EUROZÓNA +
14/2021

EKONOMICKÝ VÝVOJ V EU
PODLE AKTUÁLNÍCH STATISTIK
ČERVEN 2021

OBSAH
RŮST HDP - 4. ČTVRTLETÍ 2020

2

TRH PRÁCE - LEDEN 2021

4

MÍRA INFLACE - DUBEN 2021

5

MÍRA VEŘEJNÉHO DLUHU - 4. ČTVRTLETÍ 2020

6

ZDROJE

7

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik

1

RŮST HDP

Růst HDP - 1. čtvrtletí 2021
Eurostat zveřejňuje každé čtvrtletí odhady růstu HDP. V květnu 2021 zveřejnil odhad
za první čtvrtletí roku 2021.
Odhad pro první čtvrtletí roku 2021
Dle zpřesněných odhadů Eurostatu pro 1. čtvrtletí 2021 pokleslo HDP mezičtvrtletně v eurozóně o 0,3 %, v EU 27 o 0,1 %.
Tento pokles následoval po poklesu ve 4. čtvrtletí 2020 (-0,6 %
pro eurozónu a -0,4 % pro EU 27) a po silném oživení
ve 3. čtvrtletí (12,6 % pro eurozónu, 11,7 % pro EU 27). Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku pokleslo sezónně
očištěné HDP v eurozóně o 11,5 %, v EU 27 o 11,1 %.

CO JE HDP ...
Hrubým domácím produktem se
v penězích vyjadřuje celková
hodnota statků a služeb, které
byly daný rok nově vytvořeny
na určitém území.

(Eurostat 1).

Graf 1: Růst HDP v eurozóně a v EU od roku 2006 čtvrtletně v %
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Zdroj: OECD: Quarterly National Accounts; Eurostat: Growth rates of GDP, Eurostat, vlastní úprava

VÍTE, ŽE ...
HDP lze vyjádřit produkční, výdajovou nebo dů-

HDP = výdaje na konečnou spotřebu + tvorba hrubého

chodovou metodou.

kapitálu + (EX-IM)

Produkční metoda
HDP se vypočítá jako součet hrubé přidané hod-

Důchodová metoda

noty institucionálních sektorů či odvětví (rozdíl

HDP se vypočítá jako součet prvotních důchodů

produkce (P) a mezispotřeby (MS)) a čistých daní

za národní hospodářství celkově. Patří sem náhrady

uvalených na produkty.

zaměstnancům, daně z výroby a dovozu snížené

HDP = P - MS + daně z produktů - dotace

o dotace, hrubý a čistý provozní přebytek, smíšený
důchod a spotřeba fixního kapitálu.

Výdajová metoda
HDP se vypočte jako součet finálního využití pro-

HDP = Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby

duktů a služeb domácími spotřebiteli a jako saldo

a z dovozu - Dotace + Čistý provozní přebytek + Čistý

vývozu a dovozu produktů a služeb (EX-IM).

smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu (ČSÚ)
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RŮST HDP

Růst HDP v zemích EU

HDP v České republice pokleslo v 1. čtvrtletí

Srovnání růstu HDP je prováděno k předchozímu

2021 o 0,3 %. Ve čtvrtém čtvrtletí se zvýšilo

čtvrtletí. Největší mezičtvrtletní růst byl v 1. čtvrt-

o 0,6 %. Meziročně se v ČR jednalo o pokles

letí 2021 zaznamenán v Irsku (7,8 %), a v Chor-

2,1 %.

vatsku (5,8 %), dále potom v Estonsku (4,8 %) a

V eurozóně se meziročně HDP snížilo o 1,3 %

v Řecku (4,4 %). Nejvyšší pokles byl zaznamenán

a v EU27 o 1,2 %. Nejvyšší meziroční pokles HDP

v Portugalsku (-3,3 %), na Slovensku (-2 %), v Ně-

zaznamenalo Portugalsko (-5,4 %) a Rakousko

mecku (-1,8 %) a v Lotyšsku (-1,7 %).

(- 4,5 %). Velký pokles HDP je ovlivněn opatřeními, která členské státy EU zavedly v souvislosti
s pandemií covid-19. (Eurostat 1).

