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I.  SHRNUTÍ 
 
1.  Prognózy a skutečnost 
 

Veličina X/02 XI/02 XII/02
skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč.

Spotřebitelské ceny r/r, % 0.6 0.9 0.5 1.0 0.6
m/m, % -0.3 0.1 -0.2 0.3 0.2

Čistá inflace r/r, % -0.1 0.2 -0.2 0.4 -0.2
m/m, % 0.0 0.2 -0.1 0.3 0.2

Korigovaná inflace r/r, % 1.3 1.5 1.3 2.0 1.5
m/m, % 0.0 0.2 -0.1 0.2 -0.1

Ceny průmyslových výrobců r/r, % -0.9 -0.3 -0.7 -0.4 -0.7
m/m, % 0.7 -0.1 -0.1 -0.3 -0.3

Průmyslová produkce r/r, % 3.5 4.5 4.4
Tržby z průmyslové činnosti r/r, % 3.4 6.3
Tržby v maloobchodě r/r, % 1.4 0.1
Saldo obchodní bilance za měsíc, mld. Kč -7.5 -7.0 -7.8 -20.0 -18.8

kum., mld. Kč -47.8 -55.7 -74.5
Změna salda obchodní bilance r-r, mld. Kč 2.9 -2.3 2.4

kum., r-r, mld. Kč 42.2 39.8 42.2
Nezaměstnanost ke konci měs., % 9.3 9.5 9.3 10.1 9.8
Nominální mzdy v průmyslu r/r, % 5.8 3.8
Reálné mzdy v průmyslu r/r, % 5.2 3.3
Produktivita práce v průmyslu r/r, % 7.8 10.6
Nominální mzdy ve stavebnictví r/r, % 3.5 6.0
Reálné mzdy ve stavebnictví r/r, % 2.9 5.5
Produktivita práce ve stavebnictví r/r, % 2.1 2.5
Peněžní zásoba (M2) r/r, % 6.2 4.7 5.2 4.5
Kurz CZK/EUR prům. za měsíc, % 30.6 30.8 31.15
Změna kurzu CZK/EUR r/r, % 8.9 7.7 4.4
Kurz CZK/USD prům. za měsíc, % 31.2 30.7 30.7
Změna kurzu CZK/USD r/r, % 15.7 18.0 15.8
Úrokové sazby z nových úvěrů prům. za měsíc, % 4.6 4.2

r-r, proc. body -2.0 -2.1
Úrokové sazby z termín. vkladů prům. za měsíc, % 2.3 2.1

r-r, proc. body -1.3 -1.5
Vysvětlení značek a zkratek:
r/r     ...  meziroční růst                      
m/m  ... meziměsíční růst                          
r-r      ...rozdíl proti hodnotě za stejné období předchozího roku
kum. …kumulativně od začátku roku
měs. ... měsíc                       
 
2.  Stručná charakteristika hospodářského a měnového vývoje od 10. SZ 
 
Vyjma explicitních údajů o předpokládané trajektorii kurzu koruny, tabulek, části  
o alternativách a boxu odpovídá shrnutí SZ (stejně jako v říjnu 2002) kapitole IV. Zprávy  
o inflaci. 
 
Statistické údaje zveřejněné v období od zpracování říjnové makroekonomické prognózy 
indikují výraznější než očekávané dezinflační působení exogenních faktorů. Dynamika 
ekonomického růstu v zahraničí byla mírně nižší než očekávaná, tomu odpovídá také nižší 



než očekávané zvýšení zahraničních cen. Obdobně ceny ropy a ceny potravin vyvolaly vyšší 
dezinflační tlak. Oproti tomu devizový kurz byl ve srovnání s předpoklady v průměru slabší. 
Současné nastavení měnových podmínek je ve srovnání s minulou makroekonomickou 
prognózou hodnoceno jako více uvolněné, přičemž toto uvolnění je dáno zejména poklesem 
odhadovaného nadhodnocení měnového kurzu.   
 
3. Vnější předpoklady inflační prognózy 
 
Celkové vyznění makroekonomické prognózy je výrazně ovlivněno přijatými předpoklady  
o vývoji vnějšího prostředí. Významný je především vývoj cen energetických surovin, 
cenových indexů zahraničních výrobců a hospodářského cyklu v zemích s největším podílem 
na českém zahraničním obchodě. Makroekonomická prognóza standardně přebírá 
předpoklady o vývoji těchto veličin z publikace Consensus Forecast, která shrnuje předpovědi 
zahraničních analytických týmů. 
 
V oblasti cen energetických surovin nedochází ve srovnání s poslední makroekonomickou 
prognózou k žádné změně. Pro první čtvrtletí roku 2003 je nadále očekávána cena uralské 
ropy zhruba na úrovni 27 USD za barel. V průběhu roku je potom očekáván postupný pokles 
cen ropy až pod hladinu 23 USD za barel ve čtvrtém čtvrtletí. Stabilní cena ropy na této 
úrovni je pak předpokládána pro celý rok 2004. K přehodnocení scénáře vývoje nedochází ani 
u cen zemního plynu, jejichž stabilita se předpokládá po celé prognózované období. 
 
Naproti tomu dochází k opětovnému přehodnocení předpokladů o hospodářském vývoji 
v zahraničí. Ve srovnání s předpoklady říjnové makroekonomické prognózy je předpoklad  
o meziročním růstu reálného HDP v Německu snížen o cca 0,5 p.b. na současných 0,9 % 
v roce 2003. Pro rok 2004 prognóza očekává mírné oživení reprezentované meziročním 
růstem HDP ve výši 1,9 %. 
 
V souladu s úpravou předpokladu o hospodářské aktivitě v Německu je směrem dolů 
revidován také předpoklad o dynamice cen průmyslových výrobců a spotřebitelských cen. Pro 
rok 2003 tak prognóza očekává růst cen německých průmyslových výrobců o 0,8 % a růst 
spotřebitelských cen o 1,2 %. V souvislosti s předpokládaným mírným oživením německé 
ekonomiky v roce 2004 by mělo dojít také k urychlení cenového růstu, a to o 0,5 p.b. 
v případě cen průmyslových výrobců a 0,2 p.b. v případě spotřebitelských cen ve srovnání 
s rokem 2003.     
 
4. Vnitřní předpoklady inflační prognózy 
 
Výsledná makroekonomická prognóza je kromě předpokladů o vývoji vnějšího prostředí 
ovlivněna také přijatými předpoklady o vývoji vnitřního prostředí české ekonomiky  
a o výchozích podmínkách prognózy. Tyto předpoklady se týkají autonomního působení 
fiskální politiky, trajektorie rovnovážných hodnot významných makroekonomických veličin  
a současné pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu. 
 
Odhad deficitu veřejných rozpočtů bez zdrojů z privatizace a dotací transformačním 
institucím na rok 2003 se ve srovnání s poslední makroekonomickou prognózou nemění a je 
očekáván ve výši 7 % HDP. Pro rok 2004 je však očekáváno jeho snížení na úroveň 5,4 % 
HDP. Makroekonomická prognóza tak předpokládá zahájení reformy veřejných financí 
v tomto roce. 
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Jednou z klíčových veličin pro vyznění makroekonomické prognózy je měnový kurz. Pro 
první pololetí roku 2003 je očekávána jeho stabilita na hladině 31 CZK/EUR. V druhé 
polovině roku 2003 a v průběhu roku 2004 je následně předpokládána mírná apreciace 
v rozsahu přibližně 2 % p.a. Tento vývoj je dán dalším očekávaným poklesem rizikové 
prémie a je konzistentní s prognózou platební bilance. Z předpokladů o vývoji kurzu 
CZK/EUR a ze zahraniční  konsenzuální předpovědi kurzu EUR/USD předpokládající mírné 
posilování eura vůči dolaru nad paritu je následně přepočten kurz CZK/USD.   
 
Makroekonomická prognóza dále pracuje s následujícími předpoklady o vývoji rovnovážných 
makroekonomických veličin. Tempo růstu potenciálního produktu by se mělo postupně 
zvyšovat ze současných hodnot okolo 3 % až k hodnotě 3,5 %. Rychlost rovnovážného 
reálného zhodnocování kurzu by mělo postupně klesat ze současných hodnot kolem  
5,5 % p.a. Jednoleté rovnovážné reálné úrokové sazby by měly zůstat stabilní na úrovni mírně 
nad 1,5 %. 
 
V souladu s makroekonomickou prognózou z října 2002 došlo k dalšímu mírnému 
prohloubení záporné mezery výstupu, která je tak nyní předpokládána ve výši zhruba –2 % 
(tento údaj již zohledňuje nedávnou korekci odhadu růstu HDP v třetím čtvrtletí 2002). 
Prohloubení mezery výstupu je možno přičíst na vrub hospodářského vývoje v zahraničí  
a vývoje měnových podmínek v první polovině roku 2002. Rozsah uvolnění měnových 
podmínek překonal očekávání z předchozí makroekonomické prognózy. Toto uvolnění je 
dáno zejména vývojem jejich kurzové složky - odhadované nadhodnocení reálného měnového 
kurzu se snížilo. V důsledku prudkého poklesu inflačních očekávání však došlo naopak ke 
zpřísnění úrokové složky měnových podmínek. Nastavení úrokové složky reálných měnových 
podmínek se tak posunulo z uvolněného na neutrální. 
 
5. Vyznění prognózy 
 
I po zohlednění korekce odhadu růstu HDP v třetím čtvrtletí roku 2002 (viz box níže) 
signalizuje makroekonomická prognóza zpomalení růstu domácí poptávky a HDP na konci 
roku 2002 a v prvním čtvrtletí roku 2003. V průběhu roku 2003 pak bude postupně docházet 
k pozvolnému urychlování růstu HDP. Očekávaná dynamika HDP v roce 2003 mírně pod 3 % 
je ve srovnání s říjnovou prognózou vyšší o přibližně 1 p.b. Přehodnocení je způsobeno vyšší 
dynamikou hrubé tvorby fixního kapitálu, kdy je očekáván růst jak soukromých (zhruba 1 %), 
tak vládních investic. Zvýšení dynamiky soukromých investic vyplývá z postupného 
uvolňování kurzové složky měnových podmínek v druhé polovině roku 2002. Ke zvýšení 
dynamiky HDP v roce 2003 přispívá také kladný příspěvek čistého exportu k tvorbě HDP 
v tomto období. Ve srovnání s předchozím rokem však dochází ke snížení dynamiky spotřeby 
domácností. To je dáno nižším růstem disponibilního důchodu vyplývajícím z mírného 
snížení dynamiky mezd a růstu nezaměstnanosti. Svou roli ale sehrává také předpokládané 
postupné zpřísňování úrokové složky měnových podmínek v souvislosti s poklesem 
inflačních očekávání, které bude kulminovat v prvním čtvrtletí tohoto roku. 
Makroekonomická prognóza tak v souhrnu předpokládá stabilizaci míry úspor domácností. 
 
V roce 2004 dojde k dalšímu urychlení růstu HDP, a to přibližně na 3,5 %. V reakci na 
s prognózou konzistentní postupné uvolňování obou složek měnových podmínek v průběhu 
roku 2003 a na ekonomické oživení v zahraničí je očekáváno urychlení růstu hrubé tvorby 
fixního kapitálu, další snižování záporného salda čistého exportu a také mírné zrychlení růstu 
spotřeby domácností. Od druhé poloviny roku 2003 tak bude docházet k postupnému 
uzavírání produkční mezery, přičemž k dosažení potenciálního produktu dojde zhruba  
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na přelomu let 2004 a 2005. Proti urychlování ekonomického růstu začne v tomto období 
působit spotřeba vlády. Současná makroekonomická prognóza totiž předpokládá zahájení 
reformy veřejných financí právě v roce 2004. Z této skutečnosti potom vyplývá záporný 
příspěvek spotřeby vlády k tvorbě HDP v tomto a následujících obdobích. 
 
Inflační výhled na rok 2003 se ve srovnání s předchozí makroekonomickou prognózou 
významněji nemění. Snížení prognózy inflace pro počátek roku 2003 vyplývá z rychlejšího 
než očekávaného poklesu cen potravin ve čtvrtém čtvrtletí roku 2002. Pro prosinec roku 2003 
je však nadále očekáván meziroční růst indexu spotřebitelských cen ve výši 2,3 %. Oproti 
předchozímu roku dochází k urychlení cenového růstu, které je dáno postupným vyčerpáním 
působení exogenních faktorů, zejména cen zemědělských výrobců. V průběhu roku 2003 je 
očekáván postupný návrat cen zemědělských výrobců k úrovním dosaženým v roce 2001  
a postupný růst zahraniční inflace. Proti urychlování cenového vývoje bude naopak působit 
výrazně záporná mezera výstupu. Ve srovnání s předchozí makroekonomickou prognózou 
sice došlo k přehodnocení její velikosti směrem k jejímu absolutnímu snížení, toto 
přehodnocení je však dáno zvýšením dynamiky investic s malou vazbou na vývoj cenové 
hladiny. V rámci zpracování makroekonomické prognózy byla na základě historické analýzy 
ve srovnání s říjnovou makroekonomickou prognózou zvýšena váha mezery výstupu pro 
vývoj cen neobchodovatelných komodit, což vedlo ke snížení dynamiky korigované inflace 
bez pohonných hmot. Toto snížení je však protisměrně kompenzováno růstem cen pohonných 
hmot, a tudíž se prognóza celkové korigované inflace pro konec roku 2003 nemění. 
 
V souvislosti s postupným uzavíráním mezery výstupu od druhé poloviny roku 2003  
a vyčerpáním dezinflačního působení exogenních faktorů, především cen zemědělských 
výrobců, naznačuje makroekonomická prognóza v roce 2004 mírné zvýšení inflace. 
V horizontu nejúčinnější transmise, tj. zhruba v průběhu první poloviny roku 2004, dosáhne 
meziroční růst indexu spotřebitelských cen výše 2,5 %. Inflace se tak bude pohybovat na 
spodním okraji inflačního cíle. 
 
Souhrnně očekává makroekonomická prognóza postupné urychlování ekonomického růstu 
v letech 2003 a 2004 spojené se zvyšováním inflace a jejím návratem do inflačního cíle. 
Urychlování ekonomické dynamiky je spojeno s postupným uvolňováním měnových 
podmínek konzistentním s prognózou v průběhu roku 2003 a s očekáváním postupného 
hospodářského oživení v zahraničí. Přes ekonomické oživení bude inflační vývoj v roce 2003 
a v první polovině roku 2004 ovlivňován absencí poptávkových inflačních tlaků a dále pak 
postupným vyčerpáním dezinflačního působení exogenních faktorů. S makroekonomickou 
prognózou je konzistentní mírný pokles úrokových sazeb počátkem roku 2003 a následná 
stabilita.  
 
Souhrnný pohled na stávající prognózu a její srovnání s prognózou z 10. SZ nabízí následující 
tabulka: 
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Aktuální prognóza a její změny oproti 10. SZ

I.
Mezera výstupu 1. SZ -2.0

RIR gap 1. SZ 0.0
RER gap 1. SZ 0.8
RMCI gap 1. SZ 0.1

II. 1Q2003 2Q2003 3Q2003 4Q2003 1Q2004 2Q2004
1. SZ -0.2 0.4 1.2 2.1 2.4 2.6
10. SZ 0.4 1.0 1.8 2.2 2.5 2.6
1. SZ -2.1 -1.8 -1.7 -1.5 -1.4 -1.1
10. SZ -2.4 -2.5 -2.5 -2.2 -1.8 -1.2
1. SZ 2.3 2.5 3.0 3.7 3.3 3.5
10. SZ 0.8 1.0 2.6 2.5 4.1 4.8
1. SZ 2.5 2.6 2.6 2.6 2.8 2.9
10. SZ 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.8

III. 2003 2004
1. SZ 6.3 8.2
10. SZ 6.4 -
1. SZ 5.3 5.4
10. SZ 5.0 -
1. SZ 10.4 10.2
10. SZ 10.4 -
1. SZ -4.5 -4.4
10. SZ -4.1 -

*/ Registrovaná míra nezaměstnanosti ke konci období

CPI

Mezera výstupu

HDP

Implikované sazby

Průměrná nom. mzda ve 
sled. org.  

Průměrná reálná mzda ve 
sled. org.  

Míra nezaměstanosti*

BÚ/HDP v b.c. 

 
 
Komentář k tabulce: 
 
První blok tabulky zachycuje počáteční podmínky predikce, které jsou nezbytné pro její sestavení. Mezera 
výstupu vyjadřuje rozdíl mezi skutečným a potenciálním produktem, kdy záporná hodnota indikuje nižší úroveň 
skutečného produktu proti potenciálnímu produktu. RIR gap zobrazuje rozdíl mezi skutečnou a rovnovážnou 
úrovní reálných úrokových sazeb, přičemž kladná hodnota znamená, že skutečné sazby jsou vyšší než 
rovnovážné. RER gap potom identicky zachycuje rozdíl mezi skutečnou a rovnovážnou úrovní reálného kurzu. 
Kladná hodnota ukazuje o kolik procent je skutečný kurz apreciovanější oproti své rovnovážné hodnotě. RMCI 
gap na závěr vyjadřuje celkový pohled na počáteční stav měnových podmínek. Vzniká jako vážený průměr RIR 
a RER gapů. Kladná hodnota ukazuje na přísné počáteční měnové podmínky. Všechny veličiny, mimo RIR gap 
vyjadřují v procentech odchylku od rovnovážné hodnoty, v případě RIR gapu je odchylka vyjádřená  
v procentních bodech.  
 
Druhý blok obsahuje veličiny generované jádrovým predikčním aparátem a jejich srovnání s předchozí 
makroekonomickou prognózou.   
 
Třetí blok potom obsahuje predikce ostatních významných makroekonomických veličin, které jsou na jedné 
straně odvozovány od predikcí veličin obsažených v bloku II, na druhé straně jsou ale ovlivňovány také řadou 
jiných faktorů nevystupujících v jádrovém predikčním aparátu a jsou pro hodnocení budoucího vývoje 
ekonomiky podstatné. Nominální a reálná mzda jsou zobrazeny prostřednictvím meziroční změny své hodnoty. 
Míra nezaměstnanosti a podíl běžného účtu platební bilance na HDP jsou v procentech.  
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6. Nejistoty prognózy a alternativní scénáře 
 
Významnou nejistotou základního scénáře makroekonomické prognózy je vývoj hospodaření 
veřejných rozpočtů v roce 2004. První alternativní scénář tak uvažuje setrvačný vývoj 
veřejných financí, který předpokládá odložení reformy veřejných financí. Mimo přímé 
dopady do tvorby HDP je tato alternativa rozšířena o dopady odložení reformy veřejných 
financí na důvěryhodnost země a kurzový vývoj. Scénář se tak vyznačuje růstem rizikové 
prémie země a depreciací měnového kurzu. V reakci dochází k postupnému nárůstu 
úrokových sazeb ve snaze bránit dalšímu rozkolísání ekonomického vývoje. 
 
Vzhledem k nejistotám o vývoji kurzu ukazuje druhý alternativní scénář dopady jednorázové 
výchylky kurzu proti scénáři o 1 Kč v roce 2003. Vychýlení kurzu není způsobeno změnou 
žádného fundamentálního faktoru a odráží pouze změnu očekávání. Za předpokladu 
neměnného křížového kurzu eura a amerického dolaru způsobí tato výchylka postupné 
zvýšení inflace v následujících čtvrtletích. Scénář však není simulován v prostředí reaktivní 
měnové politiky a odráží tak pouze krátkodobé a střednědobé elasticity za jinak stejných 
podmínek.  
 
Třetí alternativní scénář se věnuje nejistotě ohledně počátečního nastavení obou složek 
měnových podmínek. Scénář uvažuje situaci, ve které jsou jak úroková, tak kurzová složka 
měnových podmínek uvolněnější ve srovnání se základním scénářem. Vyšší uvolnění úrokové 
složky vychází z úvahy o vyšší perzistentnosti inflačních očekávání vůči prudkým výkyvům 
ve skutečné inflaci. Uvolnění kurzové složky může být zdůvodněno příznivějším vývojem 
vnější nerovnováhy. Inflační očekávání jsou tak zvýšena na úroveň očekávání finančních trhů 
a výchozí úroveň reálného kurzu je považována za rovnovážnou. Uvolnění měnových 
podmínek vede k rychlejšímu uzavírání mezery výstupu a rychlejšímu návratu inflace do 
inflačního cíle. Konzistentní reakcí je mírné zpřísnění měnové politiky.  
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Box: Změny prognóz HDP v roce 2002 a 2003 a vliv nedávných korekcí ČSÚ  
 
V průběhu zpracovávání předkládané SZ byla zveřejněna revize vývoje zahraničního obchodu 
v druhé polovině roku 2002 a následně byl ze strany ČSÚ proveden „orientační odhad vlivu 
revizí na HDP“ v 3. Q 2002. Tento box mapuje vývoj predikcí HDP od dubnové 4. SZ 2002 
s důrazem na vnímání efektů kurzového vývoje v roce 2002 a dopadů údajů o vývoji obchodní 
bilance. Prognóza inflace nebyla nejistotami o dopadech apreciace na reálnou ekonomickou 
aktivitu a obchodní bilanci a revizemi, vzhledem k nízké vazbě na položky vývoz a investice, 
výrazně dotčena. 
 
Ve 4. SZ byl očekáván růst HDP v roce 2003 ve výši 3,9 % při 7% růstu investic. V období  
od 4. do 7. SZ došlo k prohloubení apreciace měnového kurzu, ačkoliv dopady apreciace na 
reálnou ekonomiku nebyly příliš zřetelné. V 7. SZ bylo nicméně uvažováno vyšší počáteční 
nadhodnocení reálného kurzu a tudíž přísnější nastavení měnových podmínek. Konzistentně 
s tímto vnímáním bylo sníženo očekávané tempo růstu HDP v roce 2003 na 2,9 % při  
3,5% očekávaném tempu růstu investic. Nejistota ohledně dopadu apreciace na reálnou 
ekonomiku byla zachycena prostřednictvím zpracování alternativního scénáře, který uvažoval 
nižší nadhodnocení reálného kurzu.  
 
V průběhu letních měsíců došlo díky aktivitě ČNB na trhu k zastavení apreciace měnového 
kurzu. Dopady proběhlé apreciace nebyly nadále zřetelné. V 10. SZ bylo proto ve srovnání se 
7. SZ uvažováno nižší počáteční nadhodnocení reálného kurzu; původní alternativní scénář ze 
7. SZ se tak v 10. SZ stal scénářem základním (alternativou bylo v 10. SZ naopak vyšší 
počáteční nadhodnocení kurzu). Toto opatření by samo o sobě vedlo k prognóze vyšší 
dynamiky HDP. I přesto ale panovala nejistota o skutečných dopadech apreciace do 
hospodaření podniků. Tato nejistota plynula z toho, že (i) výjimečně nebyly k dispozici údaje  
o hospodaření podnikové sféry za 2. Q 2002, (ii) nebyly k dispozici údaje mapující příspěvek 
veřejných financí k růstu HDP (říjnové minutes označily soustavu VF jako netransparentní 
s negativním vlivem na měnové rozhodování) a (iii) nebyl znám dopad povodní. V krátkodobé 
části predikce bylo za těchto nejistot a při poklesu predikce zahraničního růstu v CF sníženo 
tempo růstu investic v roce 2003 z 3,5 % na 0 %, což vedlo ke snížení očekávaného tempa 
růstu HDP v roce 2003 na 1,8 %. Těsně před odevzdáním 10. SZ byl dále zveřejněn údaj  
o vývoji zahraničního obchodu za září, který signalizoval výrazné zhoršení obchodní bilance 
z titulu růstu dovozů. Tento údaj vedl k úvahám o silnějších tlacích na vytěsňování domácího 
zboží zbožím zahraničním (intratemporální substituce) a podpořil existenci střednědobého 
alternativního scénáře, který uvažoval vyšší nadhodnocení reálného kurzu. 
 
Následné údaje podléhající z největší části revizi z ledna 2003 byly zveřejněny po zpracování 
říjnové prognózy a na rozhodování o nastavení MP měly vliv prostřednictvím zvažování 
bilance rizik této prognózy. Před MP jednáním v listopadu byl zveřejněn údaj o obchodní 
bilanci za říjen 2002, který ukazoval na její výrazné zhoršení, ovšem tentokrát na straně 
vývozů nikoliv dovozů. Nadále však přetrvávala nejistota o podílu apreciace kurzu na tomto 
zhoršení. Tento údaj byl interpretován jako ukazatel, který prohluboval konflikt mezi 
nastolením vnější a vnitřní rovnováhy. V prosinci byl zveřejněn odhad HDP za 3. Q 2002, 
který ukazoval rychlejší než prognózovaný růst domácí poptávky. Tento údaj byl i při 
nejistotách o mimořádně vysokém vlivu změny stavu zásob (v 11. SZ diskutováno v souvislosti 
s povodněmi) hodnocen jako ukazatel potvrzující obavy o vztahu mezi nadměrnou domácí 
poptávkou a prohlubováním vnější nerovnováhy.  
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Koncem prosince byl zveřejněn údaj o obchodní bilanci za listopad 2002, který ukazoval na 
další prohloubení schodku. Podrobnější analýzy provedené počátkem ledna indikovaly na 
neobvyklý vývoj v položce aktivního zušlechťovacího styku: z údajů vyplývalo, že dovezené 
zboží je po zpracování vyvezeno za stejnou nebo dokonce nižší cenu. Tato analýza a signály ze 
strany ČSÚ podpořily domněnku o možné pozdější revizi údajů o obchodní bilanci. Rozsah 
možné opravy byl experty SMS odhadován na minimálně 20 mld. korun. Ještě před 
zveřejněním revizí ČSÚ tak počáteční práce na lednové makroekonomické prognóze 
ukazovaly na možné přehodnocení predikce čistých vývozů a investiční aktivity na rok 2003. 
Revize ČSÚ ze dne 16. 1. 2003 tyto úvahy potvrdila. Aktuální makroekonomická predikce 
v sobě revize obchodní bilance a „orientační odhad vlivu revizí na HDP“ provedené ČSÚ 
plně obsahuje.  
 
Tyto údaje, očekávané zvýšení přílivu přímých zahraničních investic v roce 2003, 
depreciovanější scénář měnového kurzu a zvýšení vládních investic vedou k přehodnocení 
vývoje investiční aktivity v roce 2003 z nulového růstu v 10. SZ na 2,7% růst. Konzistentně se 
zvyšuje odhad růstu HDP v roce 2003 na 2,9 %.  
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II.  STŘEDNĚDOBÁ MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA 
 
 
Střednědobý makroekonomický výhled na období 2002 - 2005 byl sestaven na základě 
předpokladů ohledně vývoje externích podmínek, faktorů vnitřního prostředí a mechanismů 
budoucího ekonomického vývoje. Makroekonomický výhled sestává ze základního scénáře 
predikce, jehož vyznění je doplněno rozborem rizik, z nichž některá byla ohodnocena 
v alternativních scénářích.  
 
Vývoj vnějšího prostředí 
 
Světová ekonomika 
 
Oproti minulé velké SZ dochází k revizi růstového výhledu našich obchodních partnerů, 
především Německa, směrem dolů. Rizika růstového výhledu v Německu a eurozóně však lze 
nyní charakterizovat jako vyvážená. Základní scénář predikce odkládá postupné oživování 
německé ekonomiky až na konec roku 2003. Zahraniční inflace se tak i v první polovině 
příštího roku bude pohybovat na velmi nízkých hodnotách pozorovaných v posledním období 
a scénář pracuje i s dalším mírným poklesem úrokových sazeb eurozóny počátkem letošního 
roku. Od poloviny příštího roku však lze opět počítat s jejich průběžným nárůstem, který bude 
vytvářet depreciační tlak ze snižování vzájemného úrokového diferenciálu. 
 
Odhad vývoje mezery HDP v Německu ukazuje na kulminaci poptávkových dopadů 
německého oživení do české ekonomiky až v průběhu roku 2005, po kterém bude vrcholit 
s jistým zpožděním i přímý inflační impulz spojený s tímto oživením. V tomto období se 
rovněž zastaví růst ročních euro sazeb na peněžním trhu.  
 
Ačkoliv nedochází k výrazné revizi odhadu budoucího vývoje ekonomiky USA, panuje 
i nadále nejistota o zdrojích amerického oživení. V souladu s touto nejistotou a vzhledem 
k míře závislosti americké ekonomiky na vnějším přílivu investic lze v horizontu jednoho 
roku očekávat další oslabování dolaru vůči euru na světových trzích. 
 
Vzhledem ke snížení odhadu světového růstu počítá referenční scénář do roku 2004 
s poklesem cen ropy zpátky k hladině 22 USD/barel1.  
 
Autonomní faktory vývoje měnového kurzu 
 
Ačkoliv vývoj kurzu v posledním období vykazoval mírně depreciační tendenci, která 
neodpovídá vývoji fundamentálních faktorů, lze tento vývoj interpretovat jako 
nesystematickou výchylku. Podílela se na ní řada faktorů,  jako např. interpretace chybných 
ekonomických údajů naznačujících výrazné zhoršování obchodní bilance a zpomalování růstu 
HDP či zvýšený zájem investorů v regionu o maďarký forint. Naopak vývoj výnosových 
diferenciálů ukazuje během posledního půlroku na další pokles rizikové prémie s apreciační 
tendencí, která by měla přetrvávat i v první polovině roku 2003. K prohloubení tohoto 
apreciačního trendu zřejmě přispěje i mírný nárůst neprivatizačních PZI, zatímco vývoj 
ostatních finančních toků by měl mít zhruba neutrální vliv. V důsledku toho tak referenční 
scénář počítá v horizontu jednoho roku s apreciační tendencí v rozsahu kolem 2 % p.a. 

                                                           
1 V části III.1 byla provedena analýza možných dopadů krizového geopolitického vývoje na ceny ropy a ostatní 
veličiny vnějšího prostředí. 
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Předpoklady vnitřního prostředí 
 
Veřejný sektor 
 
Obdobně jako minule je i tato prognóza  charakterizována vysokou mírou nejistoty ohledně 
působení fiskálního sektoru na agregátní poptávku v minulém roce i příštích letech. Ačkoliv 
se oproti 10. SZ snížil odhad fiskálního příspěvku k meziroční dynamice HDP v roce 2002 
o 0,4 p.b., zůstává i nadále relativně vysoký na 1,3 p.b. Potvrzuje se tak významná úloha státu 
na růstu poptávky a HDP v minulém roce, které kromě údajů o růstu podílu vládní spotřeby 
na poptávce odpovídají i informace o vysokém podílu vládních výdajů na HTFK a dynamice 
transferů domácnostem2. Situace do budoucna je komplikovanější o nejistoty pramenící 
z rozsahu a fázování případné reformy veřejných financí. Základní scénář predikce pracuje 
pro rok 2004 s reformou veřejných financí (scénář REF II), která, ač neschválená, má již 
zřetelné obrysy. Autonomní vývoj veřejných financí byl vtělen do jednoho z alternativních 
scénářů. 
 
Pro rok 2003 predikce předpokládá výrazné meziroční zpomalení nárůstu poptávkově 
relevantního deficitu soustavy veřejných rozpočtů. Meziroční nárůst salda by měl dosáhnout  
22,4 mld., celkové saldo by činilo 149,4 mld. Kč, což zhruba odpovídá příspěvku k dynamice 
HDP ve výši 0,5 p.b. a shoduje se s předpoklady 10. SZ. V důsledku předpokladu o zahájení 
fiskální reformy pracuje základní scénář predikce v roce 2004 s poklesem poptávkově 
relevantního salda veřejných rozpočtů o 17,6 mld. Kč na –131,8 mld. Kč. Tomu odpovídá 
negativní příspěvek k dynamice HDP, odhadnutý ve výši –0,4 p. b. 
 
Scénář deregulací pro období 2003 až 2004 vychází z odhadů Ministerstva financí a informací 
jednotlivých regulátorů; pro pozdější období byla použita extrapolace na základě predikce 
vývoje cen neobchodovatelných zboží. Scénář deregulací předpokládá i nadále meziroční 
tempa růstu pro roky 2003 a 2004 pod 3 % (příspěvek do celkové inflace do 0,6 p.b.) s mírně 
rostoucí tendencí, což ale pro rok 2003 znamená zvýšení oproti minulé predikci.  Po roce 
2004 vede extrapolace k hodnotám meziroční inflace regulovaných cen odpovídající 
příspěvku 0,9 do celkové inflace. Do predikce nebyla započítána neschválená administrativní 
opatření včetně úpravy nepřímých daní. 
 
 
Předpoklady počátečních podmínek 
 
Odhad současné pozice ekonomiky v rámci hospodářského cyklu je zprostředkován pomocí 
předpokladů o počáteční úrovni rovnovážných hodnot několika základních 
makroekonomických veličin: HDP, reálného kurzu a reálných úrokových sazeb. Tyto 
předpoklady zároveň vypovídají o výchozím nastavení měnových podmínek. 
 
