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PŘEHLED TRHU
Česká ekonomika v současné době profituje z výhodných vnitřních a vnějších podmínek.
Očekává se, že v roce 2017 bude pokračovat silná spotřeba domácností, což je podpořeno
vysokou zaměstnaností, růstem mezd i vysokou mírou důvěry spotřebitelů.
Makroekonomická politika je v České republice obecně pozitivní. V dubnu centrální banka
ukončila kurzovní politiku, která bránila zhodnocování koruny vůči euru.1 Ministerstvo
financí České republiky nedávno zvýšilo svoji předpověď růstu reálného HDP pro rok 2017
z 2,5 % na 3,1 % a pro rok 2018 z 2,5 % na 2,9 % a předpokládá se zde vliv růstu
mezinárodního obchodu.2 Prudký nárůst mezinárodní poptávky zaznamenal především
automobilový průmysl. Sdružení automobilového průmyslu ohlásilo v první polovině roku
2017 meziroční zvýšení produkce o 5,1 %.3
V meziročním růstu spotřebitelských cen došlo na začátku roku 2016 a 2017 k akceleraci
meziročního růstu spotřebitelských cen nad inflační cíl České národní banky. Proinflační
efekt zvyšujících se mezd a pozitivní mezera ve výstupu by měly být kompenzovány
antiinflačním efektem vyplývajícím z omezování měnových podmínek, které se týká
především směnného kurzu. To povede dle předpovědi Ministerstva financí České
republiky k mírnému poklesu průměrné hodnoty inflace v roce 2017 z 2,4 % na 2,2 %
a v roce 2018 z 1,7 % na 1,6 %.4
Růst české ekonomiky vedl k trvalému zvyšování poptávky po pracovní síle.
Růst zaměstnanosti od konce roku 2014 přesáhl 1 %, což vedlo k vyčerpání nevyužitých
zdrojů. V květnu 2017 dosáhla úroveň nezaměstnanosti 3 %, což představuje nejnižší
hodnotu v EU od začátku roku 2016.5 Předpověď míry nezaměstnanosti pro roky 2017 a 2018
dále předpokládá zlepšení – z 3,4 % na 3,2 %, respektive z 3,2 % na 2,9 % v roce 2018.6
Ekonomický růst svědčí malým a středně velkým firmám. Pozitivní podnikatelská nálada je
očekávána i pro následujících 12 měsíců. Akutní nedostatek pracovní síly ukazuje odvrácenou
stranu ekonomického růstu. Především pro malé a středně velké firmy, které sousedí se
zavedenými průmyslovými zónami, je téměř nemožné získat kvalifikované pracovníky.
Nejčastějšími exportními destinacemi pro 99 % exportujících firem zůstávají podle výzkumu
agentur IPSOS a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) země
EU.7 Trvale rostoucím exportním trhem je z těchto zemí pro české malé a střední podniky
Německo, které je současně i největší exportní oblastí celé země.
Regulace, byrokracie a výkyvy směnných kurzů jsou pokládány za hlavní rizika.
Obavy z výkyvů směnných kurzů vyplývají z ukončení politiky směnného kurzu, která
bránila zhodnocování koruny vůči euru. Díky tomu považují české malé a střední podniky
korunu za nestabilní. I přes tyto výzvy jsou předpovědi pro Českou republiku dobré;
ekonomika je na správné cestě a SME hledí kladně do budoucnosti.
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ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU
Podnikatelská nálada je mezi českými malými a středně velkými
firmami obecně pozitivní. Více než 70 % českých SME je toho názoru,
že se ekonomice dobře daří. Tři pětiny respondentů očekávají,
že domácí ekonomika zůstane v příštích 12 měsících stejná (60 %),
téměř čtvrtina očekává její zlepšení (22 %) a 13 % je toho názoru,
že se podmínky zhorší.
Prodejní výkon se u malých a středně velkých firem jeví jako silný.
Víc než polovina respondentů uvádí, že se jim během uplynulých
12 měsíců zvýšil objem prodejů (57 %), třetina se pak domnívá,
že prodeje zůstaly stejné (32 %). České podniky zaznamenaly
v minulém roce nejnižší úroveň snížení prodeje v rámci celé studie
(11 %). Stejných výsledků dosáhlo už jen Nizozemsko.
V příštích 12 měsících předpokládá 55 % respondentů nárůst
prodeje, přičemž jen 7 % předpokládá jeho pokles.
Globální ekonomiku vnímají české malé a středně velké firmy ve
srovnání s domácí ekonomikou méně pozitivně. Více než polovina
z nich má obavy o výkon globální ekonomiky (53 %). Téměř čtvrtina
(23 %) pak jako největší hrozby pro globální ekonomický růst
v roce 2017 uvádí konflikty, válku a terorismus. Každý desátý
(10 %) respondent označuje jako hlavní zdroj obav politickou situaci
v USA, 7% pak uvádí environmentální otázky.
Největší výzvou pro české podniky je nedostatek kvalifikovaných
pracovníků. Na tom se shodují téměř tři čtvrtiny respondentů
(71 %). Vládní regulace a legislativa vyvolávají obavy pro více
než polovinu respondentů (53 %). Tyto obavy se také odrážejí
ve výzvách, které pro sebe SME vidí v příštích 12 měsících.
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků a vládní regulace
a legislativu uvádí 65 %, respektive 55 % respondentů.