Graf 2: Růst HDP v % v zemích EU v 1. čtvrtletí 2021 ve srovnání s předchozím čtvrtletím
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Zdroj: Eurostat, Growth rates of GDP, vlastní úprava

Složky HDP a jejich změny v 1. čtvrtletí 2021
Během prvního čtvrtletí roku 2021 poklesly výdaje
domácností na konečnou spotřebu v eurozóně
o 2,3 % a v EU27 o 1,9 %. Tvorba hrubého fixního kapitálu se zvýšila o 0,2 % v eurozóně a o 0,8 %
v EU27. Vývoz se zvýšil o 1 % v eurozóně
a o 1,1 % v EU27. Dovoz se zvýšil o 0,9 % v eurozóně a
o 1,1 % v EU27. Výdaje domácností na konečnou spotřebu měly negativní vliv na růst HDP jak v eurozóně,
tak v zemích EU27. (Eurostat 1).
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT...
Srovnání s USA
Během prvního čtvrtletí roku 2021 vzrostlo
HDP ve Spojených státech o 1,6 %
(v předchozím čtvrtletí to bylo o 1,1 %).
Meziročně se zvýšilo o 0,4 % (v předchozím
čtvrtletí byl zaznamenán meziroční pokles
-2,4 %). (Eurostat 1)
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TRH PRÁCE

Trh práce - duben 2021
Každý měsíc zveřejňuje Eurostat údaje o nezaměstnanosti ve všech členských státech
Evropské unie. Jednou za tři měsíce vydává čtvrtletní přehled růstu HDP spolu s vývojem
nezaměstnanosti.
Vývoj nezaměstnanosti

nu 2021 činila 7 % a zůstala stejná jako v březnu.

V dubnu 2021 činila v eurozóně sezónně očištěná

V eurozóně zůstala míra nezaměstnanosti u mužů

míra nezaměstnanosti 8 %, ve srovnání s březnem

stabilní a činila 7,7 %, u žen poklesla z 8,5 % v břez-

2021 (8,1 %) míra nezaměstnanosti mírně poklesla.

nu na 8,4 % v dubnu 2021. (Eurostat 2)

V EU27 byla v dubnu míra nezaměstnanosti 7,3 %,
kde zůstala stabilní ve srovnání s měsícem březnem
a zvýšila se v porovnání s loňským dubnem z 6,7 %.

VÍTE, ŽE ...

Nezaměstnanost mladých

Míra nezaměstnanosti se vypočítá jako podíl

V dubnu 2021 byla nezaměstnanost mladých

nezaměstnaných ke všem osobám, které by

17,1 % v EU27, v zemích eurozóny dosahovala ne-

mohly pracovat (zaměstnaní i nezaměstna-

zaměstnanost mladých 17,2 %. V porovnání

ní).

s předchozím měsícem nezaměstnanost mladých
Věděli jste, že velmi nízká míra nezaměstna-

zůstala v zemích EU27 i v eurozóně stabilní.

nosti může zbrzdit hospodářský růst?
Nezaměstnanost podle pohlaví

Neúměrně se zvyšují mzdy, firmám chybí

V dubnu 2021 činila míra nezaměstnanosti žen

zaměstnanci, může se zpomalit nebo zastavit

7,6 % v EU27 a ve srovnání s březnem 2021 (7,7 %)

růst společností, snižuje se efektivita práce

mírně poklesla. Míra nezaměstnanosti mužů v dub-

a mohou zaostávat investice do inovací.

Graf 3: Vývoj míry nezaměstnanosti
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Zdroj: Eurostat, Unemployment by sex and age
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INFLACE

Míra inflace - duben 2021
Každý měsíc zveřejňuje Eurostat údaje o inflaci ve všech členských státech Evropské unie.
Detailně se zabývá jednotlivými sektory, ale zejména se soustředí na státy EU 27.
Míra inflace
Míra inflace za měsíc duben činila v eurozóně 1,6 %

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT …
Inflace v zemích EU (4/2021, %)

a ve srovnání s březnovou inflací (1,3 %) se zvýšila.
Loňský rok byla inflace 0,3 %. Inflace v EU27 v dubnu byla 2 % a v porovnání s březnovou hodnotou
(1,7 %) se zvýšila. Před rokem činila inflace 0,7 %.
V České republice činila míra inflace za měsíc duben
3,1 %, což je čtvrtá nejvyšší hodnota v EU27.
Mezi státy s nejnižší mírou inflace patří Řecko

1. Řecko

-1,1

2. Portugalsko

-0,1

3. Malta

0,1

4. Itálie

1,0

5. Irsko

1,1

...

