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Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji se předkládá podle plánu práce bankovní 
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I. SHRNUTÍ 
 
Vyjma tabulek  a části o alternativách odpovídá shrnutí SZ opět kapitole IV. Zprávy o inflaci. 
 
1. Stručná charakteristika hospodářského a měnového vývoje od 4. SZ 
 
Statistické údaje zveřejněné v období od zpracování dubnové prognózy implikují mírně 
dezinflační odchylky exogenních faktorů od očekávání. To se týká především směnného 
kurzu koruny k dolaru, zatímco vývoj cen ropy, ekonomického růstu a cenového vývoje 
v zahraničí potvrdil předpokládané hodnoty. Celkový vývoj dovozních cen se nicméně 
nacházel pod svou očekávanou hodnotou. Dezinflační působení domácích faktorů se projevilo 
v nižší než očekávané korigované inflaci bez pohonných hmot. Nastavení měnových 
podmínek je ve srovnání s předpoklady dubnové prognózy mírně přísnější.     
 
2. Vnější předpoklady prognózy 
 
Jednou z významných determinant prognózy jsou přijaté předpoklady o vývoji vnějšího 
prostředí. Jedná se zejména o předpokládaný vývoj cen energetických surovin, cenových 
indexů zahraničních výrobců a hospodářského cyklu v zemích s největším podílem na českém 
zahraničním obchodě. Předpoklady o vývoji těchto veličin jsou prognózou standardně 
přebírány z publikace Consensus Forecasts, jež shrnuje předpovědi celé řady zahraničních 
analytických týmů. 
 
Předpoklady o vývoji cen ropy se od zpracování poslední prognózy téměř nezměnily. Pro třetí 
čtvrtletí roku 2003 je nadále předpokládána cena uralské ropy mírně pod 24 USD za barel  
a postupný pokles ceny až k úrovni 22 USD za barel na konci roku 2004. Oproti tomu došlo 
ke změně předpokladu o vývoji cen zemního plynu. Předpokládané ceny zemního plynu se ve 
srovnání s poslední prognózou zvýšily o zhruba 15 % pro celé prognózované období. 
 
Opětovně došlo k přehodnocení dynamiky hospodářského vývoje v zahraničí. Růst HDP 
v Německu, který je využíván jako aproximace zahraničního vývoje, je v roce 2003 
předpokládán ve výši 0,2 %. K snížení předpokladu došlo také pro rok 2004, a sice z 1,7 %, 
předpokládaného v dubnu na v současnosti očekávaný růst ve výši 1,5 %. 
 
V souladu s přehodnocením očekávaného hospodářského vývoje v zahraničí dochází také 
k změně předpokladů o  budoucím vývoji cen. Pro vývoj spotřebitelských cen v Německu je 
předpokládán meziroční růst 0,9 % v roce 2003 a 0,8 % v roce 2004, což  ve srovnání 
s dubnovou prognózou představuje pokles o zhruba 0,3 p.b. Stejně tak byly sníženy 
předpoklady o vývoji cen průmyslových výrobců, které by měly v Německu vzrůst o 1,2 % 
v roce 2003 a o 0,7 % v roce 2004.       
 
3. Vnitřní  předpoklady prognózy 
 
Prognóza je mimo předpoklady o vnějším prostředí ovlivněna také přijatými předpoklady  
o prostředí vnitřním. Mezi tyto předpoklady patří autonomní působení fiskální politiky, 
trajektorie rovnovážných hodnot významných makroekonomických veličin a současná pozice 
ekonomiky v rámci hospodářského cyklu. 
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Představa o působení fiskální politiky na ekonomiku  je dána odhadem deficitu v hospodaření 
vládního sektoru v roce 2003 na úrovni 4,8 % HDP1 a předpokladem, že počínaje rokem 2004 
bude realizován nynější vládní návrh reformy veřejných financí. V souladu se záměry vlády 
v oblasti konsolidace veřejných financí tak prognóza předpokládá od roku 2004 postupný 
pokles deficitů veřejných financí na cílovou úroveň 4 % HDP v roce 2006. Konkrétně pro rok 
2004 prognóza vychází z deficitu ve výši 4,5 % HDP. Konsolidace veřejných financí by podle 
dosavadních informací měla být dosažena aktivními opatřeními na příjmové i výdajové straně 
s důrazem na opatření na straně výdajů. Předpoklady o budoucím působení fiskální politiky 
nicméně zůstávají i nadále jedním z významných  rizik prognózy. 
 
Vyznění prognózy je do značné míry ovlivněno předpokládaným vývojem rovnovážných 
makroekonomických veličin. Jednou z těchto veličin je potenciální produkt, který dle 
prognózy roste odhadovaným tempem kolem 3 % ročně. Další klíčovou veličinou je vývoj 
rovnovážného reálného kurzu. Rychlost jeho meziročního rovnovážného zhodnocování bude 
dle předpokladů pozvolna klesat ze současných 3,5 % na cca 2 % koncem roku 2004. Ve 
srovnání s poslední prognózou tak ve světle provedených analýz vývoje kurzu dochází 
k přehodnocení tempa rovnovážné reálné apreciace směrem dolů. Z logiky vztahů mezi 
reálnými měrami výnosu v ČR a v zahraničí pak plyne mírné zvýšení předpokládané 
trajektorie ročních rovnovážných reálných úrokových sazeb.  
 
Ve srovnání s poslední prognózou došlo k dalšímu mírnému prohloubení současné mezery 
výstupu. Její odhad pro druhé čtvrtletí dosahuje –2,3 %. Měnové podmínky jsou nadále 
hodnoceny jako mírně uvolněné, přičemž jejich uvolnění je dáno uvolněním jejich kurzové 
složky, zatímco úroková složka je hodnocena jako přísná. Ve srovnání s očekáváním dubnové 
prognózy pro současnost je však kurzová složka hodnocena jako méně uvolněná a úroková 
složka jako méně přísná. 
 
Konečně, posledním klíčovým faktorem prognózy je předpokládaný vývoj měnového kurzu. 
Do konce roku je očekávána stabilita kurzu na úrovni 31,50 Kč za euro, stejně jako tomu bylo 
v dubnové prognóze. Na rozdíl od poslední prognózy, která předpokládala pozvolnou 
apreciaci od počátku roku 2004, je nyní zhruba stabilní kurz očekáván až do konce roku 2004. 
 
4. Vyznění prognózy 
 
V druhé polovině roku 2003 bude v reakci na předchozí uvolňování měnových podmínek, 
daného uvolňováním jejich kurzové složky, docházet k mírnému urychlování růstu HDP. Ve 
čtvrtém čtvrtletí je tak očekáván růst HDP ve výši cca 3 %. Za celý rok 2003 je pak, stejně 
jako v dubnové prognóze, očekáván růst HDP na úrovni 2,5 %. Společně se spotřebou vlády 
zůstává  hlavním faktorem růstu spotřeba domácností, jejíž dynamika je dána vysokými 
tempy růstu reálných disponibilních příjmů. Prognóza však předpokládá postupný pokles 
temp růstu spotřeby domácností v roce 2003, a sice v reakci na zpomalování dynamiky 
reálných mezd, růst nezaměstnanosti a autonomní zpřísnění úrokové složky měnových 
podmínek v první polovině roku 2003. Růst HDP jako celku je dále tlumen poklesem investic, 
který odráží neustálé odkládání hospodářského oživení ve světě a zpřísnění reálných 
úrokových sazeb v první polovině roku 2003. Tyto vlivy nebyly doposud vykompenzovány 
uvolněným působením reálného kurzu. Uvolňování kurzové složky měnových podmínek však 
bude přispívat ke kladnému příspěvku čistého exportu k růstu HDP. 
                                                 
1 Predikce MF ČR z července 2003 předpokládá deficit 7,0 % HDP, který se však na základě zkušenosti 
minulých let a vývoje 1. pololetí letošního roku jeví jako nadhodnocený, a proto není v plné výši promítán do 
projekce ČNB. 
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V roce 2004 prognóza očekává další mírné urychlení růstu HDP na úroveň kolem 3 %. 
Urychlení hospodářského růstu bude dosaženo navzdory očekávanému poklesu dynamiky 
spotřeby domácností, kde vliv uvolnění úrokové složky měnových podmínek a poklesu míry 
úspor bude převýšen zpomalením růstu reálných disponibilních příjmů domácností. Urychlení 
hospodářského růstu je tak do značné míry dáno přechodem investic od poklesu v roce 2003 
k růstu ve výši zhruba 4,5 % v roce 2004. Tento obrat ve vývoji investic by měl být spojen s 
uvolňováním obou složek měnových podmínek a nástupem postupného oživení v zahraničí. 
Přes předpokládaný počátek reformy veřejných financí dosáhne dle prognózy kladného tempa 
růstu také spotřeba vlády, zatímco vliv čistého exportu lze hodnotit jako neutrální. Zrychlení 
vývozu bude totiž kompenzováno nárůstem dovozů spojených se zvýšenou investiční 
aktivitou. 
 
Předpokládaný vývoj inflace v roce 2003 byl ve srovnání s dubnovou prognózou přehodnocen 
směrem dolů. Jedním z faktorů vedoucích k přehodnocení vývoje inflace je přesun 
předpokládaných úprav nepřímých daní v souvislosti se vstupem do EU do roku 2004. 
Snížení prognózy inflace je také výsledkem pomalejšího promítání některých proinflačních 
tlaků do inflace v podmínkách dnes již poměrně dlouhodobě přetrvávající záporné mezery 
výstupu. Korigovaná inflace bez pohonných hmot by tak měla na konci roku 2003 dosáhnout 
meziročně zhruba 0,6 % oproti v dubnu uvažovaným cca 2,4 %. Působení exogenních faktorů 
se bude postupně posouvat od dezinflačního k neutrálnímu. V souhrnu je na konci roku 2003 
očekáván meziroční růst spotřebitelských cen ve výši kolem 1 %. 
 
Také pro rok 2004 byl vývoj inflace přehodnocen směrem dolů. Důvodem je zejména změna 
rozsahu a časování úprav nepřímých daní a přehodnocení budoucího vývoje korigované 
inflace bez pohonných hmot. Odhad primárních dopadů úprav nepřímých daní do celkové 
inflace byl snížen o 1 p.b. v důsledku nezahrnutí přesunu služeb pohostinství a ubytování ze 
snížené do základní sazby DPH. Vývoj korigované inflace bez pohonných hmot v roce 2004 
byl přehodnocen z meziročního růstu kolem 3,5 % na růst kolem 1,5 %. Tento posun je dán 
výše popsanými změnami předpokladů prognózy a zesílením vlivu záporné mezery výstupu 
na promítání inflačních tlaků, které by mělo být pomalejší. Odhadovaná meziroční inflace se 
pro červen 2004 (za čtyři čtvrtletí) snižuje z dubnových 5,4 % na současných 2,8 % a pro 
prosinec 2004 (za šest čtvrtletí) z 4,7 % na 3,2 %.     
 
V souhrnu prognóza očekává přetrvávání záporné mezery výstupu až do poloviny roku 2005. 
Díky uvolňování obou složek měnových podmínek v druhé polovině roku 2003 a oživení 
hospodářského vývoje v zahraničí v roce 2004 bude nicméně docházet k mírnému 
urychlování ekonomického růstu a následnému pozvolnému uzavírání mezery výstupu 
od druhé poloviny roku 2004. Současně dochází k přehodnocení vývoje inflace směrem dolů 
z důvodu změny náhledu na působení mezery výstupu na cenový vývoj a z důvodu změn 
v předpokládaných úpravách nepřímých daní. Mezi roky 2003 a 2004 však prognóza očekává 
postupný nárůst inflace daný odezněním dezinflačního působení exogenních faktorů, 
postupným uzavíráním záporné mezery výstupu a úpravami nepřímých daní. S prognózou je 
konzistentní postupný pokles úrokových sazeb do konce roku 2003 a jejich stabilita v průběhu 
následujícího roku. V této prognóze je - podobně jako v dubnové prognóze - použit 
předpoklad, že na primární dopady úprav nepřímých daní měnová politika nebude reagovat  
a že bude předcházet dopadům sekundárním. 
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Aktuální prognóza a její změny oproti 4. SZ

I.
Mezera výstupu 7. SZ -2.3
RIR gap 7. SZ 0.5
RER gap 7. SZ -2.4
RMCI gap 7. SZ -0.2

II. 3Q2003 4Q2003 1Q2004 2Q2004 3Q2004 4Q2003
7. SZ 0.2 0.9 2.2 2.4 3.1 3.1
4. SZ 1.7 2.7 3.7 4.2 4.7 4.7
7. SZ -2.4 -2.2 -2.3 -2.2 -1.8 -1.3
4. SZ -2.0 -2.0 -1.7 -1.4 -0.9 -0.5
7. SZ 2.6 3.1 2.6 3.0 3.0 3.1
4. SZ 3.2 3.6 3.3 2.9 2.1 1.6
7. SZ 2.1 1.9 1.7 1.8 1.9 2.2
4. SZ 2.6 2.7 2.8 3.1 3.3 3.6

III. 2003 2004
7. SZ 6.5 6.5
4. SZ 5.8 8.1
7. SZ 6.3 3.6
4. SZ 4.6 3.7
7. SZ 10.4 10.4
4. SZ 10.4 10.2
7. SZ -5.9 -5.4
4. SZ -5.8 -5.3

*/ 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 vývoj 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.  
  
 
 

 4 
 



Prognóza inflace (střed) 
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5. Nejistoty prognózy a alternativní scénáře  
 
Významnou nejistotou základního scénáře prognózy je síla působení reálného kurzu na 
ekonomickou aktivitu. V základním scénáři je, podobně jako v dubnové prognóze a po 
vyhodnocení vývoje v letech 2002 a 2003, intenzita působení reálného kurzu snížena na 
polovinu. V první alternativě se vrací na svou normální úroveň. Současné podhodnocení 
reálného kurzu je potom dostatečné pro uzavírání mezery výstupu a návrat inflace do koridoru 
inflačního cíle. Ve srovnání se základním scénářem tak není nutné uvolňovat úrokovou složku 
měnových podmínek ve stejném rozsahu. S alternativním scénářem je tak konzistentní mírně 
vyšší trajektorie úrokových sazeb, rychlejší růst HDP a rychlejší uzavírání mezery výstupu za 
obdobného průběhu inflace. 
 
Druhá alternativa zachycuje nejistotu ohledně počátečního nastavení inflačních očekávání 
ekonomických subjektů a tedy také úrokové složky měnových podmínek. V základním 
scénáři jsou inflační očekávání silně ovlivňována posledními údaji o skutečném vývoji 
inflace, což vede k výraznému rozdílu mezi modelovými a anketně zjišťovanými 
očekáváními. Alternativa tak v souladu s výsledky anketních šetření uvažuje stabilní inflační 
očekávání ve výši kolem 2 % v průběhu roku 2003. Použití vyšších inflačních očekávání 
implikuje uvolnění úrokové složky měnových podmínek, rychlejší uzavírání mezery výstupu 
a rychlejší návrat inflace do koridoru inflačního cíle. Ve srovnání se základním scénářem 
potom nedochází k uvolňování měnové politiky v průběhu druhé poloviny roku 2003, ale 
naopak k jejímu postupnému zpřísňování.     
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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. Potvrzuje se tak riziko analyzované v jednom 
z alternativních scénářů 4. SZ. Nyní však lze považovat rizika vývoje světové ekonomiky za 
vyvážená.  
 
Základní scénář predikce odkládá postupné oživování německé ekonomiky až na rok 2004. 
Německá inflace tak bude až do poloviny příštího roku i nadále klesat a oproti 4. SZ leží 
inflace CPI níže. Po dočasné stagnaci ročních úrokových sazeb v eurozóně v první polovině 
letošního roku pracuje scénář s jejich průběžným nárůstem v souvislosti se vzestupem inflace 
v roce 2004. Očekávaný růst úrokových sazeb eurozóny tak bude od druhé poloviny roku 
vytvářet depreciační tlak ze snižování vzájemného úrokového diferenciálu.  
 
Odhad vývoje mezery HDP v Německu posouvá kulminaci poptávkových dopadů německého 
oživení do české ekonomiky až do roku 2006, po kterém bude vrcholit i přímý inflační impulz 
spojený s tímto oživením. Oproti 4. SZ se vrchol německého oživení odkládá zhruba o jeden 
rok.  
 
Nedochází k výrazné úpravě přepokládané intenzity amerického oživení a nejistota je 
relativně malá. Přesto lze vzhledem k míře závislosti americké ekonomiky na vnějším přílivu 
investic v horizontu jednoho roku očekávat další mírné oslabování dolaru vůči euru na 
světových trzích. Tempo tohoto oslabování je však menší než v předchozích predikcích. 
 