VÝKON PRODEJE ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

11 %

K hlavním třem plánovaným investičním výdajů patří stávající
zaměstnanci (74 %), stroje a zařízení (56 %) a nábor nových
zaměstnanců (55 %). Jen 3 % respondentů neplánuje investovat do
svých podniků.
Využití externích financí je rovnoměrně rozloženo mezi české malé
a střední firmy. Polovina firem na financování využívá externí zdroje.
Mezi nimi jsou nejčastěji zmiňovány bankovní úvěry, osobní majetek
a vládní dotace. Druhá polovina externí finance nevyužívá. Znovu
investují zisky nebo používají vlastní zdroje.
Po francouzských malých a středních firmách je u českých podniků
největší pravděpodobnost, že se budou v příštích 12 měsících zajímat
o možnost financování. Jeden z pěti podniků (18 %) prohlašuje, že se
v příštím roce chystá prozkoumat možnosti externího financování.
Dvě pětiny (40 %) považují dostupnost financí za výbornou
nebo dobrou a 13 % ji považuje za špatnou. Navzdory tomu bylo
ve srovnání se společnostmi v jiných zemích českým malým
a středním firmám financování v uplynulých 12 měsících zamítnuto.
Téměř čtvrtina (23 %) uvádí, že jim bylo financování zamítnuto
(to je nad průměrem studie 12 %) a z toho více než třetina (37 %)
přisuzuje zamítnutí nízkému ratingu.
Většina malých a středně velkých firem v České republice obdrží
platbu do 30 dní (70 %), průměrná čekací doba je 29 dní. V průběhu
uplynulých 12 měsíců vykazovalo 41 % respondentů nedobytné
pohledávky. Průměrná částka odepsaná z důvodu nezaplacení nebo
platební neschopnosti zákazníka činí 159 000 Kč.

NEJVĚTŠÍ SOUČASNÉ VÝZVY
PRO MALÉ A STŘEDNĚ VELKÉ FIRMY
71 %

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků

1%

53 %

Vládní regulace / legislativa (byrokracie)

38 %

Udržení si kvalifikovaných pracovníků

32 %

57 %

Zvýšení
Prodej zůstal stejný
Pokles
Neví/neuvedl

17 %

Dostatek času pro řízení firmy
Kolísání měny

17 %

Udržení kroku s novými technologiemi

16 %

Nedostatečná poptávka

13 %

Peněžní tok

13 %

Zastaralé vybavení nebo stroje

13 %

Správa online pověsti firmy
Žádná z uvedených možností

1 www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-czech-republic-oecd-economic-outlook-june-2017.pdf
2 www.mfcr.cz/en/statistics/macroeconomic-forecast/2017/macroeconomic-forecast-july-2017-29290
3 www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/vyroba-a-odbyt-tuzemskych-vyrobcu-vozidel/#akt2017
4 www.mfcr.cz/en/statistics/macroeconomic-forecast/2017/macroeconomic-forecast-july-2017-29290
5 www.mfcr.cz/en/statistics/macroeconomic-forecast/2017/macroeconomic-forecast-july-2017-29290
6 www.mfcr.cz/en/statistics/macroeconomic-forecast/2017/macroeconomic-forecast-july-2017-29290
7 www.amsp.cz/uploads/dokumenty_2017/eNL/Ipsos_pro_AMSP_Exporteri_06_2017_.pdf

33 %

Rostoucí režijní náklady / ceny

9%
3%

O SPOLEČNOSTI
BIBBY FINANCIAL SERVICES
Bibby Financial Services je předním nezávislým partnerem pro
finanční služby více než 10 000 společnostmi po celém světě.
Společnost Bibby Financial Services byla založena v roce 1982
jako součást Bibby Line Group (BLG), různorodé a dynamické
rodinné firmy s delší než dvěstěletou zkušeností v poskytování
osobních, vstřícných a flexibilních řešení pro zákazníky.
Bibby Financial Services je největší nezávislá factoringová
společnost poskytující provozní financování. Na požadavky klientů
reagujeme rychle a flexibilně. Financování přizpůsobujeme na
míru potřebám klienta a naše řešení zakládáme především na
bonitě odběratelů a kvalitě pohledávek. Díky tomu poskytujeme
financování také společnostem, kterým stávající financování
nestačí tempu jejich růstu nebo potřebují profinancovat dlouhý
výrobní cyklus. Působíme ve 13 zemích, a proto umíme podnikům
pomoci se vstupem na nové trhy bez obav z jazykových bariér a
kurzových výkyvů.
Více o Bibby Financial Services naleznete zde:
www.bibbyfinancialservices.cz

O BIBBY LINE GROUP
BLG je společnost s kapitálem ve výši 1,4 miliard liber, která
působí ve více než 20 zemích, zaměstnává 4 500 pracovníků
v řadě odvětví, včetně maloobchodu, zahraničního obchodu,
distribuce, přepravy, námořních podniků, pronájmu zařízení
a lesních hřbitovů.
Více o Bibby Line Group naleznete zde:
www.bibbylinegroup.co.uk

KONTAKT
ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ
Marketing Executive
sarka.zapletalova@bibbyfinancialservices.cz
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