Měnové podmínky 
 
V průběhu druhého pololetí roku 2002 docházelo k postupnému uvolňování reálných 
měnových podmínek, které se v posledním období významně zrychlilo díky vývoji jejich 
kurzové složky. Index celkových reálných měnových podmínek dosáhl hodnoty 0,1, což se 
jeví jako neutrální nastavení. Rozsah uvolnění však překonal očekávání z předchozích 
                                                           
2 Předběžné propočty ukázaly, že při zachování stejného poptávkově relevantního salda veřejných rozpočtů jako 
v roce 2001 by se růst HDP v loňském roce pohyboval kolem 1 - 1,5 %. 
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velkých SZ (predikce 0,4) a oproti predikci je odlišná i jeho struktura. Zatímco uvolnění 
reálného kurzu bylo o více než 2 p.b. větší, než očekávala predikce, došlo zároveň ke 
zpřísnění úrokové složky podmínek. Reálný kurz přesto zůstává nadhodnocen zhruba o 1 %. 
Zpřísnění reálných úrokových sazeb bylo při nezměněných nominálních sazbách dáno 
významným poklesem inflačních očekávání. V důsledku toho se nastavení reálných 
úrokových sazeb posunulo z uvolněného na neutrální.  
 
Nejistoty při nastavení jednotlivých složek měnových podmínek pramení především 
z rozporuplných údajů o míře jejich restrikce v průběhu minulého roku a jejich působení na 
ekonomiku. Úvahy o možném volnějším nastavení úrokové části podmínek se opírají o údaje 
o vývoji inflačních očekávání, která u analytiků finančních trhů vykazují rezistenci vůči 
současné výchylce inflace. Očekávané reálné sazby jsou u analytiků finančních trhů volnější  
a celkové měnové podmínky tak mohou být uvolněné spíše než restriktivní3.  
 
Nové údaje o vývoji čistých exportů a HDP v zásadě potvrdily oprávněnost přehodnocení 
rozsahu reálného nadhodnocení kurzu v průběhu minulého roku směrem dolů, které proběhlo 
v minulé predikci. Údaje svědčící o zhoršování vnější nerovnováhy v druhém pololetí 
loňského roku nebyly v době zpracování 10. SZ známy v plném rozsahu a představovaly 
riziko, které bylo zohledněno v alternativním scénáři vyššího nadhodnocení reálného kurzu. 
Tyto údaje byly nyní revidovány a potvrdily tak naše původní předpoklady o relativně nízkém 
nadhodnocení kurzu. Přesto se lze domnívat, že nové údaje o vývoji vnější nerovnováhy 
mohou svědčit i o nižší míře reálného nadhodnocení a představují tak riziko predikce. 
Případné poptávkově inflační tlaky pramenící z  volnější úrokové i kurzové složky měnových 
podmínek a citlivost měnové politiky proto byly analyzovány v alternativním scénáři v části 
IV. SZ. 
 
Reálný kurz 
 
Odhad rovnovážné míry meziročního zhodnocení reálného směnného kurzu se pohybuje 
kolem 5,5 %, podobně jako tomu bylo v 10. SZ rolu 2002. Takové tempo meziročního 
zhodnocení přitom představuje horní odhad na základě fundamentálních faktorů, jakými jsou 
vývoj produktivit obchodovatelných a neobchodovatelných odvětví vzhledem k zahraničí 
(Balassův-Samuelsonův efekt), dlouhodobé změny směnných relací a dorovnávání cenové 
hladiny EU. Do budoucna projektujeme míru rovnovážného reálného zhodnocení s mírně 
klesajícím trendem (3 % koncem roku 2005), neboť se domníváme, že část faktorů 
rovnovážné reálné apreciace pozorované v minulých letech bude s postupem reálné 
konvergence odeznívat. 
 
Na základě rozboru trendů reálných úrokových sazeb, reálného kurzu a rizikové prémie 
vykazuje současná úroveň reálného kurzu nadměrné zhodnocení ve výši 0,8  % oproti své 
rovnovážné hodnotě, což představuje posun o téměř 2 p.b. oproti predikci z 10. SZ roku 2002. 
Potvrdila se oprávněnost přehodnocení tohoto nastavení na historii směrem dolů provedené 
v poslední velké SZ. Údaje o vývoji HDP neprokázaly výrazně negativní důsledky 
dlouhodobě nadhodnoceného reálného kurzu. Rovněž vývoj platební bilance byl lepší než 
očekávaný svědčící o nižším rozsahu intratemporální substituce. Následující graf ilustruje 
názorový posun o trajektorii rovnovážného kurzu, který probíhal v SMS během minulého 

                                                           
3 Naopak údaje o očekáváních domácností a firem podléhají více momentálnímu průběhu inflace a očekávané 
reálné sazby se u těchto subjektů mohou jevit jako více restriktivní, než uvažuje základní scénář.  
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roku. Graf hypotetické úrovně nominálního rovnovážného kurzu4 dokládá, že odchylka 
současné úrovně nominálního kurzu od této rovnováhy se pohybuje do 50 h. Autonomní 
faktory vývoje reálného kurzu v nejbližších čtvrtletích přitom nasvědčují tomu, že uvolňování 
kurzové složky měnových podmínek bude pokračovat i nadále. 
 
Nominální kurz a jeho rovnovážné trajektorie v situačních zprávách 
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Reálné úrokové sazby 
 
Rychlý pokles inflace ve čtvrtém čtvrtletí způsobil nárůst reálných úrokových sazeb5 zhruba 
o 1 p.b. Z krátkodobého inflačního výhledu přitom vyplývá, že zpětně hledící inflační 
očekávání dosáhnou svého dna až v průběhu několika čtvrtletí, a proto lze dočasný tlak na 
zpřísňování reálných úrokových sazeb očekávat i nadále. 
 
Odhad rovnovážné hladiny reálných sazeb byl ponechán na hodnotách z minulé velké SZ 
(u ročních reálných mezibankovních na 1,5 %), což odpovídá průběhu rovnovážného reálného 
kurzu a rizikové prémie6. Taková hladina rovnovážných sazeb implikuje při současné úrovni 
inflačních očekávání nominální tříměsíční sazby na úrovni zhruba 3,5 %, což je 
z dlouhodobého pohledu nízká hodnota daná současnými nízkými inflačními očekáváními. 
V alternativním scénáři analyzujeme situaci, při které nedochází k tak výraznému poklesu 
inflačních očekávání a politicky neutrální úroveň sazeb se pohybuje výše.  
 

                                                           
4 Odpovídá rovnovážné trajektorii reálného kurzu upravené o realizované inflace u nás a v zahraničí (předpoklad 
dokonalých očekávání). 
5 Reálné sazby konstruujeme na základě inflačních očekávání, ve kterých převažuje zpětně hledící prvek. 
6 Průběh rovnovážných reálných úrokových sazeb do budoucna úzce souvisí s průběhem autonomních faktorů 
vývoje měnového kurzu (rizikové prémie) a představou o rovnovážné míře reálného zhodnocování. Vzhledem 
k tomu, že očekávaný dlouhodobý pokles rizikové prémie korunových instrumentů je v základním scénáři na 
horizontu predikce zhruba stejně rychlý jako pokles rovnovážné míry reálného zhodnocování, počítáme v tomto 
období se zhruba konstantní úrovní rovnovážných úrokových sazeb. To implikuje mírný růst politicky 
neutrálních sazeb spojený s růstem inflačních očekávání v návaznosti na postupný návrat inflace do cílovaného 
koridoru. 
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V alternativním scénáři setrvačné fiskální varianty počítáme s možnými dopady 
dlouhodobého přehodnocení investiční atraktivity české ekonomiky na nastavení 
rovnovážných úrokových sazeb. Lze uvažovat, že taková situace se projeví jak zvýšením 
dlouhodobé rizikové prémie, tak zpomalením procesu reálné konvergence a tedy pomalejším 
trendem reálného zhodnocování. Oba tyto efekty povedou k dlouhodobému růstu reálných 
rovnovážných sazeb a významně tak ovlivní nastavení měnové politiky. 
 
HDP 
 
Současná  úroveň  výstupové  mezery  byla  odhadnuta na –2,0 %. Pokračuje tak trend 
postupného prohlubování mezery HDP patrný od poloviny minulého roku a uvažovaný 
minulou predikcí pro závěr letošního roku. Za touto stagnací HDP vůči potenciálu lze vidět 
jak oslabování růstu zahraniční poptávky, tak nepříznivý vývoj v nastavení jednotlivých 
složek měnových podmínek, především reálného kurzu, v první polovině minulého roku. 
Obrat ve vývoji měnových podmínek pozorovaný v posledních dvou čtvrtletích se doposud 
významně neprojevil. 
 
Z analýzy průběhu hospodářského cyklu vyplývá, že dochází k dalšímu prohlubování záporné 
mezery HDP. Zvýrazňuje se tak dezinflační působení domácí poptávky. Prohloubení mezery 
výstupu je dáno jak nepříznivým vývojem zahraniční poptávky, tak především zhodnocováním 
reálného kurzu v první polovině minulého roku. Během posledního čtvrtletí však došlo díky 
působení kurzové složky k významnému uvolnění měnových podmínek. Zpřísnění úrokové 
složky měnových podmínek pozorované v posledním čtvrtletí je důsledkem dočasného poklesu 
inflačních očekávání, který nebyl kompenzován poklesem nominálních sazeb. Na základě 
současných faktorů vývoje reálného kurzu lze v nejbližším období očekávat posun reálných 
měnových podmínek na uvolněné. Toto uvolnění by mělo zastavit prohlubování záporné 
výstupové mezery a přispět k oživení ekonomické aktivity. 
 
Reálná sazba PRIBOR 1Y a odhad rovnovážné trajektorie 
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Odhad vývoje mezery HDP (%) 
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Reálný měnový kurz a odhad rovnovážné trajektorie 
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Základní scénář 
 
Vývoj endogenních faktorů inflace  
 
HDP 
 
Ve třetím čtvrtletí roku 2002 došlo podle předběžných údajů k neočekávanému zvýšení tempa 
růstu HDP (meziročně 2,7 %). Přestože se do určité míry může jednat o výjimečný výkyv 
(který může být ještě dodatečně korigován směrem dolů), lze konstatovat, že ekonomika 
prokázala nečekanou rezistenci jak vůči dopadům povodní, tak důsledkům přísného nastavení 
měnových podmínek, které zpomalovaly dynamiku poptávky a HDP od konce roku 2001. 
Potvrdila se i relativní odolnost vůči účinkům nadhodnoceného kurzu, která v 10. SZ vedla 
k revizi dosažené míry nadhodnocení směrem dolů. Nicméně lze předpokládat, že dopady 
nadhodnoceného kurzu se ještě projeví koncem roku, a to především v podobě zhoršení 
bilance služeb vlivem poklesu příjmů z cestovního ruchu. I proto predikce předpokládá další 
zpomalení dynamiky poptávky a HDP na přelomu let 2002 a 2003. 
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Zpomalená dynamika domácí poptávky souvisí především se zpřísněním reálných měnových 
podmínek v průběhu roku 2002 a jeho přetrváváním do současnosti. Růst reálných úrokových 
sazeb spolu s nadhodnoceným kurzem se zřejmě podepsaly především na nízké dynamice 
investic v nefinančním sektoru, a to jak zpřísněním úvěrových podmínek, tak snížením 
vlastních zdrojů financování. Míra růstu HTFK v minulém roce tak byla převážně držena 
růstem investic vládního sektoru. U spotřeby domácností dochází k  zastavení poklesu míry 
úspor, především v důsledku zpřísnění úrokové složky reálných měnových podmínek. Pokles 
inflačních očekávání se však promítnul do vyšších reálných disponibilních příjmů, které 
zajistily udržení vysokého růstu spotřeby domácností během celého minulého roku. 
Charakteristickým pro minulý rok je rovněž nárůst podílu vládních výdajů na HDP; přímý 
fiskální impulz byl tak spolu se spotřebou domácností významným hybatelem růstu HDP.  
 
Postupné utlumení dynamiky poptávkové strany ekonomiky v průběhu minulého roku se 
projevilo  prohloubením záporné mezery HDP až na –2 % (z –1,6 % v říjnu 2002). V první 
polovině roku 2003 však očekáváme obrat ve vývoji mezery výstupu a od druhé poloviny 
roku lze počítat s návratem HDP k potenciálu. Tento vývoj bude dán především celkově 
volným nastavením měnových podmínek očekávaným od počátku letošního roku díky 
uvolnění kurzové složky. Pozitivní roli bude hrát i silný fiskální stimul, zatímco vývoj 
zahraniční poptávky bude nadále růst HDP tlumit.  
 
Dynamika spotřeby domácností bude při nezměněné míře úspor omezována růstem inflačních 
očekávání a poklesem temp růstu reálných disponibilních příjmů, na kterých se v průběhu 
roku  projeví i pokles zaměstnanosti a dynamiky reálných mezd, dobíhajících s určitým 
zpožděním po mezeře výstupu. Ačkoliv spotřeba domácností spolu s vládními výdaji zůstane 
hlavním faktorem růstu HDP i v nejbližších čtvrtletích, její meziroční dynamika poklesne 
koncem roku ke 2 %.  
 
Přes zpřísnění úrokové složky měnových podmínek bude vyšší dynamika investic v roce 2003 
těžit z uvolněného reálného kurzu, který zlepší podmínky pro financování investic podniků 
z vlastních zdrojů. Na růstu hrubé tvorby kapitálu se však budou podílet i vyšší vládní výdaje 
a v menší míře i přímé zahraniční investice. 
 
V souvislosti s uvolněním kurzové složky měnových podmínek bude v průběhu roku docházet  
k odeznívání substitučních dopadů nadhodnoceného reálného kurzu a lepším exportním 
podmínkám, což povede ke zlepšení podílu čistých exportů na HDP. Vývoji domácí poptávky 
a čistých exportů odpovídá mírné zvýšení meziročního růstu HDP v roce 2003 na 2,9 %. 
Oproti 10. SZ tak dochází k  revizi odhadu tempa růstu směrem nahoru, a to především  
v důsledku zvýšení predikce růstu HTFK a  v menší míře i díky zlepšení čistých exportů. 
K úpravě predikce růstu HTFK došlo díky přehodnocení dopadů nadhodnoceného reálného 
kurzu na hospodářské výsledky firem, zvýšenému odhadu přílivu PZI a mírnému růstu 
vládních investičních výdajů. Vliv volnější kurzové složky měnových podmínek se navíc 
příznivě promítnul i do predikce vývoje čistých exportů. Tyto vlivy ve svém důsledku převáží 
negativní stimul oproti 10. SZ hlubšího zpomalení světové ekonomiky. 
 
Meziroční růst HDP v roce 2004 bude korespondovat s rychlým uzavíráním záporné mezery 
HDP. HDP by mělo dosáhnout svého potenciálu na přelomu let 2004 a 2005. Rychlost 
uzavírání mezery HDP vyplývá z uvolněného nastavení obou složek reálných měnových 
podmínek: při rostoucích inflačních očekáváních budou od konce roku 2003 uvolněné, kromě 
reálného kurzu, i reálné úrokové sazby. Pozitivní roli sehraje i náběh hospodářského oživení 
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v Německu. Naopak reformní charakter vývoje veřejných financí bude dynamiku mezery 
výstupu a HDP tlumit.  
 
Uvolněná úroková složka měnových podmínek podpoří v roce 2004 růst spotřeby domácností 
(pokles míry úspor) i hrubé tvorby fixního kapitálu. Dynamice investic bude navíc prospívat 
i lepší konjunkturální výhled na trzích našich obchodních partnerů a díky uvolněné kurzové 
složce se zvýší vnitřní zdroje financování. Podhodnocený reálný kurz bude navíc svým 
substitučním efektem přispívat k zlepšování podílu čistých exportů na HDP.  
 
Na počátku roku 2005 dojde vlivem souběhu domácí i zahraniční poptávky k udržení vysoké 
dynamiky HDP a meziroční tempa růstu se budou pohybovat mezi 4 až 5 %. V důsledku 
následného zvýšení inflace v roce 2005 však bude od roku 2004 potřeba zpřísňovat měnové 
podmínky, které zabrání vzniku většího poptávkového převisu. Zpřísnění měnových 
podmínek a následné ochlazení růstu HDP bude nezbytné k udržení inflace u středu 
cílovaného koridoru v pozdějších letech7.  
 
Predikce růstu HDP (mzr. v %) 

0

1

2

3

4

5

I/01 II III IV I/02 II III IV I/03 II III IV I/04 II III IV I/05 II III IV

Pramen: ČNB 
 
Predikce mezery výstupu (%) 

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

I/01 II III IV I/02 II III IV I/03 II III IV I/04 II III IV I/05 II III IV

Pramen: ČNB 

                                                           
7 Tento závěr by bylo nutno přehodnotit, pokud by se příspěvek regulované inflace v tomto období pohyboval na 
nižších hodnotách, jak naznačují některé indikátory. Mezera HDP by v takovém případě kulminovala na zhruba 
1 % HDP. 
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Měnový kurz 
 
Predikce kurzového vývoje počítá s neměnnou úrovní nominálního kurzu až do poloviny 
letošního roku, později se projeví apreciační tendence z vývoje rizikové prémie a působení 
PZI. Naopak očekávané zvyšování dlouhých úrokových sazeb v eurozóně bude 
prostřednictvím snižování úrokových diferenciálů působit depreciačně. K zachování 
scénářové úrovně kurzu v první polovině letošního roku proto není nutná významná změna 
domácích nominálních sazeb. 
 
Od druhé poloviny  roku 2003 lze ovšem  počítat s návratem  apreciační tendence v rozsahu 
až 3-4  p.a. kocem roku 2004, a to jak v důsledku poklesu rizikové prémie a působení PZI, tak 
i skrze růst nominálních úrokových sazeb očekávaný v souvislosti s postupným návratem 
inflace k cíli v průběhu roku 2004.  
 
Inflace 
 
Meziroční hodnota inflace CPI poklesla během posledního čtvrtletí až na 0,7 %8, což je více, 
než předpokládala poslední predikce (0,9 %). Rozdíl je dán především odlišným vývojem cen 
potravin, u nichž došlo k výraznějšímu poklesu. Pozorovaný pokles inflace souvisí s vývojem 
nabídkových faktorů od počátku roku 2002: dovozních cen a cen zemědělských výrobců 
ovlivňujících inflaci cen potravin. Protiinflačně však působily i poptávkové faktory 
zprostředkované prohlubováním mezery HDP.  
 
Vývoj inflace v první polovině roku 2003 bude i nadále těžit z nízkoinflačního vývoje 
exogenních faktorů, které však během tohoto období odezní. Dovezená inflace zůstane 
záporná kvůli přenosu kurzového zhodnocení z minulého roku, což bude působit protiinflačně 
zejména u obchodovatelných složek korigované inflace bez pohonných hmot. Naopak zvýšení 
cen ropy na světových trzích povede v první polovině roku 2003 k růstu cen pohonných hmot. 
Ačkoliv meziroční hodnoty inflace cen potravin zůstanou záporné, do jejich vývoje v druhé 
polovině roku se bude promítat specifická situace u cen zemědělských výrobců, které se 
budou postupně vracet k úrovním z roku 2001, což bude od roku 2004 podpořeno i zlepšením 
konjunkturálního výhledu v Evropě. Inflace regulovaných cen zůstane velmi nízká, zejména 
počátkem roku 2003, ale bude vykazovat rostoucí tendenci.  
 
Výrazně záporná mezera HDP i vývoj ostatních poptávkových faktorů inflace budou v tomto 
období rovněž působit protiinflačně. V souhrnu poptávkových a nabídkových faktorů lze 
v první polovině roku 2003 počítat s meziročními hodnotami inflace CPI pod 0,5 % s rostoucí 
tendencí.  
 
Vývoj exogenních a nákladových faktorů od druhé poloviny roku 2003 povede k mírnému 
zrychlování růstu spotřebitelských cen. Očekávaný růst zahraniční inflace a mírné zhodnocení 
kurzu přispějí ke stagnaci obchodovatelných skupin korigované inflace. Vývoj cen 
zemědělských výrobců zvýší inflaci cen potravin a bude pokračovat i růst inflace 
regulovaných cen, byť její příspěvek do inflace CPI zůstane relativně nízký vzhledem 
k hodnotám uvažovaným při stanovení cíle. Naopak pokles cen ropy očekávaný od druhé 
poloviny roku 2003 bude růst inflace mírně korigovat. 
 

                                                           
8 Čtvrtletní průměr na sezonně očištěných datech. 
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Postupné uzavírání výstupové mezery v druhé polovině roku 2003 omezí i dezinflační 
působení poptávkových faktorů inflace a umožní návrat inflace směrem k cíli. Přesto je však 
v důsledku přetrvávající záporné výstupové mezery a zvýšení míry nezaměstnanosti nutno 
počítat se zpomalenou dynamikou nominálních mezd a jednotkových mzdových nákladů, 
které jsou vůči mezeře výstupu zpožděné.  
 
V souhrnu těchto faktorů vzrostou meziroční hodnoty inflace počátkem roku 2004 opět 
k hodnotám kolem 2,5 %, na kterých setrvají i po celý zbytek predikovaného období. Po dobu 
nejúčinnějšího horizontu transmise se tak bude inflace spotřebitelských cen pohybovat při 
spodní hranici inflačního cíle. S návratem inflace do středu cílovaného koridoru lze počítat až 
v průběhu roku 2005 v souvislosti s uzavíráním produkční mezery.  
 
Predikce inflace (mzr. v %) 
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Pramen: ČSÚ, ČNB 
 
Reakce úrokových sazeb a jejich přenos do ekonomiky 
 
Trajektorie krátkodobých úrokových sazeb, která je konzistentní s makroekonomickou 
prognózou, je ovlivněna několika faktory, které lze rozdělit do dvou základních skupin. První 
z nich souvisí s dlouhodobými charakteristikami domácí ekonomiky a druhá s očekávaným 
průběhem hospodářského cyklu. 
 
Fundamentální charakteristiky ekonomiky předpokládají setrvalou hodnotu reálných 
rovnovážných úrokových sazeb, které spolu s růstem inflačních očekávání vedou k mírně 
rostoucí trajektorii politicky neutrálních úrokových sazeb, která se v horizontu několika let 
stabilizuje na hladině 4 %. Naopak očekávaný průběh hospodářského cyklu podmiňuje mírný 
pokles nominálních úrokových sazeb, a to jak z důvodu očekávaného podstřelení cíle tak na 
základě záporné mezery výstupu.  
 
V souhrnu uvedených faktorů lze konstatovat, že s makroekonomickou predikcí je 
konzistentní mírný pokles úrokových sazeb počátkem tohoto roku a jejich stabilita po zbytek 
roku. V souvislosti s očekávaným návratem inflace k cíli a HDP k potenciálu 
odpovídá základnímu scénáři postupné mírné zvyšování sazeb zhruba od roku 2004 až na 
úroveň kolem 3,5 % v roce 2005.  
 
Vzhledem k tomu, že implikovaný vývoj úrokových sazeb je podmíněn velice specifickou 
a hrubou reakční funkcí, je v tabulce provedeno srovnání modelové trajektorie s informací 
extrahovanou z finančních trhů. 

 18



 
Budoucí úrokové sazby odhadnuté na základě  FRA, srovnání se základním scénářem 
predikce 
Výchozí hodnota PRIBOR 3M 2,69 (Ask, 15.1.2003) 

 103q1 203q2 303q3 403q4 504q1 504q2 504q3 504q4 

FRA – skutečnost 2,69 2,62 2,61 2,66 2,89 2,89 2,89 2,89 
Racionální složka v QPM 
(základní scénář predikce) 2,47 2,63 2,63 2,63 2,78 2,92 2,99 3,28 

FRA – implikované QPM 2,47 2,51 2,50 2,51 2,54 2,56 2,58 2,64 
Odhad racionální složky  
(skutečnost) 2,69 2,34 2,29 2,54 3,71 3,71 3,71 3,71 

 
1 FRA 1x4,   2 FRA 3x6,   3 FRA 6x9,   4 FRA 9x12,   5 implikované FRA 12x24 minus časová prémie 
 

Přenos měnové politiky do ekonomiky 
 
Stagnace krátkých úrokových sazeb ze základního scénáře se promítne do ekonomiky jak 
prostřednictvím svého vlivu na reálné roční peněžní a úvěrové klientské sazby, tak 
prostřednictvím kurzového kanálu. V něm bude stabilita sazeb dostatečná k tomu, aby 
klesající úrokový diferenciál daný růstem zahraničních sazeb kompenzoval vliv poklesu 
rizikové prémie. V důsledku toho bude nominální kurz vykazovat jen minimální apreciační 
tendenci a reálný kurz se tak poprvé po roce stane podhodnocený vzhledem ke své 
rovnovážné trajektorii.  
 
Naproti tomu úroková složka měnových podmínek bude i nadále zpřísňovat, neboť lze 
v nejbližším období počítat s dalším poklesem zpětně hledících inflačních očekávání. Přesto 
lze předpokládat, že měnové podmínky změní díky kurzové složce svůj charakter na uvolněné 
už od počátku letošního roku v dostatečné míře, aby nemuselo dojít k výraznějšímu snížení 
nominálních sazeb. Vzhledem k rostoucí inflaci není takové snížení sazeb nutné, neboť nárůst 
inflačních očekávání, který se dostaví v polovině roku, sám o sobě přinese dostatečné 
uvolnění i dlouhých reálných sazeb. Teprve koncem roku tak dojde ke korekci přísného 
nastavení úrokové složky reálných měnových podmínek.  
 
Uvolnění měnových podmínek umožní opětovný návrat HDP k potenciálu od poloviny roku 
2003. Nicméně v souvislosti s uzavřením mezery HDP a očekávaným přiblížením inflace 
k cíli počítá prognóza od roku 2004 s návratem nominálních sazeb k hodnotám kolem 3,5 %. 
Adekvátní zpřísnění měnových podmínek tak ztlumí poptávkovou složku inflace na 
přelomu let 2004 a 2005 a prostřednictvím zhodnocení kurzu i složku nákladovou. Zpřísnění 
bude dostatečné, aby umožnilo postupný návrat inflace k cíli bez přestřelení.  
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Implikovaný průběh mezibankovních úrokových sazeb (%) 
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III. DESAGREGOVANÝ MAKROEKONOMICKÝ VÝHLED 
 

1.  Vnější prostředí 
 

1.1  Evropská unie 
 
ECB předpovídá růst v roce 2003 v EZ v rozmezí 1,1 až 2,1 %a, což znamená snížení 
předchozí prognózy o 1 p.b. Předpověď vidí rizika směrem dolů a zároveň prostor pro další 
snížení sazeb. Snížení sazeb, které by mělo povzbudit jak investice, tak spotřebu, očekávají 
i investoři, což se odráží ve forwardových sazbách na finančním trhu. Inflaci předpokládá 
ECB v roce 2003 v intervalu 1,3 až 2,3 %a.  
 
Indikátory hospodářského vývoje v Evropské unii a eurozóně 
 
 
 
 Eur

 
EU

 
 Eur
 EU

 
 Eur

 EU

II/02 III/02 II/02 III/02 10.02 11.02 10.02 11.02 10.02 11.02 9.02 10.02 9.02 10.02
ozóna 0,3 0,3 0,7 0,8 8,4 8,4 0,2 1,0 0,7 3,0 -0,9 0,7 0,0 1,6

15 0,4 0,4 0,9 1,1 7,7 7,7 0,0 0,9 0,5 2,2 -0,3 0,7 1,3 2,7

11.02 12.02 11.02 12.02 10,02 11,02 10,02 11,02 7,02 8,02 7.02 8.02 10.02 11.02
ozóna -0,1 0,2 2,2 2,3 0,2 -0,3 0,9 1,1 -2,4 -1,6 -5,4 -4,0 7,0 7,1

15 -0,1 0,2 2,1 2,2 0,2 -0,1 0,8 1,0 -3,3 -2,5 -6,5 -4,8 - -

11.02 12.02 Průměr 11.02 12.02 Průměr 11.02 12.02 Průměr 11.02 12.02 Průměr 11.02 12.02
ozóna 98,4 98,5 98,9 -11 -9 -11,6 -14 -16 -10,6 -14 -16 -16,3 -0,43 -0,24

15 99,0 98,8 99,3 -10 -10 -11,8 -11 -14 -8,8 -10 -13 -11,8 - -

HICP

(%a)
Průmyslová produkceHDP

(%q) (%a) (%) (%m)

(%a)

Maloobchodní prodeje
(%m) (%a)

Dovozní ceny
(%a)

M3
(%a)

Podnikatel. d.D. v maloobchoděEkonom. sentiment Důvěra v průmyslu Spotřebitel. důvěra

Vývozní ceny

Nezaměstnanost

(%a)(%m) (%a)
PPI

(%m)

 
EK nepatrně snížila odhad HDP v posledním čtvrtletí 2002 na 0,1 až 0,4 %q a naopak zvýšila 
odhad pro první čtvrtletí letošního roku na  -0,1 až 0,3 %q. Předpověď zůstává v souladu se 
základním scénářem postupného oživování v průběhu roku 2003, kdy by měl růst dosáhnout 
1,8 %a. Důvěra spotřebitelů byla v prosinci na pětiletém minimu a tomu odpovídal i pokles 
důvěry v maloobchodě. Naopak mzm. růst průmyslové produkce byl za říjen revidován  
o 0,4 p.b. nahoru a ještě vyšší růst (1,0 %m v EZ) byl zaznamenán v listopadu. To se odrazilo 
i v prosincovém růstu indikátorů důvěry v průmyslu a podnikatelské důvěry. Inflace po 
přechodném listopadovém poklesu v prosinci opět vzrostla (v EZ na 2,3 %a). EK předpovídá,  
inflaci v roce 2003 na průměrné hodnotě 2 %a.  
 
Růst HDP v Německu byl ve 4. čtvrtletí pravděpodobně 0,0 %q, za celý rok pak zřejmě činil 
0,2 %a, což je nejméně od recese v roce 1993. Vývoz, který byl loni rozhodujícím zdrojem 
ekonomického růstu, vzrostl o 2,9 %a, spotřeba naopak poklesla o 0,5 %a. Největší propad 
však zaznamenaly investice - o 8,4 %a. Vláda pravděpodobně přehodnotí svůj odhad 
letošního růstu (1,5 %a). Nezávislé instituce odhadují v důsledku zvýšení daní růst v  2003 
pod 1 %a. Od ledna se zvyšují daně na benzín, elektřinu a penzijní dávky jak zaměstnavatelů 
tak zaměstnanců, snižují se daňové úlevy vlastníků domů a DPH se v některých skupinách 
zvyšuje na plnou sazbu 16 %. V listopadu vzrostly jak průmyslová produkce (nejvíce za dva 
roky), tak tovární objednávky a vývoz. Naopak důvěra spotřebitelů spadla na osmileté 
minimum a poklesla i podnikatelská důvěra na 11. měsíční minimum a maloobchodní 
prodeje. Nezaměstnanost v prosinci vzrostla na čtyř a půlleté maximum. Inflace v prosinci 
stagnovala na 1,1 %a. Dovozní ceny v listopadu poklesly nejvíce za 12 měsíců a pokles 
zaznamenaly i ceny výrobců díky silnému euru a cenám ropy.  
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CF01 znovu snížil svou prognózu růstu v Německu v roce 2002 (z 0,3 %a na 0,2 %a). Pro rok 
2003 zůstala prognóza nezměněna 0,9 %a. Oproti říjnovému CF se snižuje i prognóza růstu 
v roce 2004 z 2,1 %a na 1,9 %a. Předpověď inflace na rok 2003 zůstává beze změny na 
hodnotě 1,2 %a. Z říjnových 1,7 %a však aktuální CF snížil svou předpověď na rok 2004 na 
1,4 %a. Odhad průměrného růstu cen výrobců v roce 2002 zůstává beze změny –0,4 %a, 
stejně tak jako předpověď pro rok 2003 (0,8 %). V roce 2004 předpokládá CF růst cen 
výrobců o 1,3 %a. 
 
Reálný HDP a výhled dle CF01 (mzr., %)      Inflace spotřebitelských cen (mzr., %) 
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Velká Británie.  Vláda očekává růst v roce 2003 kolem 3 %a oproti růstu 1,6 %a v minulém 
roce. Inflace v listopadu vzrostla z říjnových 2,3 %a na čtyř a půlleté maximum 2,8 %a. 
V letošním roce je inflace odhadována na 2,65 %a. Přestože ceny surovin rostly nejvíce od 
května 2000, ceny výrobců v prosinci po listopadovém poklesu rostly pouze o 0,1 %m. 
V listopadu klesaly jak maloobchodní prodeje, tak zpracovatelský průmysl a poprvé od 
července i tovární objednávky. Vzhledem k inflaci, kterou BoE očekává nad svým cílem, lze 
předpokládat stagnaci či případné zvýšení úrokových sazeb, k jejichž poslednímu snížení 
došlo 8. listopadu 2001 o 0,5 p.b. na 4 %. 
 