Po přechodném nárůstu cen ropy způsobených geopolitickou situací na Středním východě 
počítá referenční scénář do roku 2004 s poklesem cen ropy zpátky k hladině 22 USD/barel.  
 
Autonomní faktory vývoje měnového kurzu 
 
Nominální kurz byl v minulém čtvrtletí relativně stabilní, teprve v první červencové dekádě 
došlo k depreciaci až na úroveň 32 CZK/EUR. Na oslabení koruny se podílely obavy 
z neschválení reformy veřejných financí a zveřejnění některých makroekonomických dat 
(např. schodku běžného účtu). Pokračovaly rovněž nákupy zahraniční měny z důvodu 
repatriace dividend.  
 
Průběh autonomních faktorů kurzu i v nejbližší budoucnosti lze celkově vyhodnotit jako 
stabilní až mírně depreciační vzhledem k průměrné úrovni nominálního kurzu za poslední 
čtvrtletí: analýza dlouhodobých výnosových diferenciálů neindikuje v horizontu 6 měsíců 
významnou změnu kurzu a vliv PZI bude slabší než v minulých letech. Ačkoliv od 4. SZ 
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došlo k navýšení odhadu PZI pro rok 2003 (odhad pro rok 2004 zůstává nezměněn), bylo to 
v důsledku přehodnocení reinvestovaných zisků, které nemají bezprostřední kurzotvorný 
dopad. Oproti minulým rokům je navíc podíl reinvestovaných zisků na PZI vyšší. Vývoj 
ostatních finančních toků by měl mít na kurz zhruba neutrální vliv.  
 
Odhady vývoje rizikové prémie v prvním pololetí 2003 ukazují na zastavení jejího poklesu 
z minulého roku. Do budoucna se počítá s průběžným poklesem rizikové prémie vzhledem 
k očekávanému vstupu do eurozóny. Lze však předpokládat, že tento pokles bude pomalejší, 
než odpovídá předpokladům minulé predikce, neboť dle výhledu založeném na analýze 
výnosových křivek připadá náš vstup do EMU na rok 2009 (4. SZ uvažovala rok 2007).  
 
Předpoklady vnitřního prostředí 
 
Veřejný sektor 
 
Obdobně jako minule je i tato prognóza charakterizována vysokou mírou nejistoty ohledně 
působení fiskálního sektoru na agregátní poptávku v tomto roce i příštích letech. Dubnová 
prognóza předpokládala deficit veřejných rozpočtů ve výši 149 mld. Kč (6,2 % HDP) v roce 
2003. Na základě dosavadního vývoje, zkušeností z minulých let a dalších analýz byl pro 
základní scénář přehodnocen deficit směrem dolů o cca 35 mld. Kč na 114,7 mld. Kč (4,8 % 
HDP). Oproti minulé predikci tak klesá i odhad poptávkově relevantního salda ze 117 mld. 
Kč na 109 mld. Kč, a tedy odhad fiskálního impulzu v tomto roce. Jeho příspěvek k dynamice 
HDP byl ohodnocen na 0,8 p.b., což je v důsledku změněné základny roku 2002 o 0,3 p.b. 
více než ve 4. SZ. Vzhledem k 72,3 mld. Kč poptávkového deficitu v roce 2002, tak mají i po 
této revizi výdaje veřejných rozpočtů v roce 2003 výrazně expanzivní charakter. Pokračuje 
tak významná úloha státu na růstu poptávky a HDP, pozorovaná již 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 domácnostem. 
 
Situace do budoucna je komplikovanější o nejistoty pramenící z interpretace rozsahu 
a fázování reformy veřejných financí. Základní scénář predikce pracuje pro roky 2004 až 
2006 se závazkem snížit schodek veřejných rozpočtů v roce 2006 na 4 % HDP. Reforma 
v tomto provedení potom sleduje trajektorii schodků od 4,8 % HDP v roce 2003 ke 4 % HDP 
v roce 2006. Tato trajektorie se liší od oficiálních návrhů podoby reformy veřejných financí, 
neboť zohledňuje vliv očekávané nižší základny v roce 2003 při dodržení navrhovaných 
výdajových stropů.  
 
Základní scénář predikce pracuje v letech 2004 s růstem poptávkově relevantního salda 
veřejných rozpočtů o 12,5 mld. Kč2, zatímco v roce 2005 s poklesem o 6 mld. Kč. Tomu 
odpovídá pozitivní příspěvek k dynamice HDP v roce 2004 ve výši 0,3 p.b. Oproti minulé 
prognóze tak dochází ke snížení tohoto příspěvku pro rok 2004 o 0,2 p.b. 
 

                                                 
2 4. SZ s reformou   počítala  s růstem   poptávkově   relevantního   salda  veřejných  rozpočtů  o 41 mld. Kč  na 
–157,8 mld. Kč. 
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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 urychlení růstu 
regulovaných cen: tempa růstu dosáhnou koncem let 2003 a 2004 1,7 a 5 %. Příspěvek 
regulovaných cen do celkové inflace tak lze koncem roku 2004 odhadnout na 1 p.b., což 
zhruba odpovídá předpokladům ze 4. SZ, i když se snižuje predikce regulované inflace pro 
rok 2003. Po roce 2004 vede extrapolace k hodnotám meziroční inflace regulovaných cen 
odpovídající udržení příspěvku 1 p.b. do celkové inflace. Takový příspěvek odpovídá 
předpokladům při stanovení inflačního cíle. 
 
Oproti minulé predikci dochází na základě odhadů MF k významné změně ve výchozích 
předpokladech započítání harmonizačních úprav nepřímých daní. Týkají se jak fázování, tak 
výše primárních (účetních) dopadů. Z hlediska fázování se úpravy původně uvažované pro 
3. čtvrtletí 2003 a 2. čtvrtletí 2004 přesouvají do 1. čtvrtletí roku 2004. Zároveň nedochází 
k přesunu služeb stravování a ubytování do vyšší sazby, což významně snižuje celkové 
primární dopady harmonizačních úprav do inflace (až o 1 p.b.).  
 
Kromě primárních dopadů těchto administrativních opatření uvažuje prognóza i s dopady 
sekundárními skrze indukované změny v chování dotčených i ostatních subjektů, a to 
s přihlédnutím ke specifické povaze těchto úprav (viz níže). 
  
Předpoklady ekonomických mechanismů 
 
Jediná úprava v elasticitách a mechanismech interakcí ekonomických veličin se týká působení 
reálného kurzu, respektive jeho mezery, na výstupovou mezeru a HDP, které bylo expertně 
sníženo stejně jako v minulé predikci. Podobně jako ve 4. SZ byla zohledněna komunikační 
úloha měnové politiky ve způsobu promítání sekundárních dopadů harmonizačních úprav 
nepřímých daní. Shodný je i způsob reakce na primární dopady  těchto úprav. 
 
Vliv reálného kurzu na mezeru výstupu a HDP 
 
Nejistota ohledně intenzity působení reálného kurzu na ekonomiku, pozorovaná i v ve 4. SZ, 
trvá nadále. Výrazné zhodnocení reálného kurzu v roce 2002 se projevilo menším než 
očekávaným útlumem ekonomiky. Rovněž lepší než očekávaný vývoj obchodní bilance 
naznačuje, že vliv reálného kurzu na výstupovou mezeru a míra intratemporální substituce 
může být nižší, než odpovídá odhadům a modelovému aparátu. Navíc některé expertní 
indikátory nasvědčují tomu, že vliv reálného kurzu na HDP může v čase slábnout. 
 
Naproti tomu řada analýz provedených od poslední predikce potvrdila významný vliv 
intratemporální substituce a některé z nich upozornily na možnost zpožděného dopadu 
zhodnocení kurzu do obchodní bilance (J křivka). Žádná z nich se však nemohla přesvědčivě 
vyslovit ke kvantifikaci vlivu mezery reálného kurzu na HDP, či reálného kurzu a HDP 
samého. Situaci komplikuje i úvaha, že zlepšování obchodní bilance pozorované 
v dosavadním průběhu roku 2003 nemusí svědčit o rezistenci ekonomiky na reálné 
zhodnocení v roce 2002, ale naopak může být důsledkem významného uvolnění reálného 
kurzu od počátku letošního roku. 
 
Na základě těchto úvah pracuje základní scénář s citlivostí mezery HDP na mezeru reálného 
kurzu sníženou o 50 % , podobně jako tomu bylo ve 4. SZ. Základní scénář tak snižuje vliv 
současného podhodnocení reálného kurzu na možné oživení ekonomiky v tomto roce. 
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V alternativním scénáři 1 pracujeme s původní elasticitou, která stejné rychlosti oživení 
dosáhne i při nižším podhodnocení reálného kurzu. 
 
Sekundární dopady nepřímých daní 
 
Kromě primárních (účetních) dopadů harmonizačních úprav nepřímých daní počítá prognóza 
i s dopady sekundárními skrze indukované změny v chování dotčených i ostatních subjektů. 
Změna chování se projeví jednak v okamžité reakci na daná opatření, ale může být různě 
rozložena i v čase. Pro odhad sekundárních dopadů, které proběhnou zhruba ve stejném 
období jako příslušné opatření, bylo využito expertní a historické zkušenosti z podobných 
situací v jednotlivých segmentech CPI. Oproti minulé predikci však byl rozsah těchto 
sekundárních dopadů snížen zhruba o 1/3. 
 
Naopak při odhadu propagace sekundárních dopadů v čase bylo přihlédnuto ke specifické 
povaze těchto administrativních změn a ke komunikační úloze měnové politiky3. Základní 
scénář proto počítá s tím, že zvýšená inflační očekávání z důvodu primárních efektů daňových 
úprav se promítnou do mezd a cen v menším než obvyklém rozsahu. Prognóza tak pracuje 
v případě zvýšení inflace z titulu změn nepřímých daní pouze s 20 % obvyklé propagace 
inflace v čase.  
 
Reakce měnové politiky na inflační dopady harmonizačních úprav 
 
Vzhledem k tomu, že skokové úpravy nepřímých daní představují výjimkovatelný faktor 
krátkodobě zvyšující inflaci, trajektorie úrokových sazeb v prognóze nereaguje na primární 
inflační dopady těchto změn. Reakce měnové politiky však plně zohledňuje dopady 
sekundární.  
 
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 prvního pololetí roku 2003 docházelo k postupnému uvolňování reálných 
měnových podmínek, a to díky vývoji jejich kurzové složky, do nějž se promítala relativní 
stabilita nominálního kurzu a nízká inflace. Naopak úroková složka měnových podmínek 
zpřísnila, především díky poklesu zpětně hledících inflačních očekávání. Index celkových 
reálných měnových podmínek dosáhl hodnoty -0,2, což se jeví jako mírně uvolněné nastavení. 
Míra uvolnění je však menší než očekávání z předchozí velké SZ (predikce - 0,4), a to 
především kvůli přehodnocení rovnovážné trajektorie reálného kurzu. Zatímco uvolnění 
                                                 
3 Propagace sekundárních efektů v čase může proběhnout skrze dva kanály: kanálem inflační a mzdové 
perzistence a kanálem inflačních a mzdových očekávání. U obou těchto kanálů lze však počítat s tím, že se 
v případě úprav nepřímých daní nepromítnou plně jako v ostatních případech. Jednak specifická povaha 
mnohých úprav (např. kolků u tabákových výrobků) znemožňuje vyvolání inflační perzistence a jednak lze 
uvažovat, že skutečná inflační a mzdová očekávání zohlední krátkodobý účinek těchto opatření. U inflační 
perzistence predikce předpokládá, že měnová politika bude velmi úspěšná při komunikaci krátkodobého zvýšení 
inflace, které se tak nebude plně propagovat v čase.  U inflačních očekávání se lze ze stejného důvodu domnívat, 
že jsou ve skutečnosti nižší než odpovídá měřením, neboť se do cenové a mzdové tvorby plně nepromítnou. 
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reálného kurzu odhadujeme na 2,5 p.b. (tedy o 1,5 p.b. méně  než očekávala predikce), 
úroková složka se jeví jako přísná. Tento závěr však závisí na použitých inflačních 
očekáváních.  
 
V nejbližším období lze přitom počítat s autonomním vývojem podporujícím další uvolňování 
měnových podmínek, a to v obou jejich složkách. Nejistoty při nastavení měnových 
podmínek vyplývají především z  rozporuplných údajů o vývoji inflačních očekávání a tedy 
nastavení reálných úrokových sazeb. Tato nejistota se promítla do alternativního scénáře 
v části IV. 
 
Reálný kurz 
 
Odhad rovnovážné míry meziročního zhodnocení reálného směnného kurzu se pohybuje 
kolem 3,8 %, což představuje významný posun oproti minulým predikcím směrem dolů. 
Současná úroveň reálného kurzu se díky tomuto kroku jeví podhodnocena o zhruba 2,5 % 
oproti své rovnovážné hodnotě, což je o téměř 1,5 p.b. méně než odpovídá predikci ze 4. SZ. 
K tomuto přehodnocení vedl rozbor ekonomické vývoje v první polovině roku 2003, který 
vesměs nesvědčí o výrazném uvolnění reálného kurzu. Údaje o vývoji HDP neprokázaly 
výrazně pozitivní důsledky obratu ve vývoji reálného kurzu. Rovněž průběh platební bilance, 
který byl sice lepší než očekávaný, nelze přesvědčivě vztáhnout k působení reálného kurzu. 
Predikce tak v přehodnocení rovnovážného tempa reálného zhodnocování navazuje na 
alternativní scénář ze 4. SZ. 
 
Přehodnocení tempa reálného rovnovážného zhodnocování tak částečně vrací zpět 
přehodnocení provedené v 10. SZ roku 2002. Na rozdíl od této úpravy však nyní dochází 
pouze k přehodnocení rovnovážné trajektorie v několika posledních čtvrtletích, ale ne na celé 
historii. Představa o relativním podílu reálného kurzu a úrokových sazeb na oživení 
ekonomiky a vývoji mezery výstupu v letech 1999 až 2001 tak zůstává nezměněna. 
Následující graf ilustruje názorový posun o trajektorii rovnovážného kurzu, který probíhal 
v SMS během minulého roku. Graf hypotetické úrovně nominálního rovnovážného kurzu4 
dokládá, že variabilita odchylky současné úrovně nominálního kurzu od této rovnováhy se 
pohybuje do 0,50 Kč. Zároveň je patrné, že se v hodnocení současné situace vracíme 
k předpokladům z poloviny roku 2002. 
 
Nominální kurz a jeho rovnovážné trajektorie v situačních zprávách 
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  Nominální kurz Kč/EUR
    4. SZ 2002
    7. SZ 2002
  10. SZ 2002 a 1. SZ 2003
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4 Odpovídá rovnovážné trajektorii reálného kurzu upravené o realizované inflace u nás a v zahraničí (předpoklad 
dokonalých očekávání). 

 10 
 



Touto úpravou se tempo rovnovážného zhodnocování reálného kurzu přiblížilo odhadu 
odpovídajícímu fundamentálním faktorům, 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 (2,5 % 
koncem roku 2005), neboť se domníváme, že část faktorů rovnovážné reálné apreciace 
pozorované v minulých letech bude s postupem reálné konvergence odeznívat. 
 
Autonomní faktory vývoje reálného kurzu v nejbližších čtvrtletích nasvědčují tomu, že 
uvolňování kurzové složky měnových podmínek bude pokračovat i nadále. V důsledku 
relativně nízké inflace a stability nominálního kurzu, očekávané pro nejbližší období, bude 
reálný kurz zhodnocovat jen mírně, což při 3,5% zhodnocování jeho rovnovážné trajektorie 
povede k dalšímu prohloubení současného podhodnocení reálného kurzu.  
 
Reálné úrokové sazby 
 
Přes červnové snížení nominálních sazeb došlo ve 2. čtvrtletí k růstu jednoročních reálných 
úrokových sazeb o 0,8 p.b., a to v důsledku poklesu zpětně hledící části inflačních  očekávání. 
Nastavení úrokové složky měnových podmínek se tak posunulo z neutrálního na mírně přísné. 
Nastavení reálných sazeb se však bude jevit volnější v případě použití měřených inflačních 
očekávání ex ante, která ve stejném období zůstala nezměněna. Tato eventualita je podrobněji 
analyzována v části IV SZ. 
 
