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Manažerský souhrn
Česká republika v současnosti hledá nástroje na povzbuzení ekonomické výkonnosti
státu, kterými by doplnila dosavadní restriktivní politiku rozpočtových úspor napříč
všemi resorty a agendami o prorůstová opatření.
Zde prezentovaná analýza se v rámci možných opatření státu zaměřuje na
výdajovou oblast státu, kterou lze rozdělit na vládní spotřebu a vládních investice.
Zadavatelé jsou aktivními účastníky v odborných diskusích a propagátory
energeticky úsporného stavitelství. Jedná se o jednu z oblastí, které mohou být ze
strany státu finančně podporovány, a to především v případě, že v rámci srovnání
různých prorůstových opatření a jejich dopadů na životní prostředí budou nabízet
stejné nebo lepší efekty a přínosy než jiné alternativy.
Na základě Input-Output tabulek publikovaných ČSÚ a průměrných investičních
nákladů, odhadovaných úspor energií a snížení emisí skleníkových plynů v případě
zvýšení energetického standardu budov v České republice spočetli autoři dopad
sledovaných intervencí na tyto parametry:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

HDP,
zaměstnanost,
daňové příjmy,
výběr sociálního pojistného
úspory spotřeby energií
snížení emisí skleníkových plynů (CO2)

Zároveň autoři provedli srovnání získaných hodnot pro HDP s průměrnými
hodnotami výdajových multiplikátorů pro ČR z rešerší dostupných pramenů (MMF,
OECD, ČNB).

Na základě výstupů analýzy je možné provést následující hodnocení a závěry:

1. Ve srovnání s průměrnými hodnotami fiskálních multiplikátorů pro výdaje
státního rozpočtu jsou investice do zvýšení energetického standardu budov
(IVES) jednoznačně vhodnějším nástrojem na podporu růstu HDP, vzhledem
k velkému podílu stavebních prací s vysokým multiplikátorem. Dodatečný růst
HDP s každou jednotkovou investicí do IVES dosahuje průměrně 2,13 mil. Kč na
1 mil. Kč státní podpory na IVES, v některých případech mohou ovšem hodnoty
dosahovat až 3,59 mil. Kč na 1 mil. Kč státní podpory.

2. IVES vykazují také lepší výsledky při analýze zlepšování dalších
makroekonomických veličin ve srovnání s průměrnými hodnotami dosahovaných
u investic financovaných ze státního rozpočtu, jako jsou zaměstnanost, daňové
příjmy nebo příjmy z pojistného na sociální zabezpečení. Přímý finanční efekt ze
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změny zaměstnanosti a celkových daňových příjmů na 1 mil. Kč státní podpory
IVES činí 0,967 mil. Kč, v některých případech může tato hodnota dosahovat až
1,21 mil. Kč; k tomu je potřeba připočíst nepřímý efekt v podobě indukce HDP.

3. Toto hodnocení souvisí především s mimořádně vysokým oborovým
multiplikátorem v případě výstavby budov, který je podstatně vyšší než
průměrná hodnota ostatních investičních výdajů veřejného sektoru (získané
hodnoty kolem 0,89-0,82 v případě IVES ve srovnání s rozsahem multiplikátoru
veřejných výdajů 0,43-0,7 se středovou hodnotou 0,6);

4. Existence finanční páky a její využití při správném nastavení motivace
soukromých investorů ještě více zlepšují makroekonomické efekty IVES ve
srovnání s alternativou rozpočtových výdajů; přitom je vhodné pravidelně ročně
vyhodnocovat a míru podpory upravovat v zájmu dosažení maximálního efektu
státem vynaložených prostředků na podpory;

Analýza pracovala s následujícími předpoklady a metodickými postupy:

1. Zaměstnanost je odvozena od hrubé přidané hodnoty a produktivity práce;
2. Výběr sociálního pojistného je odvozen od efektů zaměstnanosti s přihlédnutím
k poměru zaměstnanců a OSVČ;

3. Pozitivní dopad pro národní hospodářství v oblasti investic jdoucích především
do stavebnictví může platit i za předpokladu zachování míry úspor a po
zohlednění substitučního efektu, tedy skutečnosti, že například obyvatelstvo by
disponibilní prostředky mohlo utratit na jiné výdaje, které by však vzhledem
pravděpodobně směřovaly do poptávky po zboží a službách z oborů s nižším
multiplikačním efektem pro národní hospodářství.

Hlavní číselné výstupy Analýzy jsou shrnuty v tabulce.
Makroekonomické efekty IVES

Zdroj: vlastní propočty autorů
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Závěr:
Pokud má stát na zřeteli nasazení prorůstových opatření, měl by s IVES
jednoznačně počítat a k jejich podpoře využít všech dostupných finančních zdrojů –
rozpočtové prostředky, výnosy z aukcí povolenek, zdrojů v EU fondech v dalších
programovacím období počínaje rokem 2014; zároveň by měl v rámci IVES
preferovat podporu investic do bytových domů a rodinných domů z důvodu absence
finanční páky u veřejných budov, respektive vlivu finanční páky na zadlužování
veřejného sektoru. V případě veřejných budov však roli finanční páky může sehrát
možnost kofinancování ze strany evropských fondů. V tomto případě by nedošlo ke
zvýšení zadluženosti veřejného sektoru.
Dodatečná poptávka po stavebních pracích vyvolaná vhodně kalibrovaným
subvenčním programem tak má předpoklady mít několikanásobně příznivější
ekonomické dopady než zapojení výnosů z povolenek přímo do státního rozpočtu (s
nižším efektem na agregovanou poptávku).
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