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Průzkum SP ČR: ekonomika a očekávání
firem rok po úderu koronavirové krize
Respondenti podle počtu zaměstnanců

Trvání průzkumu:
26. – 28. 5. 2021
Počet respondentů:
155
(všichni respondenti neodpověděli na všechny otázky,
počet respondentů je uveden u jednotlivých otázek)
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Firmy očekávají růst zakázek
• Ve srovnání s 2. čtvrtletím 2020, nejhorším čtvrtletím z pohledu průmyslové výroby
a ekonomiky za několik desetiletí, firmy hlásí významný růst zakázek.
• 56 % firem hlásí růst zakázek, přičemž 39 % má zakázky o více než 10 % vyšší.
• 14 % firem hlásí pokles zakázek.
•
•
•
•

Z pohledu zakázek jsou firmy pro zbytek roku optimistické.
65 % firem očekává růst zakázek ve 2. pololetí 2021 proti stejnému období 2020.
29 % firem očekává růst zakázek o více než 10 %.
25 % firem očekává růst zakázek o 5 až 10 %.

• Očekávání pro 2. pololetí jsou příznivá i proto, že se srovnávají s 2. pololetím roku
2020, kdy se už průmyslu dařilo dohánět ztráty z jara 2020.
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Firmy očekávají růst zakázek
• Část firem ani letos nedosáhne objemu zakázek z roku 2019.
• 57 % firem se v objemu zakázek dostane letos nad úroveň předkrizového roku 2019.
To může být z části efekt odkládání zakázek z loňského roku ze strany jejich
odběratelů, např. v odvětví zpracování kovů, plastů či v automobilovém průmyslu.
• 30 % firem se ovšem letos nedostane v objemu zakázek na úroveň roku 2019, a to
přestože polovina z těchto firem očekává meziroční růst objednávek ve druhém
pololetí 2021.
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O kolik procent se vám změní v daném čtvrtletí roku 2021 objem nových
zakázek oproti stejnému období v minulém roce?(N=144)
(data za 1. čtvrtletí pocházejí z průzkumu SP ČR v lednu 2021)
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Jaký očekáváte celkový vývoj nových zakázek ve druhém pololetí 2021 ve
srovnání s rokem 2020?(N=141)
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Jaký očekáváte objem zakázek za rok 2021 ve srovnání s rokem
2019? (N=140)
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Firmy čekají lepší hospodářský výsledek než na začátku roku
• Zatímco v lednu očekávalo růst zisku ve srovnání s rokem 2020 34 % firem, v květnu
je to 45 % firem.
• Ve srovnání s lednem ubylo firem, které očekávaly pokles zisku (z 28 % na 23 %) a
které očekávaly ztrátu (z 10 % na 7 %).
• Lepšící se očekávání jsou v souladu s konjunkturálními průzkumy ČSÚ.
• Velká část firem se s loňským propadem tržeb byla schopna vypořádat (měřeno
podílem čistého zisku na tržbách). Potvrdila se tvrzení z loňských průzkumů, kdy
dvě třetiny firem reagovaly na propad tržeb úsporami v provozních nákladech
(mimo osobní náklady) a optimalizací provozu.
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Jaký očekáváte hospodářský výsledek za rok 2021 ve srovnání
s rokem 2020? (N=138)
(data za leden pocházejí z průzkumu SP ČR v lednu 2021)
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Firmy se chystají investovat podle původního plánu
• Firmy jsou zatím v oblasti investic opatrné, 70 % z nich se hodlá držet plánu investic
ze začátku roku.
• V průzkumu z ledna 2021 uvedlo 14 % firem, že plánuje letos investovat více
peněz než v roce 2020. 24 % firem plánovalo vyšší investice než v předkrizovém
roce 2019, škrtat v investicích plánovalo 31 % firem. Stejné investice jako v roce
2020 plánovalo 30 % firem.
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Firmy se chystají investovat podle původního plánu
Nejvíce budou letos firmy investovat do:
Nových výrobních technologií
Modernizace nebo rozšiřování výrobního areálu
Výzkumu a vývoje
Digitální transformace, zavádění technologií Průmyslu 4.0
Uvedení nového nebo inovovaného výrobku/služby na trh