Na základě rozboru těchto faktorů byla počáteční pozice ročních reálných úrokových sazeb 
stanovena na 1 % nad rovnovážnou hodnotou. Z krátkodobého inflačního výhledu přitom 
vyplývá, že zpětně hledící inflační očekávání již dosáhla svého dna, a proto lze očekávat 
v delším období autonomní tlak na uvolňování úrokové složky měnových podmínek. 
 
Odhad rovnovážné hladiny reálných sazeb se vzhledem k minulé prognóze zvýšil o zhruba 
0,2 p.b. a u ročních reálných mezibankovních sazeb byl stanoven na 1,4 %, u tříměsíčních na 
1,2 %. Tyto odhady odpovídají průběhu rovnovážného reálného kurzu a rizikové prémie5. 
Rozdíl v trajektorii rovnovážných úrokových sazeb oproti minulé prognóze je dán především 
úpravou tempa zhodnocování rovnovážného reálného kurzu. Hladina rovnovážných reálných 
tříměsíčních sazeb implikuje z dlouhodobého pohledu při racionálních, vpřed hledících, 
očekáváních  nominální tříměsíční sazby na úrovni zhruba 4 %. Současné nastavení 
nominálních sazeb se nachází pod touto hladinou, což kvalitativně koresponduje se současnou 
fází hospodářského cyklu. 
 
HDP 
 
Současná  úroveň  výstupové  mezery  byla  odhadnuta na –2,3 %. Pokračuje tak trend 
postupného prohlubování mezery HDP patrný od poloviny minulého 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 průběhu 
minulého  roku.   Obrat   ve   vývoji   měnových   podmínek   pozorovaný  v posledních  dvou 

                                                 
5 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. 
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čtvrtletích se doposud významně neprojevil, ačkoliv minulá predikce již počítala s mírným 
uzavíráním mezery HDP. Nové ekonomické údaje však ukázaly, že poptávkové tlaky 
v ekonomice jsou nižší, než bylo uvažováno: ačkoliv pozorované tempo růstu HDP 
v 1. čtvrtletí bylo nečekaně vysoké, vývoj inflace v prvním pololetí byl nižší než naznačovaly 
predikce při nižším růstu HDP.  
 
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. V průběhu letošního roku však dochází 
k významnému uvolnění měnových podmínek, především díky působení kurzové složky. 
Působení úrokové složky měnových podmínek je provázeno nejistotou ohledně vývoje 
inflačních očekávání a postupně se zpřísňuje. Na základě současných faktorů vývoje 
nominálního kurzu a inflačních očekávání lze v nejbližším období očekávat tlak na uvolnění 
obou složek reálných měnových podmínek. Očekávané  uvolnění měnových podmínek 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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Reálný měnový kurz a odhad rovnovážné trajektorie 
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Základní scénář 
 
Vývoj endogenních faktorů inflace  
 
HDP 
 
Ačkoliv v prvním čtvrtletí roku 2003 došlo k zastavení poklesu temp růstu HDP, 
pozorovaných v roce 2002, nelze doposud hovořit o ekonomickém obratu. Přetrvávající nízký 
růst HDP souvisí se zhoršenou situací na zahraničních trzích a přísným nastavením měnových 
podmínek v průběhu minulého roku, které ovlivnilo především  zpomalení dynamiky domácí 
poptávky. Růst reálných úrokových sazeb spolu s nadhodnoceným kurzem se zřejmě 
podepsaly na nízké dynamice investic v nefinančním sektoru počátkem roku 2003, a to jak 
zpřísněním úvěrových podmínek, tak snížením vlastních zdrojů financování. Míra růstu 
HTFK v prvním pololetí roku 2003 tak byla převážně držena růstem investic vládního 
sektoru. U spotřeby domácností došlo k  zastavení poklesu míry úspor, především v důsledku 
zpřísnění úrokové složky reálných měnových podmínek. Pokles inflace se však promítl do 
vyšších reálných disponibilních příjmů, které udržují vysoký růst spotřeby domácností 
v prvním pololetí letošního roku. Charakteristickým je vysoký podíl vládních výdajů na HDP; 
přímý fiskální impulz je tak spolu se spotřebou domácností významným hybatelem růstu 
HDP. 
 
Postupné snižování dynamiky poptávkové strany ekonomiky v průběhu minulého a letošního 
roku se projevilo  prohloubením záporné mezery HDP až na –2,3 %. V následujícím období 
lze očekávat jen částečný obrat ve vývoji mezery výstupu, která bude až do poloviny roku 
2004 stagnovat. Tato stagnace bude dána pokračováním útlumu zahraniční poptávky, které 
bude kompenzovat stimul uvolněných měnových podmínek a výdajový impulz veřejných 
rozpočtů v roce 2003. Reforma veřejných financí v roce 2004 bude dalším faktorem brzdícím 
uzavírání mezery výstupu. Volné nastavení měnových podmínek, pozorované od počátku 
letošního roku, bude pokračovat a dále se prohlubovat v obou složkách měnových podmínek. 
Celkově však toto uvolnění nebude dostatečné k zajištění uzavírání mezery HDP až do 
poloviny roku 2004. 
 

 13 
 



Dynamika spotřeby domácností v roce 2003 zůstane hlavní složkou růstu HDP, a to 
především díky vysokým tempům růstu reálných disponibilních příjmů. Jeho tempa však 
budou postupně klesat v důsledku růstu inflačních očekávání a negativně se v průběhu roku  
projeví i pokles zaměstnanosti a dynamiky reálných mezd, dobíhajících s určitým zpožděním 
po mezeře výstupu. Dynamiku spotřeby domácností bude omezovat i růst míry úspor 
související se zpřísňující se úrokovou složkou měnových podmínek v prvním pololetí roku 
2003. Meziroční dynamika spotřeby domácností tak poklesne koncem roku ke 3 %. Oproti 
predikci ze 4. SZ však dochází k přehodnocení tempa růstu spotřeby domácností směrem 
nahoru, a to především z důvodu významného snížení predikce inflace při jen mírně nižších 
tempech růstu nominálních disponibilních příjmů. Jejich tempa budou do značné míry držena 
expanzivním působením veřejných rozpočtů. 
 
HTFK bude v roce 2003 klesat a tempa poklesu se budou pohybovat kolem hodnot 
pozorovaných v posledním období. Predikce  je odrazem protisměrných pohybů investiční 
aktivity v soukromém a veřejném sektoru. V soukromém sektoru lze počítat s poklesem 
dynamiky investiční aktivity, neboť pomalejší zahraniční oživení a zpřísnění reálných 
úrokových sazeb z první poloviny roku zřejmě převáží stimul uvolněného reálného kurzu 
projevujícího se vyššími vnitřními zdroji financování a zlepšenou konkurenceschopností. 
Dojde rovněž k zastavení nárůstu reálně alokovaných PZI. K udržení růstu hrubé tvorby 
kapitálu tak budou přispívat pouze vyšší vládní investiční výdaje, potvrzující významný vliv 
fiskálu na hospodářském růstu pozorovaný od minulého roku. Oproti 4. SZ dochází 
k přehodnocení růstu HTFK směrem dolů, a to z důvodu přehodnocení vlivu přísných 
reálných měnových podmínek z minulého roku na soukromý sektor a změně předpokladů  
o rychlosti zahraničního oživení. Naopak odhad vládních investic se zvýšil. 
 
V souvislosti s uvolněním kurzové složky měnových podmínek bude v průběhu roku docházet  
k odeznívání substitučních dopadů nadhodnoceného reálného kurzu a k lepším exportním 
podmínkám, což povede k významnému příspěvku čistých exportů k růstu HDP a projeví se 
i zlepšením podílu čistých exportů na HDP. Vývoji domácí poptávky a čistých exportů 
odpovídá  mírné urychlení meziročního růstu HDP v roce 2003 na 2,5 %. Oproti 4. SZ tak 
nedochází k významné změně predikce tempa růstu HDP. 
  
Uzavírání záporné výstupové mezery lze očekávat až od poloviny roku 2004. HDP by mělo 
dosáhnout svého potenciálu v průběhu roku 2005; časování tak zhruba odpovídá minulé 
predikci, ačkoliv se změnily jednotlivé faktory a trajektorie mezery výstupu leží celkově níže. 
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 v Německu, které bude vyvažovat působení veřejného sektoru, jehož 
příspěvky k tempu růstu HDP budou v rámci fiskální reformy klesat.  
 
Očekávané oživení ekonomické aktivity v roce 2004 bude výsledkem zrychlené dynamiky 
investic, zatímco tempa růstu spotřeby domácností budou stagnovat. Ačkoliv očekávané 
uvolnění úrokové složky měnových podmínek přispěje v roce 2004 k zastavení růstu míry 
úspor, podstatný vzestup inflace daný změnami nepřímých daní povede k pomalejšímu růstu 
reálných disponibilních důchodů i spotřeby domácností než v roce 2003. Dopady daňové 
fiskální restrikce tak převáží nad celkově pozitivním stimulem uvolněných měnových 
podmínek. Naopak dynamice investic bude prospívat  lepší konjunkturální výhled na trzích 
našich obchodních partnerů a díky uvolnění obou složek měnových podmínek se zvýší vnitřní 
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zdroje i přístupnost úvěrového financování. Dalšími příznivými vlivy bude očekávaný příliv 
PZI a růst vládních investičních výdajů.  
 
Ačkoliv se podíl čistých exportů na HDP v roce 2004 oproti  roku 2003 nezvýší, růst HDP se 
zrychlí na zhruba 3 %. Dochází tak k přehodnocení predikce z 4. SZ směrem nahoru, a to 
zejména v důsledku rychlejšího růstu investic a spotřeby vlády.  
 
Na počátku roku 2005 dojde vlivem souběhu domácí i zahraniční poptávky k urychlení růstu 
HDP a meziroční tempa růstu se budou pohybovat mezi 3,5 až 4 %. V důsledku hrozby 
nadměrného růstu poptávkové inflace však bude od konce roku 2004 potřeba zvyšovat 
úrokové sazby a 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 letech.  
 
 
Predikce růstu HDP (mzr. v %) 
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Měnový kurz 
 
Predikce kurzového vývoje počítá s neměnnou úrovní nominálního kurzu až do počátku roku 
2004, což bude výsledkem protisměrného působení endogenních a exogenních faktorů. Na 
depreciaci bude působit  očekávané snižování úrokových diferenciálů (růst sazeb v eurozóně 
a pokles domácích sazeb) a podobný efekt bude mít zřejmě i vývoj PZI. Naopak pokles 
rizikové prémie bude působit apreciačně. 
 
Depreciační tendence z vývoje úrokových diferenciálů převáží v roce 2004, s návratem ke 
zhodnocování lze počítat až od roku 2005 v souvislosti s  růstem domácích úrokových sazeb.  
 
Inflace 
 
Meziroční hodnota inflace CPI se dostala v minulém čtvrtletí zpět do kladných hodnot 
(0,2 %), což zhruba odpovídá poslední predikci. Drobné odchylky od predikce ve struktuře se 
projevily v nižším růstu korigované inflace a menším poklesem cen potravin. Zatímco u cen 
potravin tyto odchylky nejsou systematické povahy, u korigované inflace mohou svědčit 
o vyšší úloze záporné mezery výstupu při ovlivňování inflace v  dlouhotrvajím dezinflačním 
prostředí. Inflace zůstává stále velmi nízko pod cílovanou trajektorií, což je výsledkem 
kurzového vývoje v roce 2002,  přetrvávajícího silně dezinflačního prostředí slabé domácí 
poptávky a specifického vývoje u cen zemědělských výrobců.   
 
Vývoj exogenních a nákladových faktorů v průběhu roku 2003 povede k mírnému 
zrychlování růstu spotřebitelských cen. Stagnace zahraniční inflace a neměnná úroveň kurzu 
přispějí k růstu obchodovatelných skupin korigované inflace a umožní i vzestup cen 
zemědělských výrobců, na což  bude reagovat vývoj inflace u cen potravin. Oproti minulé 
predikci se změnila predikce dovozních cen, které do poloviny roku 2004 porostou pomaleji 
díky vlivu nižší zahraniční inflace a změnám v křížovém kurzu dolar/euro, a to i přes relativní 
znehodnocení kurzu. Teprve v druhé polovině roku 2004 vliv znehodnoceného kurzu převáží 
a inflace dovozních cen se bude pohybovat výše. Naproti tomu predikce inflace cen 
zemědělských výrobců se významně nezměnila.  
 
Narůstat bude v roce 2003 i inflace regulovaných cen, jejíž predikce však byla oproti minulé 
predikci snížena. Příspěvek do inflace CPI postupně naroste až k 1 p.b., kde se udrží po celý 
zbytek predikce. Naopak pokles cen ropy očekávaný od druhé poloviny roku 2003 bude růst 
inflace mírně korigovat. Zde nedochází k významné změně oproti minulé predikci. 
 
Výrazně záporná mezera HDP i vývoj ostatních poptávkových faktorů inflace budou ve 
zbytku roku  působit protiinflačně, a to více než v minulé predikci, neboť počáteční uvolnění 
reálného kurzu je nižší a výstupová mezera leží níže. Vliv nákladových a administrativních 
faktorů inflace však přesto povede k rostoucímu inflačnímu trendu. V souhrnu lze v průběhu 
roku 2003 počítat s  růstem meziročních hodnot inflace k 1 % a tedy jen pomalým návratem 
inflace na spodní hranici cílovaného koridoru. Výrazná změna oproti minulé predikci (3 %) je 
kromě výše zmíněných faktorů především důsledkem přesunu harmonizačních úprav 
nepřímých daní z 3. čtvrtletí roku 2003 na 1. čtvrtletí roku 2004. 
 
Postupné uzavírání výstupové mezery v druhé polovině roku 2004 omezí i dezinflační 
působení poptávkových faktorů inflace a umožní přiblížení inflace k cílovanému koridoru. 
Znehodnocení kurzu a dovezená inflace budou působit nadále proinflačně u inflace 
obchodovatelných komodit včetně cen potravin.  
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Dominující vliv na vývoj inflace v roce 2004 však budou mít opět primární a sekundární 
dopady úprav nepřímých daní. Vzhledem k předpokladům minulé predikce se tyto úpravy 
budou koncentrovat do 1. čtvrtletí roku 2004.  Zároveň nedojde k přesunu služeb stravování a 
ubytování do vyšší sazby, což sníží primární dopady těchto změn do inflace. Oproti 4. SZ se 
snižuje i expertní posouzení sekundárních dopadů.  Ačkoliv dopad těchto změn do inflačních 
a mzdových očekávaní a perzistence zůstane díky působení měnové politiky omezen, budou 
mít primární i sekundární efekty těchto úprav rozhodující podíl na růstu inflace až ke středu 
cílovaného koridoru koncem roku 2004, kdy se hodnoty inflace budou pohybovat kolem 
3,5 %.  
 
Po dobu nejúčinnějšího horizontu transmise se tak bude inflace spotřebitelských cen 
pohybovat kolem středu inflačního cíle. To je však především důsledkem jednorázového růstu 
nepřímých daní, což je patrné i z vývoje inflace v roce 2005, kdy inflace vlivem základny 
opět poklesne ke spodní hraně koridoru.  S návratem inflace do středu cílovaného koridoru lze 
počítat až na přelomu let 2005 a 2006 v souvislosti se vznikajícím poptávkovým převisem.  
 
Oproti minulé predikci dochází k podstatnému snížení predikce inflace v letech 2003 a 2004. 
Klíčovým prvkem této revize je snížení primárních i sekundárních dopadů úprav nepřímých 
daní. Významným faktorem je i nižší mezera výstupu a zohlednění dlouhodobě 
nízkoinflačního prostředí na mechanismy cenové tvorby. Naopak proinflačně oproti úvahám 
ze 4. SZ budou působit některé nákladové faktory, zejména relativní znehodnocení směnného 
kurzu v roce 2003 a 2004.  
  
Predikce inflace (mzr. v %) 
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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. Ty spolu s růstem inflačních očekávání očištěných 
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o primární dopady změn nepřímých daní vedou k růstu politicky neutrálních úrokových sazeb  
na dlouhodobou úroveň kolem 4 %. Očekávaný průběh hospodářského cyklu naopak 
vyvolává tlak na snížení sazeb v následujícím čtvrtletí: převažuje výrazně záporná mezera 
výstupu a očekávaná inflace, očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se nachází 
pod spodní hranici inflačního cíle. 
  
V souhrnu uvedených protisměrných faktorů lze konstatovat, že s makroekonomickou 
predikcí je konzistentní postupný pokles úrokových sazeb až do počátku roku 2004 
v celkovém rozsahu kolem 50 b.b. Teprve koncem roku 2004 bude narůstat tlak na zvyšování 
úrokových sazeb. Tato reakce souvisí  s hrozbou poptávkové inflace v průběhu roku 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. 
 