Směnný kurz EUR a GBP vůči USD          Měnověpolitické sazby ECB, FED, BoE 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2  USA  

 
Ekonomika USA vysílá smíšené signály. Zpracovatelský průmysl vzrostl v prosinci nejvíce za 
11 měsíců, listopadové výdaje ve stavebnictví a prodeje automobilů rostly vyšším než 
očekávaným tempem a index předstihových indikátorů vzrostl nejvíce v roce 2002. Rostou 
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i akciové trhy. Naproti tomu trh práce stále hlásí pokles pracovních míst, na historickém 
maximu je tzv. míra vyčerpání (procento nezaměstnaných, kteří za dobu 6 měsíců, kdy 
pobírají podporu, nenalezli zaměstnání), která dosáhla hodnoty 41,8 %. Nezaměstnanost byla 
v listopadu na osmiletém maximu a důvěra spotřebitelů poklesla šestkrát za posledních 
7 měsíců. Růst produktivity oddaluje potřebu přijímání nových pracovních sil. Spotřebitelské 
ceny rostly v prosinci tempem 2,4 %a. Prezident Bush představil soubor opatření na oživení 
ekonomiky, který zahrnuje snížení daní u osob s nízkým a středním příjmem, zrušení daně 
z dividend, vyšší vládní výdaje, větší množství peněz na řešení nezaměstnanosti a motivaci 
podniků k vyšším investicím, které jsou předpokladem trvalejšího růstu. Fed v prosinci 
a lednu ponechal úrokovou sazbu na Federal reserve funds (FRF) beze změny na 1,25 %.  
 
V prosinci a první polovině ledna se zrychlilo trendové oslabování dolaru, které bylo hlavním 
jevem na světových měnových trzích po celý minulý rok. Dolar oslaboval vůči euru i jenu,  
vzhledem k euru se dolar dostal z přibližné parity začátkem prosince nad 1,06 dolaru za euro 
a vzhledem k jenu z cca 124 pod 118 jenů za dolar. Oslabování bylo rychlejší než 
předpokládaly minulé předpovědi Consensus Forecast, které naznačovaly možnou stabilizaci 
kurzu kolem parity. Oslabování dolaru je možné dát do souvislosti s vnitřními podmínkami 
v americké ekonomice a od začátku prosince zejména s geopolitickým vývojem. V období 
zahraničněpolitické nejistoty a hrozícího konfliktu klesá ochota části investorů investovat 
v zahraničí, a proto v takových obdobích ve větší míře oslabují měny zemí s deficity na 
běžném účtu platební bilance, což je případ Spojených států, které potřebují cca 1,4 mld. USD 
denně na financování svých potřeb. Makroekonomická situace rovněž neposkytuje dostatečně 
příznivé signály. Navíc domácnosti jsou již velmi zadlužené a míra úspor je nízká, což 
znamená, že autonomní zrychlení spotřeby není příliš pravděpodobné. Oznámení plánu 
relativně významné fiskální stimulace (675 mld. dolarů v horizontu následujících deseti let) 
také dolaru příliš nepomohlo, protože tyto plány vyvolávají obavy z přebytku nabídky 
vládních dluhopisů a z růstu dlouhodobých sazeb.  
 
1.3  Středoevropské tranzitivní ekonomiky 

 
Na Slovensku je očekávaný růst HDP 4 %a v roce 2002 nejvyšší ze všech zemí Visegrádské 
skupiny. Jeho základem jsou zejména vládní výdaje a silná soukromá spotřeba. Stagnace 
investic a růst reálných platů dvojnásobným tempem oproti růstu produktivity však nedávají 
prostor pro výraznější urychlení tempa růstu HDP. Letos se očekává růst 4,2 %a a v příštím 
roce zrychlení na 4,9 %a. Měnová politika a zpoždění v liberalizaci cen zatím brzdí inflaci. 
V roce 2003 se však očekává akcelerace cenového růstu až na 8,5 %a v důsledku uvolnění 
regulovaných cen. Poté by měla inflace opět klesnout na 4,6 %a v roce 2004.  
 
Kurz slovenské koruny vůči euru od počátku prosince posílil (o cca 1,3 %) zejména 
v důsledku optimistických očekávání úspěšného zakončení přístupových jednání 13. prosince 
v Kodani. Snížení sazeb ECB působilo rovněž tímto směrem. Od poloviny prosince bylo 
obchodování poznamenáno nízkou aktivitou na trhu a kurzy středoevropských měn více méně 
stagnovaly. Začátkem ledna slovenská koruna posílila pod vlivem překvapivě dobrého 
výsledku obchodní bilance, avšak nervozita na trhu způsobená obavami z intervencí 
slovenské centrální banky přispěla k jejímu opětovnému mírnému oslabení. V delším 
horizontu se díky očekávanému sílícímu přílivu PZI a přetrvávajícímu vysokému úrokovému 
diferenciálu předpokládá další posilování měny. Na základě prohlášení představitelů NBS lze 
kromě intervencí očekávat i další snížení sazeb ze současných 6,50 % v průběhu první 
poloviny roku. Deficit BÚ by měl v roce 2002 mírně poklesnout na 8 % HDP a v roce 2003 
by měl pokles pokračovat na cca 6,3 % HDP. 
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Reálný HDP a výhled dle CF01 (mzr., %)          Inflace spotřebitelských cen (mzr., %) 
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V Polsku pokračuje oživení ekonomiky. Po růstu 0,8 %a ve druhém čtvrtletí ekonomika ve 
3. čtvrtletí zrychlila na 1,6 %a. V říjnu a listopadu pokračoval silný růst průmyslové 
produkce, rostlo i odvětví služeb, což signalizuje silný růst HDP i v posledním kvartále roku 
2002. Další akcelerace růstu se očekává i letos a v roce 2004.  Přitom je očekáván jen mírný 
nárůst inflace ze současné rekordně nízké úrovně, 0,9 %a v listopadu. I jádrová inflace klesá, 
což svědčí o nízkých inflačních tlacích v domácí ekonomice. Očekává se umírněný růst platů 
v soukromé sféře, ale kvůli vládnímu rozhodnutí poměrně silný růst platů ve státním sektoru. 
Přesto by se inflace měla pohybovat spíše na dolní hranici cílovaného pásma 2 až 4 % na 
konci roku 2003.  
 
Úspěšná přístupová jednání přispěla k posilování zlotého v posledním čtvrtletí 2002. Na 
počátku prosince zlotý krátce oslabil v reakci na diskuse ohledně budoucího kursového 
režimu, poté se ale opět vrátil na původní úroveň. Na počátku ledna došlo ke krátkodobému 
posílení po zveřejnění údajů o inflaci, které podpořily očekávání o snižování sazeb, ale poté 
zlotý zase oslabil v reakci na další posilování eura vůči USD. Tendence k posilování by měla 
být zachována i v delším horizontu díky postupnému oživování a zlepšování exportu, a to 
i přesto, že trh očekává snížení úrokových sazeb o 0,25 p.b. ještě v průběhu ledna. Klesající 
deficit běžného účtu se pohybuje kolem 3,6 % HDP a měl by být bez problémů financován 
přílivem PZI i v následujících letech.  
 
Kurzy  středoevropských měn vůči EUR        Měnověpolitické sazby NBS, MNB, NBP 
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Maďarsko. Expanzivní fiskální politika pomohla v roce 2002 udržet domácí poptávku 
a kompenzovala tak vliv slabé zahraniční poptávky na růst HDP. To však s sebou přineslo na 
druhé straně zachování inflace nad evropským průměrem a prohlubující se deficit běžného 
účtu. Domácí poptávka by měla být zdrojem růstu nad 3 % i v letošním roce. Oživení 
ekonomiky předpokládá další snižování sazeb, což může narážet na omezení vyplývající ze 
snahy o dosažení plánované inflace 4,5 % na konci roku 2003. Zejména růst světových cen 
energie a plánované deregulace maloobchodních cen energií mohou inflaci zvýšit až nad 5 %. 
Naopak silný forint napomáhá v boji proti inflaci.  
 
Mezi 1. a 13. prosincem forint posílil o 0,9 %. Proto 16. prosince přistoupila maďarská 
centrální banka ke slovní intervenci a snížení úrokových sazeb o 0,5 % na 8,5 %. I přes tato 
opatření zůstaly maďarské úrokové sazby vysoko nad sazbami EU, což spolu se skutečností, 
že se kurz forintu nacházel těsně pod hranicí 15% povoleného fluktuačního pásma, zvyšovalo 
jeho atraktivitu a vedlo k dalšímu posilování. Dne 15. ledna se dostal forint až na hodnotu 
234,58 HUF/EUR čímž prolomil 15% fluktuační pásmo. Centrální banka přistoupila poprvé 
od května 2001 k masivním intervencím a k dalšímu snížení úrokové sazby o celý 1 p.b. Na 
toto snížení sazby trh však nezareagoval a příští den následovalo další snížení sazby o 1 p.b., 
které spolu s rasantním omezením stahovaného množství peněz z trhu již přineslo oslabení 
forintu. Dvoutýdenní repo sazba je tak na hodnotě  6,5 %. Představitelé banky zatím 
nepřipouštějí možnost změny fluktuačního pásma. Od 21. ledna maďarský forint stejně jako 
ostatní středoevropské měny oslabuje díky odchodům investorů ze středoevropského regionu. 
Deficit běžného účtu za rok 2002 se očekává na úrovni 5,2 % HDP kvůli zhoršení všech jeho 
složek. 

 
1.4  Efektivní ukazatele9 reálného růstu a cenového vývoje v zahraničí 

 
Oproti předchozí SZ se odhadovaný efektivní růst v Evropské unii opět posouvá směrem 
k nižším hodnotám, a to zejména v prvním pololetí tohoto roku. Pro příští rok je očekáván 
růst na úrovni 2,2 %. Inflace se v říjnu a listopadu v EU přehoupla přes hranici 2 %  
a podobný vzestup zaznamenal i efektivní ukazatel inflace. Podle CF je však v nejbližší 
budoucnosti očekáván opětovný pokles inflace spotřebitelských cen.  
 
V kandidátských zemích aktuální CF01 očekává růst HDP oproti 10. SZ na vyšší úrovni 
v souladu s vyšší skutečnými údaji v roce 2002. V roce 2003 se tak dynamika HDP bude 
udržovat na relativně stabilní úrovni s výhledem růstu ze současných hodnot nad třemi 
procenty až nad 4 % na počátku příštího roku. Inflace stejně jako v zemích EU mírně vzrostla 
a očekává se její další růst na hladinu cca 4 %, kde by se měla držet zhruba do poloviny roku. 
Pak by mělo zejména vlivem cenových deregulací na Slovensku a v Maďarsku dojít 
k dočasnému výraznému vzestupu efektivní inflace. Konkrétní průběh však bude záviset na 
časovém rozložení zmíněných deregulací. 
 

                                                           
9 Efektivní indexy poskytují souhrnný pohled na koupěschopnost a nominální vývoj cenové hladiny v důležitých 
regionech z pohledu české ekonomiky. HDP a inflace CPI jsou váženy objemem vývozu, resp. obchodní výměny 
s jednotlivými státy. Tyto indexy se mohou i značně lišit od oficiálních údajů pro daný region, neboť země 
nejsou váženy jejich ekonomickou silou, ale relevancí pro ČR. Číselné hodnoty jsou uvedeny v tabulkové 
příloze. 
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Evropská unie EU15 (mzr., %)         Kandidátské země EU (mzr., %) 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

7 10 1/0
1 4 7 10 1/0

2 4 7 10 1/0
3 4 7 10 1/0

4 4

Růst HDP
Inflace CPI

0

2

4

6

8

10

12

7 10 1/0
1 4 7 10 1/0

2 4 7 10 1/0
3 4 7 10 1/0

4 4

Růst HDP
Inflace CPI

1.5  Ceny důležitých komodit 
 
Zlato se výrazně zhodnotilo z přibližně 318 dolarů ze začátku prosince až k maximu 
358 dolarů za unci v polovině ledna. Dostalo se tak na nejvyšší úroveň od února 1997. Mezi 
hlavní faktory tohoto pohybu patří vyhrocení situace na Středním východě, pokles dolaru 
a všeobecně slabá konjunktura. Navíc producenti zlata přestali spekulovat na jeho pokles 
a přestali prodávat budoucí produkci v termínových obchodech. Prodeje zlata některými 
centrálními bankami (Portugalsko 15 tun) cenu zlata neovlivňovaly.  
 
Cena ropy WTI se v prosinci a počátkem ledna pohybovala kolem 30 USD za barel, což 
představuje zvýšení o 3,67 dolaru vůči průměru v listopadu. Současný nárůst ceny ropy na 
mezinárodním trhu je zapříčiněn zhoršením situace kolem možné války v Iráku a omezením 
na nabídkové straně. Výpadek venezuelské produkce klíčově oslabil celkovou nabídku ropy,  
a tím způsobila prudký nárůst světových cen  ropy (průměrná cena WTI v prosinci dosáhla 
29,45 dolaru za barel). OPEC deklarovala, že bude zvyšovat v únoru těžbu ropy o 6,5 %, což 
by mohlo znamenat pomalý pokles světových cen ropy již v průběhu února a března 2003.  
 
Cena ropy a její předpověď podle Consensus Forecast, včetně konfidenčních intervalů 
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Simulace ropného šoku 
 
V současné době existuje velmi reálné nebezpečí významného zvýšení světových cen ropy 
v souvislosti s konfliktem USA – Irák. Skutečná změna ceny v případě, že ke konfliktu dojde, 
bude záviset na délce konfliktu, způsobu jeho ukončení, situaci ve Venezuele atd.Většina 
analytiků se shoduje, že v případě propuknutí konfliktu vzrostou ceny za jeden barel 
minimálně o 10 USD. V období války v Perském zálivu byl růst cen v přepočtu ještě o něco 
výraznější.  
 
Pomocí NiGEMu byly simulovány dopady uvedené cenové změny - růst o 10 USD v období 
1.Q 2003 – 4.Q 2003. Vývoj hlavních makroekonomických veličin (HDP, spotřebitelské 
ceny, krátké úrokové sazby) v USA, EU a Německu ukazuje následující tabulka. 
 
Výsledek simulace: růst ceny ropy o 10 USD v období 1.Q – 4.Q 2003 
(rozdíl proti základnímu scénáři) 
 
  2003 2004 
USA    
   HDP rozdíl v tempu růstu -0,2 -0,3 
   spotřebitelské ceny rozdíl v tempu růstu 0,3 0,4 
   krátké úrokové sazby absolutní rozdíl 0,4 0,3 
EU    
   HDP rozdíl v tempu růstu -0,3 -0,4 
   spotřebitelské ceny rozdíl v tempu růstu 0,5 0,5 
   krátké úrokové sazby absolutní rozdíl 0,6 0,4 
Německo    
   HDP rozdíl v tempu růstu -0,3 -0,3 
  spotřebitelské ceny rozdíl v tempu růstu 0,5 0,3 
 

Provedená simulace ukazuje, že ve vybraných zemích (regionech) vyšší ceny ropy zpomalí 
tempo ekonomického růstu. Tempo růstu HDP poklesne maximálně o 0,4 p.b. Inflace 
spotřebitelských cen bude až o polovinu p.b. vyšší. Centrální banky zareagují zvýšením 
úrokových sazeb až o 0,6 p.b. Vliv ropných cen bude znatelně vyšší v Evropě než v USA. 
Pravděpodobné vysvětlení: USA jsou významným producentem ropy a americká ekonomika 
reaguje obecně pružněji než evropská. Výsledky simulace charakterizují základní modelové 
dopady exogenního šoku, nezahrnují však skutečnost, že USA budou hlavní zemí, která 
pravděpodobnou válku povede, což se může odrazit v jiném průběhu vybraných 
makroekonomických veličin USA. 
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2.   Devizový kurz 
 
 
2.1  Vývoj nominálního kurzu 
 
V prosinci a na počátku ledna koruna vůči euru soustavně oslabovala. Mezi počátkem 
prosince a 15. lednem oslabila o 2,7 %. Nicméně z meziročního pohledu je koruna stále 
silnější o 2,2 %. Nálada k oslabování byla výsledkem pokračujících obav, že nízká inflace 
a umírněný růst  české ekonomiky (daný nesprávnými údaji ČSÚ) výustí mimo jiné do 
snižování sazeb ČNB. Významným faktorem byl relativně vyšší zájem zahraničních investorů 
o ostatní středoevropské měny, u nichž byla vyšší hladina úrokových sazeb spojena 
s výraznější tendencí ke zhodnocování těchto měn, a koruna pro ně sloužila jako financující 
měna. Obchodování na konci roku bylo jako obvykle v tomto období ovlivněno nízkou 
aktivitou. K dalšímu oslabení koruny přispěl i horší než očekávaný schodek zahraničního 
obchodu zveřejněný 23. prosince. Na začátku ledna doznívalo na trhu období snížené aktivity 
z období svátků, koruna přitom nadále mírně oslabovala. Trh nereagoval na zveřejnění 
(3. ledna) lepšího než očekávaného schodku státního rozpočtu za rok 2002. 15. ledna koruna 
dosáhla nejslabší úrovně za posledních 11 měsíců - 31,95 CZK/EUR. Avšak výrazná korekce 
výsledků obchodní bilance (snížení schodku z 74 na 35,4 mld. Kč) zveřejněná 16. 1. 
znamenala významný impuls k posilování kurzu až k 31,20 korun za euro. Posílení pomohlo 
krátkodobě i uzavírání krátkých pozic v koruně proti forintu při intervencích maďarské 
centrální banky. Nicméně začátkem poslední lednové dekády přišlo oslabení všech 
středoevropských měn, při kterém koruna oslabila zpět až k 31,80. Stahování investorů ze 
střední Evropy pravděpodobně souviselo se ztrátami na forintu v předchozích dnech a zároveň 
s celkovým růstem rizikové averze investorů vyvolané obavami z války. Svědčí pro to fakt, že 
oslabení středoevropských měn časově souviselo s dalším posílením zlata na víceleté 
maximum. 
 
Kurz koruny vůči americkému dolaru kopíroval pohyby kurzu eura vůči dolaru, kde dolar 
proti euru značně ztrácel. Mezi 1. prosincem a 15. lednem koruna vůči dolaru posílila o 2,8 %. 
Meziročně posílila o 15,8 %.  
 
Vývoj nominálního kurzu koruny vůči EUR a USD 
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Podle předpovědi analytiků některých zahraničních bank (7 účastníků trhu s korunou) se bude 
kurz koruny v jednoměsíčním horizontu pohybovat v průměru okolo hodnoty 31,60 korun za 
euro (maximální uváděná hodnota činí 32 CZK/EUR a minimální 31 CZK/EUR). Pro 
jednoroční horizont je rozpětí odhadů větší, a to mezi 29 a 32,50 CZK/EUR při průměru 
31 CZK/EUR. 
 
2.2  Vývoj výnosových diferenciálů 
 
Výnosy krátkodobých a dlouhodobých českých dluhopisů dosáhly na začátku prosince 
dlouhodobého minima. Do poloviny prosince vzrostly krátkodobé výnosy cca o 8 b.b. a po 
zbytek sledovaného období byly celkem stabilní. Dlouhodobé výnosy vzrostly do poloviny 
prosince cca o 19 b.b, ale vzápětí došlo k jejich poklesu, takže za celé sledované období 
vzrostly pouze cca o 4 b.b. V reakci na revizi (snížení) deficitu zahraničního obchodu 
v polovině ledna poklesly krátkodobé výnosy cca o 5 b.b., zatímco dlouhodobé výnosy 
zůstaly nezměněny na pětitýdenním minimu.  
  
Na světových trzích došlo v průběhu prosince k poklesu výnosů státních dluhopisů. Poklesly 
zejména americké krátkodobé výnosy cca o 47 b.b. a dlouhodobé výnosy cca o 42 b.b. 
Německé výnosy poklesly méně. Na začátku ledna světové výnosy prudce vzrostly, ale do 
konce sledovaného období došlo opět k jejich poklesu. Celé sledované období bylo 
charakteristické převážně negativními ekonomickými zprávami. V prosinci poklesla 
investorská důvěra v Německu a objevily se spekulace o dalším snížení základních sazeb 
ECB v souvislosti s celkovým zpomalením ekonomického růstu. V USA zpomalující se 
maloobchodní prodeje a pokles akciových trhů působily na pokles amerických výnosů. 
V polovině prosince výnosy dále poklesly v souvislosti s možným konfliktem v Iráku. Tento 
trend byl částečně korigován v polovině ledna díky překvapivě vysokému růstu průmyslové 
výroby. V průběhu ledna se však pozitivní ekonomické zprávy opět vytrácely a výnosy dále 
poklesly.  
 
 
Výnosové diferenciály  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2/7
/01

21
/7/

01
9/8

/01

28
/8/

01

16
/9/

01

5/1
0/0

1

24
/10

/01

12
/11

/01

1/1
2/0

1

20
/12

/01
8/1

/02

27
/1/

02

15
/2/

02
6/3

/02

25
/3/

02

13
/4/

02
2/5

/02

21
/5/

02
9/6

/02

28
/6/

02

17
/7/

02
5/8

/02

24
/8/

02

12
/9/

02

1/1
0/0

2

20
/10

/02

8/1
1/0

2

27
/11

/02

16
/12

/02
4/1

/03

ro
zd

íl 
ve

 v
ýn

os
u 

v 
pr

oc
en

te
ch

 p
.a

. CZK 2Y - EUR 2Y

CZK 10Y - EUR 10Y

CZK 10Y - USD 10Y

 
Výše popsaný vývoj vedl v průběhu prosince k růstu výnosových diferenciálů, který se 
v případě desetiletých diferenciálů v lednu zastavil a do konce sledovaného období došlo 
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k jejich poklesu. U desetiletého česko-německého diferenciálu se po celé období snižovaly 
jeho záporné hodnoty (21. 1. -4 b.b.). Desetileté česko-americké diferenciály vzrostly během 
prosince ze záporných hodnot na hodnotu 30 b.b., ale do konce sledovaného období poklesly 
o 25 b.b.. Dvouleté česko-německé diferenciály vzrostly za celé sledované období o 44 b.b. 
a na konci sledovaného období se dostaly nad úroveň česko-německých i česko-amerických 
desetiletých diferenciálů. Po revizi zahraničního obchodu činil rozdíl mezi česko-německými 
dvouletými a desetiletými diferenciály 18 b.b. Růst dvouletého diferenciálu vůči německým 
vládním dluhopisům souvisí pravděpodobně se sílícími očekáváními na snižování sazeb 
v EMU vzhledem k zhoršující se konjunkturní situaci. Současně stabilita desetiletého 
diferenciálu naznačuje, že nedochází k zásadnímu přehodnocení pohledu investorů na budoucí 
vývoj kurzu, zejména že se neočekává výraznější oslabení koruny. 
 
2.3  Efektivní kurzy10

 
V prosinci index nominálního efektivního kurzu poklesl o 1,2 % (v listopadu byl meziměsíční  
pokles 0,3 %). Meziročně kurz zhodnotil o 6,4 % (v listopadu o 10,2 %). Ve vývoji reálného 
efektivního kurzu dominoval vliv nominálního efektivního kurzu. Index reálného efektivního 
kurzu podle spotřebitelských cen v říjnu meziměsíčně oslabil o 0,5 %, meziročně zhodnotil 
o 7,5 %. Reálný efektivní kurz podle cen průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně oslabil 
o 0,2 % a meziročně posílil o 7,3 %. 
 
Vývoj nominálního a reálného efektivního kurzu (rok 2000=100) 
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2.4  Makroekonomické souvislosti vývoje kurzu koruny 
 
Vliv kurzu na reálnou ekonomiku je posuzován s využitím několika vzájemně se doplňujících 
přístupů a na základě dat 1.-3. čtvrtletí 2002. Jednou z metod je porovnání vývoje poměru 
cenové přirážky k nákladům práce v průmyslových podnicích ČR a v Německu. Dalším 
přístupem je sledování tržních podílů českých exportérů na trhu EU. Sledování vývoje 
finančních podmínek podniků v exportujících a neexportujících odvětvích bylo součástí 
prosincové situační zprávy.  
 
                                                           
10 Vážené podíly na zahraničním obchodu včetně Ruska. 
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2.4.1  Relativní cenové přirážky 
 
Ve druhém čtvrtletí 2002 produktivita práce11 v českém průmyslu meziročně klesla o 2,7 % 
a ve třetím vzrostla o 0,2 %, avšak v samotném  zpracovatelském  průmyslu  byl  vývoj lepší 
(-0,9 % a +1,35 %). Naopak v sektoru neobchodovatelného zboží přibližně reprezentovaného 
stavebnictvím a dopravou produktivita rostla meziročně o více než 9 %. Produktivita 
v průmyslu v Německu rostla více než u nás: meziročně o 2,5 % a 3,3 %. V logice Balassova 
a Samuelsonova efektu tyto údaje podobně jako v minulosti nepředstavují fundamentální 
podklad pro významnější zhodnocování reálného kurzu. 
 
Rozklad reálného kurzu podle PPI vzhledem k Německu 
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Srovnávací analýza cenových přirážek v domácím a německém průmyslu na sezonně 
očištěných datech ukazuje poměrně významné zhoršení konkurenčního postavení průměrného 
domácího průmyslového producenta v druhém čtvrtletí minulého roku a částečnou korekci ve 
třetím čtvrtletí. Meziročně však došlo v obou čtvrtletích k poklesu. Mírou je relativní cenová 
přirážka12 Z/Z*. Při zhruba stejném tempu poklesu realizačních cen bylo toto zhoršení 
výsledkem vyššího růstu jednotkových nákladů práce doma (mzr. +9,5 % a 5,1 %) než 
v Německu (mzr. –1,1 % a –0,8 %). V souhrnu ukazuje metoda založená na relativních 
cenových přirážkách podle dat z druhého a třetího čtvrtletí 2002 na zhoršení relativní pozice 
domácího průmyslu ve srovnání s Německem. 
 
 
 
                                                           
11 Produktivita práce v českém průmyslu je měřená jako HDP v daném odvětví na pracovníka. Počet pracovníků 
v odvětvích vychází z výběrového šetření  ČSÚ. Tyto hodnoty se liší od někdy uváděné produktivity práce 
vypočtené na základě tržeb. Jednotkové náklady práce jsou vypočteny na základě mezd zaměstnanců v daném 
odvětví a předpokládá se, že cena práce je stejná pro zaměstnance i pracovníky. Časové řady jsou očištěny 
procedurou X-11. Produktivita v německém průmyslu je aproximována na základě již sezonně očištěných dat 
poskytovaných Bundesbankou. Index produktivity je podílem indexů mezd a jednotkových (dle přidané 
hodnoty) mzdových nákladů.  
12 Cenová přirážka Z se definuje jako poměr ceny za jednotku průmyslové produkce a nominálních jednotkových 
mzdových nákladů a je veličinou, která má úzký vztah k podílu kapitálu při dělení přidané hodnoty. Růst  
relativní cenové přirážky, definované jako Z/Z*=(PPI/ULC)/(PPI*/ULC*), indikuje za jinak nezměněných 
podmínek, že domácím výrobcům zůstává relativně větší část přidané hodnoty než výrobcům zahraničním. To 
znamená zvýšení jejich relativní finanční síly. Souhrnně je tak tato veličina indikátorem konkurenceschopnosti 
domácích výrobců. V případě perfektně fungujících a provázaných trhů zboží, práce a měny by neměla relativní 
cenová přirážka vůbec záviset na nominálním kurzu. Statistické odhady však ukazují vedle významného 
procyklického chování této veličiny i její negativní vztah k nominálnímu kurzu. 
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2.4.2  Podíl ČR na trhu EU (2. čtvrtletí 2002) 
 
Na základě dat IMF DOT byla analyzována dynamika tržního podílu českých exportérů na 
trhu EU ve srovnání se dvěma skupinami zemí: ostatními středoevropskými kandidáty na 
členství v EU (Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko) a asijskými zeměmi bez Japonska 
(rozvojové země, Asie). Základem pro prezentované tržní podíly je vždy objem exportu 
srovnávaných zemí (fob, tj. bez dopravného a pojištění). Byly také zkonstruovány efektivní 
reálné kurzy pro obě skupiny zemí založené na cenách výrobců a vážené podle objemu 
exportu jednotlivých zemí do EU. 
 
Ve druhém čtvrtletí roku 2002 zůstal podíl ČR na exportu východoevropských zemí do 
Evropské unie oproti předchozímu čtvrtletí stabilní, meziročně se tento podíl zvýšil cca 
o 0,3 p.b. ČR si tedy i při výrazném meziročním reálném zhodnocení cca o 12 % vůči měnám 
hlavních kandidátských zemí dokázala udržet ve druhém čtvrtletí svůj podíl na celkovém 
exportu kandidátských zemí do EU. 
 
Podíl ČR na exportu východoevropských zemí do EU a efektivní kurz 
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V případě asijských zemí zůstal ve druhém čtvrtletí roku 2002 nominální podíl ČR na exportu 
asijských zemí a ČR do zemí Evropské unie oproti předchozímu čtvrtletí také stabilní, 
meziročně se zvýšil přibližně o 0,5 p.b, při meziročním zhodnocení specifického efektivního 
kurzu vůči koši měn asijských zemí cca o 19 %. Oproti předchozímu čtvrtletí specifický 
efektivní kurz posílil cca o 9 %. 
 
Podíl ČR na exportu ČR a asijských zemí do EU a efektivní kurz 
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3.  Nákladové faktory 
 
Meziroční  růst v % Období Scénář/predikce Skutečnost 
PPI v SRN 11/2002  0,4 1) 0,4 
Uralská ropa 12/2002         48,23 48,24 
Efektivní kurz 12/2002 -10,57 -7,8 
Ceny průmyslových výrobců  12/2002 -0,4 1) -0,8 
Ceny zemědělských výrobců  12//2002           -10,6 1) -13,5 
Směnné relace 11/2002 0,5 1)                1,0 
Dovozní ceny 11/2002 -6,41) - 6,8 
Úrovňové hodnoty    
Kurz Kč/EUR 2) 12/2002 30,00 1) 31,192 
Kurz Kč/USD 2) 12/2002 30,151)              30,654 
Cena uralské ropy (USD/barel)  12/2002 27,001) 27,01 
1) Průměrná hodnota za 4. čtvrtletí 2002 (z 10. SZ) 
 
Predikce nákladových faktorů se proti 10. SZ zásadním způsobem nemění.  
 
Málo významné změny predikce dovozních cen oproti 10. SZ odráží  protisměrné dopady 
změn referenčních scénářů, které se v roce 2003 do značné míry vzájemně kompenzují. 
Teprve v roce 2004 dochází vlivem předpokládané výraznější meziroční apreciace kurzu Kč 
k opětovnému mírnému prohloubení meziročního poklesu dovozních cen. Predikce cen 
průmyslových výrobců pro rok 2003 se oproti 10. SZ mírně snižuje především díky faktorům 
domácího původu, zatímco zahraniční vlivy budou mít na vývoj cen průmyslových výrobců 
přibližně stejný vliv jako v předchozí čtvrtletní prognóze. Predikce vývoje cen zemědělských 
výrobců se rovněž mění pouze dílčím způsobem při nezměněné  základní trajektorii - oproti 
10. SZ očekáváme pozvolnější zmírňování jejich aktuálního hlubokého meziročního 
poklesu cen na začátku roku 2003 a naopak výraznější  oživením jejich meziročního růstu  
v druhé polovině roku 2003. 
 
3.1  Dovozní ceny 
 
 Vývoj cen zahraničního obchodu v listopadu 2002 odpovídal predikci na 4. čtvrtletí, 
předpokládající ještě pokračování jejich výraznějšího mzr. poklesu, avšak již s postupným 
zmírňováním dynamiky jejich měsíčního mzr. snížení. Dovozní ceny klesly v listopadu 2002  
meziročně o 6,8 % (predikce pro 4. čtvrtletí činí -7,0 %) a vývozní ceny se snížily o 5,9 % 
(predikce pro 4. čtvrtletí -6,5 %). Rovněž vývoj směnných relací (za listopad +1,0 %) byl  
v zásadě v souladu s jejich čtvrtletní predikcí (+0,5 %), očekávající jejich další pozitivní 
vývoj, byť ve srovnání s předchozími třemi čtvrtletími již  s nižší dynamikou.     
 
V meziměsíčním srovnání se v listopadu ceny dovozu  snížily o 0,4 %, zatímco ceny vývozu 
se zvýšily o 0,2 %. V dovozu se snížily ceny především nerostných paliv o 5,3 % (zvláště pak 
ropy a ropných výrobků o 11,4 %). Ceny strojů a dopravních prostředků se snížily o 0,1 %. 
Nejvíce se zvýšily ceny nápojů a tabáku o 1,0 %. Ve vývozu se snížily rovněž především ceny 
nerostných paliv o 3,7 % (hlavně ropných výrobků), stejně jako u dovozu nejvíce vzrostly 
ceny nápojů a tabáku o 2,3 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se zvýšily o 0,3 %. 
Směnné relace dosáhly hodnoty 100,6, což je nejvyšší hodnota od října roku 2001. Na tomto 
pozitivním vývoji se podílely především skupiny nerostná paliva a nápoje a tabák. 

 33



V meziročním srovnání v listopadu dovozní ceny klesly o 6,8 %. Nižší byly ceny ve všech 
skupinách zboží kromě cen živočišných a rostlinných olejů, které se zvýšily o 5,4 %. Nejvíce 
klesly ceny surovin o 10,2 % a nápojů a tabáku o 7,7 %. Ceny strojů a dopravních prostředků 
se snížily o 7,2 %.Vývozní ceny byly nižší o 5,9 %. Největší pokles zaznamenaly ceny 
potravin o 11,9 % (zejména mléčných výrobků) a nerostných paliv o 7,4% (zejména uhlí  
a ropných výrobků). Pokles cen strojů a dopravních prostředků činil 5,9%. Meziroční směnné 
relace dosáhly hodnoty 101,0. Příznivý dopad směnných relací na celkovou obchodní bilanci 
ve srovnání s listopadem 2001 dosáhl 2,4 mld. Kč. Pozitivní efekt na straně dovozu 
představoval 9,1 mld. Kč, zatímco negativní efekt na straně vývozu 6,7 mld. Kč. 
 