41%
34%
26%
23%
21%

• Do nových technologií budou investovat především střední a velké firmy, zejména
výrobci strojů a firmy z automobilového průmyslu.
• Do výzkumu a vývoje chtějí investovat nejvíce střední firmy. Nejčastěji plánují
investice do výzkumu a vývoje výrobci strojů, firmy z automobilového průmyslu,
chemického průmyslu a výzkumné organizace.
04/06/21

11

Jakou výši investic plánujete pro druhé pololetí roku 2021 ve srovnání s vaším
plánem investic na začátku roku? (N=133)
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Do jaké oblasti letos plánujete investovat nejvíce prostředků?
(nejčastější odpovědi)
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Firmy počítají s možnou podzimní vlnou Covid-19
• 62 % firem je připravena na možný příchod další podzimní vlny pandemie Covid-19 a
na omezující protiepidemická opatření.
• 21 % firem připravuje strategii, jak vliv možné podzimní vlny eliminovat.

• 17 % firem nepočítá s nástupem dalších vln pandemie.
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Přetrvávají překážky pro zvyšování výroby
V rychlejšímu zvyšování výroby firmám brání dlouhodobé překážky:
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků
44%
Nedostatek vstupních materiálů nebo polotovarů
34%
Nedostatek nových zakázek
28%
Nedostatek financí pro investice
12%
• Nedostatek pracovníků sužuje nejvíce slévárny, výzkumné organizace, firmy
z automobilového či sklářského průmyslu. Nejvíce si na nedostatek lidí stěžují střední
firmy.
• Nedostatek kvalifikovaných pracovníků firmy jako hlavní překážku pro svůj rozvoj
uvádějí od roku 2017 (Zdroj: společné šetření SP ČR a ČNB)
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Rostou ceny vstupů, firmy musí zdražovat své výrobky
• Významným faktorem, který komplikuje firmám život, je růst cen některých surovin,
materiálů a polotovarů.
• 91 % firem za posledního půl roku zaznamenala růst cen svých vstupních surovin,
materiálů či polotovarů.
• Nejvíce pociťují růst cen u oceli, mědi, hliníku a dalších kovů, plastů,
elektronických čipů, ale také u energií, sběrového papíru či stavebních
materiálů.
• 37 % firem hlásí růst cen surovin, materiálů a polotovarů o více než 20 %.
• Pravidelné šetření SP ČR a ČNB ukazuje, že rychlejší růst cen vstupů než cen
výsledných produktů firmy pociťují dlouhodobě.
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Jak rostou ceny vstupů
Měď (USD/t)

Polymery (cenový index Plastixx)

Hliník (USD/t)

Ocel (cenový index)

Elektřina (dodávka na rok 2022, EUR/ MWh)
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Rostou ceny vstupů, firmy musí zdražovat své výrobky
• 49 % firem už na růst cen vstupů reagovalo zdražení svých výrobků. Nejčastěji jde o
výrobce strojů, zemědělské a lesnické techniky, firem z automobilového průmyslu či o
papírny. Zdražování hlásí firmy všech velikostí.
• 30 % firem plánuje zdražení svých výrobků, pokud vyšší ceny vstupů budou
přetrvávat.
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Zaznamenali jste za posledního půl roku nárůst cen hlavních surovin,
materiálů či polotovarů potřebných pro váš produkt? (N=132)
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Zvýšili jste od začátku roku 2021 ceny nebo chystáte se zvýšit ceny své
produkce kvůli zdražování vstupů? (N=126)
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Část exportérů kvůli zkušenostem z krize mění strategii
• 36 % exportérů v průzkumu uvedlo, že po zkušenostech z koronavirové krize už
rozvíjejí obchod v nových teritoriích, nebo se v blízké budoucnosti do rozvoje
obchodu na nových zahraničních trzích pustí.
• 64 % exportérů je spokojeno se svou teritoriální diverzifikací obchodu a neplánuje
zatím žádné změny
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