3měsíční úrokové sazby odhadnuté na základě  FRA, srovnání se základním scénářem 
predikce6

 
Výchozí hodnota PRIBOR 3M 2,26 (Ask, 16.7.2003) 
 103q3 203q4 304q1 404q2 504q3 504q4 505q1 505q2

FRA - skutečnost 2,25 2,22 2,24 2,27 2,57 2,57 2,57 2,57

FRA – implikované QPM 2,07 2,03 1,99 2,01 2,03 2,09 2,14 2,19

Odhad racionální složky 
(skutečnost)  2,21 2,06 2,16 2,31 3,81 3,81 3,81 3,81

Racionální složka v QPM 
(základní scénář predikce) 2,07 1,87 1,68 1,75 1,86 2,17 2,44 2,69
 
1 FRA 1x4,   2 FRA 3x6,   3 FRA 6x9,   4 FRA 9x12,   5 implikované FRA 12x24 minus časová prémie 
 
 
Na významné přehodnocení konzistentní úrokové trajektorie z minulé predikce mají vliv jak 
změny v exogenních faktorech, tak jejich promítnutí do ekonomiky. Výstupová mezera leží  
níže, a to díky nižšímu počátečnímu podhodnocení reálného kurzu. To vede i k nižším 
poptávkově inflačním tlakům. Zároveň byl expertně zvýšen dopad záporné mezery výstupu 
do inflace v případě dlouhodobě dezinflačního prostředí, což rovněž přispělo k nižší 
očekávané inflaci. Další posun dezinflačním směrem vyvolalo snížení primárních dopadů 
harmonizačních úprav a expertní přehodnocení sekundárních dopadů směrem dolů.  
 
 
 

                                                 
6 Na FRA sazby lze pohlížet jako na indikátor tržních očekávání o budoucích úrokových sazbách. V souladu 
s logikou QPM předpokládáme, že tato očekávání jsou tvořena částečně jako vpřed hledící (racionální) 
a částečně jako vzad hledící (adaptivní; tento prvek je aproximován současnou úrovní krátkých sazeb). Z tohoto 
důvodu nelze FRA (1. řádek tabulky) srovnávat přímo s trajektorií úrokových sazeb implikovanou modelem 
(4. řádek)– to by bylo opodstatněné pouze v případě předpokladu zcela racionálních agentů. Pro srovnání FRA a 
modelu proto uvádíme dva dodatečné konstrukty: smíšená očekávání o budoucích krátkých sazbách 
implikovaných modelem, tj. vlastně modelové FRA (2. řádek), a naopak takovou skutečnou (tj. racionálně 
očekávanou) trajektorii sazeb (3. řádek), která by přesně dala vzniknout -– po zvážení se současnou úrovní 
sazeb, tj. se vzad hledícím prvkem -– pozorovaným hodnotám FRA. 
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Přenos měnové politiky do ekonomiky 
 
Klesající trajektorie 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 pokles sazeb působit na depreciaci kurzu, 
která se však plně projeví až v průběhu roku 2004; v průběhu roku 2003 bude kompenzována 
autonomními apreciačními faktory. Stabilita a následná depreciace nominálního kurzu 
přivedou  reálný kurz ještě více pod jeho rovnovážnou trajektorii. Vývoj nominálního kurzu 
bude zároveň základním faktorem umožňujícím návrat inflace očištěné o primární vliv úprav 
nepřímých daní směrem k cílovanému koridoru na horizontu transmise. 
 
Úroková složka měnových podmínek se bude postupně uvolňovat v souvislosti s poklesem 
dlouhých nominálních sazeb a růstem inflace a inflačních očekávání během letošního a 
příštího roku. Pro zajištění návratu HDP k potenciálu je nutné podstatné uvolnění obou složek 
měnových podmínek, které bude vyvažovat postupně stále restriktivnější působení veřejných 
rozpočtů. Prostor pro uzavírání mezery HDP se tak vytvoří až v průběhu roku 2004. Mezera 
HDP se však na růstu inflace bude podílet až po roce 2004, kdy dojde ke vzniku 
poptávkového převisu.  
 
Implikovaný průběh mezibankovních úrokových sazeb (%) 
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III. DESAGREGOVANÝ MAKROEKONOMICKÝ VÝHLED  
 
1. Vnější prostředí 
 
1.1. Evropská unie 
 
Aktuální situace v eurozóně je stále ve fázi nízkého růstu. Po nadějných dubnových číslech 
o průmyslové produkci přinesl květen opětný propad jak v porovnání s minulým měsícem, tak 
i meziročně. Červnový index ISM v průmyslu potvrzuje současný útlum a signalizuje další 
pokles. ISM v odvětví služeb zaznamenává rovněž současný pokles, naopak budoucí 
očekávání se dostala na nejvyšší hodnotu od loňského září (příznivé očekávání se týká 
zejména Německa). OECD na základě květnových předstihových indikátorů předpovídá pro 
země eurozóny a USA v horizontu 6 měsíců mírné zrychlení růstu. Indexy (EK) důvěry 
v průmyslu, ekonomického sentimentu a spotřebitelské důvěry v červnu mírně rostly, ale stále 
zůstávají hluboko v záporných číslech. Současnou situaci potvrzuje trh práce 
s nezaměstnaností stagnující na tříletém maximu. Ceny výrobců v květnu klesaly, výhradně 
však zásluhou cen energií. Inflace spotřebitelských cen se v červnu mírně zvýšila v eurozóně 
na 2 % (z 1,9 %). Stejnou hodnotu má i jádrová inflace.  
 
Německý index Ifo dosáhl v červnu lepší hodnoty, než se očekávalo. Dva pozitivní růsty 
v indexu mohou signalizovat zlom v negativním trendu, ale musí být potvrzeny dalším 
vzestupem. Výrazný růst v červnu (z 21,3 na 41,9) zaznamenal i ZEW index, který měří 
ekonomický sentiment na základě očekávání finančních institucí. Důvěra spotřebitelů roste již 
4 měsíce za sebou. Z příznivých zpráv lze zmínit i růst květnového přebytku zahraničního 
obchodu. Naopak současný stav ekonomiky vyjadřuje květnový propad průmyslové výroby 
a továrních zakázek. Bundesbanka odhaduje, že ekonomika v 2. čtvrtletí stagnovala, další 
zhoršení však nepředpokládá. 
 
Oproti minulému měsíci neprovedl Consensus Forecast v červenci žádné významnější změny 
očekávaného vývoje v Německu. Růst HDP byl pro letošní rok snížen z 0,2 %a na 0,1 %a, ale 
pro rok 2004 zůstává na hodnotě 1,5 %a. Naopak průměrná inflace spotřebitelských cen podle 
nové predikce zůstává letos na 0,9 %a, výhled na příští rok se snižuje z 1 %a na 0,8%a. Ceny 
výrobců by letos měly vzrůst o 1,2 %a a příští rok jen o 0,7 %a (CF6 1,1 a 0,8 %a). 
 
Index spotřebitelské důvěry rostl v Británii již třetí měsíc za sebou. Inflace se vrátila zpět pod 
hranici 3 %. BoE snížila na počátku června svou úrokovou sazbu o 0,25 p.b. na 3,5 % (48leté 
minimum).  
 
1.2 Spojené státy  
 
Indikátory současného vývoje zatím nesignalizují silnější tempo růstu, ale většina 
předstihových ukazatelů je velmi optimistická. Rovněž Fed ve svém červnovém prohlášení je 
ohledně růstu (zejména budoucího) mírně optimističtější než před měsícem. Přesto se rozhodl 
podpořit ekonomiku dalším snížením sazeb o 0,25 p.b. na konci června. Nižší než očekávané 
snížení se vysvětluje optimističtějším výhledem budoucího růstu a dalším uvolněním fiskální 
politiky7. Budoucí oživení signalizuje většina indikátorů. Menší růst se očekává  

                                                 
7 Od července by měly spotřebitelskou poptávku stimulovat daňové škrty (daň z příjmu). Fiskální stimul by měl 
za 4 čtvrtletí dosáhnout 1,5 % HDP. 
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v průmyslu8, ale ISM pro odvětví služeb vzrostl v červnu z 54,5 na 60,6. Příznivě se vyvíjely 
červnové maloobchodní tržby, což je v souladu s růstem důvěry spotřebitelů. Riziko deflace 
se zmenšuje, jak dokumentuje cenový průzkum ISM. Stále nepříznivý však zůstává vývoj trhu 
práce. Růst zaznamenaly v červnu dovozní ceny. Nejvíce k růstu přispěly po předchozích 
poklesech energetické suroviny, ostatní položky reagovaly v souladu s minulým poklesem 
kurzu dolaru. Inflace spotřebitelských cen v červnu stagnovala na 2,1 %a, jádrová inflace se 
opět vrátila na mnoholeté minimum 1,5 %a.  
 
Reálný HDP a výhled dle CF07 (mzr., %)        Inflace spotřebitelských cen (mzr., %) 
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1.3 Středoevropské tranzitivní ekonomiky 
 
V celém regionu pokračuje poměrně silný růst průmyslové produkce. Slovensko poprvé po 
třech letech zaznamenalo přebytek OB (téměř 2 mld. Sk). Maloobchodní prodeje v květnu 
zaznamenaly výrazný propad. Inflace se zásluhou tabákových výrobků vyšplhala v červnu 
opět nad 8 %a, avšak i jádrová inflace zaznamenala růst o více než 1 p.b. na 3,1 %a. Ve 
druhém pololetí se navíc očekává růst cen rafinérských výrobků vzhledem k zvýšení spotřební 
daně. SKK měla v červnu celkově oslabující trend a v rámci tohoto trendu výkyvy, které byly 
reakcí na nestabilitu vládní koalice. Politické vlivy tak převažovaly nad lepšícími se 
ekonomickými fundamenty. Na počátku července se kurz koruny stabilizoval. 
                                                 
8 I když podle firmy Goldman Sachs skončilo již období stagnace výdajů na investice. V květnu rovněž vzrostl 
objem továrních zakázek. 
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Reálný HDP a výhled dle EECF05 (mzr., %)  Inflace spotřebitelských cen (mzr., %) 
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Polské MF očekává letošní růst 3 až 3,5 % a jen slabý růst cen. HDP v 1. čtvrtletí vzrostl 
o 2,2 %a stejně jako ve 4. čtvrtletí 2002. Investice poklesly a nejvíce k růstu přispěl růst 
zásob. Spotřeba domácností rostla jen velmi mírně. Růst maloobchodních tržeb zůstává stále 
vysoký (9,7 %a). Běžný účet se zatím vyvíjí příznivě, hlavně zásluhou obchodní bilance 
(úspěšný vývoz a slabá domácí poptávka). Spotřebitelské ceny v červnu meziměsíčně 
poklesly, mzr. inflace vzrostla přesto z 0,4 %a na 0,8 %a. 25. 6. snížila NBP opět svou 
intervenční sazbu o 0,25 p.b. na 5,25 %. Ratingová agentura S&P změnila 22. 6. výhled 
polského zadlužení ze stabilního na negativní. 
 
Růst HDP v Maďarsku v 1. čtvrtletí činil jen 2,7 %, soukromá spotřeba i přes vysokou 
srovnávací základnu rostla o 9,2 %a. K růstu přispěla i spotřeba vlády, ostatní položky 
(zásoby, investice a čistý export byly negativní). MNB očekává letos růst 3 až 4 %a 
a v příštím roce 3,6 %a. Inflace měřená CPI v červnu vzrostla z 3,6 %a na 4,3%a. 19. 6. MNB 
zvýšila dvoutýdenní depo sazbu o další 2 p.b. na 9,5 %. Přesto se jí však nedaří posunout kurz 
forintu na požadovanou úroveň kolem 250 HUF/EUR. Stupňují se problémy veřejných 
financí, což zvyšuje tlaky na oslabování forintu. Ratingová agentura Fitch změnila výhled 
maďarských dlouhodobých závazků v cizí měně ze stabilního na negativní. Po prudkém 
oslabení na počátku června forint v dalším období silně kolísal kolem horizontálního trendu. 
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1.4 Efektivní ukazatele9 reálného růstu a cenového vývoje v zahraničí 
 
Přestože předpověď CF07 příliš neměnila odhad růstu v Německu, dochází k dalšímu snížení 
očekávaného efektivního růstu v Evropské unii, zejména v letošním roce a v 1. čtvrtletí 2004. 
Inflace se v červnu vyvíjela více méně v souladu s minulou předpovědí a budoucí výhled se 
prakticky nemění. Nová předpověď pro kandidátské země zatím není k dispozici10.  
 
Evropská unie EU15 (mzr., %)         Kandidátské země EU (mzr., %) 
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1.5 Cena ropy 
 
Od počátku května pokračuje trendový růst ceny ropy. Jako důvod jsou uváděny nejčastěji 
argumenty jako slabý dolar, pokles amerických zásob, omezená produkce zemí OPEC, 
pomalé obnovování dodávek Irácké ropy, obavy z výpadků těžby v Nigérii a politické napětí 
mezi USA a Iránem. Consensus Forecast však i nadále očekává pokles o cca 4 USD 
v horizontu tří měsíců a pokračování klesajícího trendu i v ročním horizontu. 
 
Vývoj cen ropy na světových trzích  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1/0
1 4 7 101/0

2 4 7 101/0
3 4 7 101/0

4 4 7 10

Růst HDP
Inflace CPI

15

20

25

30

35

40

01
/02

03
/02

05
/02

07
/02

09
/02

11
/02

01
/03

03
/03

05
/03

07
/03

09
/03

CF 06/03
CF 04/03
Ural
WTI
Brent

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 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. 
10 Prognózy pro střední a východní Evropu jsou k dispozici pouze jedenkrát za dva měsíce. 
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2. Devizový kurz 
 
2.1  Vývoj nominálního kurzu 
 
Od konce dubna do června vykazoval kurz koruny k euru velmi stabilní průběh v rozmezí 
31,20 až 31,60 korun za euro. Krátkodobě byl kurz ovlivněn nestabilitou na ostatních 
středoevropských trzích (devalvace centrální parity maďarského forintu, spekulace o možném 
pádu polské vlády) a snížením domácích sazeb o 25 b.b. ze strany centrální banky (25. 6.), na 
což koruna reagovala oslabením na 31,56 CZK/EUR. Meziročně činilo oslabení průměrného 
červnového kurzu koruny (31,41) vůči euru 3,9 %. Průměrná hodnota kurzu v druhém 
čtvrtletí dosáhla 31,48 CZK/EUR, což odpovídá kurzu předpokládaného referenčním 
scénářem dubnové inflační predikce pro 2. čtvrtletí (31,50).  
 
První dvě červencové dekády přinesly změnu ve vývoji a koruna oslabila až nad 
32 CZK/EUR (18. 7.). Na oslabení koruny se podílely obavy z neschválení státního rozpočtu 
a zveřejnění některých makroekonomických dat (např. schodku běžného účtu). Pokračovaly 
rovněž nákupy zahraniční měny z důvodu repatriace dividend.  
 
Znehodnocování zaznamenal v červnu také kurz koruny vůči americkému dolaru, což 
odráželo vývoj kurzu eura vůči dolaru. Meziroční červnové posílení koruny vůči dolaru 
(měsíční průměr 26,94 CZK/USD) činilo 15 %. Průměrný kurz v druhém čtvrtletí 
(27,74 CZK/USD) byl o 1,70 Kč silnější, než předpokládal referenční scénář dubnové inflační 
predikce. 
 
Vývoj nominálního kurzu koruny vůči EUR a USD 
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Podobně jako v předchozích měsících bude podle očekávání analytiků vybraných 
zahraničních bank (očekávání ZB) kurz koruny stabilní, což vyplývá ze šetření ČNB 
z poloviny července. V jednoměsíčním horizontu se bude pohybovat v průměru okolo 
hodnoty 31,50 CZK/EUR, což odpovídá očekáváním z předchozího měsíce. Maximální 
uváděná hodnota činí 31,74 CZK/EUR a minimální 31,25 CZK/EUR. Pro jednoroční horizont 
je rozpětí odhadů mezi 29 a 33,16 CZK/EUR. Průměr (31,06 CZK/EUR) naznačuje očekávání 
mírného posílení kurzu v tomto horizontu. 
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Srovnání očekávané a skutečné změny kurzu v ročním horizontu11
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2.2  Vývoj výnosových diferenciálů (na základě úrokových swapů)12

 
V průběhu sledovaného období 13. června až 17. července krátkodobé i dlouhodobé 
diferenciály mezi sazbami korunových a zahraničních swapů poklesly nebo stagnovaly. 
Nejvíce poklesly desetileté česko-americké diferenciály (o 38 b.b.). Desetileté česko-evropské 
diferenciály jen mírně poklesly o 4 b.b. a dvouleté česko-evropské diferenciály poklesly 
o 19 b.b. Česko-evropské diferenciály se v první polovině července pohybovaly na hodnotách 
blízkých nule, což by odpovídalo stabilnímu vývoji očekávaného kurzu koruny v budoucnu. 
Desetileté česko-americké diferenciály během sledovaného období klesaly až pod úroveň 
česko-evropských diferenciálů na hodnotu -15 b.b. (17. 7.). 
 