Predikce dovozních cen (a i ostatních  cenových ukazatelů) v zahraničním obchodu se pro rok 
2003 oproti 10. SZ zásadně nemění – dílčí změny prognózy do cca 0,5 p.b. jsou důsledkem 
změny tzv. referenčních scénářů mezi 10. SZ a aktuální predikcí. Dovozní ceny jako celek 
sice v roce 2003 výrazně zmírní svůj dosavadní meziroční pokles, nicméně v celém průběhu 
roku budou nabývat stále záporných hodnot. Tento vývoj je výsledkem protichůdně 
působících faktorů: na jedné straně akcelerující inflací v zahraničí, na straně druhé pak 
pokračující meziroční kursovou apreciací (byť ve srovnání s rokem 2002 mnohem méně 
intenzivní) spolu s meziročním poklesem cen ropy, který bude po celé období roku 2003 
výrazně převažovat nad kladným příspěvkem zahraniční inflace. V  prvním pololetí roku 2004 
pak dovozní ceny opět mírně prohloubí svůj meziroční pokles, především v důsledku 
apreciace směnného kursu o cca 4 %. 
 
Dovozní ceny – skutečnost a predikce (s.o.p.r. = 100) 
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Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších komponent (mzr. v %) 
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3.2  Ostatní ceny zahraničního obchodu 
 
Predikce vývozních cen vychází z obdobného přístupu jako predikce cen dovozu. Jejich vývoj 
bude sledovat podobný trend meziročního růstu, nicméně bude docházet k postupnému 
snižování kladné směnné relace. V roce 2003 očekáváme zhruba neutrální směnné relace. 
Predikci dovozních a vývozních cen odpovídají i základní trendy deflátorů zahraničního 
obchodu. Nejednotnost skutečnosti i predikce deflátorů zahraničního obchodu v pojetí 
národních účtů a cen zahraničního obchodu vyplývá z odlišnosti jejich metodického vymezení 
i očekávané bazické úrovně deflátorů ve druhém pololetí 2002. 
 
Predikce cen v zahraničním obchodu (mzr. v %) 

 I/02  II/02  III/02  IV/02  I/03  II/03  III/03  IV/03  I/04  II/04  III/04  IV/04
Vývozní ceny -5.2 -7.8 -8.2 -6.1 -3.8 -1.8 -0.7 -1.3 -2.0 -2.0 -1.8 -1.6
Deflátor vývozu -6.7 -7.8 -8.2 -6.9 -4.4 -2.5 -0.7 -1.2 -2.1 -2.1 -2 -2.1
Dovozní ceny -7.7 -10.1 -9.9 -7.0 -2.9 -1.0 -0.4 -1.7 -2.7 -2.7 -2.1 -1.7
z toho:   Dovozní ceny bez energií -5.5 -8.7 -8.8 -7.3 -3.5 -1.2 -0.5 -0.5 -0.8 -0.7 0.2 0.9
               Dovozní ceny energií -21.9 -29.8 -25.2 -2.6 -4.2 -4.5 -3.6 -12.3 -13.0 -11.3 -8.7 -6.6
Deflátor dovozu -9.7 -9.5 -7.2 -6.3 -2.3 -1.2 -1.9 -1.9 -2.3 -2.2 -2.1 -2.3
směnné relace (z výběrových indexů) 2.7 2.6 1.9 0.5 -1.0 -0.8 -0.3 0.5 0.8 0.8 0.0 -0.6  
 
3.3 Ceny průmyslových výrobců 
 
V meziměsíčním srovnání se v prosinci 2002 ceny průmyslových výrobců snížily o 0,3 %. 
Nejvíce poklesly ceny produktů rafinérského zpracování ropy o 2,8 %, potravinářského  
a tabákového průmyslu o 0,9 % (především jatečních výrobků); výrazněji stouply jen  
v průmyslu skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot o 0,4 %. 
 
V meziročním srovnání ceny průmyslových výrobců klesaly od února ve všech měsících roku 
2002. V prosinci se snížily o 0,7 % zejména vlivem poklesu cen v potravinářském a 
tabákovém průmyslu o 3,5 % (hlavně jatečních výrobků, průmyslových krmiv a mlýnských 
výrobků) a ve výrobě kovů a kovodělných výrobků o 3,1 %.  
 
Meziroční růst cen v jednotlivých skupinách cen průmyslových výrobců (s.o.p.r =100) 
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Vývoj cen průmyslových výrobců za prosinec je (podobně jako i v říjnu a listopadu) nižší než  
predikce založená na referenčních scénářích pro zpracování 10. SZ 2002 (skutečnost – 0,8 % 
mzr. průměr za 4. čtvrtletí oproti predikci  z 10. SZ – 0,3 % mzr.). Tento rozdíl jde na vrub 
především poklesu cen v odvětvích stojících mimo zpracovatelský průmysl – zejména  
v odvětvích výroby elektřiny a dobývání nerostných surovin - a dále výraznému snížení cen 
ropy v listopadu (o cca 3 USD/barel). 
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Porovnání predikcí cen průmyslových výrobců z 10. SZ a aktuální (mzr v %) 
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Predikce cen průmyslových výrobců se mění oproti 10.SZ směrem dolů. Hlavní příčinou je 
jednak pomalejší než očekávaný meziroční růst v některých monopolizovaných odvětvích 
mimo zpracovatelský průmysl (těžba uhlí, ceny energií), kde očekáváme pomalejší růst  
i v roce 2003 a dále vlivem změny výchozí základny - odchylek skutečnosti a predikce za  
4. Q 2002 způsobených především odlišným vývojem exogenních faktorů.  Vliv dovozních 
cen i dalších faktorů na vývoj cen v průmyslové sféře v roce 2003 se oproti 10. SZ nemění. 
Cenový vývoj v průmyslové sféře a aktuální predikce  signalizují pokračující  absenci 
výrazných nákladových tlaků z průmyslové sféry na spotřebitelské ceny, zejména v sektoru 
obchodovatelných komodit i v roce 2003. 
 
Predikce cen průmyslových výrobců (mzr v %) 

 I/02  II/02  III/02  IV/02  I/03  II/03  III/03  IV/03  I/04  II/04
Ceny průmyslových výrobců 0.1    0.5 -   1.0 -    0.8 -      0.5 -         0.1 -         0.8      1.4     1.6       1.7     
 
 
3.4  Ceny zemědělských výrobců 
 
V meziměsíčním srovnání ceny zemědělských výrobců se v prosinci 2002 snížily o 2,3 %. 
Zatímco ceny živočišných výrobků (především jatečních prasat a skotu) poklesly, ceny 
rostlinných výrobků (ovoce a olejniny) se zvýšily. V meziročním srovnání ceny 
zemědělských výrobců nadále vykazovaly výrazné poklesy. V prosinci tento pokles činil  
15,6 %. Vlivem snížení zejména cen obilovin, brambor a ovoce poklesly ceny rostlinných 
výrobků o 12,6 %. Pokles cen živočišných výrobků o 17,5 % ovlivnilo zejména výrazné 
snížení cen prasat a dále i drůbeže a vajec. Rostly pouze ceny jatečního skotu a mléka. 
 Vývoj cen zemědělských výrobců se v prosinci (podobně jako i v listopadu) výrazně odchýlil 
od predikce na 4. čtvrtletí 2002 (predikce průměrného mzr. růstu na 4. Q 2002 z 10. SZ  
-10,6 % oproti skutečnosti -13,5 %), přičemž odchylka byla zapříčiněna poklesem cen většiny 
klíčových zemědělských komodit jak v živočišné, tak i v rostlinné výrobě. 
 
Predikce cen zemědělských výrobců oproti 10. SZ nemění základní trajektorii svého 
meziročního cenového vývoje, dílčí změny predikce (větší mzr. pokles na počátku roku 2003 
a naopak vyšší mzr. růst v posledním čtvrtletí 2003) jsou dílčími úpravami predikce 
v souvislosti s odchylným vývojem skutečnosti a predikce z 10. SZ ve 4. čtvrtletí 2002. 
Nedochází však k zásadní změně pohledu na vývoj trendu. 
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Predikce cen zemědělských výrobců (v % mzr.) 
 I/02  II/02  III/02  IV/02  I/03  II/03  III/03  IV/03 2004

Ceny zemědělských výrobců 3.6    5.8 -   14.5 -  13.5 -    9.9 -   1.6    8.1    10.5   5.0     
 
 
Predikce cen zemědělských výrobců pro rok 2003 počítá se zastavením současného výrazného 
meziročního poklesu cen zemědělských výrobců a předpokládá oživení růstu cen 
zemědělských výrobců v druhé polovině roku 2003. Přes zdánlivě relativně vysoký meziroční 
růst cen zemědělských výrobců cca 8 – 10 % (daný ovšem do značné míry i vlivem 
srovnávací základny roku 2002) nepřekročí však fakticky  celková cenová hladina CZV 
v závěru roku 2003 úroveň druhé poloviny roku 2001 (kdy již byl růst CZV velmi nízký). 
Hlavním determinantem přechodu CZV od hlubokých meziročních poklesů cen 
k meziročnímu růstu je kromě zastavení výrazné meziroční apreciace koruny především 
oslabení dočasných jevů, které snižovaly cenovou hladinu v druhé polovině roku 2002 - 
především tuzemské nadprodukce a obtížné uplatnitelnosti některých komodit (vepřové maso, 
brambory, obiloviny) na třetích trzích – současně se očekává pro první polovinu roku 2003 
oživení zahraničního obchodu se zemědělskými komoditami (nové exportní kvóty). V roce 
2004 očekáváme v důsledku ekonomického oživení v EU (SRN) i oživení růstu agrárních cen 
a růst CZV expertně odhadujeme v průměru na 5 %. Neočekáváme zásadní dopad připojení 
EU na cenovou hladinu cen zemědělských výrobců. 
 
Výše popsaný vývoj by měl nadále v převážné části letošního roku znamenat slabé  nákladové 
tlaky na vývoj spotřebitelských cen potravin. Možná rizika případného rychlejšího růstu cen 
zemědělských výrobců oproti predikci s promítnutím do cen potravin jsou nadále 
pravděpodobná až v závěru roku 2003. 
 
Predikce cen zemědělských výrobců z 10. SZ a aktuální (v % mzr.) 
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4.  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Deficit veřejných rozpočtů dle metodiky maastrichtského kritéria by se v loňském roce měl 
pohybovat okolo cca 5,8 % HDP. Je třeba však opětovně zdůraznit velmi předběžný charakter 
údajů za celé veřejné finance. V závislosti na klasifikaci některých transakcí (např.  
17,2 mld. Kč platby za ruský dluh) pro propočet maastrichtského kritéria Ministerstvem 
financí a očekávané revizi HDP ze strany ČSÚ může dojít ještě k snížení tohoto ukazatele  
o cca 0,5 - 1,0 p.b. Nenaplňují se tak obavy z původně uvažovaného deficitu  pro rok 2002 ve 
výši 6,7 % HDP a současně je nutné částečně korigovat i některé úvahy o působení veřejných 
financí na agregátní poptávku v minulém roce. 
 
Hospodaření státního rozpočtu1 za rok 2002 skončilo deficitem ve výši 45,7 mld. Kč, což 
představuje 2,0 % HDP (ve stejném období roku 2001 deficit 67,7 mld. Kč). Přestože se 
obecně očekávalo, že státní rozpočet skončí výsledným schodkem ve výši až cca 63 mld. Kč, 
došlo díky překvapivému vývoji na straně rozpočtových příjmů k relativně příznivému 
výsledku.  
 
Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2002 bylo původně uvažováno se schodkem  
46,2 mld. Kč, který byl v průběhu roku postupně aktualizován vlivem celé řady mimořádných 
operací jak na straně příjmů, tak výdajů. Dodatečně přijatá zákonná opatření znamenala  
navýšení výdajů, resp. schodku schváleného státního rozpočtu na 58,3 mld. Kč. Zatímco 
mimořádné výdaje (především úhrada ztráty KOB, povodňové škody apod.) byly z velké části 
kompenzovány jednorázovými mimorozpočtovými příjmy (splátka ruského dluhu, dotace 
FNM, prémie z obchodování se SCP), u daňových příjmů se počítalo s relativně výrazným 
propadem zejména u DPH (cca 10 mld. Kč) a spotřební daně (cca 6 mld. Kč), což se 
bezprostředně odrazilo v navýšení předpokládaného schodku (63 mld. Kč). Negativní 
očekávání se však nenaplnilo a rozpočtové záměry u hlavních daní se díky výraznému 
překročení výnosu daně z příjmů právnických osob prakticky neodchylují od schváleného 
rozpočtu na rok 2002.  
 
Výsledky hospodaření základních složek ústřední vlády za rok 2002 (v mld. Kč): 
 

SR 2002 Očekávaná Skut. Skut. Rozdíl
zákon skutečnost  1 - 12/2001  1 - 12/2002  4 - 3  4 - 1 

1 2 3 4 5 6
SR běžné hospodaření -58,3 -62,7 -67,7 -45,7 22,0 12,6
v tom: úhrada ČKA -46,1 -45,3 -27,6 -45,3 -17,7 0,8
           operace státních aktiv -2,2 -3,8 4,4 4,7 0,3 6,9
           vlastní běžné hospodaření SR -10,0 -13,6 -44,5 -5,1 39,4 4,9
Pramen: účty vedené u ČNB  
 
Celkové příjmy státního rozpočtu za rok 2002 dosáhly 705,0 mld. Kč při meziročním růstu 
12,6 %. Rozhodujícím faktorem překročení celkových příjmů byl zlepšený výběr daní  
a poplatků, jehož těžiště spočívá v inkasu daní z příjmů právnických osob, přesahující 
rozpočtový záměr o 20,0 mld. Kč. Zálohové platby této daně jsou odvozeny od příznivých 
výsledků předcházejícího roku 2001 a jejich zúčtování za rok 2002 proběhne do konce  
1. pololetí letošního roku (termín pro firmy využívající služeb poradce). Zmíněné vypořádání 
                                                           
1 Zahrnuje operace státního rozpočtu včetně OSFA a úhrady ztráty KOB za roky 1999 a 2001. 
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záloh by mohlo zkorigovat vykázané výsledky podle skutečně dosaženého zisku v roce 2002, 
ale pokud by trend příznivého výběru daní pokračoval, neměla by tato skutečnost ovlivnit 
vratkami výběr daní v letošním roce. Relativně malý propad inkasa zbývajících daní (cca  
9 mld. Kč) oproti rozpočtovému záměru byl plně kompenzován již zmíněným převisem daně 
z příjmů. Inkaso DPH skončilo cca 4,4 mld. Kč (3,6 %) pod úrovní schváleného rozpočtu, což 
je ale podstatně menší odchylka, než se původně očekávalo (cca 10 mld. Kč). Meziroční 
pokles DPH o 2,6 % souvisí se změnou rozpočtového určení daní, na jejímž základě  kraje od 
loňska participují na celostátním inkasu. Spotřební daně zaostávají proti schválenému 
rozpočtu o cca 2 mld. Kč při meziročním růstu o 4,7 %. Pojistné na sociální zabezpečení 
skončilo zhruba na rozpočtované úrovni (plnění 99,7 %) s meziročním přírůstkem 6,7 %. 
Důchodový účet již tradičně vykázal schodek, který za rok 2002 činí 19,7 mld. Kč. Ostatní 
příjmy, zejména mimorozpočtového charakteru, dosáhly 106,2 % schváleného rozpočtu. 
Vyšší inkaso těchto příjmů spočívá především v již zmíněných mimořádných příjmech 
představovaných prémiemi z emisí státních dluhopisů ve výši 8,1 mld. Kč a příjmech ze 
zhodnocení prostředků na účtech státní pokladny (cca 1 mld. Kč) při současném nenaplnění 
rozpočtovaných příjmů z prodeje IPB (8,5 mld. Kč). 
 
Celkové výdaje státního rozpočtu zahrnující všechny skutečně realizované výdaje, o nichž 
rozhodla Poslanecká sněmovna nad rámec původního rozpočtu (celkem 18,5 mld. Kč), byly 
splněny na 101,9 % schváleného rozpočtu. Běžné výdaje z toho byly čerpány na 99,2 % 
s meziročním přírůstkem 8,2 %, přičemž největší objem byl vynaložen na sociální sféru 
s meziročním růstem o 7,0 %. Výdaje na důchody rostly meziročně o 6,3 %, výdaje na pasivní 
politiku zaměstnanosti rostly o 19,0 %, což bezprostředně souvisí s růstem nezaměstnanosti. 
Relativně vysoké čerpání neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně 
(meziročně o 24,3 %) souvisí především s vrcholícím postupem reformy územní veřejné 
správy a s financováním důsledků škod způsobených srpnovými záplavami. Naopak relativně 
nízké čerpání výdajů kapitoly Státní dluh představuje reálnou úsporu cca 3 mld. Kč oproti 
schválenému rozpočtu a souvisí s pokračujícím poklesem úrokových sazeb a se zavedením 
státní pokladny umožňující zapojení prostředků na účtech státních finančních aktiv  
a finančních úřadů do průběžného financování deficitu státního rozpočtu. Kapitálové výdaje 
byly splněny na 101,7 % rozpočtu, přičemž toto překročení souvisí s čerpáním prostředků 
z rezervních fondů vytvořených z úspor roku 2001.  
 
Prostředky vyčleněné zákonem č. 392/2002 Sb., na odstraňování následků povodňových škod 
ve výši 3,0 mld. Kč byly příslušnými usneseními vlády v plné výši přiděleny jednotlivým 
příjemcům (vybraným kapitolám a dotčeným osmi krajům). Podrobnější údaje o čerpání 
těchto prostředků bude obsahovat až SZÚ za rok 2002 na základě účetních a finančních 
výkazů.  
 
Předběžné výsledky ostatních veřejných rozpočtů (krajů, obcí, státních fondů, FNM  
a Pozemkového fondu) naznačují, že i při zahrnutí předběžné účetní ztráty ČKA bude celkový 
deficit veřejných rozpočtů za rok 2002 v úrovni cca 5,8 % HDP (dle Maastrichtu). 
Hospodaření municipalit bylo ovlivněno, obdobně jako hospodaření ústřední vlády, lepším 
plněním daňových příjmů. Předpokládáme, že původně očekávaný schodek ve výši cca  
9 mld. Kč bude až o 5 mld. Kč nižší. Pokračující reforma veřejné správy (zrušení okresů  
a převod jejich kompetencí na kraje, obce a některé resorty) neovlivní municipální finance, je 
však zatížena vysokým podílem dotací ze státního rozpočtu s minimální možností ovlivňovat 
podíl vlastních, resp. daňových příjmů. 
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Fond národního majetku   
 
Rozhodujícím příjmem fondu byly v uplynulém roce výnosy získané z privatizace státní 
účasti v Transgasu. Z této operace náleželo FNM v korunové protihodnotě 124,5 mld. Kč, 
z toho na devizovém účtu u ČNB je ještě uloženo cca 290 mil. EUR. Z těchto prostředků 
a s využitím zdrojů převedených z minulého období fond plnil následující závazky: převod do 
SFDI (23,8 mld. Kč), do SFRB (17,4 mld. Kč), dotace státnímu rozpočtu (20,6 mld. Kč), 
splátka úvěru ČKA (22,2 mld. Kč), úhrada ztráty KOB (15,8 mld. Kč), doplnění zdrojů České 
inkasní (2,7 mld. Kč), ostatní výdaje (16,8 mld. Kč). Po vypořádání závazků má fond 
k dispozici cca 34 mld. Kč (vč. vázaných prostředků).  
 
S ohledem na to, že v roce 2003 nebude pravděpodobně privatizována státní účast v žádné  
z tzv. strategických společností, příjmy z privatizace dosáhnou max. 20 mld. Kč, které fond 
použije v roce 2003 k plnění pouze nezbytných smluvních povinností. Celkové závazky fondu 
však dosahují řádu 75 mld. Kč, proto fond použije veškeré disponibilní zdroje, aby neohrozil  
uvažované příděly do transformačních institucí, do SFDI a do SFRB, ostatní uvažované 
výdaje bude FNM nucen krátit. Nepředpokládáme, že by si fond musel finanční prostředky 
vypůjčit. Napjatá finanční situace se promítne v tom, že ke konci r. 2003 nebude mít fond na 
bankovních účtech téměř žádný zůstatek. Rizika vyplývající z napjatosti zdrojů a potřeb fondu 
budou dále protažena do r. 2004. 
 
Veřejný dluh dosáhl dle předběžných výsledků k 31. 12. 2002 výše 552,6 mld. Kč a vzrostl 
tak v porovnání s rokem 2001 o 48 mld. Kč. Jeho relativní výše, vyjádřená podílem na HDP, 
činí 24,5 % (meziroční nárůst o 1,2 %). Tento údaj bude ještě zpřesňován v návaznosti na 
dostupnost výsledků o skutečném hospodaření místních rozpočtů, statistických výkazů  
a údaje o konsolidaci jednotlivých složek veřejných rozpočtů. Jeho nárůst je přímo úměrný 
profinancování výsledku deficitního hospodaření státního rozpočtu a předpokládanému 
zvýšení zadluženosti místních rozpočtů, ovlivňuje ho rovněž úvěr poskytnutý Státnímu 
zemědělskému intervenčnímu fondu. Naopak na vykázaný objem pozitivně působí přechodné 
snížení zadluženosti České konsolidační agentury, do kterého se promítla splátka úvěru ve 
výši 22,2 mld. Kč poskytnutého v r. 2001 Fondu národního majetku.  

 
V roce 2003 se předpokládá výrazné navýšení objemu veřejného dluhu až na cca 638 mld. Kč 
(27,5 % HDP), způsobené potřebou profinancovat ve výši 106,5 mld. Kč výnosy z emisí 
státních cenných papírů schválený deficit běžného hospodaření státního rozpočtu. 
Předpokládá se rovněž mírný nárůst zadluženosti místních rozpočtů. Nárůst výsledného 
objemu je zmírněn snížením úvěrové angažovanosti České konsolidační agentury. 

 
Zatím předběžné odhady maastrichtského salda posouvají jeho výši v roce 2002 na 5,8 % 
HDP, což představovalo příspěvek do agregátní poptávky cca 1,3 p.b. V roce 2003 by se saldo 
podle dostupných oficiálních informací mělo prohloubit na cca 7,0 % HDP, což by 
odpovídalo dodatečnému příspěvku do HDP ve výši cca 0,5 p.b. V roce 2004 by se 
maastrichtské saldo pak mělo pohybovat v intervalu 5,4 – 7,4 % HDP v závislosti na přijetí či 
nepřijetí kroků navržených v materiálu Fiskální reformy. Realizace (odvážnější) reformní 
varianty II. by přiblížila maastrichtské saldo k dolní hranici zmiňovaného intervalu, 
autonomní scénář (tj. žádná reforma) pak horní. Uskutečnění rychlejší varianty reformy bude 
mít v krátkém horizontu pravděpodobně negativní vliv na HDP ve výši cca 0,4 p.b. Reflexe 
loňské zkušenosti,  kdy se ještě začátkem prosince zdálo být pravděpodobné, že maastrichtské 
saldo může dosáhnout 6,7 % HDP a nyní by se mělo pohybovat jenom na 4,8 – 5,8 % HDP, 
otevírá otázku, zda na základě expertních úvah nesnížit i očekávané hodnoty pro rok 2003  
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ze 7,0 % na hodnotu cca 6 % (změna deficitu VF o 1 p.b. by mohla vést k poklesu domácí 
poptávky a HDP o cca 0,5 p.b.). Působení fiskálu na ekonomický výkon bylo v loňském roce 
taženo zejména masivními výdajovými programy státních mimorozpočtových fondů, které 
získaly jednorázové zdroje z privatizace státního majetku. V roce letošním však nelze 
očekávat, že privatizační tempo bude pokračovat ve stejné dynamice. Nutně tak 
mimorozpočtové fondy získají méně disponibilních zdrojů a jejich stimulace agregátní 
poptávky bude mírnější. Analytické rozložení salda VR na cyklickou a strukturální část, 
provedené na číslech HDP před revizí, ukazuje na prohloubení strukturální složky  
o 0,6 – 0,8 p.b. Revize HDP a nové úvahy o cyklické pozici ekonomiky však mohou tuto 
hodnotu změnit.  
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5.  Peníze, úvěry a úrokové sazby 
 
Aktuální vývoj peněžních agregátů M2 a L 
 
Po přechodném vzestupu meziročních přírůstků širších peněžních agregátů v říjnu 2002 došlo 
v listopadu 2002 k jejich opětnému poklesu, a to u peněžního agregátu M2 o 1 procentní bod 
na 5,2 % a u peněžního agregátu L o 1,5 procentního bodu na 5,1 %. Pokles meziročních 
přírůstků širších peněžních agregátů byl doprovázen i poklesem jejich meziměsíčních 
přírůstků v absolutním vyjádření, u peněžního agregátu M2 z 30,2 mld. Kč v říjnu 2002 na 
10,8 mld. Kč v listopadu 2002, u peněžního agregátu L ve stejném období z 28,6 mld. Kč na 
4,4 mld. Kč. Vývoj širších peněžních agregátů v listopadu 2002 potvrdil dřívější předpoklad, 
že říjnové poměrně výrazné zvýšení peněžní zásoby bude mít pouze přechodný charakter bez 
výraznějšího dopadu do dlouhodobě neinflačního vývoje ekonomiky.  
 
Kolísání širších peněžních agregátů v říjnu a v listopadu 2002 souviselo s výkyvy v čistých 
zahraničních aktivech a v objemu nezúčtovaných položek mezi obchodními bankami a jejich 
klienty. Listopadový pokles meziročních přírůstků širších peněžních agregátů byl částečně 
zpomalen zhoršením hospodaření státního rozpočtu. Úvěrová emise působila spíše proti těmto 
výkyvům, vývoj peněžních agregátů však zásadním způsobem neovlivnila. V rychlejším 
poklesu peněžního agregátu L se v listopadu 2002 výrazněji než v předchozích měsících 
projevila snaha nebankovních držitelů státních pokladničních poukázek ke snižování jejich 
objemu ve prospěch likvidnějších vkladů u bank, a to především vkladů netermínovaných.  
 
Aktuální vývoj peněžního agregátu M1 
 
Vzestupná tendence u meziročních přírůstků peněžního agregátu M1 kulminovala v říjnu 
2002, kdy tento přírůstek dosáhl 19,0 %. Přes pokles v listopadu 2002 na 18,2 % zůstává 
meziroční přírůstek peněžního agregátu M1 i nadále vysoký a významná a stále rostoucí 
zůstává i úloha transakčních peněz v peněžní zásobě. Zatímco v listopadu 2001 činil podíl 
peněžního agregátu M1 na peněžní zásobě 36 %, v listopadu 2002 to bylo již 41 %. Z hlediska 
struktury peněžního agregátu M1 rostou dlouhodobě především netermínované vklady 
(listopadový meziroční přírůstek činil 22,4 %), ale roste i objem oběživa (9,2 %). Podíl 
oběživa na peněžní zásobě dosáhl v listopadu 2002 12,1 %, což se blíží obdobím, ve kterých 
byla prováděna restrukturalizace problémových obchodních bank. V současné době  však růst 
oběživa i netermínovaných vkladů vyplývá z nízké hladiny úrokových sazeb, která podporuje 
růst objemu transakčních peněz v ekonomice.  
 
 
Sektorová struktura peněžní zásoby  
 
Kolísavý vývoj peněžní zásoby v říjnu a v listopadu 2002 se týkal především sektoru podniků. 
Pod vlivem nízkých úrokových sazeb na termínované vklady v tomto sektoru v obou měsících 
rostly především netermínované vklady a v menší míře poněkud výnosnější vklady v cizích 
měnách a depozitní směnky, zatímco listopadový pokles peněžní zásoby se týkal především 
termínovaných vkladů. V zásadě šlo i v těchto obou měsících o pokračování dlouhodobé 
restrukturalizace podnikových vkladů pod vlivem vývoje úrokových sazeb, a to na jedné 
straně (a ve větší míře) ve prospěch vkladů netermínovaných, na druhé straně ve prospěch 
některých výnosnějších dlouhodobějších bankovních produktů (depozitní směnky). Obdobný 
restrukturalizační efekt nízké hladiny úrokových sazeb se projevuje i v sektoru domácností.  
I v tomto sektoru rostou dlouhodobě především netermínované vklady, jako obvyklá 
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alternativa k běžným netermínovaným vkladům však slouží významněji oběživo a v oblasti 
produktů přinášejících vyšší výnosy místo depozitních směnek vklady stavebního spoření. 
Přes celkové zpomalení tempa růstu peněžní zásoby u domácností vzrostly v říjnu 2002 
vklady u stavebních spořitelen o 3,4 mld. Kč a v listopadu 2002 o 4,8 mld. Kč. Dlouhodobě 
za období leden až listopad 2002 vzrostly vklady u stavebních spořitelen o 32,6 mld. Kč, což 
je o 10 mld. Kč více než ve stejném období  r. 2001. Kromě úrokových sazeb ovšem na 
vysoké tempo růstu vkladů u stavebních spořitelen působily obavy z možného znevýhodnění 
podmínek smluv o stavebním spoření v r. 2003.  
 
 
Predikce vývoje peněžní zásoby v letech 2003 a 2004 
 
 
Vývoj peněžní zásoby bude v letech 2003 a 2004 ovlivňován mírným urychlováním 
ekonomického růstu. Meziroční přírůstek peněžní zásoby se zvýší z předpokládaných 4,5 % 
v roce 2002 na 5 - 7 % v roce 2003 a 6 - 9 % v roce 2004. Na vývoj peněžní zásoby bude 
v roce 2003 působit rovněž předpokládaný vývoj míry úspor, nižší spotřební výdaje 
domácností a vývoj veřejného sektoru. Mezera mezi očekávanou nominální úrovní peněžní 
zásoby a její nominální rovnovážnou úrovní zohledňující potenciál produktu, inflační cíl  
a dlouhodobý trend rychlosti obratu peněz by měla zůstat nadále záporná.  
 
Predikce vývoje peněžní zásoby byla standardně odvozena z odhadu poptávky po penězích, 
jejího dlouhodobého trendu a z expertního odhadu hlavních protipoložek tvorby peněz.  
 
Poptávka po penězích by měla být v letech 2003 a 2004 ovlivňována postupným 
urychlováním ekonomického růstu. Její meziroční přírůstek dosáhne 6,3 % v roce 2003  
a 7,67 % v roce 2004. Tento vývoj bude doprovázen nižším zpomalováním rychlosti obratu 
peněz. Rychlost obratu peněz by měla dosáhnout -1 % v obou letech, což odpovídá jejímu 
dlouhodobému trendu. 
 
Očekávaný vývoj peněžní zásoby a nominálního HDP (mzr. %) 
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Z hlediska budoucího vývoje sektorové struktury peněz se předpokládá u podniků zvýšení 
meziročního přírůstku ze 4 % v roce 2002 na 5 % v roce 2003. Tento vývoj bude odrazem 
postupného urychlování ekonomického růstu při přetrvávajících nejistotách spojených 
s finanční situací podniků. Rizikovým faktorem zůstává vývoj zahraniční poptávky. Vklady 
domácností by měly být v roce 2003 v souladu se stagnací míry úspor a nižšími spotřebními 
výdaji. Jejich meziroční přírůstek se zvýší z 3,7 % v roce 2002 na 5,7 % v roce 2003.  
 
Na základě analýzy dlouhodobého trendu peněžní zásoby se předpokládá, že meziroční 
přírůstek peněz dosáhne 5,8 % v roce 2003 a v následujícím období bude stagnovat.  
 
Expertní odhad vývoje hlavních protipoložek tvorby peněžní zásoby vychází z předpokladu  
o měnových implikacích přílivu zahraničního kapitálu, vývoje deficitu veřejných financí  
a úvěrové emise. Příspěvek čistých zahraničních aktiv k přírůstku peněžní zásoby by měl 
dosáhnout 2 - 4 p.b. Veřejné rozpočty by měly podporovat růst peněžní zásoby ve výši cca     
2 p.b. Význam úvěrové emise pro tvorbu peněz by měl i nadále mírně narůstat a její příspěvek 
by měl dosáhnout 2 - 3 p.b. Na základě uvedené metody byla stanovena horní hranice rozmezí 
pohybu peněžní zásoby na úrovni 7 % v roce 2003 a 9 % v roce 2004.  
 
Nominální mezera peněz vycházející z porovnání očekávané nominální úrovně peněžní 
zásoby a její rovnovážné nominální úrovně zohledňující potenciál produktu, inflační cíl  
a dlouhodobý trend rychlosti obratu peněz by měla zůstat v letech 2003 a 2004 nadále 
záporná. Uvedená mezera by se však měla v roce 2004 postupně snižovat. Její výše by mohla 
dosáhnout -1,9 % ke konci roku 2003 a -0,4 % ke konci roku 2004. Záporná nominální 
mezera peněz v krátkodobém horizontu ukazuje na přetrvávající nižší nabídku peněz a je 
v souladu s předpokládanou zápornou mezerou potenciálu a dlouhodobě s neinflačním 
vývojem ekonomiky. 
 
