávaný vývoj zakázek

V následujících 6 měsících zhruba 30 % firem očekává nárůst zakázek

27%

19%
54%

zvýšení
snížení
beze změny

31%

27%

42% zvýšení
snížení
beze změny

1. čtvrtletí 2012

1. pololetí 2012

4. čtvrtletí 2011

2. pololetí 2011

26%

9%59%

zvýšení
snížení
beze změny

32%

8%

60%

zvýšení
snížení
beze změny

6



Chystaná opatření - restrukturalizace podniků

Firmy jsou na případné problémy připraveny lépe než před 2 roky

Hlavními restrukturalizačními opatřeními = snižování nákladů, zvyšování produktivity práce, hledání 
nových trhů (význam tohoto faktoru vzrostl z 13 na 15%)
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Investiční činnost

Koncem roku 2011 více firem očekávalo snížení investičních výdajů pro rok 2012
Hlavními limitujícími faktory = nejistota budoucí poptávky, nízká návratnost 

navrhovaných investic

Očekávaná meziroční změna investičních výdajů

První pololetí 2012

zvýšení 28,0%

snížení 46,0%

beze změny 26,0%

vážené saldo -17,6%

Celý rok 2012

zvýšení 33,0%

snížení 45,0%

beze změny 22,0%

vážené saldo -11,2%
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Zaměstnanost a její výhledy v roce 2012 

Zejména 1. čtvrtletí 2012 - očekáván pokles 

Výhled zaměstnanosti se postupně během roku 2011 snižoval
(z kladných do záporných hodnot) 
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Nárůst mezd - výrazný se neočekává

Očekávání mzdových nárůstů na rok 2012 se postupně (během roku 2011) snižovala
a klesla pod 2%

Situace na trhu nedává prostor pro výrazný růst mezd
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Očekávaný vývoj cen v roce 2012

Stále očekáván vyšší růst hlavních výrobních vstupů než výstupů

• Při silné konkurenci a slabé poptávce - tlak na efektivnost

• Na konci roku 2012 očekáván meziroční nárůst cen výstupů o 2,47 %
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Dostupnost úvěrů – zhorší se?

Dostupnost úvěrů

Šetření za
1.čtvrtletí

2011
2.čtvrtletí 

2011
3.čtvrtletí 

2011
4.čtvrtletí 

2011

v posledních 12 měsících - stav

velmi dobrá 20,0% 39,0% 39,0% 36,0%

standardní 67,0% 40,0% 43,0% 44,0%

špatná 4,0% 2,0% 2,0% 2,0%

nelze posoudit 9,0% 19,0% 16,0% 18,0%

v následujících 12 měsících - očekávání

zlepšení 10,0% 7,0% 6,0% 2,0%

zhoršení 1,0% 1,0% 7,0% 13,0%

beze změny 78,0% 71,0% 70,0% 67,0%

nelze posoudit 11,0% 21,0% 17,0% 18,0%

Evropská dluhová krize a 
ekonomická očekávání 
naznačují rizika v 
rámci bankovního 
sektoru s hrozbou 
omezení úvěrové 
aktivity

Signály od firem ohledně 
zpřísnění úvěrových 
standardů a ukončení 
některých úvěrových 
smluv v důsledku 
finanční regulace

Z komunikace s členskou 
základnou - silné 
obavy z možného 
zhoršení situace
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Jak se změnilo podnikatelské prostředí v 
roce 2011

Kvalita podnikatelského prostředí zlepšení zhoršení beze změny

udržitelnost veřejných financí 3% 40% 57%

úroveň legislativy 2% 25% 73%

dopravní infrastruktura 6% 22% 72%

korupce 3% 21% 76%

byrokracie 1% 20% 79%

vymahatelnost práva 4% 18% 78%

pracovní zákonodárství 9% 13% 78%

strukturální fondy 8% 9% 83%

podpora exportu 5% 6% 89%

podpora vědy a výzkumu 8% 4% 88%
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Co ovlivňuje kvalitu podnikatelského prostředí

Význam jednotlivých faktorů /stupnice 1-5/

úroveň legislativy        (1.) 3,4
vymahatelnost práva (2.) 3,3
byrokracie                    (3.) 3,1
udržitelnost veřejných financí 3,0
korupce 2,9
dopravní infrastruktura 2,9
pracovní zákonodárství 2,8
podpora exportu 2,5
strukturální fondy 2,4
podpora vědy a výzkumu 2,3
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Shrnutí

Zhoršování řady ukazatelů, pesimističtější očekávání….

• Zpomalení ekonomiky v roce 2012, otázkou zůstává míra 
zpomalení

Restrukturalizační opatření podniků pokračují…

• Zaměřena na oblast nákladů, produktivity a hledání 
nových trhů

Rizika představuje stav veřejných financí, legislativa, 
byrokracie … 

• Řada růstových faktorů nemusí být spojena nutně s 
úpravou veřejných rozpočtů!
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Partner Svazu



Svaz průmyslu a dopravy ČR
zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

www.spcr.cz

spcr@spcr.cz
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