Tento vývoj byl výsledkem rychlejšího růstu zahraničních než korunových výnosů. Sazby 
dvouletých korunových swapů vzrostly o 22 b.b. a sazby desetiletých swapů o 47 b.b. Na 
neočekávané snížení základních úrokových sazeb z konce června reagovaly trhy krátkodobým 
poklesem výnosů. V červenci výnosy dluhopisů i sazby swapů reagovaly růstem na 
neúspěšnou aukci nového pětiletého státního dluhopisu s kuponem 2,9 %. Desetileté dolarové 
sazby IRS vzrostly o 85 b.b. a desetileté evropské sazby vzrostly o 51 b.b. Dvouleté americké 
sazby vzrostly o 40 b.b. a dvouleté evropské sazby vzrostly o 41 b.b. Tento vývoj souvisel 
s pozitivnějšími ekonomickými zprávami na vyspělých trzích. Americké desetileté výnosy se 
ocitly na 5týdenním maximu a německé desetileté výnosy na 6týdenním maximu po menším 
než očekávaném snížení sazeb Fed. 

                                                 
11 Časová osa odpovídá datu šetření Porovnání zahrnuje šetření Inflačních očekávání finančních trhů (IOTF) od 
května 1999 a šetření odboru 612 mezi analytiky významných zahraničních bank (ZB) od května 2002. 
Skutečnost za poslední měsíc odpovídá jen první polovině měsíce. 
12 Výnosové diferenciály jsou nově vypočítány na základě kotací úrokových swapů. Sazba úrokového swapu 
odpovídá výnosu dluhopisu, jenž se obchoduje za par. Výhoda použití úrokových swapů proti vládním 
dluhopisům pro posouzení relativní úrovně úrokových sazeb spočívá v tom, že je do značné míry eliminován 
rozdíl v kreditním riziku i likviditní prémii mezi vládními dluhopisy různých zemí. 
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Výnosové diferenciály 
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2.3  Efektivní kurzy13

 
V červnu index nominálního efektivního kurzu se oproti předchozímu měsíci téměř nezměnil 
(nárůst o 0,24 %) a pohybuje se přibližně na úrovni stejného období minulého roku 
(meziroční znehodnocení o 0,6 %). Ve vývoji reálného efektivního kurzu se kromě pohybu 
nominálního efektivního kurzu odráží nižší inflace v tuzemsku než v zahraničí, a to u obou 
cenových okruhů (CPI, PPI). Index reálného efektivního kurzu podle spotřebitelských cen 
v dubnu meziměsíčně posílil o 1,7 %, což odpovídalo meziměsíčnímu pohybu nominálního 
efektivního kurzu. Meziročně oslabil o 1,8 %. Reálný efektivní kurz podle cen průmyslových 
výrobců v dubnu také meziměsíčně posílil o 1,8 % a meziročně oslabil o 2,4 %. 
 
Vývoj nominálního a reálného efektivního kurzu (index, 100=2000) 
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13 Vážené podíly na zahraničním obchodu včetně Ruska. 
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2.4  Makroekonomické souvislosti vývoje kurzu koruny 
 
Vliv kurzu na reálnou ekonomiku je posuzován prostřednictvím srovnání vývoje poměru 
cenové přirážky k nákladům práce v průmyslových podnicích ČR a v Německu. Dalšími 
přístupy je sledování tržních podílů českých exportérů na trhu EU a sledování vývoje 
finančních podmínek podniků v exportujících a neexportujících odvětvích. 
 
2.4.1  Vývoj relativních cenových přirážek 
 
Použití dat při výpočtu relativní cenové přirážky pouze za zpracovatelský průmysl vede k lépe 
interpretovatelným výsledkům než dříve používaná aproximace14. Souběžný vývoj 
devizového kurzu (S) (nominální veličina) a relativní cenové přirážky (Z/Z*) (reálná veličina) 
svědčí pro existenci výrazných nominálních strnulostí. Pokles přirážky také znamená, že 
v minulém období nebyl v souladu relativní vývoj reálných mezd a produktivity (tj. reálný 
kurz podle jednotkových mzdových nákladů z přidané hodnoty /RULC-D/ zhodnocoval 
rychleji než kurz podle cen výrobců ve zpracovatelském průmyslu /RPPI-D/). 
 
Při zhodnocování nominálního kurzu proto docházelo ke zhoršování konkurenční pozice 
domácích výrobců. Při poklesu cenové přirážky je možné čekat růst podílu osobních nákladů 
na přidané hodnotě ve výsledovkách podniků a jejich nižší ziskovost, zejména v odvětvích, 
která jsou více vystavena mezinárodní konkurenci. To může potvrzovat rozbor podnikových 
dat, který ukazuje na přetrvávající nižší ziskovost v exportních odvětvích než v průmyslu jako 
celku. 
 
Finanční situace podniků se však nemusí nutně zhoršovat, neboť pokles podílu kapitálu na 
přidané hodnotě nemusí jít pouze na úkor vlastního kapitálu podniků, může být kompenzován 
poklesem ceny cizího kapitálu – reálných nákladových úroků. Nicméně vztah reálné mzdy 
a produktivity a jeho další výhled je klíčový pro rozhodování podniků o dalších investicích 
a možná též pro rozhodování bank o poskytování úvěrů podnikům. V této souvislosti je 
možné poukázat na přetrvávající pokles objemu úvěrů pro sektor nefinančních domácích 
podniků. 
 
Cenové a mzdové rigidity vedly při zhodnocování nominálního kurzu ke zhoršování 
konkurenční pozice domácích výrobců ve zpracovatelském průmyslu měřené poklesem 
přirážky Z/Z* po celý rok 2002. V prvním čtvrtletí 2003 došlo ke zlepšení, pravděpodobně 
zejména díky stagnaci nominálního kurzu v posledním čtvrtletí roku 2002 a oslabení v prvním 
čtvrtletí 2003. 
 

                                                 
14 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 podnikům zůstává relativně větší část přidané hodnoty než výrobcům zahraničním. 
 
Při zpracování analýz relativních cenových přirážek ve zpracovatelském průmyslu došlo oproti předcházejícím 
velkým situačním zprávám k nalezení lepšího datového zdroje a ke zpřesnění používaných dat. Dříve jsme pro 
Německo vycházeli z omezených údajů Deutsche Bundesbank a aproximovali jsme růst přidané hodnoty ve 
zpracovatelském průmyslu růstem přidané hodnoty v celém průmyslu. Podobně vývoj mezd ve zpracovatelském 
průmyslu jsme odvozovali z vývoje mezd v celém německém hospodářství. V cenách jsme vycházeli 
z celkových českých i německých PPI. Nově máme k dispozici relevantní indikátory z německého statistického 
úřadu. Vycházíme nyní z  růstu přidané hodnoty, počtu pracovníků, mezd a cen pouze ve zpracovatelském 
průmyslu v ČR a v Německu. 
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Rozklad reálného kurzu podle PPI ve zpracovatelském průmyslu vzhledem k Německu 
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2.4.2 Vývoj ziskovosti v exportních odvětvích průmyslu (1. čtvrtletí 2002) 
 
Ukazatele, které zachycují dopad nákladů do hospodaření podniků, naznačují, že v prvním 
čtvrtletí 2003 došlo meziročně k poklesu osobních nákladů na přidané hodnotě, tento pokles 
byl výraznější v exportních odvětvích. To je částečně v souladu se zlepšením relativní cenové 
přirážky v prvním čtvrtletí. 
 
Meziroční změny (v procentních bodech) ukazatelů ziskovosti v průmyslových podnicích  
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V prvním čtvrtletí 2003 zůstala rentabilita podnikání v exportních odvětvích na přibližně 
60 % rentability v celku.  
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Poměr rentability výnosů v exportních odvětvích k průměrné rentabilitě  
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2.4.3 Podíl15 ČR na trhu EU (4. čtvrtletí 2002) 
 
V posledních třech čtvrtletích roku 2002 se podíl ČR na celkovém exportu středoevropských 
zemí do Evropské unie po předchozím rok a půl trvajícím růstu ustálil. Oproti předchozímu 
čtvrtletí došlo k růstu podílu na celkovém exportu o 0,1 p.b. a meziročně vzrostl tento podíl 
o 1,1 p.b. V posledním čtvrtletí roku 2002 se zastavil trend reálného zhodnocování koruny 
vůči měnám hlavních kandidátských zemí. Meziročně činilo reálné zhodnocení 7,4 %.  
 
Odhad korelace mezi úrovní reálného kurzu a nominálním tržním podílem může naznačovat 
existenci J-křivky. V prvních třech čtvrtletích je korelace záporná (a nízká v absolutní 
hodnotě) od čtvrtého čtvrtletí je pozitivní a roste až k maximu v osmém čtvrtletí. Proto je 
možné, že se zhodnocení kurzu ještě nestačilo projevit. 
 
 
Podíl ČR na exportu východoevropských16 zemí do EU a efektivní kurz17
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15 Na základě objemu exportu srovnávaných zemí do EU (fob, tj. bez dopravného a pojištění). 
16 Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko. 
17 Efektivní reálné kurzy pro obě skupiny zemí založené na cenách výrobců a vážené podle objemu exportu 
jednotlivých zemí do EU. Pokles znamená zhodnocení. 
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Podíl ČR na exportu ČR a asijských zemí18 do EU a efektivní kurz 
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V případě asijských zemí došlo po rok trvajícím růstu podílu ČR na celkovém exportu 
uvedené skupiny zemí do EU ve třetím čtvrtletí 2002 k poklesu oproti předchozímu čtvrtletí 
o 1,3 p.b., který pokračoval také ve čtvrtém čtvrtletí (pokles o 0,3 p.b.). Meziroční pokles 
potom činil 0,4 p.b. Jako v případě kandidátských zemí došlo ve čtvrtém čtvrtletí 2002 
k zastavení trendu reálného zhodnocování koruny vůči koši měn asijských zemí. Meziročně 
však činilo reálné zhodnocení stále 16,8 %. 
 
 
 

                                                 
18 Asijské země bez Japonska. 
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3. Nákladové faktory 
 

Meziroční změny v % Období Scénář/predikce Skutečnost 
PPI v SRN 5/2003  1,3 1) 1,3 
Uralská ropa 6/2003           7,33               13,74 
Efektivní kurz k EUR (80 %)  
a USD (20 %) 

6/2003 1,75               -0,08 

Ceny průmyslových výrobců  6/2003 0,2 1) -0,9 
Ceny zemědělských výrobců  5/2003         -9,4 1) -4,1 (-9,2 průměr 3. 

čtvrtletí) 
Směnné relace      5/2003 0,1 1)                 1,2 
Dovozní ceny 5/2003          0,41) -1,1 
Úrovňové hodnoty    
Kurz Kč/EUR 2) 6/2003 31,50 1) 31,41 
Kurz Kč/USD 2) 6/2003 29,461)               26,936 
Cena uralské ropy (USD/barel)  6/2003         24,90               26,07 
1) predikce z 4.SZ, průměr za 2.čtvrtletí  
 
3.1 Dovozní ceny a další cenové indikátory zahraničního obchodu 
 
Aktuální vývoj. V meziročním srovnání dovozní ceny klesly v květnu o 1,1 %. Nejvíce se 
snížily ceny potravin o 5,4 %, nápojů a tabáku o 3,1 % a strojů a dopravních prostředků  
o 2,6 %. Nejvýrazněji vzrostly ceny živočišných a rostlinných olejů o 8,7 % a polotovarů  
o 1,9 %. Vývozní ceny se meziročně zvýšily o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny nápojů a tabáku  
o 9,4 % a surovin o 2,5 %. Naopak největší pokles zaznamenaly ceny potravin o 5,7 %. Ceny 
strojů a dopravních prostředků se snížily o 0,4 %. Meziroční směnné relace dosáhly hodnoty 
101,2, nejvyšší byla tato hodnota u nápojů a tabáku 112,9, surovin 103,4 a strojů a dopravních 
prostředků 102,3, nejnižší u živočišných a rostlinných olejů 91,1 a polotovarů 99,1.  
 
Vývoj cen zahraničního obchodu v posledních třech měsících odpovídal jejich predikci ze 
4. SZ, snížené o vliv od scénářů odchylného vývoje cen ropy a zejména směnného kursu 
Kč/USD. Dovozní ceny zaznamenaly v květnu 2003 mzr. pokles o 1,1 %; predikce na  
2. čtvrtletí 2003 přitom předpokládala jejich mzr. růst  0,4 %. Vývozní ceny v květnu 2003 již 
mzr. nevýrazně rostly (o 0,1 %), zatímco jejich čtvrtletní predikce činila  + 0,5 %. Vývoj 
směnných relací byl v květnu 2003 nadále příznivý (+1,2 %); čtvrtletní predikce ze 4. SZ 
činila +0,1 %.  
 
Porovnání klíčových exogenních a kursových předpokladů predikce z 4. a 7. SZ 

III/03 IV/03 I/04 II/04 III/04 IV/04
ceny SRN PPI v (% ) 4.SZ 1.3 1

7.SZ 0.8 0.7 -0.6 0.6 1.6 1.6
cena ropy W est (USD/barel) 4.SZ 26.1 25.5 25.0 24.5 24.4 24.4

7.SZ 27.5 25.9 25.5 25.2 25.2 25.2
cena ropy uralské (USD/barel) 4.SZ 23.7 23.1 22.6 22.1 22.0 22.0

7.SZ 23.9 22.7 22.4 22.3 22.3 22.3
cena zem ního plynu (USD/1000m 3) 4.SZ 106.0 103.0 100.0 100.0 100.0 100.0

7.SZ 123.5 121.5 119.2 117.21 115.6 114.5
nom in.kurz USD za 1 EUR 4.SZ 1.083 1.087 1.091 1.095 1.096 1.096

7.SZ 1.179 1.181 1.180 1.179 1.170 1.156
nom in.kurz CZK za 1 USD 4.SZ 29.09 29.98 28.78 28.49 28.28 28.01

7.SZ 26.72 26.67 26.69 26.90 27.09 27.33
nom in.kurz CZK za 1 EUR 4.SZ 31.50 31.50 31.40 31.20 31.00 30.70

7.SZ 31.50 31.50 31.50 31.71 31.70 31.59  
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Změna predikce dovozních cen oproti 4. SZ odráží v souhrnu převážně protiinflační dopady 
změn referenčních scénářů, zejména v roce 2003 a v první polovině roku 2004. Naopak, 
elasticita dovozních cen na vývoj jednotlivých faktorů se podstatně nemění. 
 
Na snížení predikce má dominantní vliv zejména přehodnocení scénáře vývoje směnného 
kursu Kč/USD s přispěním mírného snížení scénáře zahraniční inflace. Tento vývoj je pouze 
částečně tlumen vyšší předpokládanou meziroční dynamikou cen zemního plynu v roce 2003. 
Na druhou stranu však oproti scénáři ze 4.SZ nově nedochází ke kursové apreciaci kursu 
Kč/EUR v průběhu roku 2004 a tato skutečnost vede (při trvale kladném příspěvku zahraniční 
inflace a postupnému přechodu směrem meziroční depreciaci kursu Kč/USD) k rychlejšímu 
návratu dovozních cen směrem ke stagnaci až k velmi slabému meziročnímu růstu v druhé 
polovině roku 2004. Tento vývoj však nebude přestavovat podstatná rizika pro vývoj 
spotřebitelských i průmyslových cen v závěru roku 2004. Obdobným směrem jako dovozní 
ceny reagují na změny exogenních faktorů i vývozní ceny, vzhledem k nižší váze směnného 
kursu Kč/USD na cenách vývozu však dochází u vývozních cen k  méně intenzivním 
změnám, což vede k zlepšení směnných relací v predikovaném období. 
 