 
Úvěry 
 
Úvěrová emise v listopadu 2002 stagnovala. Její meziroční přírůstek dosáhl 3,1 %  
a pohyboval se na spodní hranici predikovaného rozmezí 3 - 5 % pro rok 2002. Vývoj úvěrů 
byl nadále ovlivňován zvýšenou poptávkou domácností po úvěrech a poklesem úvěrů 
poskytnutých nefinančním podnikům v důsledku jejich přetrvávající zhoršené finanční situace. 
Ke konci roku 2002 se očekává mírné zesílení poptávky domácností po spotřebitelských 
úvěrech související s vyššími spotřebními výdaji v posledním měsíci roku. Meziroční přírůstek 
úvěrů by mohl dosáhnout 3,9 %. Predikce vývoje úvěrů v letech 2003 a 2004 předpokládá 
pouze jejich pozvolný nárůst na 4 - 6 % a zohledňuje nejistoty spojené s vývojem finanční 
situace podniků a jejich úvěruschopnosti. 
 
Rozhodující podíl na přírůstku úvěrové emise měly i nadále úvěry poskytnuté domácnostem. 
Jejich meziroční přírůstek dosáhl v listopadu 2002 26 %. Absolutní objem úvěrů se v tomto 
měsíci zvýšil o 2,9 mld. Kč a od počátku roku o 31,4 mld. Kč. Na uvedeném vývoji se 
podílely především hypoteční úvěry a spotřebitelské úvěry, podporované nižší hladinou 
úrokových sazeb. 
 
Stabilní růst spotřebitelských úvěrů ve druhém pololetí 2002 byl v souladu s vyššími 
spotřebními výdaji domácností v tomto období. V roce 2003 lze očekávat vzhledem k nižší 
úrovni nominálních a reálných příjmů domácností pozvolnější růst spotřebitelských úvěrů. 
Tento vliv by měl působit i na vývoj hypotečních úvěrů v roce 2003. 
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Podíly rozhodujících ekonomických sektorů na růstu úvěrů 
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Úvěry poskytnuté nefinančním podnikům se v listopadu 2002 snížily. Meziroční přírůstek 
úvěrů nefinančním domácím podnikům dosáhl 0,6 %. Úvěry poskytnuté nefinančním 
podnikům pod zahraniční kontrolou meziročně poklesly o 14,4 %.  
 
Predikce vývoje úvěrů v letech 2003 a 2004 s ohledem na mírné urychlování ekonomického 
růstu předpokládá postupné oživování úvěrů. Meziroční přírůstek by se měl pohybovat 
v rozmezí 4 - 6 % (r. 2003 4,5 % a r. 2004 5,3 %). Nabídka úvěrů nefinančním podnikům by 
měla být s ohledem na nejistoty spojené s jejich finanční situací ovlivňována přetrvávající 
vyšší úrovní rizika ve srovnání s jeho akceptovatelnou hladinou ze strany bank. Mírné 
zvyšování vnějšího financování prostřednictvím bankovních úvěrů lze předpokládat  
u podniků pod zahraniční kontrolou. Uvedený vývoj však bude závislý na vývoji zahraniční 
poptávky a zlepšování jejich finanční situace.  
 
 
 
Úrokové sazby 
 
Úrokové sazby na všech segmentech finančního trhu během prosince ještě dále mírně klesly. 
Kromě nízké inflace bylo hlavním faktorem snížení klíčových sazeb ECB (5. 12.). Rovněž 
zveřejnění „minutes“, ze kterých vyplynulo, že bankovní rada ČNB diskutovala o nastavení 
úrokových sazeb, podpořilo pokles sazeb. Na konci roku 2002 proto kotace úrokových sazeb  
poměrně zřetelně odrážely očekávání snížení základních sazeb ze strany ČNB. Na počátku 
ledna však byl zveřejněn zápis z jednání bankovní rady ČNB z 19. 12. Fakt, že repo sazba 
byla jednomyslně ponechána na stávající úrovni, poněkud korigoval očekávání trhu a sazby 
se mírně zvýšily. Napomohly tomu i slabší kurz Kč a odložené projednávání fiskální reformy. 
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Vývoj úrokových sazeb v %  
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Pod úrovní repo sazby ČNB se pohybují i kotace všech splatností budoucích očekávaných 
sazeb FRA. To znamená, že spekulace ohledně dalšího uvolnění měnové politiky ČNB se jen 
oslabily, příp. se posunuly do vzdálenějšího období. Účastníci trhu očekávají, že ČNB by 
mohla snížit základní sazby zvláště v případě, že ke stejnému kroku přistoupí ECB. Proti 
případné úpravě však hovoří také několik faktorů: problém silné koruny v současné době není 
aktuální, inflace by se měla v druhé polovině letošního roku zvýšit a navíc by se teprve letos 
mělo výrazněji projevit snížení základních sazeb z roku 2002.  
 
Výnosová křivka na peněžním trhu má mírně negativní tvar (spread 1R PRIBOR – 1T 
PRIBOR činí –0,1 procentního bodu k 23. 1.). U dlouhodobých sazeb se pozitivní spread 
mezi sazbami 5R a 1R pohybuje kolem 1,0 procentního bodu. Porovnání tuzemských sazeb  
s úrokovými sazbami v zahraničí ukazuje následující graf.  
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Výnosová křivka v různých zemích: sazby IRS v % (23. 1. 2003) 
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Pramen: Bloomberg 
 
Na primárním trhu státních dluhopisů byl emitován nový SD 3,00/06. Nabízených 14 mld. Kč 
představovalo dosud nejvyšší objem v aukci, poptávka však dosáhla 22,1 mld. Kč. 
Ministerstvo financí oznámilo, že se chystá zvýšit objem nakoupených desetiletých 
úrokových swapů, které mu slouží k zajištění nízkých úrokových sazeb u státních 
pokladničních poukázek. 
 
Inflační očekávání analytiků finančních trhů se mírně zvýšila, přesto jejich názor  
o přetrvávajícím nízkoinflačním prostředí nedoznal zásadnějších změn. Nadále očekávají, že 
lednové zlevnění elektrické energie a odsun deregulací pravděpodobně posunou ceny do 
deflace. Další vývoj cen ropy však do predikcí vnáší značnou míru nejistoty. Ceny by měly 
začít růst od dubna vzhledem k úpravě spotřebních daní a ke zrušení 10 a 20 haléřů. Postupně 
lze očekávat obrat k růstu také u cen zemědělských výrobců, bydlení a mezinárodně 
neobchodovaných statků. Do cílového koridoru ČNB by se inflace měla vrátit zhruba na 
konci roku 2003. Očekávání týkající se budoucích úrokových sazeb se nezměnila. Spekulace 
na další snížení klíčových sazeb na konci ledna se sice oslabily, část analytiků se přesto 
domnívá, že ČNB k němu přikročí. Očekávání tohoto kroku se však posunuje spíše do dalších 
měsíců roku. K opětovnému zpřísňování měnové politiky by ČNB, podle naprosté většiny 
analytiků, přistoupila v závěru tohoto nebo na počátku příštího roku. 
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Očekávání vývoje inflace a úrokových sazeb na 12 měsíců dopředu (%) 

CPI 1T PRIBOR 1R PRIBOR
odbor 413 finanční trh podniky domácnosti fin. trh fin. trh

 12/00 4.4 5.0 4.7 4.1 5.9 6.5
 12/01 3.3 3.9 3.9 4.6 4.9 5.1
 3/02 2.8 3.5 3.6 3.9 4.6 4.9
 6/02 3.0 3.1 2.7 1.6 4.2 4.6
 9/02 2.3 3.1 1.9 1.3 3.5 3.7

 10/02 2.2 2.5 3.1 3.5
 11/02 2.2 2.4 3.0 3.3
 12/02 2.3 2.3 2.3 x 2.9 3.1
 1/03 2.3 2.5 2.9 3.1  

Pramen: ČNB, Statistická šetření 
 
Klientské úrokové sazby po přechodné stagnaci klesly na nová historická minima. Korunové 
sazby z nových úvěrů činí 4,2 %, termínované depozitní sazby dosahují 2,1 %. Reálné 
úrokové sazby jsou v poslední době poměrně stabilní, jejich hladina je však ovlivněna 
zvoleným cenovým indexem. Reálné úrokové sazby z nových úvěrů deflované PPI aktuálně 
dosahují 4,9 % při pohledu ex post, 1,9 % při pohledu ex ante (viz příloha č. 5).  
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6.  Trh práce 
 
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV (v %) 12/02 10.10 9.81
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) 11/02 . 3.8
Pramen: MPSV, propočet ČNB z měsíčních údajů ČSÚ  
 
V roce 2003 budou firmy ve své politice zaměstnanosti reagovat na slabý růst v roce 2002  
a nepříliš optimistické vyhlídky do blízké budoucnosti. Predikce předpokládá snižování 
počtu zaměstnanců a mírný růst registrované míry nezaměstnanosti. Přes rozdíly mezi 
názory zaměstnavatelů a odborů na růst mezd při kolektivních vyjednáváních se bude 
průměrná mzda v podnikatelské sféře vyvíjet spíše podle aktuální hospodářské situace 
podniků (předpokládáme růst kolem 5,7 %). Odhadovaný růst průměrné mzdy ve 
sledovaných organizacích (6,3 %) odráží vládou deklarovaný růst průměrné mzdy 
v nepodnikatelském sektoru okolo 8,5 %. Růst produktivity práce se mírně urychlí, tempo 
růstu jednotkových mzdových nákladů bude nižší než v roce 2002. Mzdový vývoj nebude 
faktorem urychlování cenového růstu. 
  
V souvislosti s předpokládaným ekonomickým oživením očekáváme v roce 2004 zmírnění 
meziročního poklesu počtu zaměstnanců, slabé snížení registrované míry nezaměstnanosti  
a urychlení růstu průměrné mzdy. Vývoj zaměstnanosti a stabilita inflačních očekávání 
implikují růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře kolem 6,0 %. Vývoj průměrné mzdy ve 
sledovaných organizacích (růst ve výši 8,2 %) bude ovlivněn reformou mzdových tarifů  
v nepodnikatelské sféře, kde očekáváme výraznější urychlení růstu průměrné mzdy  
(o 5,3 p. b. na 15,8 %). Urychlení růstu JMN na 4,3 % otevírá určitá rizika přenosu 
mzdového vývoje do růstu cen. 
 
 
6.1  Zaměstnanost, nezaměstnanost 
 
Predikce pro rok 2003. Vývoj počtu zaměstnanců a celková zaměstnanost (a návazně míra 
registrované nezaměstnanosti) jsou odvozeny od minulého vývoje produktu, doplněného 
očekáváním firem, které mají do značné míry adaptivní charakter. Aktuální pohled 
signalizuje, že veličiny trhu práce (zaměstnanost a nezaměstnanost) reagují na ochabování 
reálné ekonomické aktivity v průběhu roku 2002 v souladu s očekáváním. Nejnovější 
konjunkturní průzkumy v odvětví průmyslu, stavebnictví a služeb naznačují pokračování 
trendu ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti i na přelomu let 2002 a 2003. Střednědobá 
očekávání podnikové sféry o vývoji domácí poptávky a exportu jsou spíše ve směru dalšího 
pokračování trendu v první polovině roku 2003.  
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pravděpodobnější trajektorií vývoje v roce 2003 je 
snižování počtu zaměstnanců. Podniky budou vytvářet méně volných pracovních míst, což se 
projeví v růstu registrované míry nezaměstnanosti. Určité zpomalení tempa poklesu počtu 
zaměstnanců lze předpokládat koncem roku 2003 v souvislosti s očekávaným ekonomickým 
oživením v zahraničí. 
 
Kromě předpokládaného vlivu vývoje poptávky po práci, který se projeví v růstu krátkodobé 
nezaměstnanosti, bude mít růst nezaměstnanosti i strukturální důvody. Výrazné zvyšování 
nezaměstnanosti v roce 2002 pravděpodobně povede k růstu dlouhodobé nezaměstnanosti 
(hystereze). Jestliže dojde k dalšímu růstu podílu dlouhodobě nezaměstnaných, můžeme 
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očekávat, že volná pracovní místa se budou obtížněji zaplňovat. Dynamika snižování počtu 
volných pracovních míst se bude v tomto případě zpomalovat. Druhým faktorem, který může 
přispět ke zvýšení dlouhodobé nezaměstnanosti, je poměrně výrazné zvýšení minimální mzdy 
v lednu 2003. Dlouhodobá nezaměstnanost postihuje zejména osoby s nízkou kvalifikací. 
Tato skupina osob bude zasažena nejvíce prostřednictvím snížené nabídky volných 
pracovních míst. 
 
Predikce pro rok 2004. V souvislosti s očekávaným vstupem do EU nemůžeme v roce 2004 
očekávat razantní změny na trhu práce (zkušenost jiných zemí není jednoznačná). Určité 
dopady lze předpokládat v delším časovém horizontu. V tomto směru se jedná především  
o konvergenci odvětvové struktury ke struktuře obvyklé v zemích EU (pokles podílu 
průmyslu, zvýšení podílu služeb). Tlaky na strukturální změny zaměstnanosti můžeme 
očekávat v souvislosti se změnami celních sazeb, s rychlejším přílivem PZI a s rozvojem 
infrastruktury, který bude financován ze strukturálních fondů. Odliv pracovních zdrojů do 
zemí EU nebude významný a v počátečním období bude limitován přechodným obdobím 
vyjednaným ve smlouvě o přistoupení do EU. Regionální a odvětvová mobilita zaměstnanců, 
která může zmírňovat negativní následky vstupu do EU, je v ČR nízká. 
 
Hlavním faktorem vývoje na trhu práce v roce 2004 bude domácí ekonomický vývoj. 
Předpokládané ekonomické oživení povede k vyšší nabídce volných pracovních míst a ke 
zvyšování zaměstnanosti (počtu zaměstnanců). Registrovaná nezaměstnanost se v roce 2004 
mírně sníží. Výraznější pokles nezaměstnanosti bude limitovat dlouhodobá nezaměstnanost, 
která se bude nacházet na vyšší úrovni oproti situaci v roce 2002. 
 
 
Očekávaný vývoj zaměstnanosti v průmyslu a skutečnost 
(saldo odpovědí respondentů v %, vedlejší osa mzč. změna v %)  

Pramen: ČSÚ, konjunkturální šetření ČSÚ
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Vývoj míry nezaměstnanosti a počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo (v %, vedlejší 
osa počet osob) 

Pramen: MPSV, propočet ČNB
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Vývoj počtu volných pracovních míst v závislosti na počtu nezaměstnaných osob 
(sezonně očištěné údaje v tisících) 

Pramen: MPSV, propočet ČNB
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Vývoj základních ukazatelů trhu práce (mzr. změny v %) 

UKAZATEL
I/01 II/01 III/01 IV/01 2001 I/02 II/02 III/02 IV/02 2002 I/03 II/03 III/03 IV/03 2003 2004

Zaměstnanost celkem 0.7 0.4 0.1 0.3 0.4 0.1 1.1 1.4 0.9 0.9 0.4 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.4

z toho : zaměstnanci a) 0.1 0.0 0.1 0.7 0.3 0.0 0.4 0.1 -0.3 0.0 -0.4 -0.7 -0.9 -0.9 -0.7 -0.1
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - ke konci období 8.7 8.1 8.5 8.9 8.9 9.1 8.7 9.4 9.8 9.8 10.0 9.5 10.0 10.4 10.4 10.2
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 8.5 8.0 8.3 7.9 8.1 7.7 7.0 7.2 7.3 7.3 7.8 7.3 7.4 7.7 7.5 7.3
Průměrná mzda ve sledovaných org.   (nominální) b) 9.1 8.9 8.7 7.5 8.5 7.0 7.4 7.4 7.5 7.3 6.5 6.3 6.1 6.1 6.3 8.2
                                                                       (reálné) 4.8 3.7 3.1 3.1 3.6 3.2 5.0 6.7 6.9 5.4 6.7 6.0 4.8 3.9 5.3 5.4
v tom: podnikatelská sféra                     (nominální) 9.1 8.7 8.3 7.0 8.2 7.2 6.4 6.7 6.4 6.7 5.6 5.8 5.6 5.8 5.7 6.0
            nepodnikatelská sféra                (nominální) 9.6 10.0 10.9 9.5 10.0 6.5 11.7 11.3 12.4 10.5 9.8 8.6 8.3 7.3 8.5 15.8
Mzdy a platy v NH                                      (nominální) c) 9.3 9.0 8.8 8.2 8.8 7.0 7.8 7.6 7.2 7.4 6.1 5.6 5.1 5.2 5.5 8.1
JMN (nominální mzdy a platy v NH na HDP v s.c.) 5.5 5.3 5.3 5.4 5.4 4.2 5.7 4.7 5.6 5.1 3.7 3.0 2.0 1.4 2.5 4.3
NHPP (HDP v s.c. na modifikovaný počet zaměstnananých z VŠPS) 2.7 2.7 3.0 2.5 2.7 2.6 1.1 2.2 1.1 1.7 1.7 2.8 2.7 3.7 2.7 3.1
Pramen: ČSÚ, propočet ČNB
a) Zaměstnanci dle VŠPS s jediným nebo hlavním zaměstnáním včetně členů produkčních družstev
b) Jedná se o mzdy zúčtované k výplatě, nikoli skutečně vyplacené
c) Průměrná mzda ve sledovaných organizacích vynásobená zaměstnanci v NH  
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6.2  Mzdy, platy, produktivita práce, JMN 
 
Predikce pro rok 2003. Závěry kolektivních vyjednávání o růstu mezd na rok 2003 mají 
signální charakter a nejsou závazné pro vyjednávání na nižší úrovni (dosud uzavřené 
kolektivní smlouvy vyššího stupně: OS STAVBA 4,9 %, OS OBCHOD 3,5 %, OS TEXTIL 
3,2 %). Zvýšení průměrné mzdy bylo již dohodnuto v některých tuzemských společnostech 
(Severočeská energetika 6,0 %, Sokolovská uhelná 4,0 %, OKD 5,0 %, ETA 5,0 %, 
Východočeská energetika 6,5 %). Růst mezd na podnikové úrovni má prostor pro úpravu 
podle aktuální ekonomické situace podniků (ilustrováno na vývoji mezd ve stavebnictví), 
která se bude v průběhu roku 2003 spíše zhoršovat. Rostoucí nezaměstnanost snižuje 
vyjednávací sílu odborů (sněm ČMKOS v prosinci 2002 požadoval růst mezd ve výši 7,0 %). 
Vliv odborů se v dlouhodobém horizontu oslabuje z důvodu snižující se odborové 
organizovanosti zaměstnanců, zejména v podnicích pod zahraniční kontrolou (podíl na 
zaměstnanosti v podnikatelské sféře zhruba 40 %). 
 
Hlavním faktorem, který bude určovat vývoj průměrné mzdy v podnikatelské sféře, je 
předpokládaný vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti spolu s očekávaným vývojem inflace. 
Snížení dynamiky růstu průměrné mzdy naznačují velmi nízká inflace, předpoklad (zejména 
ze strany podniků) o pokračování nízké inflace v letošním roce a aktuální hospodářská situace 
podniků, která odráží slabou poptávku domácí i zahraniční a apreciaci kurzu. Proti poklesu 
dynamiky průměrné nominální mzdy ve srovnání s rokem 2002 lze uvažovat vyšší 
očekávanou inflaci na straně odborů a signální efekt možného vývoje mzdy v nepodnikatelské 
sféře (veřejné rozpočty předpokládají růst kolem 8,5 %). S ohledem na určitou rigiditu 
mzdového vývoje předpokládáme, že průměrná mzda v podnikatelské sféře se v roce 2003 
zvýší o 5,7 %. 
  
Průměrnou mzdu v nepodnikatelské sféře v roce 2003 odvozujeme ze schváleného státního 
rozpočtu, který obsahuje informace o vývoji zaměstnanosti a objemu mezd a platů  
v ústředních složkách státu a příspěvkových organizacích (ROPO), které tvoří zhruba 80 % 
zaměstnanců nepodnikatelské sféry. Dopočet na celou nepodnikatelskou sféru neprovádíme 
(růst mezd ve fondu sociálního zabezpečení, v územně samosprávních celcích  
a v soukromých neziskových institucích předpokládáme na obdobné úrovni jako v ROPO). 
Podle uvedeného materiálu se průměrná mzda v ROPO zvýší o 11,1 % oproti schválenému 
rozpočtu na rok 2002. Po započtení očekávané skutečnosti za rok 2002 očekáváme růst 
průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře o 8,5 %. 
 
Ve sledovaných organizacích odhadujeme meziroční růst průměrné mzdy ve výši 6,3 % 
(vážený součet růstu průměrné mzdy v podnikatelské a nepodnikatelské sféře). Při 
předpokládaném meziročním poklesu počtu zaměstnanců o 0,7 % se celkový objem mezd  
a platů zvýší o 5,5 %. 
 
Mírné urychlení růstu HDP se při stagnaci celkové zaměstnanosti projeví v rychlejším růstu 
NHPP (o 1,0 p. b. na 2,7 %). Jednotkové mzdové náklady se sníží o 2,6 p. b. na 2,5 %. Růst 
mezd nebude v roce 2003 faktorem urychlování cenového růstu. 
 
Predikce pro rok 2004. V souvislosti se vstupem do EU můžeme v delším časovém 
horizontu očekávat diferencovaný růst mezd v jednotlivých odvětvích. V roce 2004 se 
celkový mzdový vývoj pravděpodobně výrazněji nezmění. Růst průměrné mzdy  
v podnikatelské sféře se oproti roku 2003 mírně urychlí. Tento předpoklad podporuje 
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předpokládané zlepšení ekonomické aktivity včetně očekávání, mírné snížení míry 
nezaměstnanosti, mírně vyšší očekávaná inflace a signální role růstu mzdy v nepodnikatelské 
sféře. Růst mezd může být limitován vyšším podílem registrovaných dlouhodobě 
nezaměstnaných (evidence ukazuje, že dlouhodobě nezaměstnaní pravděpodobně snižují tlaky 
na růst mezd) a zhoršenými hospodářskými výsledky firem v odvětvích, která budou po 
vstupu do EU vystavena silnější konkurenci. Uvedené faktory signalizují spíše urychlení růstu 
mzdy. Intenzita tohoto zrychlení je nejistá. 
 
Průměrnou mzdu v nepodnikatelské sféře odhadujeme podle návrhu reformy veřejných 
financí na období 2003 – 2006. Růst průměrné mzdy v ROPO i v celé nepodnikatelské sféře 
předpokládáme ve výši 15,8 %. Důvodem výrazného zvýšení dynamiky růstu je 
předpokládané zavedení šestnáctitřídního systému platových tarifů a připravovaná 
implementace zákona o státní službě.  
 
Očekávaný vyšší růst HDP oproti roku 2003 se při daném mírném přírůstku zaměstnanosti 
promítne do dalšího urychlení růstu produktivity práce (na 3,1 %). Rychlejší růst mezd se 
projeví v růstu JMN (4,3 %, tj. urychlení o 1,8 p.b.). Tento vývoj otevírá určitá rizika přenosu 
mzdového vývoje do růst cen. 
 
Zaměstnanost, průměrná mzda ve sled. organizacích a HDP s. c. (mzr. změny v %) 

Pramen: ČSÚ
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Průměrná mzda ve stavebnictví (OS STAVBA, skutečnost) a hrubá přidaná hodnota 
ve stálých cenách (mzr. změny v %) 

Pramen: OS STAVBA, ČSÚ.
Poznámka: Skutečnost a přidaná hodnota v roce 2002 za 1.-3. čtvrtletí.
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Nominální jednotkové mzdové náklady v NH a deflátor HDP (mzr. změny v %) 

Pram en: ČSÚ, propočet ČNB
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7. Ekonomický růst a jeho složky 
 
Meziroční reálný růst v % Období 2002 Skutečnost Období 2002 Skutečnost 
průmyslová produkce listopad 4,4 leden - listopad 4,7 
stavební výroba listopad 3,5 leden - listopad 2,3 
tržby v maloobchodě listopad 0,1 leden -listopad 2,6 
mld. Kč     
obchodní bilance  prosinec -18,8 leden - prosinec -74,5 

 
 
7.1  Předpokládané dopady revize obchodní bilance na HDP ve 3. čtvrtletí 2003 
 
16. ledna zveřejnil ČSÚ zásadní opravu předchozích údajů o vývoji obchodní bilance za 
období červenec až listopad 2003. Úprava se týkala především zvýšení vývozů zboží. 
Výsledkem je snížení záporného salda obchodní bilance za uvedené období o 38,7 mld. Kč. 
V návaznosti provedl ČSÚ předběžnou úpravu čtvrtletního odhadu národních účtů za  
3. čtvrtletí 2002. Dle vyjádření ČSÚ se jedná pouze o předpokládaný rozsah revizí. Lze 
předpokládat, že výsledné odhady, které budou publikovány 20.3. spolu se čtvrtletním 
odhadem vývoje HDP za 4. čtvrtletí 2002, se budou od těchto velmi předběžných informací 
do určité míry lišit. 
        stálé ceny 1995, meziroční změna v % 

 
Hrubý domácí 

produkt 
Výdaje 

domácností 
Tvorba hrub. 

fixního 
kapitálu 

Změna zásob 
(v mld. Kč) 

Saldo ZO 
(v mld. Kč) 

Původní čtvrtletní odhad 
národních účtů z prosince 
2002 

1,5 5,3 0,9 16,8 -52,4

Odhad revize po zveřejnění 
revize údajů o zahraničním 
obchodě 

2,7 4,4 -0,6 8,0 -34,9

Změna (v bodech/mld Kč) + 1,2 -0,9 -1,5 -8,8 +17,5
 
Z revidovaných údajů vyplývá, že střednědobý vztah mezi dynamikou reálného vývozu 
a rozhodujícími faktory určujícími tuto dynamiku (reálný kurz, růst HDP v SRN) se ani 
v podmínkách velmi silné kursové apreciace prozatím významněji nezměnil.  Obdobně 
apreciace prozatím neovlivnila střednědobě pozorovaný vztah mezi dovozem a úrovní 
agregátní poptávky. Podíl dovozu na agregované poptávce byl i v podmínkách roku 
2002 určován především strukturou agregátní poptávky a data nesignalizují žádný 
významnější  projev intratemporální substituce.  
 
 
7.2  Shrnutí makroekonomického rámce predikce 
 
Na základě předběžných signálů o vývoji HDP ve 4. čtvrtletí 2002 předpokládáme, že 
v  závěru loňského roku meziroční tempo ekonomického růstu částečně zpomalilo a to  
na 1,5 %. Příčinou je především předpokládaný nepříznivý výsledek bilance služeb, který 
působil proti pozitivnímu efektu částečného snižování deficitu bilance zboží, při zachování 
tempa růstu domácí poptávky jako ve 3. čtvrtletí, tj. 3,4 %. Předpokládané tempo růstu  HDP 
za celý rok 2002 predikce zvyšuje oproti 10. SZ v důsledku již dříve zmíněné revize HDP ve 
3. čtvrtletí o 0,3 procentního bodu na 2,2 %.  
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V roce 2003 lze růst celkové domácí poptávky odhadovat na 2,2 %. Dojde pravděpodobně ke 
změnám příspěvků jednotlivých komponent k růstu celkové domácí poptávky. Zpomalení je 
možno očekávat u spotřeby, a to jak soukromé tak veřejné, zatímco meziroční růst hrubé 
tvorby fixního kapitálu bude vyšší než v roce 200213. Mírné zrychlení ekonomického růstu 
v zemích s nejvyšším podílem na českých vývozech povede i při očekávané slabé apreciaci 
efektivního kurzu k akceleraci domácích vývozů a následnému snižování deficitu netto 
vývozu s pozitivním příspěvkem k ekonomickému růstu. Dynamika HDP tak v roce 2003 
zrychlí na 2,9 %.  
 
Pokračující mírnou akceleraci ekonomického růstu očekáváme i v roce 2004. Vzhledem 
k uvažovanému reformnímu scénáři veřejných financí a z něho vyplývající redukci růstu 
výdajů na veřejnou spotřebu však očekáváme v příštím roce její reálný pokles. Pokračující 
mírné zrychlování konjunktury v západní Evropě bude příznivě působit na vyšší dynamiku 
českých vývozů, jejichž výraznější akceleraci bude bránit opětovné mírné posilování reálného 
efektivního kurzu. I tak bude tempo růstu vývozů dostatečně vysoké pro další snižování 
deficitu netto vývozu s pozitivním příspěvkem k růstu HDP. V důsledku oživení zahraniční 
poptávky v průběhu letošního a příštího roku lze očekávat též zpožděný efekt v podobě 
významnějšího oživení investiční poptávky soukromého sektoru, a tedy zrychlení růstu hrubé 
tvorby fixního kapitálu. Na základě očekávaného vývoje jednotlivých složek HDP očekáváme 
v příštím roce jeho růst o 3,6 %. 
 
 
7.3  Vývoj složek HDP v roce 2002 až 2004 
 
Mzdy a platy, sociální transfery, disponibilní důchody. V roce 2003 očekáváme – 
vzhledem k  předpokladům o výrazném zpomalení až stagnaci růstu zaměstnanosti oproti 
roku 2002 a při zpomalení růstu průměrné mzdy o 1 procentní bod na 6,3 % - zpomalení růstu 
mezd a platů v národním hospodářství z očekávaných 6,5 % v roce 2002 na 4,9 %. Růst 
sociálních transferů zrychlí v letošním roce přibližně o 4 procentní body na 9,3 %. Výsledkem 
působení těchto faktorů bude stagnace, případně mírné zpomalení růstu disponibilního 
důchodu v letošním roce na 3,9 %.  Zrychlení dynamiky průměrné mzdy v roce 2004 společně 
s mírným zvýšením zaměstnanosti povede k zrychlení růstu mezd a platů v NH na 7,5 %  
a k růstu disponibilního důchodu okolo 6 %.  
 
Hrubá míra úspor zaznamenává od roku 1998 (od tohoto roku jsou k dispozici v časové řadě 
konzistentní údaje) setrvalý pokles. Příčinu tohoto pozvolného poklesu přisuzujeme 
především strukturálním, systémovým a demografickým vlivům. Na poklesu hrubé míry 
úspor se pravděpodobně významně podílela změna spotřebitelského chování domácností, 
spojená jak s rostoucí nabídkou leasingových, splátkových  a úvěrových produktů pro 
domácnosti (kde lze v posledních dvou – třech letech konstatovat zásadní systémové změny), 
tak i postupné přebírání tendence z vyspělých západoevropských zemí směrem k vyššímu 
zadlužení.  
 

                                                           
13 Vysoká dynamika růstu spotřeby vlády a naopak nízké tempo hrubé tvorby fixního kapitálu v roce 2002 jsou 
z velké části způsobeny změnou metodiky ČSÚ oproti roku 2001 při započítávání nákupu destruktivní vojenské 
techniky.  Po avizované revizi vedoucí k úpravě základen roku 2001 dojde k dodatečnému snížení růstu vládní 
spotřeby v roce 2002 a naopak zvýšení růstu fixních investic s nulovým dopadem na tempo růstu celkové domácí 
poptávky. 
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Vzhledem k silnému působení těchto faktorů a krátkosti použitelných časových řad lze jen 
velmi těžko identifikovat vliv ostatních makroekonomických veličin, jako například změn 
v nezaměstnanosti, inflace, reálné úrokové sazby apod. Z toho důvodu predikce vychází 
z expertního předpokladu, že míra úspor již narazila na určitou spodní hranici, kde začíná 
dominovat opatrnostní a pojistný motiv. Na základě původně zveřejněných národních účtů 
domácností za 3. čtvrtletí 2002 se sice hrubá míra úspor meziročně snížila téměř o 1 procentní 
bod. Toto snížení však vykázal ČSÚ při původním odhadu růstu spotřeby 5,3 %, který bude 
podle předběžného odhadu korigován o 1 procentní bod směrem dolů. V důsledku této 
korekce lze předběžně očekávat i dodatečné zvýšení hrubé míry úspor, které potvrzuje výše 
uvedený předpoklad o dosažení jisté kritické hranice míry úspor, pod kterou by neměla 
v letošním roce klesat. 
 
V  roce 2002 dosáhne hrubá míra úspor úrovně 6,4 %. Stagnaci, případně nepatrný nárůst 
míry úspor očekáváme v roce 2003.  
 
Odhad růstu spotřeby domácností vychází z výše uvedené predikce nominálního růstu 
disponibilních důchodů domácností, předpokladu o stabilitě míry úspor a odhadu deflátoru 
(na základě krátkodobé predikce inflace). Růst konečné spotřeby domácností za rok 2002 
odhadujeme na 4,7 %. Reálná spotřeba by měla v letošním roce zpomalit téměř o 2 procentní 
body na 3 %. V roce 2004 očekáváme stabilitu jejího růstu, případně mírné zrychlení na  
3,4 %.  
 