(-1,1 %), Portugalsko (-0,1 %), Malta (0,1 %), Itálie

8. Eurozóna

(1 %), Irsko (1,1 %) a Kypr (1,2 %). Nejvyšší míra infla-

1,6

...

ce byla zaznamenána v Maďarsku (5,2 %),

15. EU27

v Polsku (5,1 %) a v Lucembursku (3,3 %).

2,0

…

Ve srovnání s měsícem březnem poklesla míra inflace ve třech členských státech, zůstala stabilní
v jednom státu, zvýšila se ve dvaceti třech zemích.
V dubnu 2021 nejvíce zdražovaly energie, služby,
jídlo, tabák, alkohol a neenergetické služby.

26. Česká republika

3,1

27. Lucembursko

3,3

28. Polsko

5,1

29. Maďarsko

5,2

(Eurostat 3)

Graf 4: Vývoj míry inflace od roku 2006 (měsíčně v %)
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Zdroj: Eurostat, HICP (2015=100) - monthly data (annual rate of change), vlastní úprava
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ZADLUŽENÍ

Míra veřejného dluhu - 4. čtvrtletí 2020
Eurostat pravidelně jednou za tři měsíce zveřejňuje přehled zadlužení členských států
jako poměr k HDP v daném členském státě, u kterého zadlužení uvádí.
Míra veřejného dluhu
Na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2020 činil poměr veřejného dluhu k HDP v eurozóně 98 %, na konci třetího
čtvrtletí to bylo 97,2 %. V EU27 se poměr zadlužení
zvýšil z 89,7 % na 90,7 % ve čtvrtém čtvrtletí 2020. Prudký nárůst zadlužení je dán významným zvýšením veřejného dluhu na jedné straně a výrazným poklesem růstu
HDP na straně druhé. Největší zadlužení vykázalo Řecko
(205,6 %), Itálie (155,8 %), Portugalsko (133,6 %), Španělsko (120 %) a Kypr (118,2 %), nejnižší Estonsko
(18,2 %), Lucembursko (24,9 %) a Bulharsko (25 %).

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT …
Zadlužení v zemích EU
(4. čtvrtletí 2020, % HDP)
1. Estonsko
2. Lucembursko
3. Bulharsko
4. Česká republika
5. Švédsko
6. Dánsko
7. Lotyšsko
…

18,2
24,9
25
38,1
39,9
42,2
43,5

15. Slovensko
…
21. EU 27
22. Eurozóna
23. Belgie
24. Francie
25. Kypr
26. Španělsko
27. Portugalsko
28. Itálie
29. Řecko

60,6

Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2019 se zadlužení u všech států, jako podíl na HDP, zvýšilo.
Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Řecku (25,1 p.b.),
ve Španělsku (24,5 p.b.), na Kypru (24,2 p.b.), v Itálii
(21,2 p.b.) a Francii (18,1 p.b.).
Ve srovnání s třetím čtvrtletím roku 2020 se zvýšila
míra zadlužení k HDP u sedmnácti členských států a
u deseti členských států poklesla. Nejvíce se zvýšila
v Maďarsku (6,5 p.b.), ve Španělsku (6 p.b.), Řecku
(5,9 p.b.), Rakousku (5 p.b.), Rumunsku (4,2 p.b.) a Por-

90,7
98
114,1
115,7
118,2
120
133,6
155,8
205,6

tugalsku (3,1 p.b.). (Eurostat 4)

Graf 5: Výše vládního dluhu k HDP ve 4. čtvrtletí 2020 ( v %)
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Zdroj: Government debt at the end of the third quarter 2020 by Member State, vlastní úprava
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