Dovozní ceny (výběrový index ČSÚ) a jejich predikce (s.o.p.r.=100) 
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Predikce dovozních cen a jejich nejdůležitějších komponent (mzr. v %) 
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Meziroční změny cen zahraničního obchodu (v %) 

 1/03 2 3 4 1/04 2 3 4
Dovozní ceny ČSÚ -1.8 -2.5 -2.8 -3.8 -5.0 -2.0 0.3 1.0
Dov. ceny bez energií -3.4 -2.5 -2.8 -2.9 -3.0 -1.2 0.9 1.2
Dov. cen  energií (skup. 3) 13.0 -2.5 -3.3 -12.6 -21.0 -8.8 -5.2 -1.2
Vývozní ceny -1 0.1 0.5 -0.5 -1.2 -1.4 -1.4 -0.6  
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3.2 Ceny průmyslových výrobců 
 
Aktuální vývoj. V meziměsíčním srovnání ceny průmyslových výrobců v červnu dále mírně 
klesaly. Snížily se celkem o 0,2 % (v květnu o 0,3 %). Nadále rozhodující vliv mělo snížení 
cen rafinérských ropných výrobků o 4,4 % (odraz vývoje cen ropy na světových trzích)  
a chemických výrobků o 1,6 % (základních chemických látek o 2,5 %). V meziročním 
srovnání pokračoval v červnu meziroční pokles cen průmyslových výrobců, který trvá již od 
února loňského roku. V úhrnu byly ceny nižší o 0,9 % (v květnu o 0,8 %). Na tomto poklesu 
se podílela především výroba koksu a rafinérských ropných výrobků. Ceny v odvětví 
potravinářských výrobků zůstaly nadále pod úrovní stejného období minulého roku a v červnu 
byly nižší o 2,0 %. Nižší byly dále také ceny pryžových a plastových výrobků o 2,6 %  
a ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,4 %, Při hodnocení podle pěti hlavních 
průmyslových skupin se nejvíce meziročně snížily ceny energií o 1,1 %. 
 
Z meziročního pohledu byly ceny průmyslových výrobců v červnu (obdobně jako i v dubnu  
a květnu) nižší, než činila predikce ze 4.SZ. (průměrný meziroční růst 0,2 % na celé  
2. čtvrtletí 2003 oproti skutečnosti – 0,8 %). Rozdíl mezi skutečností a predikcí lze připsat 
především odchylnému vývoji scénářovaných faktorů. Šlo především o nižší  ceny ropy 
v dubnu (21,95 USD/barel)  a květnu (24,40 USD/barel) oproti  referenčnímu scénář pro 4.SZ  
(SZ 24,6 USD/barel), od května rovněž o výraznou apreciaci koruny vůči USD. Uvedený 
vývoj se promítl především do výrazného poklesu cen v průmyslu zpracování ropy. Ostatní 
skupiny cen průmyslových výrobců se v zásadě vyvíjely v souladu s predikcí nebo byly jen 
mírně pod ní. 
 
Predikce cen průmyslových výrobců se oproti 4.SZ  snižuje. Hlavní příčiny snížení predikce 
jsou: 
- skutečnost vývoje za 2. čtvrtletí 2003, kdy se exogenní scénářované veličiny odchýlily od 

předpokládaného vývoje a nenaplnil se scénář vývoje cen v odvětvích mimo 
zpracovatelský průmysl 

- nová více protiinflační trajektorie predikce vývoje dovozních cen, resp. směnného kursu 
Kč/USD ve zbytku  roku 2003 a v první polovině roku 2004 

- snížení předpokladu růstu cen v monopolizovaných odvětvích mimo zpracovatelský 
průmysl (energetika, dobývání surovin) z cca 1,5% mzr. růstu na nulový mzr. růst 
v letech 2003 a 2004 (dopad cca 0,3 p.b.). 

 
Ceny průmyslových výrobců a jejich predikce (s.o.p.r. = 100) 
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Meziroční změny cen průmyslových výrobců (v %) 

 1/03 2 3 4 1/04 2 3 4
Ceny průmyslových výrobců -0.6 -0.8 -0.4 -0.3 -0.1 0.5 0.9 1.1  
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3.3 Ceny zemědělských výrobců 
 
Aktuální vývoj. Ceny zemědělských výrobců v červnu (po dvouměsíčním růstu v dubnu  
a v květnu) meziměsíčně poklesly o 1,0 % vlivem snížení cen živočišných výrobků o 4,3 % 
(pokles cen prasat, mléka, jatečních býků, vajec i drůbeže). Rostlinné výrobky cenově 
vzrostly o 3,9 % v důsledku výrazného zvýšení cen brambor (raná odrůda) a ovoce. Naopak 
poklesly ceny obilovin a zeleniny.  
 
V meziročním srovnání se ceny zemědělských výrobců se snížily o 4,1 %. Vlivem cenového 
poklesu prasat, mléka, jatečního skotu, drůbeže a vajec se snížily ceny živočišných výrobků  
o 6,2 %. Ceny rostlinných výrobků poklesly o 0,3 % v důsledku snížení cen obilovin a ovoce. 
Na druhé straně vzrostly ceny především brambor, dále zeleniny, olejnin a luštěnin. Vývoj 
cen zemědělských výrobců za 2. čtvrtletí  v souhrnu odpovídal predikci ze 4. SZ (průměrný 
mzr. pokles 9,4 % proti skutečnému poklesu 9,2%). 
 
Ceny zemědělských výrobců a jejich predikce (s.o.p.r. = 100) 
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Predikce cen zemědělských výrobců se nemění. Hlavním důvodem je skutečnost, že se 
začínají postupně naplňovat předpoklady ze 4. SZ a i nejbližší výhled prozatím potvrzuje 
správnost předpokladů prognózy ze 4. SZ. 
Predikce cen zemědělských výrobců i nadále předpokládá, že v průběhu druhého čtvrtletí 
dojde k obratu ve vývoji dosavadního dlouhodobého poklesu cenové hladiny směrem k růstu 
cen. Tento předpoklad vychází z následujících skutečností: 
- V zahraničí (konkrétně v SRN) již došlo v třetím a zejména ve čtvrtém čtvrtletí minulého 

roku k obratu ve vývoji trendu cenové hladiny zemědělských výrobců - zatímco od 
poloviny roku 2001 se cenová hladina cen zemědělských výrobců v SRN snižovala, od 
září 2002 naopak kontinuálně mírně rostla. V meziročním srovnání  tak v prvních čtyřech 
měsících  2003 již došlo k  výraznému zmírnění meziročních poklesů cen zemědělských 
výrobců (CZV v SRN v květnu již pouze -0,1 %, při apreciaci kursu Kč/EUR 2,7 %). 
Vzhledem k výrazné dlouhodobé shodě vývoje cen zemědělských výrobců v ČR a v SRN 
(očištěné o vliv devizového kursu) je reálné předpokládat obdobný trend vývoje i v ČR 
(na vývoj obou cenových indexů působí řada shodných nebo podobných faktorů). 

- Ceny realizované zemědělskými prvovýrobci v ČR za první měsíce 2003 byly již  
u některých hlavních komodit výrazně pod jednotkovými náklady na tyto komodity. 
Z toto důvodu se zdá málo pravděpodobné, že by prvovýrobci byli ochotni i krátkodobě 
akceptovat další snížení cen. V střednědobém horizontu je naopak pravděpodobný výstup 
části producentů z odvětví, což by mělo vést k oslabení protiinflačních tlaků z důvodu 
nadprodukce části zemědělské produkce. 
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- Aktuální informace o odhadovaném vývoji sklizně v roce 2003 ve zvýšené míře hovoří  
o  výrazně nižší úrodě obilovin a olejnin (tj. hlavních komodit rostlinné výroby v ČR) 
v zejména důsledku mrazivého počasí v prvních měsících letošního roku. Podle prvních 
expertních odhadů výrobců i zpracovatelů zemědělské produkce to bude znamenat tlak na 
zvýšení výkupních cen v období letošní sklizně oproti stejnému období minulého roku.  

- Výše uvedené předpoklady  byly potvrzeny i vývojem CZV za duben až červen t.r. -  
v dubnu se cenová hladina CZV v souhrnu zvýšila meziměsíčně  o 0,7 %, v květnu pak  
o 3,3 % (naopak v červnu meziměsíčně poklesla o 1,0 %). Predikce ze 4.SZ předpokládala 
v roce 2003 růst cenové hladiny zemědělských výrobců o cca 4 %). V roce 2004  
předpokládáme stagnaci cenové hladiny jako referenční scénář - konjunkturní odhady se 
na tak dlouhé období (za více jak jeden výrobní cyklus) neprovádí.  

 
Meziroční změny cen zemědělských výrobců (v %) 

 1/03 2 3 4 1/04 2 3 4
Ceny zemědělských výrobců -14.2 -9.2 -1.1 3.7 4.3 4.8 1.4 0.0  
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4. Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Ministerstvo financí předložilo vládě několik dokumentů, které blíže kvantifikují záměry 
v rámci reformy veřejných financí. Deklarovaným cílem reformy je snížení schodku 
veřejných rozpočtů z 6,2 % HDP v letošním roce na 4,0 % v roce 2006 pomocí trajektorie 
poklesu 0,63 % HDP v roce 2004, 0,72 % HDP v roce 2005 a 0,86 % HDP v roce 2006. 
 
V uplynulých dnech zveřejnilo MF ČR novou makroekonomickou predikci, jejíž součástí je 
zvýšení deficitu vládního sektoru v roce 2003 z 6,2 % na 7 % HDP. Zvýšení deficitu je 
důsledkem mimořádné úhrady závazku státu z arbitrážního sporu CME vůči ČR ve výši  
10,7 mld. Kč a předpokládaného zvýšení výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury  
o 9,6 mld. Kč. V případě SFDI se jedná se o přesun nerealizovaných výdajů z roku 2002  
do roku 2003. Takový nárůst výdajů fondu nad rámec schváleného rozpočtu lze považovat za 
značně optimistický.  
 
Velikost odhadovaného letošního deficitu se jeví v porovnání s vývojem minulých let  
i v důsledku  příznivého výběru daní za první pololetí tohoto roku jako nadhodnocená. Na 
základě stávajících informací se domníváme, že výsledné saldo veřejných financí dosáhne 
v letošním roce spíše cca 4,8 % HDP a v příštích letech se bude z této úrovně postupně 
snižovat na cílovanou hodnotu 4,0 % HDP v roce 2006.19

 
Očekávaná trajektorie poklesu salda vládního sektoru 
 
Ke snížení očekávaného deficitu v letošním roce na 4,8 % HDP nás vedou zejména dva 
faktory: dosavadní zkušenost s minulými predikcemi MF ČR a příznivá dynamika inkasa 
DPPO a spotřebních daní. Porovnání dubnových predikcí MF ČR a dosažené skutečnosti za 
roky 2000 až 2002 ukazuje, že pesimistické odhady výše schodku se ani v jednom roce 
nenaplnily a skutečné deficity veřejných rozpočtů byly v jednotlivých letech nižší  
o 12 mld. Kč, 46 mld. Kč a 52 mld. Kč (v relativním vyjádření 0,7 % HDP, 2,5 % HDP  
a 2,2 % HDP). Druhým faktorem, který nás vede k očekávání nižšího schodku, je zejména 
vyšší než rozpočtovou dokumentací uvažovaná dynamika inkasa DPPO s meziročním 
nárůstem v první polovině tohoto roku 13 mld. Kč, tj. 29 %. Lze předpokládat, že v druhé 
polovině letošního roku se inkaso DPPO bude vyvíjet obdobně příznivě a rozpočtové příjmy 
tak mohou být dodatečně posíleny minimálně o tuto částku.   
 
Ministerstvo financí předložilo vládě v rámci přípravy rozpočtu na příští rok návrh 
výdajových limitů SR a státních fondů. Z následující tabulky je patrné, že alespoň na úrovni 
státního rozpočtu – který generuje zhruba 2/3 stávajících fiskálních potíží – s výjimkou roku 
2006 není předpokládáno výraznější zbrždění nominální dynamiky výdajů. Vylepšování salda 
SR, resp. jeho stagnace je dosaženo předpokladem rychlejší dynamiky příjmů oproti výdajům. 
Mediální obraz razance fiskální konsolidace a výdajových škrtů ve výši 200 mld. Kč 
v nadcházejících třech letech je vytvořen zejména předpokladem značně negativního 
autonomního scénáře. Výdajové škrty jsou pak porovnávány vůči tomuto scénáři a ač se 
mohou zdát nominálně značné, v meziročním srovnání znamenají spíše zachování status quo. 
  
 
                                                 
19 V souvislosti s avizovanou úpravou HDP dojde k jednorázovému vylepšení ukazatele podílu deficitu na HDP  
o cca 0,3 procentního bodu. Předpokládáme, že vláda i nadále bude cílovat deficit 4,0 % HDP v roce 2006  
a vzniklý prostor pro vyšší dynamiku výdajů bude částečně vykompenzován vyššími odvody do EU, resp. 
nižšími příjmy ze strukturálních fondů.  
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                                                                                     meziroční indexy v % 
 2004/2003 2005/2004 2006/2005 

Příjmy SR 107,6 108,9 106,1 
Výdaje SR 106,4 107,5 102,1 
Saldo SR 99,4 99,0 74,8 
Saldo SR (bez OSFA) 92,0 106,4 73,7 
Zdroj: vládní návrh výdajových limitů kapitol SR na rok 2004 
 
 
Implikace fiskálního vývoje na poptávku v ekonomice 
 
Hodnocení podílu schodku vládního sektoru na HDP může být značně problematické zejména 
díky nejednotnosti používaných definičních vymezení. Pro odhad makroekonomických efektů 
fiskální politiky se jeví jako vhodnější kategorie poptávkově relevantní části schodku, tj. 
veličina aproximující vliv fiskální politiky na agregátní poptávku kladoucí důraz na strukturu 
veřejných výdajů. Následující tabulka shrnuje vývoj poptávkově relevantní části schodku jak 
ve variantě, která odpovídá scénáři fiskálního cílení MF, tak variantě, která vychází 
z odlišných předpokladů ČNB: 
 
Poptávkově relevantní saldo                                                                v mld. Kč 
 2002 2003 2004 2005 
MF ČR (pokles z 6,2 % na 4,0 %) 72,3 140,2 114,3 83,8 
    meziroční změna MF ČR 21,7 67,9 -25,9 -30,5 
ČNB (pokles z 4,8 % na 4,0 %) 72,3 109,2 121,7 115,7 
    meziroční změna ČNB 21,7 36,9 12,5 -6,0 
 
Do makroekonomické predikce vstupuje trajektorie poklesu deficitu veřejných rozpočtů 
z 4,8 % HDP v letošním roce na 4,0 % HDP v roce 2006. Ve srovnání se 4. SZ, kde byla 
projekce fiskálních veličin odvozena od Reformního scénáře I. (tj. méně ambiciózní varianty 
konsolidace směřující k deficitu VF 4,9 % HDP v roce 2006), znamená promítnutí aktuálních 
informací o připravované reformě mírný nárůst fiskálního impulzu v letošním roce  
(z +0,6 procentního bodu na +0,8 procentního bodu) a naopak jeho pokles v roce 2004  
(z +0,5 procentního bodu na +0,3 procentního bodu). Fiskální politika by tak, budou-li 
naplněny předpoklady scénáře, měla v příštím roce stále působit směrem k mírnému zvýšení 
dynamiky ekonomického výstupu, ne však v takové míře, jak bylo předpokládáno ve 4. SZ. 
Meziroční změna cyklicky očištěného salda zachycená ukazatelem fiskální pozice indikuje 
zhoršení cyklicky očištěného deficitu v letošním roce o 0,2 procentního bodu a jeho zlepšení  
o 0,5 procentního bodu v roce 2004. Blíže viz níže uvedená tabulka: 
 

4.SZ 7.SZ 4.SZ 7.SZ 4.SZ 7.SZ
Deficit vládního sektoru (MF ČR)   
v % HDP 4,5% 3,9% 5,1% 6,2%   5,3 až  6,3 % 5,5%
Deficit vládního sektoru (ČNB)       
v % HDP 4,5% 3,9% 5,1% 4,8%   5,3 až  6,3 % 4,5%
Fiskální pozice                                
(mzr. změna cykl. oč.prim.salda) +1,5 p.b. +1,2 p.b. +0,6 p.b. +0,2 p.b. +0,1 až +1,1 p.b. -0,5 p.b.
Aproximace fiskálního impulsu +0,9 p.b. +0,5 p.b. +0,6 p.b. +0,8 p.b. +0,5 p.b. +0,3 p.b.