Spotřeba vlády je odvozena od předpokládaného vývoje výdajů veřejných rozpočtů podle 
MF. Její růst v minulém roce odhadujeme na 4,1 %. Při predikci na roky 2003 a 2004 byla 
vzata za základní varianta tzv. reformního scénáře II. Na základě předpokládaného růstu 
nominálních spotřebních výdajů vlády o 5,9 % a vzhledem k odhadnuté změně deflátoru 
vládních výdajů o 2,6 % očekáváme v letošním roce růst reálných výdajů vlády na konečnou 
spotřebu o 3,3 %. Vzhledem k předpokládané úsporné variantě reformního scénáře 
očekáváme v roce 2004 zpomalení nominálního růstu na 3,1 %, což při použití použitého 
deflátoru 4,9 % generuje reálný pokles o 1,7 %.  
 
Tvorba hrubého fixního kapitálu. Dynamika tvorby hrubého fixního kapitálu je 
odvozována samostatně pro sektor nefinančních a finančních podniků (s cca 75% podílem na 
celkových investicích), sektor vlády včetně neziskových organizací (ve vazbě na 
předpokládané kapitálové výdaje veřejných rozpočtů) a sektor domácností (ve vazbě na vývoj 
mezd, příjmů, sklon k úsporám, spotřebě a vkladům). 
 
V roce 2002 předpokládáme pouze slabý růst HTFK na úrovni cca 0,7 %. Tento údaj je však 
částečně ovlivněn provedenou metodickou změnou, kdy od roku 2002 nedochází  
k započítávání vojenské destruktivní techniky do ukazatele HTFK, ale je vykazována v rámci 
spotřeby vlády. V samotném čtvrtém čtvrtletí predikujeme slabý pokles investiční poptávky  
o cca 0,3 % (důsledek předpokládané stagnace podnikových investic při poklesu investic 
vlády a růstu investic domácností).   
 
V roce 2003 předpokládá predikce investic soukromého sektoru (finančních a nefinančních 
podniků) jen slabý růst na úrovni cca 1 %. Investiční aktivitu firem bude příznivě ovlivňovat 
vysoký růst přímých zahraničních investic, bezprostředně alokovaných do tvorby hrubého 
fixního kapitálu a rovněž postupné obnovení dynamiky reálného exportu v důsledku mírně 
oživující zahraniční poptávky včetně výhledu na zesílení tohoto trendu v roce 2004. Pozitivní 
investiční očekávání lze rovněž odvozovat od schváleného termínu vstupu do EU. V důsledku  
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celkově napjaté ekonomické situace firem lze však předpokládat, že růst jejich investic bude 
pouze pozvolný. Kritické místo predikce HTFK se zásadními dopady na odhad celkového 
ekonomického růstu představují investice vládního sektoru. Kapitálové výdaje veřejných 
rozpočtů se v roce 2003 mají nominálně a podle odhadu i reálně zvýšit meziročně o 6,4 %.  
V případě investic domácností se předpokládá zvolnění dynamiky jejich růstu z cca 20 % 
v roce 2002 na cca 8 % v roce 2003.  

 
Celkově lze očekávat růst tvorby hrubého fixního kapitálu za rok 2003 na úrovni cca 2,7 %.  
V roce 2004 predikujeme zrychlení investiční poptávky mzr. na cca 4,1 %, především 
v důsledku citelného oživení investiční aktivity sektoru nefinančních a finančních podniků 
(cca o 4 %). Hrubá tvorba fixního kapitálu v privátní sféře zrychlí v důsledku  překonání 
negativních finančních dopadů kurzové apreciace z let 2002 – 2003, zrychlení exportů a HDP 
v roce 2003 a pozitivních očekávání pro roky 2004 – 2005. 
 
Změna stavu zásob se v roce 2003 mírně zpomalí a bude tak působit proti růstu celkové 
domácí poptávky. Vzhledem k očekávanému zrychlení agregované poptávky roce 2004 
očekáváme kladnou změnu stavu zásob přesahující úroveň letošního roku a tudíž kladný 
příspěvek k růstu celkové domácí poptávky. 
 
Za rok 2002 očekáváme růst celkové domácí poptávky na úrovni 2,7 %. Předpokládaný 
vývoj jednotlivých složek celkové domácí poptávky generuje její růst v letošním roce na 
úrovni 2,2 %  a zrychlení na  3,0 % v roce 2004. 

 
Vývoj jednotlivých komponent poptávky 
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Vývoz zboží a služeb. V roce 2003 předpokládáme opětovné oživení růstu vývozů na  
9,9 %. Akcelerace zahraniční poptávky bude především důsledkem rychlejšího ekonomického 
růstu v zemích s největším podílem na českých exportech (především SRN). Zároveň 
s oživením ekonomického růstu v okolních zemích se projeví předpokládané zpomalení až 
stagnace nominálního kursu a z ní plynoucí odeznění negativního vlivu na snižování 
dynamiky růstu domácích vývozů. Ve vyšším tempu růstu vývozů se promítne též propad 
vývozu služeb vzhledem k výpadku příjmů z turistického ruchu vlivem povodní ve 3. čtvrtletí 
2002. V roce 2004 bude pokračující mírné zrychlování konjunktury v západní Evropě 
příznivě působit na zachování vysoké dynamiky růstu českých vývozů, jejichž výraznější 
akceleraci bude bránit opětovné mírné posilování reálného efektivního kurzu. I tak bude 
tempo růstu vývozů dostatečně vysoké, tj. přibližně 12 %.   
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Predikce reálného exportu: skutečnost, predikce a regresní funkce vývozu (mzr. v %) 
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Dovoz zboží a služeb, netto vývoz. Predikce dovozu vychází z dlouhodobě stabilního vztahu 
odvozeného z elasticity dovozu na agregovanou poptávku s ohledem na její strukturu, resp. 
příspěvku jednotlivých komponent k jejímu růstu, který dodatečně potvrzují i avizované 
korekce netto vývozu za 3. čtvrtletí 2002. Odhad růstu dovozů za rok 2002 činí 4,3 %. Netto 
vývoz tak v minulém roce dosáhl deficitu –144 mld. Kč, což odpovídá –9,3 % na HDP. 
V roce 2003 očekáváme v důsledku oživení agregované poptávky celkový růst dovozů zboží  
a služeb o 8,5 %.  V roce 2004 se předpokládá mírné zpomalení růstu dovozů na 7,2 %.  
Vzhledem k predikci vývozu a dovozu očekáváme v  roce 2003 netto vývoz na úrovni  
–136 mld. Kč, což znamená v případě vyplnění předpokladů o výsledném netto vývozu v roce 
2002  meziroční snížení o 8 mld. Kč. Záporný podíl netto vývozu na HDP tak klesne  
o 0,7 procentního bodu na 8,6 %. Mírné zlepšení netto vývozu bude pokračovat i v roce 2004, 
kdy očekáváme jeho deficit na úrovni –132 mld. Kč, což odpovídá podílu 8,0 % na HDP. 
 
Predikce reálného dovozu: skutečnost, predikce a regresní funkce dovozu (mzr. v %) 
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Hrubý domácí produkt. Na základě predikce vývoje domácí poptávky a netto vývozu 
předpokládáme v roce 2002 růst HDP o 2,2 %. V roce 2003 dojde k zrychlení růstu HDP na 
2,9 %. Vzhledem k očekávanému zrychlení celkové domácí poptávky a snižování deficitu 
netto vývozu předpokládáme další zrychlování i v roce 2004 a to na úrovni 3,6 %.  
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Souhrnná predikce poptávky a nabídky (mzr. změna v % ze s.c. 1995) 

UKAZATEL                               PREDIKCE
1999 2000 2001 I/02 II/02 III/02 IV/02 2002 I/03 II/03 III/03 IV/03 2003 I/04 II/04 III/04 IV/04 2004

 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 0,5 3,3 3,3 2,8 1,9 2,7 1,5 2,2 2,3 2,5 3,0 3,7 2,9 3,3 3,5 2,9 4,6 3,6
HDP sezónně očištěný, mezičtvrtletní změny 0,7 0,2 0,0 0,5 1,5 0,5 1,6 0,1 1,0 0,9 0,9 1,7
 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (dom.popt. a vývoz) 2,6 9,3 8,1 3,5 2,9 3,2 3,4 3,2 3,5 6,5 6,1 6,5 5,7 7,4 7,2 6,7 7,7 7,2

 CELKOVÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA   1) 0,3 4,0 4,9 1,8 2,2 3,4 3,4 2,7 2,0 2,3 1,8 2,6 2,2 3,0 2,9 2,4 3,9 3,0
 KONEČNÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA   2) 1,0 2,7 4,3 4,0 3,9 2,7 2,4 3,2 3,1 3,5 2,6 2,7 3,0 2,4 2,0 3,6 3,3 2,8
     v tom:
     Spotřeba domácností 1,9 2,3 3,9 4,1 5,1 4,4 5,3 4,7 4,2 3,8 2,3 2,1 3,0 2,9 2,2 4,7 4,6 3,6
     Spotřeba vlády 2,3 -1,0 0,3 4,9 9,4 3,7 -0,5 4,1 2,9 3,4 2,7 3,8 3,3 -1,1 -2,1 -1,1 -2,4 -1,7
     Spotřeba neziskových institucí -11,4 13,0 5,9 5,3 7,1 5,4 1,2 4,6 2,5 2,0 2,8 0,8 2,0 -2,6 -2,0 -2,0 -1,5 -2,0
     Hrubá tvorba fixního kapitálu -1,0 5,3 7,2 3,4 -0,7 -0,6 -0,3 0,3 1,2 3,1 3,0 3,1 2,7 3,7 3,8 4,4 4,4 4,1

 DOVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 5,4 17,0 13,6 4,2 4,0 3,6 5,2 4,3 4,7 10,8 9,3 9,0 8,5 11,4 10,7 10,6 10,3 10,7

 VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 6,1 17,0 12,3 5,5 3,8 2,8 3,4 3,8 5,1 11,7 11,5 11,2 9,9 12,2 11,9 11,8 11,9 12,0

 ČISTÝ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (saldo, mld. Kč) -88,7 -102,9 -132,7 -23,0 -26,0 -34,9 -60,1 -144,0 -22,5 -25,6 -30,9 -57,3 -136,3 -21,8 -23,6 -29,7 -56,8 -131,9
 PODÍL NETTO VÝVOZU NA HDP -6,2 -7,0 -8,8 -6,2 -6,5 -8,9 -15,6 -9,3 -5,9 -6,3 -7,6 -14,3 -8,6 -5,6 -5,6 -7,1 -13,5 -8,0
 1) vč. změny stavu zásob;  2) beze změny stavu zásob; pozn.: střed intervalu + 0.5 procentního bodu v roce 2002 a + 1 procentní bod v roce 2003  

Pramen: ČSÚ, odhady ČNB 
 

Příspěvky celkové domácí poptávky a netto vývozu k růstu HDP (v procentních bodech, 
růst HDP v %) 
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7.4  Vliv předpokládaného vývoje soustavy veřejných rozpočtů na predikci HDP 
 
Výhled na roky 2002 (očekávaná skutečnost) až 2004 byl zpracován na základě pokladního 
plnění státního rozpočtu za rok 2002, návrhu státního rozpočtu na rok 2003 a související 
dokumentace, na základě informací o reformě veřejných financí, připravované Ministerstvem  
financí a dalších dílčích podkladů a expertních znalostí. Oficiální podklad z MF ČR je možno 
očekávat až koncem ledna 2003, tedy po uzavření prací na 1. SZ. Varianta REF II návrhu 
reformy veřejných financí byla převzata jako základní scénář vývoje veřejných rozpočtů pro 
predikci HDP. Varianta autonomního vývoje bez reformních kroků, která vede 
k prolongování negativních strukturálních trendů ve vývoji zejména výdajů veřejných 
rozpočtů, byla použita jako alternativní scénář vývoje veřejných financí.  
 
Základním metodickým nástrojem hodnocení příspěvku veřejných rozpočtů k dynamice 
domácí poptávky a HDP zůstává analýza výše, změn a struktury tzv. poptávkově relevantního 
salda soustavy veřejných rozpočtů.14  

                                                           
14 Od ledna 2003 přecházíme v rámci sledování veřejných rozpočtů na metodiku ČNB, která je více 
kompatibilní s pohledem orgánů EU na vývoj veřejných rozpočtů vzhledem k plnění tzv. Maastrichtských 
kritérií. Oproti metodice MF je zde rozdíl v zahrnování některých dalších mimořádných příjmů (prodej 
kapitálového majetku, realizace deblokace ruského dluhu, privatizace na úrovni místních rozpočtů apod.) do 
poptávkových příjmů. Metodika ČNB tyto příjmy nezahrnuje na rozdíl od MF do veřejných příjmů vzniklých 
v souvislosti s transakcemi při tvorbě a užití hrubého domácího produktu a generovaných tudíž opakovaně 
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Výše tohoto salda činila v roce 2002 –127 mld. Kč a zvýšila se oproti roku 2001  
o 57,7 mld. Kč. Potvrzuje se tím tak předpoklad predikcí z 7. a 10. SZ v roce 2002, že fiskální 
politika státu generovala v loňském roce ne nevýznamný příspěvek k dynamice domácí 
poptávky a HDP, který na základě výsledků a metodiky dřívějších analýz a simulací 
odhadujeme ve výši 1,3 p.b. k dynamice HDP.15

 
Pro rok 2003 predikce předpokládá výrazné zpomalení nárůstu poptávkově relevantního 
deficitu soustavy veřejných rozpočtů. Meziroční nárůst salda by měl dosáhnout 22,4 mld. Kč, 
celkové saldo by činilo 149,4 mld. Kč, což bude dle hrubých odhadů generovat příspěvek 
k dynamice HDP ve výši 0,5 p.b.  
 
Nově jsou k dispozici očekávání o vývoji v roce 2004. Základní scénář predikce HDP pracuje 
se scénářem II reformy, připravované MF ČR, která povede k mzr. poklesu poptávkově 
relevantního salda veřejných rozpočtů o 17,6 mld. Kč na –131,8 mld. Kč. Tomu odpovídá 
negativní příspěvek k dynamice HDP, odhadnutý ve výši –0,4 p. b. V případě nerealizace této 
reformy v roce 2004, což lze považovat za upside riziko základního scénáře predikce 
rozpracované do predikční alternativy, vzroste uvažované saldo naopak o 33,4 mld. Kč  
na –182,8 mld. Kč. Potom by příspěvek fiskální politiky k dynamice HDP byl naopak 
pozitivní ve výši cca 0,75 p. b.  
 
Předpokládané příjmy a výdaje veřejných rozpočtů 2002 – 2004 včetně odhadu dopadů 
do domácí poptávky a HDP 

Příspěvek k růstu
abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. diference v mld. HDP v p. b. 

10. SZ 877 800 5.4 1 021 500 13.3 409 400 6.9 448 700 8.5 146 900 25.2 -143 700 -74 400 1.67
1. SZ 893 200 7.3 1 020 200 13.1 406 500 6.1 448 700 8.5 141 600 20.7 -127 000 -57 700 1.30

Příspěvek k růstu
abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. diference v mld. HDP v p. b. 

10. SZ 931 000 6.1 1 086 600 6.4 431 600 5.4 475 100 5.9 148 300 1.0 -155 600 -11 900 0.27
1. SZ 948 500 6.2 1 097 900 7.6 424 900 4.5 479 500 6.9 150 600 6.4 -149 400 -22 400 0.50

Příspěvek k růstu
abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. diference v mld. HDP v p. b. 

10. SZ - - - - - - - - - - - - -
1. SZ 1 022 400 7.8 1 154 200 5.1 446 540 5.1 491 000 2.4 152 300 1.1 -131 800 17 600 -0.40

Příspěvek k růstu
abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. diference v mld. HDP v p. b. 

10. SZ - - - - - - - - - - - - -
1. SZ 997 400 5.2 1 180 200 7.5 460 440 8.4 501 000 4.5 152 300 1.1 -182 800 -33 400 0.75

Příspěvek k růstu
abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. abs. mzr. diference v mld. HDP v p. b. 

10. SZ - - - - - - - - - - - - -
1. SZ 1 009 400 6.4 1 167 200 6.3 453 490 6.7 496 000 3.4 152 300 1.1 -157 800 -8 400 0.19

Do spotřeby domácností

rok 2004 - SETR.

rok 2004 - REF I

rok 2002

rok 2003

Poptávkové příjmy Poptávkové výdaje Do spotřeby domácností Do spotřeby vlády HTFK

Poptávkově relevantní saldo

Poptávkové příjmy Poptávkové výdaje Do spotřeby domácností Do spotřeby vlády HTFK

Poptávkově relevantní saldo

Poptávkově relevantní saldo

Poptávkově relevantní saldo

rok 2004 - REF II
Poptávkové příjmy Poptávkové výdaje Do spotřeby domácností Do spotřeby vlády HTFK

Poptávkově relevantní saldo

Poptávkové příjmy Poptávkové výdaje Do spotřeby domácností Do spotřeby vlády HTFK

Do spotřeby vlády HTFKPoptávkové příjmy Poptávkové výdaje

 

                                                                                                                                                                                     
domácí ekonomikou. Poptávkově relevantní deficit VR dle metodiky ČNB je za jinak stejných okolností vždy o 
výši těchto mimořádných příjmů vyšší než je tomu v případě metodiky MF ČR.  
15 Podle dostupných informací došlo k přesunu části kapitálových výdajů (5 – 7 mld. Kč) z SFDI a SFPB z roku 
2002 do roku 2003 z důvodu nepřipravenosti investičních projektů, jinak by byl fiskální příspěvek ještě vyšší. 
Uspořené prostředky ve výdajích SFDI a SFPB (cca 5 – 7 mld. Kč) by neměly být použity pro financování 
vyšších výdajů v roce 2003, ale pro financování běžných rozpočtovaných investičních akcí, na které by mohly 
chybět prostředky z FNM. Kapitálové výdaje v roce 2003 budou vyšší pouze o čerpané prostředky z půjčky od 
EIB (cca 5 mld. Kč). 
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Při srovnání s hodnocením dopadů FP do dynamiky domácí poptávky a HDP z 10. SZ v roce 
2002, nenacházíme příliš mnoho rozdílů. Potvrzuje se významný stimul fiskálu pro rok 2002 a 
jeho výrazný pokles v roce 2003.16 Nově je k dispozici výhled na rok 2004, který v základním 
scénáři zastavuje a částečně otáčí negativní tendence prohlubování salda veřejných rozpočtů, 
což je dosud neznámý jev. Predikce domácí poptávky a HDP pro rok 2004 je uvedeným 
předpokladem významně ovlivněna, i když pouze v podobě primárního statického promítnutí 
bez všech multiplikačních efektů.  
 
Veřejné rozpočty podle subjektů, druhu výdajů a odvození poptávkově relevantních 
výdajů rozpočtů (včetně poptávkově relevantního salda rozpočtů) - porovnání 10. SZ  
a 1. SZ 
Výdaje podle subjektů Výdaje veřejných rozpočtů Přímé příspěvky výdajů veřejných rozpočtů

(Agregované fiskální výdaje) k jednotlivým komponentám domácí poptávky

Výdaje VR vstupující do domácí poptávky celkem (A= 1+2+3) 
Státní rozpočet 1. Běžné výdaje celkem 1. Spotřeba domácností
Krajské a obecní rozpočty Transfery domácnostem 
FNM Neinvest.nákupy Mzdy a platy v nepodnikatelské sféře
Zdravotní pojišťovny  - v tom mzdy a platy v nepod.sféře
Fond bydlení Úroky
Fond rozvoje infrastruktury Dotace a transfery 2. Spotřeba vlády

 - dotace st. nefin. podnikům* Neinvest.nákupy
Ostatní subjekty  - dotace podnikům (fin. i nefin. )  - v tom mzdy a platy v nepodnikatel. sféře vč. platů v ROPO

 - transfery obyvatelstvu Úroky
     - výdaje zdrav. pojišťoven Dotace a transfery
     - transfery domácnostem  - část dotací a transferů st. nefin. podnikům
 - transfery do zahraničí'  - výdaje zdrav. pojišťoven

2. Kapitálové výdaje 3. Hrubá tvorba fixního kapitálu
Kapitál. výdaje veřejných rozpočtů

Výdaje veřejných rozpočtů nevstupující přímo 
a konkrétně do jednotlivých komponent
domácí poptávky(B)
  - dotace nefinanč. soukr. podnikům
 - část dotací a transferů st. nefin. podnikům

Nepoptávkové výdaje (C)
 - transfery do zahraničí
 - dotace finančním institucím

Celkové výdaje (1 + 2) Celkové výdaje (A + B + C)
Poptávkové výdaje celkem (A+B)
Poptávkový schodek VR (Poptávkové výdaje minus příjmy)

*v metodice GFS (IMF), v české metodice tzv. rozpočtové a příspěvkové organizace
dotace ROPO v tržní sféře jde těm, kteří si kryjí více než 50 % svých nákladů z vlastních příjmů, 
potom je to vlastně dotace na krytí ztráty a použije se na mzdy, neinvestiční a investiční nákupy atd.  

 
 
 
 
                                                           
16 Po zpřesnění údajů o hospodaření veřejných rozpočtů v roce 2002 se rozdíl v příspěvcích vládního sektoru do 
domácí poptávky a HDP zmenšil o 0,3 p.b. (1,6 vs. 1,3 p.b.). Pro rok 2003 zůstává nezměněn (0,5 p.b.) Nelze 
však vyloučit, že po dalším zpřesnění vývoje soustavy VR v roce 2002 bude poptávkově relevantní saldo 
v tomto roce ještě nižší. Tento fakt však do analýzy a predikce vlivu fiskální politiky státu na vývoj poptávky  
a HDP zatím nepromítáme.  Naopak předpokládáme, že s výjimkou vyšších výdajů na investice z prostředků 
půjčky od EIB (cca 5 mld. Kč) by v roce 2003 nemělo dojít k vyššímu nárůstu poptávkově relevantního deficitu 
veřejných rozpočtů. 
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Box: Porovnání predikcí poptávky, vnějších obchodních vztahů a HDP pro rok 2003  
z 1. SZ a 10. SZ 
 
• číselné porovnání 

 
Meziroční růst

v % 4. SZ 7. SZ 10. SZ 1. SZ
Spotřeba domácností a NZI 3,5 4,4 3,0 3,0
Spotřeba vlády 1,0 0,1 2,8 3,3
HTFK 7,0 3,5 0,0 2,7
        Domácnosti 8,0 8,0
        Veřejné investice 1,0 6,4
        Firmy -1,0 1,0
Změna stavu zásob (mzr.) -3,3 11,1 -45,0
  Změna stavu zásob mld Kč/předch.rok 23,2/24,0 20,0/18,0 15,0/27,0
      HTK 0,4 0,4
Konečná dom. poptávka 4,2 3,4 2,0 3,0
Celková dom. poptávka 4,4 3,3 2,1 2,2
Reálný export 8,6 10,1 9,9
Reálný import 8,5 9,7 8,5
mld. Kč
Netto vývoz zboží a služeb -179,5 -152,6 -150,5 -136,3

HDP v % 3,9 2,9 1,8 2,9
 Poptávkové saldo veřejných rozpočtů 8,3 17,6
 Ostatní poptávka

Příspěvky k růstu HDP :
v procentních bodech 4. SZ 7. SZ 10. SZ 1. SZ
Spotřeba domácností a NZI 1,9 2,4 1,7 1,7
Spotřeba vlády 0,2 0,0 0,5 0,6
HTFK 2,4 1,2 0,0 0,9
Změna stavu zásob 0,3 -0,1 0,1 -0,8
Konečná dom. poptávka 4,5 3,7 2,2 3,2
Celková dom. poptávka 4,8 3,6 2,3 2,4
Netto vývoz zboží a služeb -0,9 -0,7 -0,5 0,5
HDP v % 3,9 2,9 1,8 2,9
 Poptávkové saldo veřejných rozpočtů 0,3 0,5
 Ostatní poptávka 2,0 1,9

Příspěvky k růstu HDP  :
v p.b. 7./ 4.  SZ 10./7.SZ 1. /10.SZ
Spotřeba domácností a NZI 0,5 -0,7 0,0
Spotřeba vlády -0,1 0,5 0,1
HTFK -1,2 -1,2 0,9
Změna stavu zásob -0,4 0,2 -0,9
Konečná dom. poptávka -0,9 -1,5 1,0
Celková dom. poptávka -1,2 -1,3 0,1
Netto vývoz zboží a služeb 0,2 0,2 1,0
HDP v p.b. -1,0 -1,1 1,1

Změny mezi jednotlivými SZ

Růst v roce 2003 Růst v roce 2003

Jednotlivé SZ
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• změny v pohledu na ekonomický vývoj mezi 10. a 1. SZ 
 
• růst HDP pro rok 2003 se vrací zhruba na úroveň predikce ze 7. SZ 
• dílčím způsobem se mění pozice deficitu veřejných financí při stimulaci domácí poptávky, 

v jeho rámci rovněž předpoklad o vývoji veřejných investic v roce 2003  
a o vývoji spotřeby vlády  

• mění se odhad vývoje podnikových investic (změna informací o skutečném vývoji 
investic, změna predikce vývozu, změna odhadu PZI) 

• mění se referenční scénář HDP SRN (změna scénářů zvyšuje odhad záporného netto 
exportu o 5 mld Kč),  

• mění se scénář vývoje efektivního devizového kursu (změna scénářů snižuje odhad  
záporného netto exportu o 8 mld Kč),  

• na základě změn predikce některých komponent agregátní poptávky dochází implicitně ke 
změně její struktury a tedy i ke změně odhadu vývoje zásob, dovozu   
a salda čistého exportu 

• názor na tvar exportní funkce (vztah reálného exportu a vysvětlujících proměnných),  
importní funkce(vztah reálného importu a vysvětlujících proměnných) a na míru 
intratemporání substituce v současné české ekonomice se proti 10. SZ zásadněji nemění 

 
 
• dopad revize obchodní bilance a národních účtů za 3. čtvrtletí 2002 do změn 

predikce proti 10. SZ 
 

• výrazná chyba  v datech o obchodní bilanci se do hodnocení rozdílu predikcí mezi  
10. SZ a 1. SZ významněji nepromítá. Hlavním důvodem je, že v době projednávání 10. 
SZ byly chyby v obchodní bilanci známy pouze za červenec – srpen v rozsahu kolem 11 
mld Kč, v době uzavření SZ byly zveřejněny údaje za září (tedy nikoli za celých 5 měsíců) 
v rozsahu kolem 19 mld Kč chyb  

• vyhodnocení dat se přiklánělo k jednorázovým vlivům (nejistota panovala zejména, pokud 
jde o vliv povodní a otevírání nových nákupních center) 

• naopak říjnová SZ i nadále předpokládala stabilitu exportní funkce, importní funkce  
a sklonu k dovozu jednotlivých komponent agregátní poptávky 

 
• reakce malých SZ na původní nepříznivé údaje o obchodní bilanci a čtvrtletních 

národních účtech (v listopadu a prosinci) 
 

• komentáře byly zdrženlivé a větší část odchylky proti predikci vysvětlovaly atypickým 
vývojem, spojeným s povodněmi, tomu odpovídala i skutečnost, že podstatnější chyba 
pokud jde o rozdíl skutečnosti za 3. čtvrtletí a původní predikce, se koncentrovala do 
změny zásob (a návazně do netto exportu) 

 
• nebyl změněn názor o exportní a importní funkci, podrobnější diskuse o případné 

intratemporální substituci byla směrována k velké SZ. 
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8.     Platební bilance 
 
8.1     Běžný účet 
 
8.1.1  Obchodní bilance 
 
Za leden až listopad 2002 činil schodek obchodní bilance na základě původně publikovaných 
údajů 94,2 mld. Kč, což ve srovnání se stejným obdobím m.r. představovalo jeho mzr. snížení 
již jen o 1,4 mld. Kč. V lednu 2003 však byla zveřejněna zásadní revize údajů o vývoji 
obchodní bilance za červenec až listopad 2002, související s korekcí bilance aktivního 
zušlechťovacího styku (zejména ve smyslu zvýšení hodnoty jejích vývozů). Celkový dopad 
revize do schodku obchodní bilance představuje zlepšení o 38,7 mld. Kč.  
 
Na základě revidovaných údajů za červenec až listopad a po zahrnutí schodku obchodní 
bilance za prosinec 2002 činil schodek obchodní bilance za rok 2002 74,5 mld. Kč  
a meziročně se zlepšil o 42,2 mld. Kč. Snížení schodku bylo zejména důsledkem příznivého 
cenového vlivu (s celkovým dopadem cca 34 mld. Kč, z toho ve skupině minerálních paliv 
cca 22 mld. Kč). Ke zmírnění schodku dále působila i příznivá meziroční změna celkového 
fysického objemu zbožové výměny (o cca 8 mld. Kč). Vývoj v jednotlivých skupinách SITC 
byl však značně rozdílný. Ve skupině strojů a dopravních prostředků došlo v důsledku 
positivních strukturálních změn k mzr. růstu přebytku o cca 39 mld. Kč. Naopak vývoj 
schodku zbývajících skupin jako celku nebyl příznivý (zvýšení schodku o cca 31 mld. Kč). 
Rozhodující vliv na tuto skutečnost měla skupina tržních výrobků tříděných podle materiálu  
a dále skupiny chemikálií a neenergetických surovin. 

 
Rozklad faktorů meziroční změny salda obchodní bilance za rok 2002 (v mld. Kč)  
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12timěsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance na základě členění podle SITC  
(v mld. Kč) 

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

0 - potraviny 2 - suroviny bez
paliv

3 - paliva 5 - chemikálie 6 - tržní výrobky 7 - stroje 8 - průmyslové
výrobky

m
ld

. K
č

XII.96 VI.97 XII.97 VI.98 XII.98 VI.99 XII.99

VI.00 XII.00 VI.01 XII.01 VI.02 XII.02

 
Rozbor na základě revidovaných údajů vede k závěru, že z agregátního pohledu zůstávají 
relace mezi hlavními proměnnými (reálný devizový kurs, HDP SRN, domácí poptávka) 
a reálným exportem a importem nadále zachovány. Zároveň se potvrzuje oprávněnost 
hypotéz formulovaných v 7. SZ, týkajících se vlivu kurzu s různou intenzitou v rámci 
jednotlivých skupin SITC. Za nejvýznamnější skupiny, které určují mzr. změny salda, lze  
i nadále považovat skupinu minerálních paliv (3) a skupinu strojů a dopravních prostředků 
(7).  
 
Z rozboru sald jednotlivých komoditních skupin je zřejmé, že i v roce 2002 byl jejich vývoj 
značně diferencovaný. V průběhu 2. pololetí se vedle skupiny potravin – 0 stále výrazněji 
projevovala citlivost salda skupiny tržních výrobků tříděných podle materiálu – 6 a různých 
průmyslových výrobků – 8 na kurs a vnější poptávku. Naproti tomu vývoj salda ve 
skupině strojů byl nadále ovlivňován positivním efektem nových proexportně 
orientovaných kapacit a kladné saldo bylo v této skupině vyšší než by odpovídalo 
nastavení hlavních faktorů.  
 
Výchozím předpokladem predikce obchodní bilance pro roky 2003 a 2004 byl 
předpoklad o konstantní (nezhoršující se) úrovni dovozních elasticit na jednotlivé 
komponenty agregátní poptávky. Tomu odpovídá predikce schodku obchodní bilance 
pro rok 2003  na úrovni 72 - 82 mld. Kč. K slabému meziročnímu zhoršování obchodní 
bilance bude především působit předpokládaný mírně negativní vývoj směnných relací, mírný 
meziroční růst cen energetických surovin (ropy a zemního plynu o cca 5 %) a možné 
přetrvávající problémy tuzemských drobných a středních vývozců produkujících 
z tuzemských hmotných vstupů. Výrazným faktorem působícím naopak ke snížení schodku 
bude očekávaný pozvolný růst vnější poptávky a pokračující progresivní strukturální změny 
na nabídkové straně. Pozitivně bude působit i předpokládaný vývoj kursu CZK, kdy se při jen 
nevýrazné apreciaci kursu CZK/EUR očekává další znatelná apreciace kursu CZK/USD 
(positivní efekt vyšší váhy dovozu než vývozu realizovaných v USD). V roce 2004 
predikujeme snížení schodku obchodní bilance na 63 až 73 mld. Kč - zejména 
v důsledku předpokládaného výraznějšího oživení vnější poptávky a poklesu cen ropy.  
 
Oproti 10. SZ představuje nejzávažnější věcnou korekci predikce obchodní bilance z pohledu 
strukturální analýzy v roce 2003 zvýšení odhadu kladného salda ve skupině strojů o cca  
17 mld. Kč v důsledku dalšího přehodnocení vlivu změn na nabídkové straně. Naproti tomu 
v případě tržních výrobků tříděných podle materiálu a u různých průmyslových výrobků byl 
odhad jejich přebytku snížen (o 7, resp. 4 mld. Kč). Odhad schodku skupiny paliv byl v roce 
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2003 snížen o 6 mld. Kč, částečně v důsledku změny referenčního scénáře (o 1 mld. Kč), 
z rozhodující části však v důsledku patrné změny vývoje salda zbývajících komodit skupiny 
paliv po vyloučení ropy a zemního plynu v roce 2002. Zatímco v roce 2001 byl v tomto 
segmentu zaznamenán ještě mírný schodek, v roce 2002 zde byl vykázán přebytek na úrovni  
4 mld. Kč. Změny predikce sald v dalších skupinách byly málo významné.    
 