2002 2003 2004
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Aktuální vývoj státního rozpočtu a veřejného dluhu ke konci června 
 
Hospodaření státního rozpočtu20 skončilo ke konci června 2003 deficitem ve výši  
53,4 mld. Kč, zatímco loni ve stejném období činil deficit pouze 0,9 mld. Kč. Tato čísla jsou 
nesrovnatelná, ale po jejich očištění od mimořádných příjmů21 a výdajů je zřejmé, že 
rozpočtový vývoj v letošním prvním pololetí je téměř shodný s loňským rokem, kdy deficit 
vlastního běžného hospodaření osciloval okolo cca 30 mld. Kč (viz níže uvedený tabulkový 
přehled).  
 
Hospodaření základních složek ústřední vlády za leden až červen 2003 (v mld. Kč): 

SR 2003 Skut. Skut. Rozdíl
zákon  1 - 6/02  1 - 6/03  3 - 2  3 - 1

1 2 3 4 5
SR běžné hospodaření -129,4 -0,9 -53,4 -52,5 76,0
v tom: úhrada ČKA -18,6 -12,1 -8,0 4,1 10,6
           čerpání úvěru EIB -7,4 0,0 -5,0 -5,0 2,4
           arbitráž CME -10,7 -10,7 -10,7 0,0
           operace státních aktiv -4,8 2,7 2,0 -0,7 6,8
           ruský dluh a dotace FNM 0,0 37,8 0,0 -37,8 0,0
           vlastní běžné hospodaření SR -87,9 -29,3 -31,7 -2,4 56,2
Pramen: účty vedené u ČNB  
 
Běžné hospodaření k 30. červnu 2003 vykázalo oproti květnu pokles deficitu o cca  
22 mld. Kč, což bylo bezprostředně ovlivněno vysokým inkasem daňových příjmů, zejména 
pak příznivým výběrem daně z příjmu právnických osob (vypořádání daně za rok 2002  
u firem využívajících služeb daňových poradců). Obdobně jako loni přitom došlo v 1. pololetí 
k posunu části plateb této daně (dodatečných cca 12 mld. Kč) do prvních dnů července. 
 
Celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly ke konci června t.r. 49,1 % celkového ročního 
rozpisu, avšak vzhledem k letos již nerozpočtovaným mimořádným příjmům vykazují 
meziroční pokles ve výši 3,7 %. Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci června t.r. 
48,5 % celoročně rozpočtovaného objemu při meziročním přírůstku 10,8 %. Nejvíce se podílí 
na tomto meziročním přírůstku již zmíněné daně z příjmů právnických osob (+29,0 %), ale  
i DPH (+5,8 %), spotřební daně (+8,5 %) a DPFO (+6,5 %). Pojistné na sociální zabezpečení 
představuje 47,8 % rozpočtu s meziročním přírůstkem 4,8 %. Saldo příjmů z pojistného na 
sociální zabezpečení a rozpočtových výdajů do této oblasti je za 1. pololetí záporné částkou 
22,7 mld. Kč, z toho schodek na důchodovém účtu činí 14,5 mld. Kč.  
 
Celkové výdaje státního rozpočtu byly ke konci června t. r. čerpány na 48,7 % rozpočtu, což 
představuje meziroční nárůst o 11,3 %. Vykázaný nárůst je výrazně ovlivněn úhradou nákladů 
spojených se závazkem z arbitrážního sporu CME vůči ČR (10,7 mld. Kč), čerpáním 
prostředků poskytnutých EIB na odstraňování loňských povodňových škod (5,0 mld. Kč)  
a předsunutou platbou státu za nevýdělečné pojištěnce ve prospěch VZP (2,7 mld. Kč). 
V rámci neinvestičních výdajů je vynakládán největší objem prostředků do sociální oblasti. 
Čerpání sociálních dávek vykazuje ke konci června meziroční nárůst o 3,0 %, z toho důchody 
rostou o 4,1 %. Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně meziročně 
vzrostly z důvodu posílení rozpočtů krajů a obcí vyplývajícím z územní reformy o 61,8 %. 
Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně povinného 

                                                 
20 zahrnuje operace státního rozpočtu včetně operací státních finančních aktiv, úhrady ztráty ČKA za rok 2002 
a dá.le půjčku od EIB na povodně ve výši 7,4 mld. Kč 
21 2002 – deblokace pohledávek za ruskou federací, dotace z FNM (privatizace Transgazu) 
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pojistného byly naopak čerpány pouze na 39,7 %. Kapitálové výdaje jsou čerpány pouze na 
29,4 % celoročního objemu, což lze považovat za standardní sezónní vývoj. 
 
Výsledek rozpočtového hospodaření za prvních šest měsíců roku indikuje vcelku 
pozitivní předpoklady pro celoroční výsledky, pokud jde o vývoj daňových, resp. 
celkových příjmů. Ve svém důsledku to znamená, že bez mimořádných výdajů by 
celoroční deficit schválený Poslaneckou sněmovnou na rok 2003 neměl být překročen, 
podle našeho odhadu by mohl být dokonce o 20 mld. Kč nižší. 

 
Veřejný dluh dosáhl dle předběžných výsledků k 30. 6. 2003 výše 619,5 mld. Kč a vzrostl 
tak v porovnání s rokem 2002 o 56,9 mld. Kč. Jeho relativní výše, vyjádřená podílem na 
HDP, činí 27,0 % (nárůst oproti roku 2002 o 2,3 %). Rozhodujícím důvodem je nárůst 
státního dluhu o 54 mld. Kč na výsledný objem 446,9 mld. Kč (19,5 % HDP), profinancovaný 
v potřebném objemu státními cennými papíry. Dále na zvýšení objemu státního dluhu působí 
čerpání úvěru od EIB na obnovu oblastí postižených povodněmi v  roce 2002 ve výši  
4,0 mld. Kč a další navýšení úvěru na dálniční obchvat Plzně o 2,0 mld. Kč. Růst veřejného 
dluhu byl dále v nepatrné míře ovlivněn úvěry ČKA a zvýšením zadluženosti místních 
orgánů, naopak došlo k částečnému snížení zadluženosti státních fondů. 

 
Ke konci roku 2003  předpokládá ČNB další výrazné navýšení objemu veřejného dluhu až na 
cca 691 mld. Kč (29,2 % HDP), způsobené potřebou profinancovat výnosy z emisí státních 
cenných papírů schválený deficit běžného hospodaření státního rozpočtu. Předpokládá se též 
mírný růst zadluženosti místních rozpočtů. Nárůst výsledného objemu je dále výrazně 
ovlivněn zvýšením úvěrové angažovanosti České konsolidační agentury.  
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5.   Peníze, úvěry a úrokové sazby 
 
 
Peníze 
 
Aktuální vývoj peněžních agregátů M2 a L 
 
Pro vývoj meziročních přírůstků peněžních agregátů M2 a L je od počátku roku 2003 
charakteristické kolísání s tendencí k poklesu, přičemž v květnu 2003 dosáhl meziroční 
přírůstek peněžní zásoby historicky nejnižší úrovně 2,1 %. Květnový pokles však není 
výsledkem měnového vývoje, ale   důsledkem vyřazení Union banky z bankovní statistiky. Po 
zohlednění tohoto mimořádného vlivu byl v květnu 2003  u meziročního přírůstku peněžního 
agregátu M2 patrná stagnace na úrovni 3,0 %. Příliv peněz do ekonomiky zůstává tedy  
i nadále poměrně omezený a je v souladu s neinflačním vývojem ekonomiky.   
 
Na přírůstku peněžní zásoby se podílel především pokračující nárůst úvěrové emise, deficitní 
hospodaření vlády a pokles objemu nezúčtovaných položek mezi klienty a obchodními 
bankami (tzv. floatu). Kolísavý vývoj peněžní zásoby v období březen až květen 2003 se 
promítl i do vývoje peněžního agregátu L. V květnu 2003 došlo u meziročního přírůstku 
tohoto peněžního agregátu  k poklesu o 0,3 %. Do poklesu meziročního přírůstku tohoto 
peněžního agregátu se kromě vývoje peněžní zásoby promítlo i pokračování dlouhodobého 
poklesu objemu státních pokladničních poukázek v držení nebankovních subjektů. Ve 
srovnání s květnem 2002, kdy růst objemu státních pokladničních poukázek v portfoliu 
nebankovních subjektů kulminoval na úrovni 67,8 mld. Kč, v květnu 2003 činil pouze  
29,2 mld. Kč.  
 
Aktuální vývoj peněžního agregátu M1 

 
Dlouhodobý rostoucí trend ve vývoji meziročních přírůstků peněžního agregátu M1 
kulminoval v březnu 2003. Při poklesu v následujících dvou měsících se meziroční přírůstek 
peněžního agregátu M1 snížil z březnových 20,2 % na květnových 17,6 % (po očištění od 
vlivu odnětí bankovní licence Union bance na 18,5 %). Přes tento pokles zůstává ovšem 
tempo růstu peněžního agregátu M1 i nadále vysoké a objem oběživa a korunových 
netermínovaných vkladů, podporovaný nízkými úrokovými sazbami na termínované vklady, 
dlouhodobě převyšuje růst objemu kvazi-peněz. O stále rostoucím významu transakčních 
peněz v ekonomice svědčí plynule se zvyšující podíl M1/M2 (v květnu 2002 činil 37,2 %, 
v květnu 2003 42,9 %). I když růst podílu transakčních peněz na celkové peněžní zásobě je 
důsledkem především vysokého tempa růstu netermínovaných vkladů, významně roste  
i objem oběživa. Jeho podíl na peněžní zásobě dosáhl v květnu 2003 12,7 %, což je  
1,3 procentních bodů více než v květnu 2002. 
 
Sektorová struktura peněžní zásoby  
 
Výkyvy ve vývoji meziročních přírůstků peněžní zásoby v období březen až květen 2003 se 
týkaly především sektoru podniků, u nichž meziroční přírůstek M2 v únoru 2003 činil 9,0 %  
a po kolísání v březnu a v dubnu poklesl v květnu 2003 na 4,8 %. V sektoru domácností byl 
vývoj meziročních přírůstků peněžní zásoby plynulejší. Po březnové stagnaci na úrovni  
2,1 % meziroční přírůstky peněžní zásoby v sektoru domácností klesaly až na květnových  
1,6 %. Zatímco však v sektoru podniků v období březen – květen 2003 netermínované vklady 
stagnovaly a mírně se zvýšil objem korunových termínovaných vkladů, v sektoru domácností 
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pokračoval i nadále v souvislosti s poklesem úrokových sazeb dlouhodobý trend 
restrukturalizace peněžní zásoby, a to ve prospěch oběživa, netermínovaných vkladů a vkladů 
u stavebních spořitelen. U stavebních spořitelen došlo za prvních pět měsíců r. 2003  
k  navýšení vkladů o 23,8 mld. Kč, zatímco v r. 2002 o 15,2 mld. Kč a v r. 2001 o 7 mld. Kč. 
Kromě faktoru výnosnosti se ovšem do zvyšování objemu vkladů ve stavebním spoření 
promítá i zhoršená perspektiva pro uzavírání smluv o stavebním spoření v budoucnosti. Snaha 
vkladatelů o zvýšení vkladů v rámci stavebního spoření vede nejen k rostoucímu počtu 
nových smluv, ale i ke zvyšování cílových částek u smluv již dříve uzavřených. Ani vzestup 
vkladů domácností u stavebních spořitelen však neeliminuje celkový pokles termínovaných 
vkladů v tomto sektoru. Zatímco v období březen – květen 2003 vzrostly vklady u stavebních 
spořitelen o 20,6 mld. Kč, ostatní korunové termínované vklady domácností poklesly  
o 32,8 mld. Kč. Vklady v cizí měně (po očištění od kurzových vlivů) v období březen až 
květen 2003 u domácností stagnovaly, u podniků mírně vzrostly (o 2,5 mld. Kč).  
 
Vývoj peněžních agregátů v pojetí ECB 
 
Vývoj meziročního přírůstku peněžního agregátu M1 v  pojetí ECB odpovídá vývoji 
peněžního agregátu Ml ČNB. Meziroční přírůstek tohoto nového peněžního agregátu poklesl 
postupně z vysoké úrovně v březnu 2003 (22,5 %) na značně nižší květnovou úroveň  
(15,8 %). Meziroční přírůstky peněžního agregátu M2 v pojetí ECB se v březnu a v dubnu 
2003 postupně zvyšovaly (z 5,5 % v únoru na 6,0 % v březnu a 6,4 % v dubnu) s následným 
poklesem v květnu 2003 (na 4,6 %). Významným faktorem určujícím vývoj tohoto peněžního 
agregátu jsou vklady s výpovědní lhůtou do 2 let, které také rozhodujícím způsoben přispěly 
k jeho růstu v březnu a v dubnu 2003. V květnu 2003 se však i do výše meziročního přírůstku 
peněžního agregátu M2 promítlo odnětí licence Union bance. Obdobný byl i květnový vývoj 
u peněžního agregátu M3, u kterého došlo v květnu 2003 k poklesu z předchozí dlouhodobější 
úrovně 5,5 % na 3,8 %.  
 
Predikce peněžní zásoby v letech 2003 a 2004 
 
Vývoj peněžní zásoby bude ve druhé polovině roku 2003 a v roce 2004 nadále ovlivňován 
mírným ekonomickým růstem a postupným nárůstem cenové hladiny. Meziroční přírůstek 
peněžní zásoby by se měl zvýšit o 3 - 5 % v roce 2003 a o 5 - 7 % v roce 2004. Ve srovnání 
s původní predikcí peněžní zásoby ze 4. situační zprávy se snižuje rozpětí pro přírůstek 
peněžní zásoby v roce 2003 vlivem předpokládaného nižšího přílivu peněz ze zahraničí. 
Vývoj peněžní zásoby bude v krátkodobém horizontu i nadále doprovázen negativní mezerou 
mezi očekávanou nominální peněžní zásobou a její rovnovážnou úrovní, což je v souladu 
s nízkoinflačním prostředím. Meziroční přírůstek peněžního agregátu M1 bude v hodnoceném 
období  dosahovat zhruba 10 - 12 %.  
 
Výše uvedená predikce peněžní zásoby vychází z odhadu poptávky po penězích, z analýzy 
jejího dlouhodobého trendu a z expertního odhadu rozhodujících protipoložek tvorby peněz. 
 
Poptávka po penězích bude ve druhé polovině roku 2003 a v roce 2004 ovlivňována mírným 
ekonomickým růstem. Tento vývoj se bude projevovat v pozvolném nárůstu poptávky po 
penězích, avšak očekávané zvyšování cenové hladiny bude působit na stagnaci růstu držby 
peněz v reálném vyjádření. Meziroční přírůstek peněžní zásoby odhadovaný dle kvantitativní 
rovnice směny dosáhne 3,6 % v roce 2003 a 5,8 % v roce 2004. Rychlost obratu peněz se 
bude vlivem nižšího přílivu peněz do ekonomiky meziročně zrychlovat o 0,5 procentního 
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bodu. Růst poptávky po penězích v reálném vyjádření dosáhne 2,5 % v roce 2003 a 2,6 % 
v roce 2004 (2,6 % r. 2002).   
 
Uvedený vývoj poptávky po penězích v letech 2003 a 2004 je zřejmý i z jejího modelového 
odhadu. Exogenními proměnnými modelu poptávky po penězích jsou očekávaný vývoj HDP 
a úroková sazba 1R Pribor, u které je v horizontu predikce předpokládán stabilní vývoj. Další 
vysvětlující proměnnou je očekávaný vývoj cenové hladiny. Odhad modelu poptávky po 
penězích rovněž naznačil její postupné zvyšování na 3,8 % v roce 2003 a 6,2 % v roce 2004.  
 
Analýza dlouhodobého trendu peněžní zásoby indikuje mírné zvyšování meziročního 
přírůstku v rozmezí 4 - 5 % ve druhé polovině roku 2003 a v roce 2004. 
 
Z hlediska sektorové struktury peněžní zásoby lze očekávat postupné zastavování 
dlouhodobého snižování přírůstku peněz domácností a podniků. Její meziroční přírůstek  
u domácností by se měl ve druhé polovině roku 2003 a v roce 2004 pohybovat v rozmezí          
2 - 4 %. Uvedený vývoj je v souladu se zastavováním poklesu míry úspor.   
V držbě peněz podniků se projeví v souvislosti s předpokládaným oživováním jejich 
investičních aktivit v roce 2004 pozvolný nárůst transakční poptávky po penězích  
a zlepšování jejich finanční pozice. Peněžní zásoba podniků by se měla ve druhé polovině 
roku 2003 a v roce 2004 pohybovat v rozmezí 3 - 5 %.     
 