Odhad obchodní bilance za roky 2003 - 2004 na základě strukturální analýzy  

(v mld. Kč, b. c.) 
mzr. změny mzr. změny mzr. změny mzr. změny

mld. Kč mld. Kč mld. Kč mld. Kč
skupina SITC název 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

0 - 9 celkem -116,7 -74,5 -70,0 -58,0 4,1 42,2 4,5 12,0
0 potraviny a živá zvířata -19,2 -23,2 -24,0 -24,0 -2,0 -3,9 -0,8 0,0
1 nápoje a tabák 1,5 1,9 2,0 2,0 0,5 0,5 0,1 0,0
2 surové materiály (bez paliv) -1,4 -3,4 -3,0 -3,0 -1,6 -2,0 0,4 0,0
3 nerostná paliva, maziva -87,6 -64,6 -62,0 -55,0 -1,9 23,0 2,6 7,0
4 živočišné a rostlinné oleje, tuky -1,7 -2,0 -2,0 -2,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0
5 chemikálie a příbuzné výrobky -69,4 -73,9 -78,0 -81,0 -9,9 -4,5 -4,1 -3,0
6 tržní výrobky podle materiálu 28,9 21,0 20,0 22,0 1,7 -7,9 -1,0 2,0
7 stroje a dopravní prostředky 16,4 58,8 65,0 70,0 14,7 42,4 6,2 5,0
8 různé průmyslové výrobky 15,0 9,2 10,0 11,0 2,8 -5,8 0,8 1,0
9 komodity jinde nezatříděné 0,9 1,6 2,0 2,0 0,3 0,7 0,4 0,0

celkem - 3 -29,1 -9,9 -8,0 -3,0  
 

Výsledky predikcí obchodní bilance (v mld. Kč) 
Postup 2003 2004
odvozením od netto vývozu -77,0 -65,0
na základě jednorovnicového modelu -19,7
na základě modelu "skupina paliv + ostatní" -40,0
na základě modelu mzr. temp vývozu a dovozu -30,8
na základě modelu vývozu a dovozu -83,0
na základě strukturální analýzy -70,0 -58,0  

 
8.1.2  Ostatní komponenty běžného účtu 
 
Bilance služeb 
V případě bilance služeb předpokládáme v závěru roku 2002 - zejména v důsledku výpadku 
příjmů z cestovního ruchu ve druhé polovině roku – mzr. snížení jejího přebytku na úroveň 
cca 31 mld. Kč. V roce 2003 predikujeme opětovné zvýšení jejího přebytku - na cca 42 mld. 
Kč. K růstu přebytku bude působit pokračování přílivu dodatečných příjmů ostatních služeb 
(výnosy pojišťoven ze zajištění odhadnuté v roce 2003 na cca 10 mld. Kč), k jeho poklesu 
naopak pesimističtější odhad příjmů z cestovního ruchu a vyšší odhad výdajů v rámci 
ostatních služeb. V roce 2004 předpokládáme přebytek bilance služeb zhruba na obdobné 
úrovni (44 mld. Kč).   
 
Bilance výnosů 
Negativní vývoj bilance výnosů, který trvá již od roku 1996 je predikován i pro následující 
období. Predikce počítá se zvýšením schodku ke konci r. 2002 na -78 mld. Kč a ke konci let 
2003 a 2004 zhruba o dalších 10 mld. Kč, tj. na 88, resp. 98 mld. Kč. Při rostoucím objemu 
majetku v držení nerezidentů (a s ním souvisejícím růstem zisku, převedeného buď do 
zahraničí či reinvestovaného v tuzemsku) nelze v nejbližším období počítat se zastavením 
tohoto trendu. Odliv reinvestovaných zisků bude částečně kompenzován výnosy z devizových 
rezerv. Po avizovaném zpřesnění (zvýšení) hodnoty reinvestovaného zisku na výdajové straně 
bilance výnosů za rok 2001 a jejího odhadu za rok 2002 bude upravena i jeho predikce pro 
roky 2003 a 2004. Celkový dopad do schodku běžného účtu může v jednotlivých letech 
představovat jeho zvýšení o 10 – 20 mld. Kč.        
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Běžné převody 
V případě běžných převodů se v letech 2002 až 2004 předpokládá zhruba stabilní úroveň 
jejich přebytku (cca 15 mld. Kč). Mírné zvýšení přebytku v roce 2003 na 18 mld. Kč 
zohledňuje zvýšené příjmy z fondů EU na úhradu povodňových škod. Pro rok 2004 je možné 
také očekávat určité navýšení v rozsahu 5 mld. Kč v souladu se závěry Kodaňského summitu 
o kompenzacích EU ČR (178 mld. eur). Tato částka je podmíněna vstupem ČR do EU na 
základě referenda. 
 
 
8.1.3  Běžný účet 
 
Vývoj (1998 – 2001) a predikce (2002 – 2004) běžného účtu a jeho komponent 
v mld. Kč 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
běžný účet -40,5 -50,6 -104,9 -99,8 -106,5 -105 -107
obchodní bilance -84,0 -65,8 -120,8 -116,7 -74,5 -77 -68
bilance služeb 61,9 41,5 54,6 58,0 31 42 44
bilance výnosů -35,1 -46,7 -53,0 -58,9 -78 -88 -98
běžné převody 16,7 20,4 14,4 17,8 15 18 15  
 
 
Běžný účet platební bilance (roční klouzavé úhrny v mld. Kč) 
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Současná predikce schodku běžného účtu platební bilance za rok 2002 na úrovni  
106,5 mld. Kč představuje podíl -4,6 % HDP. Ve srovnání s 10. SZ se predikce výše schodku 
významněji nemění. Příznivější vývoj obchodní bilance proti predikci z 10. SZ bude 
kompenzován méně příznivým vývojem přebytku bilance služeb (zejména v důsledku 
avizovaného pokračování snižování příjmů z cestovního ruchu ve 4. čtvrtletí). Predikce 
pro roky 2003 a 2004 je zhruba na úrovni schodku běžného účtu roku 2002 (-105, resp.  
-107 mld. Kč, tj. -4,5, resp. -4,4 % HDP). Zvýšení schodku běžného účtu v roce 2003 oproti 
10. SZ o 9 mld. Kč je především důsledkem korekce bilance služeb (snížení jejího přebytku  
o 16 mld. Kč – zejména z důvodu pesimističtějšího odhadu příjmů z cestovního ruchu  
a zvýšení odhadu výdajů v rámci ostatních služeb).  
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8.2    Finanční účet 
 
8.2.1 Přímé zahraniční investice 
 
V rámci základních položek finančního účtu platební bilance nadále dominoval příliv přímých 
investic (PZI). Čistý příliv přímých investic dosáhl za 1. až 3. čtvrtletí 2002 hodnoty  
231,3 mld. Kč, což představuje téměř dvojnásobný nárůst oproti stejnému období předchozího 
roku. Tento rekordní příliv přímých investic se v rozhodující míře realizoval ve druhém 
čtvrtletí v souvislosti s privatizací státního majetku v hodnotě 124,5 mld. Kč (Transgas). Ve 
třetím čtvrtletí došlo oproti druhému čtvrtletí k výraznému poklesu PZI vlivem pouze 
zanedbatelného objemu privatizačních investic. Za celé třetí čtvrtletí došlo k čistému přílivu 
přímých investic v hodnotě 47,3 mld. Kč. Na tomto přílivu se nejvýrazněji podílely 
neprivatizační PZI (investice do základního jmění očištěné o privatizační příjmy státu), které 
dosáhly hodnoty 36,2 mld. Kč. Neprivatizační PZI zaznamenaly během roku 2002 pozitivní 
trend. Oproti předchozímu čtvrtletí vzrostl jejich příliv cca o 25 % a meziročně činil jejich 
nárůst 120 %. Příliv reinvestovaného zisku se za třetí čtvrtletí odhaduje přibližně na  
10 mld. Kč. Vzrostl také příliv ve složce ostatního kapitálu, který však dlouhodobě dosahuje 
relativně nízkých hodnot. 
 
Na PZI se v 1. až 3. čtvrtletí 2002 teritoriálně nejvýznamněji podílely Německo, Rakousko 
a Nizozemí (80 %). Jedná se o země s dlouhodobě nejvyšším podílem PZI do České republiky 
(od r. 1993 do 3. čtvrtletí 2002 60 %). V odvětvové struktuře připlynulo za 1. až 3. čtvrtletí 
nejvíce přímých investic do dopravy a telekomunikací (55 %), zpracovatelského průmyslu 
(16 %) (nejvíce do podskupiny motorová vozidla) a do peněžnictví a pojišťovnictví (14 %). 
 
Odliv přímých investic z České republiky za první tři čtvrtletí 2002 dosáhl hodnoty 
4,4 mld. Kč a oproti předchozím letům je zde patrná tendence k růstu. Největšími příjemci 
přímých investic byly Slovensko a Britské Panenské ostrovy. V odvětvové struktuře 
dominovaly nemovitosti a služby pro podniky a obchod a opravy.  
 
Přímé zahraniční investice do ČR a jeho složky (v mld. Kč) 
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Východiskem pro predikci přímých zahraničních investic do soukromého sektoru (přímé 
investice očištěné od příjmů z prodeje státního majetku, tzv. neprivatizační příliv) byl 
empiricky ověřený vztah mezi růstem HDP v zemích, ze kterých přichází do regionu střední 
Evropy nejvíce těchto investic (jedná se o Německo, Francii, Nizozemsko, Rakousko), 
a hospodářským růstem v zemích středoevropského regionu (ČR, Maďarsko, Polsko 
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a Slovensko) jako indikátorem schopnosti tyto investice absorbovat (podrobněji viz Box 
v 10. situační zprávě)17.  
 
Výsledky predikcí na rok 2003 a 2004 byly spočítány na základě predikcí vývoje HDP podle 
Consensu Forecastu 12 a Consensu Forecastu Eastern Europe 11. Provedené odhady ukazují, 
že nízký hospodářský růst v západní Evropě je hlavním faktorem tlumícím příliv těchto 
investic v regionu v r. 2003, přičemž lze předpokládat jejich oživení v roce 2004 v souladu 
s ekonomickým růstem v zemích původu kapitálu. Rámcový odhad dle modelu byl doplněn 
strukturální expertní úvahou a lze očekávat, že příliv neprivatizačních zahraničních investic 
(investice na zelené / hnědé louce, reinvestovaných zisků a ostatního kapitálu) do České 
republiky bude v roce 2003 cca na úrovni 114 mld. a v roce 2004 cca 132 mld. Kč18. Celková 
predikce PZI je dále navýšená o 20 mld. Kč privatizačního přílivu v roce 2003 a pro rok 2004 
o 210 mld. Kč (prodej ČEZu a Unipetrolu). Odliv přímých investic lze očekávat v souladu 
s dosavadním trendem v rozsahu 7 mld. Kč pro rok 2003 a 8 mld. Kč v roce 2004. 
 
 
8.2.2  Portfoliové investice 
 
Portfoliové investice lze v rámci platební bilance považovat za relativně stabilní toky menšího 
rozsahu. Kladné saldo v 1. až 3. čtvrtletí roku 2002 potvrzuje tendence od začátku roku 2001, 
kdy opadl zájem domácích investorů o zahraniční akciové trhy. Investice nyní směřují 
zejména do dluhových instrumentů. Přebytek portfoliových investic za tři čtvrtletí roku 2002 
dosáhl téměř 17 mld. Kč (za stejné období roku 2001 to bylo cca 19 mld. Kč). Na čistém 
přílivu se nejvíce podílely výrazné nákupy domácích dluhových cenných papírů, zejména 
vládních dluhopisů, ze strany zahraničních investorů. Objem nakoupených domácích 
dluhopisů nerezidenty vzrostl celkově o 50,5 mld. Kč, přičemž zájem ve třetím čtvrtletí byl 
podstatně nižší než v prvních šesti měsících roku 2002. Naopak se ve třetím čtvrtletí obnovily 
majetkové portfoliové investice, i když celkově od začátku roku držba domácích akcií 
nerezidenty klesla o 9,8 mld. Kč. Hodnota zahraničních cenných papírů ve vlastnictví 
tuzemských subjektů vzrostla za tři čtvrtletí roku 2002 o 23,7 mld. Kč, přičemž zájem se 
soustředil převážně na dluhopisy. 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Modelovanou závislost PZI na PZI ostatních analyzovaných zemích, HDP dané země a HDPZE  byla 
simultánně odhadnutá ve tvaru:   

ttZEitii
j

tjjti HDPHDPPZIPZI εδγβ +++= ∑ )log()log()log()log( ,,,,

kde i značí země: Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česká republika a j značí doplněk této skupiny kromě dané 
posuzované země i.  
18 Predikce neprivatizačních PZI na základě odhadnutého vztahu dle jednotlivých zemí:   
 

 
PZI do země  
mil. USD: 

Česká republika Maďarsko Slovensko Polsko 

2003 3629 1549 1408 3679 
2004 4575 1479 1599 3862 
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Portfoliové investice (v mil. Kč) 
 

-70 000

-60 000

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01 I/02

Aktiva
Pasiva

Portfoliové investice

Pro predikci čistého přílivu portfoliových investic do ČR byla jako východisko použita 
metoda Kalmanova filtru. Technika odhadu sice vychází ze vztahu mezi portfoliovými 
investicemi na jedné straně a úrokového diferenciálu, efektivního kurzu a PZI na straně druhé, 
ale vzhledem k tomu, že lze předpokládat vliv i dalších ekonomických veličin, které ovlivňují 
PI a nejsou jednoznačně identifikovaleny, spočívá její přínos v odhadech dynamiky 
koeficientů. Rámcová modelová projekce čistého přílivu PI je doplňována a kombinována  
strukturální analýzou investic do majetkových a dluhových cenných papírů. 
 
BOX: Čistý příliv portfoliových investic do České republiky 
 
Model přílivu portfoliových investic do České republiky je založen na vazbě mezi úrokovým 
diferenciálem, nominálním efektivním směnným kurzem, přímými zahraničními investicemi 
do ČR  a čistým přílivem portfóliových investic do České republiky. Model předpokládá 
pozitivní vazbu mezi úrokovým diferenciálem a čistým přílivem porfóliových investic (PI), 
pozitivní vazbu mezi nominálním efektivním směnným kurzem a PI, a konečně negativní / 
pozitivní vazbu mezi FDI a PI vzhledem k tomu, do jaké míry jde o investiční substituty nebo 
komplementy. 
 
Vztah přílivu portfoliových investic a úrokového diferenciálu, vývoje nominálního 
efektivního směnného kurzu a přímých zahraničních investic do ČR lze formálně zapsat 
v následujícím tvaru.19  

tttttttttt FDINEERMMRPI εααααα +++−+= ,3,2,1,0 )( )                     (1)
kde PI znamená čistý příliv portfóliových investic do ČR, MMR značí sazbu domácího 
peněžního trhu, tα

) reprezentuje průměrnou hladinu zahraničních sazeb peněžního trhu 
v čase t, NEER je nominální efektivní směnný kurz a FDI jsou přímé zahraniční investice do 
ČR.  

                                                           
19 Odhad rovnice (1) byl proveden ve varu ttttttttt FDINEERMMRPI εαααβ ++++= ,3,2,1,0 , což 

umožňuje zahrnutí zahraniční úrokové míry implicitně. Tedy tttt αααβ )
,1,0,0 −= . 
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Odhady rovnice byly provedeny metodou jednoduchého Kalmanova filtru se zpětným 
vyrovnáním (viz West a Harrison (1997)20 na kvartálních datech za období 1993:1Q-2002:2Q, 
která byla převzata z databáze ČNB: nominální směnný kurz, 3M Pribor reprezentující sazbu 
peněžního trhu a FDI. Volba metody odhadu je vhodná vzhledem k problému obtížné 
identifikace vlivů nepozorovatelných a nebo obtížně vyčíslitelných veličin na zkoumanou 
veličinu. PI je ovlivňována mnoha vlivy s proměnlivou intenzitou a je tedy obtížné najít 
pevný vztah mezi veličinami. Metoda Kalmanova filtru, který odhaduje proměnné parametry 
v čase, které obsahují informaci o v modelu nezahrnutých veličinách, umožňuje získat 
přijatelný stupeň přesnosti predikce PI do budoucna na základě predikce parametrů 
a exogenních veličin v modelu. Níže uvedené odhady jsou odhady parametrů v 2. čtvrtletí 
2002, (v závorkách jsou uvedeny t-testy). 

 
  20022)2.35(2002)3,57()9,3628(20022 6,8745,15057,95867 QQQ NEERMMRPI ++−= − -0,029(-1,6) FDI2Q2002 

 
Polynomickým prodloužením průběhů parametrů do budoucnosti získáme hodnoty parametrů 
v období jednoho a dvou let, neboť predikční horizont je celorok. Pro predikci PI 
do budoucnosti byly kromě takto stanovených parametrů použity také referenční scénáře 
o pohybu kurzu, úrokových sazeb a FDI do ČR v roce 2003 a 2004. Výsledky bodových 
predikcí za předpokladu, že úroková sazba 3M Pribor bude v roce 2003 2,57 %, v roce 2004 
2,9 %, nominální efektivní směnný kurz dosáhne apreciace 2 %, FDI v roce 2003 134 mld. Kč 
a v roce 2004 342 mld. Kč, pak lze předpokládat, že čistý příliv portfoliových investic do ČR 
v letech 2003 - 2004 bude následující: 
 

PI  (mil. CZK) 

2003           -16475 
2004 -27216 

 
 
 
Pro tuzemské investice v zahraničí prognóza pro rok 2003 počítá s postupným 
ekonomickým oživením ve světě a odezněním pesimismu na světových kapitálových trzích. 
Zlepšení hospodářské situace v hlavních průmyslových zemích by mělo podpořit investice do 
cenných papírů v zahraničí jak v roce 2003 tak i v roce 2004.  
 
Pro položku zahraniční investice do tuzemských akcií se předpokládá neutrální vyznění pro 
celý rok 2003 a mírný příliv v následujícím roce, ve výši nepřesahující polovinu úrovně 
z r. 2001. Důvodem je malý očekávaný rozsah nových tuzemských akciových emisí jako 
takových, při jen mírném zájmu nerezidentů o stávající tituly. 
 
U položky zahraniční investice do dluhových cenných papírů došlo v průběhu první 
poloviny roku 2002 ke zvýšení držení tuzemských vládních obligací nerezidenty, který 
kulminoval v červenci (v absolutním vyjádření na téměř 25 mld. Kč). V dalších měsících 
hodnota vládních obligací v držení zahraničních subjektů značně poklesla. Lze předpokládat, 
že v roce 2003 bude podíl nerezidentů činit kolem 9 %, což vzhledem ke schválenému 
deficitu státního rozpočtu odpovídá přílivu ve výši asi 10 mld. Kč. Zbytek přílivu pro r. 2003 
v absolutní výši 15 mld. Kč připadne na nákupy nerezidenty soukromých a municipálních 
emisí.  

                                                           
20 West, M., J. Harrison, (1997): Bayesian Forecasting and Dynamic Models, Springer Series in Statistics, 
Springer Verlag New York, Inc. 
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Predikce vývoje vybraných položek finančního účtu PB pro léta 2002 až 2004, v mld. Kč 
 
 2002 2003 2004 
Přímé investice 260 127 334 
Příjmy z prodeje státního majetku 126 20 210 
Neprivatizační příliv (NPP) 139 114 132 
Tuzemské PI v zahraničí -5 -7 -8 
Portfoliové investice 15 -15 -25 
Tuzemské v zahraničí, majetkové CP -7 -10 -20 
Tuzemské v zahraničí, dluhové CP -23 -30 -40 
Zahraniční v tuzemsku, majetkové CP -10 0 10 
Zahraniční v tuzemsku, dluhové CP 55 25 25 

 
 
8.2.3  Devizové rezervy  
 
Stav devizových rezerv ČNB  ke konci roku 2002 dosáhl 714,8 mld. Kč (22,6 mld. eur), což 
by podle předběžných výsledků postačovalo ke krytí cca 5,6měsíčního dovozu zboží a služeb. 
Devizové rezervy se za posledních dvanáct měsíců zvýšily o 190,4 mld. Kč (6,2 mld. eur). Na 
tomto nárůstu se podílel kromě intervencí zejména odkup vládních devizových příjmů za 
privatizaci Transgasu (4,1 mld. eur). Ve srovnání s předchozím měsícem devizové rezervy 
ČNB v korunovém vyjádření vzrostly o 7,5 mld. Kč. Rezervy vyjádřené v EUR meziměsíčně 
poklesly cca o 0,3 mld., zatímco v dolarovém vyjádření zaznamenaly cca 1 mld. nárůst. Tento 
vývoj byl způsoben posílením kurzu eura vůči koruně i dolaru. 
 
Vývoj devizových rezerv ČNB (v mld. EUR/USD, vedlejší osa – devizové rezervy v Kč) 
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9. Inflace 
 

Období       meziměsíčně v %        meziročně v %
predikce 10.SZ skutečnost predikce 10.SZ skutečnost

Index spotřebitelských cen  prosinec 2002 0,3 0,2 1,0 0,6
Čistá inflace  prosinec 2002 0,3 0,2 0,4 -0,2
Ceny potravin, nápoje, tabák  prosinec 2002 0,6 0,7 -2,8 -3,4
Korigovaná inflace  prosinec 2002 0,2 -0,1 2,0 1,5  
 
9.1  Minulý vývoj 

 
V prosinci 2002 došlo po čtyřech měsících meziměsíčních poklesů k mírnému 
meziměsíčnímu růstu spotřebitelských cen, odpovídajícímu běžnému sezónnímu vývoji. Růst 
cen v prosinci byl způsoben růstem cen potravin, za kterým je nutno nutné hledat běžný 
sezónní vliv. Vzrostly především ceny ovoce a zeleniny. Poklesly naopak regulované ceny, 
především v důsledku snížení hovorného u meziměstských a mezistátních hovorů ve slabém 
provozu, mírně rovněž klesly ceny jízdného na železnici (u krátkých vzdáleností). Poklesly i 
ceny pohonných hmot (o 1,5 %), korigovaná inflace bez cen pohonných hmot meziměsíčně 
stagnovala, odrážejíc tak silně konkurenční trh a dezinflační vývoj nákladů zejména z titulu 
kursového vývoje.  

 
Ve srovnání s vývojem ve 12. SZ nedošlo ke změně v průběhu trendových složek, avšak ve 
srovnání s 10. SZ došlo ke změně u cen potravin - v 10. SZ trendová složka mzm. růstů cen 
potravin klesala a nyní má již stoupající charakter. 
 
Trendové složky mzm. řad složek čisté inflace (v %) 
(řady mzm. indexů jsme získali přímým napojením údajů spočtených na starém a novém spotřebním koši) 
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Graf: Struktura meziročního růstu spotřebitelských cen  
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9.2  Predikce inflace pro rok 2003 
 
Odchylky vývoje inflačních faktorů v posledních třech měsících od vývoje očekávaného  
v 10. SZ nepřinesly podstatnější signály o změně charakteru inflace a nevedly ani  
k významným číselným změnám predikce na další období. Drobné změny predikce inflace 
na rok 2003 proti 10. SZ (samotná predikce mzr. inflace ke konci roku 2003 se nezměnila) 
byly důsledkem nových rozhodnutí v oblasti regulovaných cen,  dopadů změn scénářů 
vývoje kurzu a cen ropy, důsledkem promítnutí odchylek skutečnosti od predikce ve  
4. čtvrtletí 2002 a menší věcnou změnou predikce korigované inflace bez pohonných hmot. 
Ke konci roku 2003 nyní predikce předpokládá meziroční růst spotřebitelských cen 2,3 %  
(v 10. SZ 2,3 %). Predikce nadále neuvažuje žádné další administrativní zásahy nad rámec 
regulovaných cen. Zvýšení predikce HDP v roce 2003 oproti 10. SZ o 1,1 proc. bodu má na 
prognózu inflace malý vliv, zejména proto, že ke změně predikce HDP dochází  
u komponent s malým dopadem do spotřebitelských cen v krátkém horizontu, zatímco 
spotřeba domácností (ovlivňující vývoj i v krátkém období) zůstává nezměněna. Naopak 
dochází oproti 10. SZ k mírnému poklesu mzdové náročnosti produktu. 
 
Při pohledu na mzr. hodnoty ke konci roku 2003 byla nejvíce změněna predikce regulovaných 
cen, avšak jen s malým dopadem do inflace. Predikce regulovaných cen se změnila 
v důsledku zahrnutí nových předpokladů o zvýšení cen zemního plynu, elektřiny a tepla  
v roce 2003. Podle nových informací by měla být cena elektřiny pro domácnosti snížena od  
1. ledna v průměru o cca 3,5 %. V naší predikci pro 10. SZ 2002 jsme předpokládali pokles  
o 5 %. Cena zemního plynu pro domácnosti by měla být od 1. ledna zvýšena o 4 %, původně 
se očekávalo, že se cena plynu nebude od 1. ledna měnit. Tepelná energie může být podle 
nového rozhodnutí v roce 2003 zvýšena nejvýše o 6 Kč za 1 GJ. Zvýšení o 6 Kč by 
znamenalo růst ceny tepla cca o 2 %, původní predikce byla 3,4 %. 
 
V případě predikce mzr. růstu cen potravin nedošlo k významné změně predikce hlavních 
indikátorů jejího vývoje pro rok 2003 (ceny zemědělských výrobců, vnější nákladové 
faktory). V roce 2002 byl sice nižší pokles cen zemědělských výrobců, než se předpokládalo  
v 10. SZ, avšak tento vývoj se již promítl do cen potravin v závěru roku 2002 a nebude mít 
významný vliv na vývoj cen potravin v průběhu roku 2003. Odchylky predikce od skutečnosti 
ve 4. čtvrtletí mzr. hodnotu ke konci roku 2003 již neovlivňují, způsobily ale snížení predikce 
meziročních hodnot především v 1. pololetí 2003.  
 
Predikce mzr. korigované inflace ke konci roku 2003 se ve srovnání s 10. SZ změnila pouze 
mírně na 2,4 % (10. SZ 2,5 %), avšak za touto změnou jsou schovány významnější 
protisměrné změny predikce vývoje korigované inflace bez pohonných hmot a pohonných 
hmot. 
 
Korigovaná inflace bez pohonných hmot byla ve 4. čtvrtletí v souhrnu v souladu s predikcí  
z 10. SZ, jen na mírně nižší úrovni. V predikci indikátorů inflace na rok 2003 došlo proti  
10. SZ k významné změně pouze u indikátorů souvisejících se mzdami a to směrem dolů. 
Byla snížena predikce mzdových nákladových faktorů (objem mezd a platů, NJMN) a na to 
návazně snížena predikce spotřebitelské poptávky. Tyto změny, dosavadní nižší úroveň 
skutečností oproti predikcím a dílčí přehodnocení významu produkčního gapu pro cenový růst 
vedly ke snížení predikce mzr. korigované inflace bez pohonných hmot ke konci roku 2003 na 
2,6 % (v 10. SZ 2,9 %).  
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Predikce mzr. růstu cen pohonných hmot ke konci roku 2003 vycházející ze scénářů 
vývoje světových cen a kurzů se proti 10. SZ naopak zvýšila na -1,7 % (v 10. SZ byla  
-4,2 %).  
 
9.3  Predikce inflace pro rok 2004 
 
Změna vývoje nákladových i poptávkových indikátorů inflace v roce 2004 ve srovnání  
s předešlými dvěma roky bude hlavní příčinou zrychlení růstu tržních cen v roce 2004 ve 
srovnání s rokem 2003, jak cen potravin, tak korigované inflace. Predikce neobsahuje 
možné dopady dalších administrativních změn související se změnami daní nebo vstupem 
do EU (více rozvedeno dále v textu). Tyto závěry jsou ve shodě s 10. SZ, a proto došlo při 
predikci na 1. čtvrtletí 2004 ve srovnání s 10. SZ pouze k drobným změnám predikce, které 
byly způsobeny kromě technického promítnutí změn predikce na rok 2003 především 
změnou predikce růstu cen pohonných hmot (scénáře). Nyní předkládáme nově predikci na 
2. čtvrtletí 2004 a k jeho konci predikujeme mzr. inflaci 2,7 %. 
 
Z vývoje indikátorů inflace vyplývá, že v roce 2004 dojde již k úplnému vyčerpání 
pozitivního vnějšího nákladového šoku (v roce 2003 jsou předpokládány ještě mírné 
meziroční poklesy - vychází ze scénářů), ke zrychlení růstu cen zemědělských výrobců, 
mzdových nákladů i poptávkových faktorů. V roce 2004 předpokládáme souběh pohybu 
nákladových i poptávkových faktorů proinflačním směrem, což vede k závěru o zrychlení 
růstu cen, avšak zrychlení nebude nijak dramatické.  
 
Za nejpodstatnější  příčiny zrychlení cenového růstu v roce 2004 proti roku 2003 lze 
označit postupný přechod vnějších nákladových faktorů (dovozní ceny, kurz k EURU)  
z mírných meziročních poklesů v roce 2003 k nulovým, resp. slabě kladným změnám, dále 
zrychlení růstu cen zemědělských výrobců a mzdových nákladů (objem mezd a platů, 
NJMN). Rovněž dojde ke zrychlení spotřeby domácností i celkové domácí poptávky. 
 
Meziroční změny vybraných inflačních faktorů pro 1. SZ 03 (v %) 
Období Efektivní Cena Dovozní Ceny prům. Reál.spotřeba Průměrná mzda NJMN Ceny zeměděl. Mzdy a platy Tržby v 

kurs a) ropy ceny výrobců domácností ve sled. org., b.c. v NH c) výrobců v NH, v b.c. d) maloobchodě
I /99 -1.58 -21.05 -6.8 0.2 2.0 8.6 5.7 -8.5 4.5 1.6
II/99 4.90 21.21 -0.9 0.3 2.0 8.0 4.4 -16.9 4.3 4.1
III/99 5.79 67.82 4.7 1.0 1.8 8.7 4.6 -16.0 6.0 -0.1
IV/99 8.15 130.14 11.1 2.5 1.8 7.9 3.8 -3.6 5.6 4.6
I/00 0.47 156.13 12.9 4.6 2.1 7.0 1.8 0.7 5.1 6.4
II/00 0.32 77.63 12.9 4.6 2.2 5.8 1.2 9.3 4.3 4.7
III/00 1.98 41.12 12.1 5.1 3.1 6.2 2.0 12.9 4.8 2.6
IV/00 1.74 19.16 11.9 5.6 1.9 7.2 2.0 11.4 6.0 2.7
I/01 -0.71 -8.85 4.0 4.3 3.1 9.1 5.5 11.1 9.3 3.7
II/01 -3.50 3.92 0.3 3.7 4.0 8.9 5.3 14.5 9.0 4.3
III/01 -3.51 -15.52 -2.5 2.4 4.0 8.7 5.3 10.5 8.8 4.7
IV/01 -5.87 -33.10 -7.3 1.0 4.3 7.5 5.4 2.9 8.2 5.2
2001 -3.40 -13.39 -1.4 2.9 3.9 8.5 5.4 9.7 8.8 4.5
I/02 -7.30 -15.41 -6.6 0.1 4.1 7.0 4.2 3.6 7.0 4.2
II/02 -12.65 -9.15 -10.1 -0.5 5.1 7.4 5.7 -5.8 7.8 2.8
III/02 -13.65 8.61 -9.9 -1.0 5.3 7.4 6.0 -14.5 7.6 2.1
IV/02 -9.78 35.49 -7.0 -0.6 5.4 7.5 5.8 -12.5 7.2 4.3
2002 -10.8 4.9 -8.4 -0.5 5.0 7.3 5.4 -7.3 7.4 3.5
I/03 -6.02 21.96 -2.9 -0.3 4.2 6.5 4.0 -9.7 6.1 3.2
II/03 -0.70 1.82 -1.0 0.1 3.8 6.3 3.4 1.6 5.6 3.2
III/03 -0.04 -11.37 -0.4 1.0 2.3 6.1 2.2 8.1 5.1 3.2
IV/03 -1.82 -15.67 -1.7 1.6 2.1 6.1 1.7 10.3 5.2 3.1
2003 -2.1 -0.8 -1.5 0.6 3.0 6.3 2.8 2.6 5.5 3.2
I/04 -2.27 -12.55 -2.7 1.8 3.4 8.1 2.4 5.0 6.7
II/04 -2.19 -10.00 -2.7 2.0 3.4 7.8 3.5 5.0 7.5
III/04 -0.38 -6.09 -2.1 2.0 3.4 8.2 5.1 5.0 8.9
IV/04 -0.15 -1.37 -1.7 2.0 3.4 8.8 5.3 5.0 8.4
2004 -1.25 -7.50 -2.3 2.0 3.4 8.2 4.2 5.0 8.1
a) 0.75*EUR + 0.25*USD
b) ekonometrický model DC v závislosti na váženém kursu, cenách uralské ropy a zemního plynu a vývoji PPI v SRN
c)  průměrná nominální mzda ve sledovaných organizacích vynásobená počtem zaměstnanců v NH
d)  na základě průměrné mzdy ve sledovaných organizacích, počtu zaměstnanců a HDP, v b.c.  
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Rozdíly meziročních změn vybraných inflačních faktorů mezi 10. SZ 02 a 1. SZ 03 (v %) 
Období Efektivní Cena Dovozní Ceny prům. Reál.spotřeba Průměrná mzda NJMN Ceny zeměděl. Mzdy a platy Tržby v 

kurs ropy ceny** výrobců domácností ve sled. org., b.c. v NH výrobců v NH, v b.c. maloobchodě
1.Q99 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.Q99 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.Q99 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.Q99 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.Q00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.Q00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.Q00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.Q00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.Q01 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.Q01 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.Q01 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.Q01 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2001 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.Q02 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.Q02 0.00 0.00 0.0 0.0 1.5 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
3.Q02 0.00 0.00 -0.8 -0.2 1.2 0.1 0.4 0.0 0.5 -0.4
4.Q02 2.42 -8.54 -0.6 -0.3 1.2 0.6 0.9 -1.9 0.7 0.0
2002 0.60 -2.14 -0.3 -0.1 1.0 0.2 0.5 -0.5 0.3 0.0
1.Q03 2.86 -7.90 0.5 -0.7 1.1 -0.4 -1.2 -1.7 -0.1 0.0
2. Q03 3.15 -4.25 0.4 -0.8 0.8 0.0 -1.5 0.0 -0.3 0.0
3.Q03 2.24 -2.70 0.7 -0.8 -0.7 -0.5 -1.8 0.0 -1.5 0.0
4.Q03 0.48 -0.11 -0.1 -0.6 -0.9 0.3 -1.1 1.8 -0.6 0.0
2003 2.19 -3.74 0.372828 -0.7 0.0 -0.2 -1.4 0.0 -0.6 0.0  
 
Meziroční změny vybraných inflačních faktorů pro 10. SZ 02 a 1. SZ 03 (v %) 
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Na základě uvedených skutečností predikce předpokládá zrychlení růstu cen potravin z 2,0 % 
ke konci roku 2003 na 2,8 % ke konci 1. pololetí 2004 a zrychlení korigované inflace v tomto 
období z 2,4 % na 2,7 %. Naproti tomu očekáváme stabilní vývoj regulovaných cen - ke konci 
roku 2003 meziročně 2,7 %, ke konci 1. pololetí 2004 2,8 %. Další administrativní vlivy  
s dopadem do spotřebitelských cen v naší predikci zatím nepředpokládáme. Ke konci 1. 
pololetí 2004 tak lze očekávat meziroční inflaci 2,7 % (ke konci roku 2003 2,3 %).  
 
Mzr. inflace: predikce z 10. SZ 02 a 1. SZ 03 
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9.4  Strukturální pohled na budoucí vývoj inflace 
 
Vývoj indexu spotřebitelských cen bude i v roce 2003 a v 1. pololetí 2004 odrážet rozdílnost 
vývoje jednotlivých cenových segmentů. 
 
Dynamika růstu regulovaných cen se přiblíží vývoji dynamiky neregulovaných cen. Je to 
důsledkem završování procesu "narovnání" regulovaných cen, tj. nastavení jejich úrovně  
v návaznosti na skutečné náklady a přiměřený zisk. Změny jejich cen budou tedy čím dál 
větší měrou reagovat na indikátory inflace jako neregulované ceny. Nebude to nikdy úplně, 
protože např. položky různých poplatků nemají mnoho společného s tržními mechanismy a 
ceny časti dalších položek se budou měnit i nadále skokově. Dosud zůstává a pravděpodobně 
na dlouho ještě zůstane jedinou "nenarovnanou" cenou regulované nájemné, jehož vývoj bude 
hlavním zdrojem případného významně odchylného vývoje regulovaných cen od vývoje 
indikátorů inflace.  
 
Vývoj cen potravin bude ovlivněn zejména změnami cen zemědělských výrobců spolu  
s vnějšími nákladovými faktory. Změna dynamiky cen zemědělských výrobců od extrémních 
meziročních poklesů v roce 2002, přes předpoklad umírněného růstu v roce 2003 a dalšího 
zrychlení růstu v roce 2004, a to při zhruba stagnujícím vlivu vnějších faktorů v roce 2003 a 
2004 vyúsťuje v predikci cen potravin s obdobným vývojem trendu, avšak s podstatně 
mírnějšími výkyvy. Očekávání umírněného zrychlení růstu cen není ohroženo ani 
předpokladem o zvyšující se domácí poptávce v roce 2004.  

 
U cen obchodovatelných komodit lze předpokládat návrat k jejich meziroční stagnaci a pak  
k mírnému růstu. Klíčovým faktorem zůstávají vnější nákladové faktory. Dosavadní vývoj 
této skupiny cen ukázal - přes silně konkurenční domácí trh - poměrně spolehlivou citlivost na 
jejich změny bez významnějšího vlivu poptávkových faktorů a lze proto předpokládat, že 
postupné zmírnění meziroční kursové apreciace a meziročních poklesů dovozních cen povede 
k tlaku na zpomalování meziročního poklesu cen obchodovatelných komodit, resp. 
k postupnému přechodu v jejich meziroční stagnaci a mírný růst. V roce 2004 bude navíc 
podle našich předpokladů působit negativně vývoj mzdových nákladů.  
 
Ceny neobchodovatelných komodit si budou i v průběhu roku 2003 a 2004 ve srovnání  
s obchodovatelnými cenami udržovat poměrně vysokou dynamiku růstu kolem 4,5 a později 
až 5,5 %. Trvale vyšší růst neobchodovatelných cen je dán nižší konkurencí a vyšším podílem 
domácích nákladů v tomto segmentu (mzdových nákladů, nákladů na energie, služby a 
nájmy). V roce 2002 došlo u obchodovatelných komodit k převaze výrazně protiinflačně 
působících vnějších faktorů nad proinflačně působícím příspěvkem růstu domácích nákladů.  
U neobchodovatelných komodit je vliv vnějších faktorů menší než u obchodovatelných a tak 
došlo pouze k ztlumení růstu jejich cen vycházejícímu z růstu domácích nákladů. Přestože 
ceny neobchodovatelných komodit rostly meziročně stále o více jak 4 %, tak to znamenalo 
dosažení rekordních minim od roku 1989. I zde je vliv vnějších nákladových faktorů 
prokazatelný.  
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Meziroční růst jednotlivých skupin cen (v %) 
(řadu mzr. indexů jsme získali přímým napojením údajů spočtených na starém a novém spotřebním koši) 
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9.5  Změny nepřímých daní  
 
O změnách (zvýšení) spotřebních daní nebo DPH není dosud rozhodnuto a všechny současné 
úvahy o jejich změnách vycházejí pouze z neschválených návrhů. Skutečností zůstává, že 
zvýšení spotřebních daní na minimální úroveň EU před vstupem do EU s výjimkou 
tabákových výrobků bylo podmínkou uzavření přístupových jednání s EU. Tzn., že může 
(jako dosud) dále docházet k odkládání rozhodnutí o zvýšení spotřebních daní, avšak pokud 
bude chtít vláda splnit naše závazky vůči EU, bude muset ke zvýšení spotřebních daní 
přistoupit nejpozději k datu vstupu do EU. Naopak v případě DPH není ČR zavázána sazby 
měnit, avšak snahou vlády je přiblížení k sazbám EU (tj. zvýšit nižší sazbu a snížit vyšší). Ke 
změně sazeb DPH tedy nemusí před vstupem do EU a ani bezprostředně po něm dojít. 
  
V současnosti je vládou předkládán další návrh zvýšení sazeb spotřebních daní (s platností od 
1. 4. 2003), a to zatím na nižší úrovni než jsou minimální úrovně EU. Konkrétní návrhy 
dalších změn spotřebních daní ale zatím nebyly předloženy. V nyní předkládaném návrhu 
novely zákona o spotřebních daní je navrženo zvýšení spotřebních daní u tabákových výrobků 
a lihu od 1. 4. 2003. Spotřební daň u cigaret je navrženo zvýšit z dosavadní hodnoty pevné 
sazby 0,36 Kč / kus na 0,44 Kč / kus  a  procentní sazbu z 22 % na 22,5 % (DPH se počítá až 
z ceny se spotřební daní, tzn., že konečná cena se zvýší ještě navíc o 22 % ze zvýšení 
spotřební daně).  Ceny cigaret by mohly vzrůst o cca 2,50 Kč na krabičku. Spotřební daň bude 
zvýšena i u všech ostatních tabákových výrobků. Dosavadní spotřební daň za litr lihu je 234 
Kč / litr, nyní je navrženo zvýšení na 265 Kč / litr (vše před připočtením 22 % DPH). Dopad 
této změny do cen alkoholických nápojů je odhadován na cca 8 Kč na půllitrovou láhev 40 % 
alkoholického nápoje. Souhrnný přímý dopad těchto změn spotřebních daní odhadujeme na 
cca 0,3 až 0,4 p.b. Dále je potřeba počítat s nepřímými dopady (vyšší zdražení než by 
odpovídalo jen zahrnutí změny spotřební daně), které odhadujeme na cca 0,2 p.b. Přijetí nyní 
předkládané novely zákona o spotřebních daních by tedy mělo odhadem dopad do 
meziměsíční inflace 0,6 p.b. (zejména v dubnu 2003) s tím, že by došlo k zvýšení meziroční 
inflace v důsledku této jednorázové změny i v následujících jedenácti měsících (až do března 
2004). 
 
Na rok 2004 není zatím předložen žádný návrh změn spotřebních daní. Následující údaje jsou 
jen naše odhady vycházející z předběžných nezaručených informací a z faktu nutnosti 
dosažení minimální úrovně spotřebních daní před vstupem do EU. Pokud by bylo schváleno 
zvýšení spotřebních daní popsané v kapitole o roku 2003, tak by bylo další zvýšení 
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spotřebních daní pravděpodobně navrženo provést na počátku roku 2004 (cigarety, 
pohonné hmoty) s celkovým dopadem do inflace cca 0,8 p.b. V případě, že by v roce 2003 
ke zvýšení spotřebních daní nedošlo, obě změny by se asi nakumulovaly do roku 2004 - 
nejpozději k datu vstupu do EU. Pro rok 2004 je uvažováno i se sblížením sazeb DPH (5 % 

 7 %, 22 %  21 %), což by mělo celkový dopad do inflace až 1,0 p.b.  Oba číselné údaje 
jsou již souhrnem přímých i nepřímých dopadů. 
 
Dále je potřeba uvažovat i o administrativních změnách s dopadem do cen souvisejících se 
vstupem do EU. Jedná se především o rozsáhlé změny celních sazeb a věcí s tím souvisejících 
(kvóty, dovozy dotovaného zboží) při vstupu do EU (květen 2004) - na dovoz z EU nebude 
clo a naopak bude zvýšeno nebo zavedeno clo na dovoz ze zemí mimo EU. Dopad do 
nepotravinářského zboží bude pravděpodobně proinflační - z EU není dovoz zatížen clem již 
nyní, ale dojde např. ke zvýšení cla u zboží z Asie, které je na našem trhu významně 
zastoupeno. Ještě komplikovanější je situace u cen potravin - na dovoz z EU nebude clo, ale 
zase se nebudou z EU dovážet dotované potraviny; na jedné straně budeme pod tlakem 
levnějších potravin z dalších nových zemí EU a na druhé budeme moci vyvážet za vyšší ceny 
do západní části EU.  
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IV. ALTERNATIVNÍ SCÉNÁŘE 
 
V této části situační zprávy rozebíráme ve větším detailu některé alternativní varianty 
budoucího výhledu, které vyplynuly při analýze rizik prognózy a mohly by mít vliv na 
měnověpolititické rozhodnutí. Následující text tak popisuje důvody vzniku a vnitřní logiku 
nejvýznačnějších rizik a z nich plynoucích alternativ.  
 
Alternativa 1: Setrvačný fiskální scénář 
 
První zvažovanou alternativou je odlišný vývoj hospodaření veřejných rozpočtů. Zatímco 
základní scénář pracuje s reformní variantou vývoje ve fiskální oblasti (tzv. reforma 2), 
alternativa naopak uvažuje tzv. setrvačný scénář. Ten zachycuje situaci, ve které nebudou 
schválena žádná reformní opatření. 
 
Absence reformy se projeví kladným příspěvkem veřejných rozpočtů k tvorbě HDP v roce 
2004. Zároveň však předpokládáme ztrátu důvěry finančních trhů v hospodářskou politiku 
vlády včetně odlivu dlouhodobého kapitálu. Tato skutečnost se projeví jednak růstem 
fundamentální složky rizikové prémie, a tudíž depreciací měnového kurzu, jednak oslabí 
reálnou konvergenční schopnost ekonomiky, což způsobí rychlejší pokles temp rovnovážného 
zhodnocování.  Růstu rizikové prémie i poklesu míry rovnovážného zhodnocování odpovídá 
zvýšení rovnovážných reálných úrokových sazeb a také měnověpoliticky neutrální úrokové 
sazby (která je dána součtem rovnovážné reálné úrokové sazby a inflačních očekávání). Výše 
uvedené faktory vyvolají nutnost významné korekce nastavení úrokových sazeb i bez ohledu 
na průběh hospodářského cyklu.  
 
Autonomní depreciace kurzu nevyvolá výrazný dodatečný inflační tlak, neboť bude tlumena 
reakcí úrokových sazeb. Díky posunu rovnovážné úrovně reálných úrokových sazeb se však 
úroková složka měnových podmínek bude jevit jako uvolněná a přispěje k rychlejšímu růstu 
HDP. Rychlejší uzavření mezery HDP bude generovat poptávkové inflační tlaky, které 
postupně odstraní důvody pro to, aby se měnověpolitické sazby nacházely pod svou politicky 
neutrální úrovní. Predikce inflace se tak bude od konce roku 2003 pohybovat kolem středu 
cílené trajektorie.  
 
Alternativa 2: Krátkodobé znehodnocení kurzu 
 
Druhý alternativní scénář uvažuje depreciaci měnového kurzu ve srovnání se základním 
scénářem zhruba o 1 Kč v průběhu roku 2003. Ve srovnání s první alternativou není 
depreciace způsobena růstem fundamentální rizikové prémie, ale krátkodobou změnou 
kurzových očekávání, ovlivněnou např. sentimentem na středoevropském trhu. Změna 
kurzového scénáře, při nezměněné reakci měnové politiky a bez efektů druhého řádu, povede 
při zachování stávajících předpokladů pro křížový kurs EUR/USD ve druhém čtvrtletí 2003 
ke zvýšení  meziroční celkové inflace oproti stávající predikci o cca 0,3 procentního bodu. Ve 
třetím čtvrtletí 2003 pak tento rozdíl vzroste cca o 0,4 až 0,5 p.b., ve čtvrtém čtvrtletí 2003 
a prvním čtvrtletí 2004 se tento rozdíl dále zvýší až na cca 0,6 p.b. Počínaje druhým čtvrtletím 
2004 se rozdíl v dynamice meziročního růstu mezi základním a alternativním scénářem bude 
naopak postupně snižovat (cca 0,3 proc. bodu) až na cca 0,1 p.b. v posledním čtvrtletí roku 
2004. Odchylky aktuální predikce a alternativního scénáře se promítnou téměř výhradně do 
čisté inflace, vliv na regulované ceny lze považovat za zanedbatelný. 
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Výše uvedené odchylky v predikci inflace nejsou výsledky plnohodnotného simulačního 
scénáře a je nutno je chápat jako krátkodobé, resp. střednědobé elasticity inflace vůči změně 
kurzu, za jinak stejných podmínek. Simulace plnohodnotného scénáře s měnovou politikou by 
účinky této depreciace zmírnila zhruba na polovinu při vyšší úrovni nominálních sazeb  
o zhruba 0,5 %. 
 
Alternativa 3: Uvolněné měnové podmínky 
 
Další představovaná alternativa uvažuje uvolněnější počáteční nastavení měnových 
podmínek, a to jak úrokové, tak kurzové složky. Motivace alternativy vychází z nejistoty  
o míře restrikce měnových podmínek v průběhu minulého roku a reflektuje tak možnost 
rychlejšího uzavírání mezery HDP v tomto roce. Ve prospěch volnější úrokové složky 
měnových podmínek svědčí údaje o inflačních očekáváních analytiků finančních trhů (ale ne 
domácností a firem), které se při současném krátkodobém poklesu inflace drží více 
dlouhodobých průměrů. Naopak volnějšímu reálnému kurzu může odpovídat mírně lepší než 
očekávaný vývoj vnější nerovnováhy. V této alternativě proto upravujeme počáteční 
podmínky úrokových sazeb podle očekávání finančních trhů a výchozí úroveň reálného kurzu 
ve 4. čtvrtletí roku 2002 považujeme za rovnovážnou.  
 
Vyšší alternativní inflační očekávání znamenají nižší reálné úrokové sazby, které ve svém 
důsledku posunou nastavení reálných měnových podmínek na uvolněné21, k čemuž dále 
přispěje i volnější reálný kurz. Uvolněnější nastavení počátečních měnových podmínek 
a mírně vyšší inflační očekávání v nejbližších čtvrtletích k rychlejšímu uzavírání mezery HDP 
vyšší inflaci. Návrat inflace do koridoru bude proto nutno tlumit zvyšováním úrokových sazeb 
už od počátku letošního roku. Inflace se i přesto bude pohybovat v horizontu transmise  
o 0,5 – 1 % výše než v základním scénáři. 
 
 
 

                                                           
21 Výše popsaná nejistota se vztahuje pouze k současné situaci, proto nedochází v alternativě ke změně 
inflačních očekávání podél celé predikce, ale pouze v rámci počátečních podmínek, tj. současnosti a nejbližších 
dvou čtvrtletí. 
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Srovnání alternativ se základním scénářem predikce  
 
Celková meziroční inflace [%]  
 

03q1 03q2 03q3 03q4 04q1 04q2 04q3 04q4 
Základní scénář (ZS) -0,2 0,4 1,2 2,1 2,4 2,6 2,5 2,4 
Alternativa setrvačného fiskálního scénáře -0,1 0,6 1,7 2,8 3,3 3,5 3,4 3,3 
Alternativa uvolněné úrokové složky 
měnových podmínek 

-0,1 0,6 1,5 2,5 2,8 3,0 2,8 2,7 

 
Mezera výstupu [%]  
 

03q1 03q2 03q3 03q4 04q1 04q2 04q3 04q4 
Základní scénář (ZS) -2,1 -1,8 -1,7 -1,5 -1,4 -1,1 -0,7 -0,4 
Alternativa setrvačného fiskálního scénáře -2,1 -1,3 -0,9 -0,7 -0,3 0,1 0,4 0,6 
Alternativa uvolněné úrokové složky 
měnových podmínek 

-1,6 -1,3 -1,2 -1,2 -1,2 -1,0 -0,7 -0,5 

 
3měsíční úroková sazba [%]   
 

03q1 03q2 03q3 03q4 04q1 04q2 04q3 04q4 
Základní scénář (ZS) 2,5 2,6 2,6 2,6 2,8 2,9 3,0 3,3 
Alternativa setrvačného fiskálního scénáře 4,2 5,9 7,1 8,0 8,9 9,5 9,9 10,4 
Alternativa uvolněné úrokové složky 
měnových podmínek 

2,9 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,6 

 
Kurz [Kč/EUR] 
  

03q1 03q2 03q3 03q4 04q1 04q2 04q3 04q4 
Základní scénář (ZS) 31,0 31,0 30,5 30,3 30,2 29,9 29,6 29,3 
Alternativa setrvačného fiskálního scénáře 32,0 32,0 31,5 31,4 31,3 31,2 31,1 30,9 
Alternativa uvolněné úrokové složky 
měnových podmínek 

31,0 30,9 30,3 30,1 29,9 29,7 29,4 29,1 
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Příloha č. l 

 
INDIKÁTORY VNĚJŠÍ NEROVNOVÁHY ČESKÉ REPUBLIKY 
_________________________________________________________ 

 
A)  Indikátory rozsahu vnější nerovnováhy 
 
1.  Podíl běžného účtu a obchodní bilance na vytvořeném HDP 

 
Vývoj poměru BÚ a OB k HDP v b.c. a netto vývozu k HDP ve s.c. 1995 (v %, roční 

klouzavé úhrny) 
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Pramen: ČNB 
 
Po revizi údajů ZO a HDP za rok 2002 činí schodek běžného účtu vztažený k HDP ve  
4. čtvrtletí v běžných cenách cca 4,6 %. Podle predikce lze přechodné přiblížení k senzitivní 
hranici 5 % očekávat v průběhu letošního roku. Ve stálých cenách se předpokládá změna 
dosavadního nepříznivého trendu. Zpřesnění rozsahu vnější nerovnováhy by mělo působit 
proti oslabování koruny.  
 
2.  Krytí schodku běžného účtu přílivem zahraničních přímých investic 
 
Krytí schodku běžného účtu přílivem ZPI (v mld. Kč, roční klouzavé úhrny) 
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Pramen: ČNB, FNM ČR 



Vzájemná bilance mezi výší schodku běžného účtu a přílivem zahraničních přímých investic 
se udržuje na přijatelné úrovni. Vzhledem k poklesu převisu ZPI nad deficitem BÚ  
(po vyloučení vládní privatizace) klesá intenzita působení indikátoru ve směru zhodnocování 
koruny.  
 
 
3. Změna náhledu zahraničních investorů na Českou republiku 
 
V centru pozornosti zahraničních subjektů je revize údajů obchodní bilance a HDP za rok 
2002. Snižují se obavy o rostoucím dvojím deficitu země. Rovněž se předpokládá zrychlení 
ekonomického růstu proti původnímu předpokladu. I přes pokračující nízkou inflaci není 
očekávána v nejbližším období změna úrokových sazeb ČNB při pohybu kurzu 
v akceptovatelném rozmezí a nezměněných sazbách ECB.  
 
Vývoj expektací zahraničních subjektů charakterizuje vyčkávací postoj do doby, než se 
revidované údaje promítnou do nových hodnocení makroekonomické situace. 
 
 
B) Indikátory dluhového vývoje 
 
1. Poměr zahraničního dluhu k HDP 
 
Poměr zahraničního dluhu k HDP (v %, roční klouzavé úhrny) 
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Pramen: ČNB 
 
 
V růstu poměru zahraničního dluhu vztaženého k HDP ve 4. čtvrtletí m. r. se odrážel růst 
krátkodobých závazků bankovního sektoru v nominální hodnotě. Závazky v CZK zvýšily za 
1. – 3. čtvrtletí m.r. svoje zastoupení na celkové zadluženosti o 5 p.b. na cca 32 % (k 30. 9. 
m.r.). Hodnota indikátoru nedosahuje úrovně považované za senzitivní (odhad k 31. 12. cca 
33 %). Uvedený vývoj probíhá v protikladu s tendencí k oslabování kurzu koruny.  
 
2. Poměr dluhové služby ze střednědobých a dlouhodobých závazků k exportu zboží a služeb 
 
Dluhová služba ze zahraničního střednědobého a dlouhodobého dluhu (splátky jistiny  
a úroků) činí cca 10 % ročního vývozu zboží a služeb. Vývoj indikátoru působí proti tlakům 
na oslabování koruny.  
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Poměr devizových rezerv ČNB k peněžní zásobě (v%, stav ke konci sled. obd.) 
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Pramen: ČNB 
 
 
3.  Devizové rezervy ČNB nepoklesnou pod hranici tříměsíčního dovozu zboží a služeb 
  
Výše devizových rezerv ČNB vztažená k tříměsíčnímu dovozu zboží a služeb (v mld. Kč) 
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Pramen: ČNB 
 
Stav devizových rezerv ČNB vztažených k tříměsíčnímu objemu dovozu zboží a služeb je 
z hlediska mezinárodních standardů spíše vysoký (blíží se úrovni 6-měsíčního dovozu zboží  
a služeb). Vývoj indikátoru nepůsobí ve směru současné depreciace kurzu.  
 
 
D) Ostatní indikátory 
 
1.  Vývoj reálného efektivního kurzu 
 
V závěru minulého roku pokračoval trend oslabování měsíčních hodnot nominálního  
a reálných efektivních kurzů koruny. Z hlediska vývoje konkurenceschopnosti českých 
exportérů a jejich finanční situace se jedná o pozitivní trend.  
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Vývoj reálného a nominálního efektivního kurzu (v %, rok 2000 = 100) 
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Pramen: ČNB, MMF, Bloomberg 
 
 
 
2.  Vývoj nesplacených emisí korunových euroobligací 
 
Poptávka po eurokorunových obligacích poklesla (v prosinci pouze jedna emise ve výši   
0,85 mld. Kč, v lednu dvě emise za 1,5 mld. Kč). V lednu činí splátky dřívějších emisí rovněž 
1,5 mld. Kč (za celý rok 2003 téměř 16 mld. Kč). Působení indikátoru ve směru posilování 
apreciačních tlaků se snížilo.  
 
 
Vývoj stavu nesplacených eurokorunových emisí (v mld. Kč) 
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Závěr 
 

 
V průběhu  prosince  a  1. polovině ledna  (17. 1.)  koruna  vůči  euru  oslabovala   v  intervalu 
30,835 – 31,430 CZK/EUR. Ve vztahu k USD byl vývoj opačný; došlo k posílení koruny  
v rozmezí 29,508 – 31,236 CZK/USD. 
 
V hodnocení vývoje indikátorů oproti minulé situační zprávě dochází k zásadní změně v tom, 
že revize údajů obchodní bilance a HDP představuje příznivý dopad na ukazatele v oblasti 
vnější nerovnováhy a dluhových charakteristik. Prohlubování vnější nerovnováhy se 
pravděpodobně neprojeví s intenzitou, která by znamenala trvalejší překračování kritické 
hranice. Příznivě se projeví ve vývoji indikátorů vyšší než předpokládaný růst outputu.  
U ostatních ukazatelů (dluhových a likviditních) je situace v zásadě stabilizována. Vývoj 
efektivních kurzů dále oslaboval. Na nižší úrovni byla patrná poptávka po eurokorunových 
obligacích.  
 
Zaměření expektací zahraničních subjektů je vzhledem k předpokládanému kurzovému vývoji 
nejasné. Z prvních ohlasů je zřejmý příznivý makroekonomický dopad revize údajů působící 
ve směru  posílení kurzu koruny. Změna v nastavení základních úrokových sazeb se prozatím 
neuvažuje.  
 
V krátkodobém horizontu odpovídá vývoj indikátorů vnější nerovnováhy mírnému  
posilování, resp. stabilizaci 
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Příloha č. 2 
 
 
 

VÝHLED NEFINANČNÍCH KORPORACÍ A FIREM PRO NEJBLIŽŠÍ 
OBDOBÍ 

(č. 15) 
_________________________________________________________________________ 

 
 

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 
 

1. Ve výhledu na první měsíce letošního roku zůstává nálada podnikových manažerů 
převážně pesimistická. Hlavní barometr konjunkturního klimatu – index všeobecné 
obchodní situace – dosáhl pro 1. čtvrtletí 2003 hodnoty 89 bodů. Přestože se téměř 
dva roky pohybuje pod kritickou hranicí 100 bodů22, aktuální hodnota je nejvyšší za 
posledních pět čtvrtletí. 

   2003 2002                                    2001                        2000 

 I. IV. III. II. I. IV. III. II. I. IV. III. II. 

index 89 81 82 87 83 94 94 107 103 116 121 115 

Vývoj hlavního konjunkturního barometru indikuje trend pravděpodobného 
zpomalování tempa růstu produkce zpracovatelského průmyslu s možným dopadem 
do růstové dynamiky jak celého průmyslu, tak i ekonomiky jako celku. 
 
Mezi důvody převládajícího pesimismu respondentů nadále přetrvávají: 
- očekávaný nízký růst evropských ekonomik i amerického hospodářství, 
- silná domácí měna, 
- agresivní zahraniční konkurence, 
- slábnoucí domácí poptávka. 
 
Zásoba práce daná stavem zakázek (tj. saldem mezi nově nasmlouvanými  
a dokončenými zakázkami) se snižuje, a to zejména pro tuzemsko, přírůstky nových 
zakázek stagnují. Míra využití kapacit podniků zpracovatelského průmyslu zůstala  
ve 4. čtvrtletí 2002 na úrovni 3. čtvrtletí (78,6 %) a ani v prvních měsících tohoto roku 
se nečeká její zvýšení. 

 
2. Pouze 12 % respondentů (o 13 % méně než ve 4. čtvrtletí 2002) předpokládá, že  

v 1. čtvrtletí 2003 stoupnou jejich dodávky na vnitřní trh. Téměř čtvrtina respondentů 
(o 4 % více než ve 4. čtvrtletí 2002) zároveň uvedla, že jejich dodávky budou nižší. 
V důsledku toho spadl konjunkturní index odbytu pro tuzemsko ze 104 bodů  
ve 4. čtvrtletí 2002 na 88 bodů v 1. čtvrtletí 2003. 

 
 
 
 

                                                           
22 Konjunkturní index může nabývat hodnot od 0 do 200 bodů. Při hodnotě indexu 100 je vážený počet 
pozitivních a negativních odpovědí vyrovnaný. Převažují-li pozitivní odpovědi, pohybuje se index v intervalu 
101 - 200 bodů, mají-li převahu negativní odpovědi, klesá hodnota indexu pod 100 bodů. 
 



 
Vyšší míra optimismu panuje u odbytu pro zahraničí, kde 80 % respondentů  
(o 9 % méně než ve 4. čtvrtletí 2002) počítá s tím, že se objem jejich exportních 
dodávek udrží na úrovni 4. čtvrtletí 2002, anebo se zvýší. Konjunkturní index 
odbytu pro export tak zaznamenal jen mírné oslabení ze 125 bodů ve 4. čtvrtletí 
2002 na 116 bodů v 1. čtvrtletí 2003. 

 
3. Ve vývoji produkčních cen se v 1. čtvrtletí 2003 pravděpodobně projeví vliv 

uzavírání nových kontraktů. Konjunkturní index cen totiž mírně stoupl ze 102 
bodů ve 4. čtvrtletí 2002 na 111 bodů v 1. čtvrtletí 2003, když 77 % respondentů 
hodlá zachovat stávající hladinu cen a 17 % respondentů, což je o 6 % více než 
v předchozím období, chce výrobní ceny zvýšit. 

 
 

II. STAVEBNICTVÍ 
 

1. Vyhlídky stavebních firem by v prvních měsících nového roku měly být vcelku 
dobré, jak nasvědčuje poměrně značný optimismus respondentů. Konjunkturní 
index všeobecné obchodní situace dosáhl pro 1. čtvrtletí 2003 hodnoty 132 bodů, 
což je o 23 body více než ve 4. čtvrtletí 2002 (konjunkturní index všeobecné 
obchodní situace v bodech, výhled na příslušné čtvrtletí): 

 2003   2002                                     2001         2000 

 I. IV. III. II I. IV. III. II. I. IV. III. II. 

     index 132 109 124 135 115 123 131 153 91 128 140 108 

Téměř polovina respondentů (48 %) očekává zlepšení svých vyhlídek, dalších     
36 % respondentů soudí, že jejich situace by měla být nejméně tak dobrá, jako 
v závěru loňského roku. Vysoká očekávání respondentů jsou odvozována od 
zásoby práce (stavu zakázek), jejíž objem roste a dosahuje nyní nejvyšší 
úrovně za poslední tři roky. 

 
2. V prvních měsících roku by měla pokračovat tendence zpomalování růstu cen 

stavebních prací. Konjunkturní index cen klesl ze 136 bodů ve 3. čtvrtletí 2002 na 
125 bodů ve 4. čtvrtletí 2002 a na 112 bodů v 1. čtvrtletí 2003. S vyššími cenami 
proti předchozímu období nyní počítá 19 % respondentů v porovnání s 27 % ve    
4. čtvrtletí 2002 a 36 % ve 3. čtvrtletí 2002. 
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Příloha č. 3 
 
 
 
 

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ NEFINANČNÍCH KORPORACÍ A FIREM 
(Výhled na rok  2003 a do roku 2005) 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
I. SPOTŘEBITELSKÉ CENY 
 

1. Podnikoví manažeři odhadují, že v letošním roce, tj. mezi prosincem 2002  
a prosincem 2003, vzrostou spotřebitelské ceny 

o 2,3 %. 
Proti předchozímu dvanáctiměsíčnímu výhledu na období září 2002 až září 2003 
se očekávání podnikových manažerů zvýšilo o 0,4 bodu a ukončilo tak předchozí 
pokles expektací, který trval pět měsíců. 

 
2. V tříletém horizontu, tj. v prosinci 2005, manažeři předpokládají vzestup 

spotřebitelských cen 
o 2,1 %. 

Tento údaj byl šetřen poprvé. 
 

II. PRODUKČNÍ CENY 
 

Podle názoru podnikových manažerů by se v letošním roce měl po předchozím 
zpomalování až poklesu opět obnovit mírný růst produkčních cen (v %, výhled na 
příští období): 
      12/2003 9/2003        6/2003      3/2003        12/2002 

       průmysl celkem        1,2             - 1,2             0,8                1,8                2,1 
       v tom: 

• 
• 
• 

těžební         0,0                0,2             0,3                0,8                0,9  
zpracovatelský       1,2             - 1,1              0,7               1,9                2,4 
energetika        1,8   - 2,3            2,0                2,1               1,1  

Hlavní impulzy k obnovení cenového růstu by měly přijít ze zpracovatelského  
průmyslu a z energetiky. 

 
POZNÁMKA 
 

Údaje za inflační očekávání domácností (v jednoročním a tříletém horizontu) budou 
k dispozici koncem ledna.     
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