Expertní odhad hlavních protipoložek peněžní zásoby v letech 2003 a 2004 zohledňuje 
očekávaný příliv zahraničního kapitálu, financování deficitu veřejných rozpočtů a úvěrovou 
emisi bank. Oproti původní predikci ze 4. situační zprávy se snižuje expertní odhad působení 
čistého přílivu zahraničního kapitálu ve prospěch působení domácích úvěrů. Vliv čistých 
zahraničních aktiv na peněžní zásobu by se měl v hodnoceném období pohybovat v rozmezí   
-1,5 – +0,5 procentních bodů s tím, že v roce 2003 budou čistá zahraniční aktiva působit na 
pokles peněžní zásoby. Protipoložky v podobě financování deficitu veřejných rozpočtů  
a úvěrové emise by měly přispívat k růstu peněžní zásoby ve výši zhruba 6 procentních bodů. 
Meziroční přírůstek peněžní zásoby by měl podle uvedené metody dosáhnout 4,7 % v roce 
2003 a 7,2 % v roce 2004. Tato metoda představuje horní hranici stanoveného rozmezí 
pohybu peněžní zásoby.  
 
Predikce peněžní zásoby byla dále posouzena ve vztahu k její rovnovážné úrovni vycházející 
z modelu poptávky po penězích. Uvedená mezera naznačuje peněžní deficit v letech 2003  
a 2004, který je v souladu s vývojem mezery výstupu. Nízká úroveň odhadovaného peněžního 
deficitu dále indikuje přetrvávání nízkoinflačního prostředí a nenaznačuje výraznější 
zvyšování cenové hladiny ve druhé polovině roku 2003 a v roce 2004.   
 
Úvěry 
 
Úvěrová emise se v květnu 2003 nadále zvyšovala. Její meziroční přírůstek dosáhl 5,6 % 
v nominálním vyjádření a 6,5 % v reálném vyjádření. Nominální meziroční přírůstek činil  
52,8 mld. Kč v absolutním vyjádření. Pokračoval trend zvyšování úvěrů domácnostem 
určených k financování bydlení, zatímco úvěry nefinančním podnikům klesaly. Úvěry 
poskytované nefinančním podnikům pod zahraniční kontrolou však signalizují zastavování 
jejich dlouhodobého poklesu. Vzhledem k aktuálnímu vývoji úvěrů se zvyšuje predikce 
meziročního přírůstku na 5 - 7 %  ve druhé polovině roku 2003 a v roce 2004.  
 

 42 
 



Úvěry poskytované domácnostem mají i nadále rozhodující podíl na růstu úvěrů. Jejich 
meziroční přírůstek dosáhl v květnu 2003 28,8 % v relativním vyjádření a 43,4 mld. Kč 
v absolutním vyjádření. Z hlediska typů úvěrů se nadále zvyšovaly úvěry určené 
k financování bydlení a podporovaly investice domácností do nemovitostí. Jejich absolutní 
objem se meziročně zvýšil o 30,1 mld. Kč, z toho hypoteční úvěry o 18,5 mld. Kč a úvěry ze 
stavebního spoření o 11,7 mld. Kč. Absolutní objem spotřebitelských úvěrů se meziročně 
zvýšil o 13,7 mld. Kč. Jejich dynamika se však v dubnu a květnu 2003 snižovala. Uvedený 
vývoj naznačuje, že spotřebitelské úvěry v uvedeném období podporovaly financování 
spotřeby domácností, avšak nepřispívaly k její výraznější akceleraci. Absolutní objem 
ostatních úvěrů meziročně poklesl o 0,4 mld. Kč.  

 
Podíly rozhodujících ekonomických sektorů na růstu úvěrů 
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Úvěry poskytované nefinančním podnikům se v květnu 2003 obdobně jako v předchozím 
období snižovaly. Jejich meziroční pokles dosáhl 3,9 %. Uvedený vývoj se projevoval  
u nefinančních domácích podniků, zatímco úvěry poskytované nefinančním podnikům pod 
zahraniční kontrolou se zvyšovaly. Jejich meziroční přírůstek činil v květnu 2003 3,1 %  
v relativním vyjádření a 3,7 mld. Kč v absolutním vyjádření. Úvěry nefinančním domácím 
podniků meziročně poklesly o 5,8 % v relativním vyjádření a o 25,0 mld. Kč v absolutním 
vyjádření.  
 
Zastavování dlouhodobějšího poklesu úvěrů u nefinančních podniků pod zahraniční kontrolou 
může souviset s vývojem finančních výsledků průmyslových podniků (analýza MPO za  
1. čtvrtletí 2003). Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou mají i nadále rozhodující 
podíl na výkonnosti průmyslu. Ve finančních ukazatelích byl v prvním čtvrtletí 2003 ve 
srovnání s rokem 2002 zaznamenán předstih růstu výkonů před výkonovou spotřebou 
s pozitivním vlivem na dynamiku přidané hodnoty, dále zpomalování růstu osobních nákladů 
a zrychlování odpisů. Na druhou stranu analýza poukazuje na rozdílné výsledky 
v jednotlivých průmyslových odvětvích, výrazný pokles investiční aktivity podniků pod 
domácí kontrolou při přetrvávajících problémech jejich finanční situace. Hlavním zdrojem 
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financování ekonomických aktivit nefinančních podniků jsou i nadále především jejich vlastní 
zdroje.   
 
Predikce přírůstků úvěrů v letech 2003 a 2004 se s ohledem na jejich aktuální vývoj zvyšuje. 
Meziroční přírůstek by se měl v uvedeném období pohybovat v rozmezí 5 - 7 %. Dynamika 
úvěrů v reálném vyjádření bude v roce 2003 stagnovat na úrovni 5,2 % a v roce 2004 se 
vlivem postupného zvyšování cenové hladiny zpomalí na 4,7 % (5,2 % rok 2002). Absolutní 
objem úvěrů by se měl zvýšit zhruba o 50 mld. Kč v roce 2003 a o 60 mld. Kč v roce 2004. 
Hlavní podíl na uvedeném zvýšení budou mít i nadále úvěry poskytované domácnostem. 
Jejich objem se zvýší o 44,7 mld. Kč v roce 2003 a o 55 mld. Kč v roce 2004. Modelová 
predikce těchto úvěrů vychází z jejich dlouhodobého trendu zaznamenaného v minulém 
období. Uvedená predikce naznačuje, že rozhodující podíl na přírůstku úvěrů budou mít  
i nadále úvěry určené k financování bydlení. Na druhé straně lze předpokládat, že poptávka 
po úvěrech se bude vlivem vyšší očekávané cenové hladiny a růstu nezaměstnanosti 
zpomalovat.  
 
Modelová predikce úvěrů poskytovaných nefinančním podnikům pod zahraniční kontrolou  
naznačuje jejich postupné zvyšování, což je v souladu s předpokládaným oživováním 
firemních investic v roce 2004. Absolutní objem těchto úvěrů by se měl zvýšit o 8,1 mld. Kč 
v roce 2003 a o 10,1 mld. Kč v roce 2004.  
 
 
Úrokové sazby 
 
Úrokové sazby na jednotlivých segmentech finančního trhu se během června vyvíjely rozdílně 
v závislosti na délce splatnosti. Krátkodobé sazby klesaly, příp. stagnovaly, zatímco sazby 
s delší splatností částečně korigovaly svůj předcházející rychlejší pokles. Jejich nárůst (pod 
vlivem zahraničních faktorů) začal přibližně v polovině června a nezastavil se ani po snížení 
základních sazeb ČNB, spíše naopak. Ve stejné době totiž došlo ke snížení klíčových sazeb 
v USA o 0,25 procentního bodu; nižší než očekávaný rozsah posunul výnosy dluhopisů  
a dlouhodobé sazby na vyšší hladinu. ČNB své základní sazby snížila také o 0,25 procentního 
bodu (s platností od 26. 6.): repo sazbu na 2,25 %, diskontní sazbu na 1,25 % a lombardní 
sazbu na 3,25 %. Tento krok poněkud překvapil svým načasováním, většina účastníků trhu 
počítala s uvolněním měnové politiky až na červencovém zasedání bankovní rady. 
Bezprostředně po oznámení nastal pokles na nejkratším konci výnosové křivky. 
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Vývoj úrokových sazeb v %  
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Výnosová křivka na peněžním trhu má plochý tvar (spread 1R PRIBOR – 1T PRIBOR činí  
-0,0 procentního bodu k 24. 7.). Sazby FRA jsou zafixovány na úrovni repo sazby nebo těsně 
nad ní, komentáře naznačují očekávání trhu, že červnové snížení nemusí být letos poslední. 
Do značné míry záleží na několika faktorech. Patří k nim vývoj inflace v dalších měsících, 
resp. zda se i nadále bude pohybovat na nižší hladině než prognóza ČNB, dále konečná 
podoba reformy veřejných financí a vývoj úrokových sazeb v zahraničí.  
 
U dlouhodobých sazeb se spread mezi sazbami 5R a 1R pohybuje kolem 1,0 procentního 
bodu. Mírný nárůst byl způsoben nárůstem delších sazeb. Porovnání tuzemských sazeb  
s úrokovými sazbami v zahraničí ukazuje následující graf. Po delší době se nepodařilo upsat 
celou emisi státního dluhopisu se splatností 5R (nabídka 14 mld. Kč, poptávka 6,6 mld. Kč, 
průměrný výnos 2,95 %). Nezájem koncových investorů o účast v aukci má pravděpodobně 
několik příčin. První je nepochybně sentiment v zahraničí, kde se opatrně spekuluje  
o začínajícím období růstu výnosů. Dalším faktorem může být fakt, že při tak nízkých 
výnosech neměli investoři zájem investovat do pětiletého dluhopisu. Svůj vliv mohlo mít  
i prázdninové období. 
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Výnosová křivka v různých zemích: sazby IRS v % (24. 7. 2003)  
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Inflační očekávání analytiků finančních trhů se příliš nezměnila. Argumentem je značná 
produkční mezera a importovaná dezinflace. V posledním čtvrtletí by navíc koruna měla začít 
opět posilovat. Očekávaný vývoj inflace je ovlivňován i vyjasňováním podoby reformy 
veřejných financí a daňových úprav. Reforma veřejných financí by měla utlumit spotřebu 
domácností a vlády a je proto považována za důležitý faktor působící protiinflačně. Predikce 
úrokových sazeb se mírně posunuly na nižší hladinu, očekávání se však liší. Zahraniční 
analytici převážně očekávají další snížení klíčových sazeb ČNB. Své předpoklady odůvodňují 
především neutěšeným stavem globální ekonomiky, očekáváním deflace v Německu v tomto 
a příštím roce, předpokládaným citelným snížením sazeb ECB v průběhu příštích 12 měsíců  
a předpokládaným posílením koruny k hranici 31 Kč/EUR. Další část analytiků 
(reprezentovaná spíše domácími subjekty) nevidí budoucí scénář tak jednoznačně. Soudí, že 
silný růst spotřebitelských úvěrů a riziko oživení inflačních očekávání v důsledku změn daní 
bude navádět ČNB k opatrnosti a sazby již dále snižovány nebudou. 
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Očekávání vývoje inflace a úrokových sazeb na 12 měsíců dopředu (%) 

CPI 1T PRIBOR 1R PRIBOR
ČNB finanční trh podniky domácnosti fin. trh ČNB 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 3.7 5.1
 12/02 2.3 2.3 2.3 2.6 2.9 2.8 3.1
 1/03 2.3 2.5 2.9 3.1
 2/03 2.4 2.4 2.8 3.2
 3/03 2.4 2.5 2.1 4.0 2.7 3.0 2.9
 4/03 3.6 2.6 2.7 3.0
 5/03 3.7 3.7 2.7 3.0
 6/03 5.4 3.2 2.7 2.3 2.6 1.9 2.8
 7/03 3.1 3.3 2.4 2.7  

Pramen: ČNB, Statistická šetření 
 
 
Klientské úrokové sazby se od počátku roku snížily jen minimálně. Změny se pohybují do  
0,2 procentního bodu, podobně jako sazby na peněžním trhu. Korunové sazby z nových úvěrů 
v současnosti dosahují 4,0 %, termínované depozitní sazby 2,0 %. Jedná se o údaje za květen, 
poslední úprava základních sazeb z 26. 6. proto v nich není promítnuta. Podle prvních 
informací z bank se snížení repo sazby odrazí takřka výhradně u krátkodobých splatností, 
v případě střednědobých a dlouhodobých úrokových sazeb se výraznější změny neočekávají. 
Jako první zareagovaly hypoteční banky (ČMHB, Raiffeisenbank, GE Capital Bank). Byly 
sníženy méně využívané jednoleté sazby, které se v současnosti pohybují kolem 4 %. Úroky 
fixované na 5 let se od repo sazby přímo neodvíjejí, a proto se u nich bezprostřední reakce 
neprojevila (jejich průměrná sazba činí cca 5,5 %). Lze očekávat také snížení sazeb 
krátkodobých spotřebitelských úvěrů a krátkodobých vkladů. Reálné úrokové sazby se liší 
v závislosti na zvoleném cenovém indexu. Reálné úrokové sazby z nových úvěrů deflované 
PPI aktuálně dosahují 4,8 % při pohledu ex post, 3,1 % 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 %) červen 2003 9.76 9.52
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %) I/03 1.2 0.4
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev I/03 -0.5 -1.5
Průměrná nominální mzda ve sled. org. (mzr. změna v %) I/03 6.6 7.4
 - v podnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/03 6.1 5.8
 - v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %) I/03 9.8 14.5
Průměrná nominální mzda v průmyslu (mzr. změna v %) květen 2003 . 4.9
NJMN v průmyslu (mzr. změna v %) květen 2003 . -0.7
NJMN v NH (mzr. změna v %) I/03 . 3.6
Pramen: MPSV, ČSÚ  
 
Z pohledu aktuálních informací za poslední tři měsíce predikce považuje nadále za platný 
makroekonomický pohled na trh práce, prezentovaný ve 4. SZ. 
 
Obdobně jako v 1. pololetí 2003 i v průběhu druhé poloviny tohoto roku bude v podnikové 
sféře pokračovat přizpůsobování nominálních veličin novým makroekonomickým 
podmínkám. Ty lze charakterizovat nízkým růstem efektivní poptávky na domácích  
i zahraničních trzích a zpožděnými dopady zpřísnění reálných měnových podmínek zejména 
ve složce devizového kurzu v roce 2002. Cílem nominálního přizpůsobení je udržení 
konkurenceschopnosti podniků na domácích i zahraničních trzích v podmínkách 
pokračujícího nepříliš výrazného růstu poptávky. Snaha o přizpůsobení vede k úsilí o snížení 
mzdové náročnosti výroby. To se na jedné straně projevuje tlakem na růst produktivity 
(propouštěním zaměstnanců a zvyšováním nezaměstnanosti), na straně druhé  podniky tlačí na 
nižší růst nominálních mezd. Tento vývoj vede k postupnému dalšímu růstu nezaměstnanosti 
a ke zpomalování dynamiky nominální mzdy. Toto zpomalování je dále podporováno 
aktuálním vývojem inflace. Růst průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře je stanovován 
exogenně. 
 
Vývoj základních ukazatelů trhu práce (mzr. změny v %) 

UK AZATEL
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

Zaměstnanost celkem -0.7 0.4 0.1 1.1 1.4 1.3 1.0 0.4 0.3 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 0.5 0.4 0.3
        z toho : zaměstnanci a) -1.4 0.3 0.0 0.4 0.1 -0.9 -0.1 -1.5 -1.0 -1.1 -0.8 -1.1 -0.6 -0.5 -0.4 -0.4 -0.5
                      ostatní zaměstnaní 3.5 1.2 0.9 5.2 8.3 13.9 7.0 11.4 7.2 5.2 3.8 6.9 3.7 4.4 5.0 4.4 4.4
Registrov aná m íra nezaměstnanosti v  % - ke konci období 8.8 8.9 9.1 8.7 9.4 9.8 9.8 10.0 9.5 10.0 10.4 10.4 10.4 9.8 10.1 10.4 10.4
Registrov aná m íra nezaměstnanosti v  % - průměr za období 9.0 8.5 9.3 8.7 9.3 9.5 9.2 10.1 9.5 9.9 10.1 9.9 10.6 9.9 10.0 10.2 10.2
Počet registr. nezaměstnaných (v  tis. osob, ke konci období) 457 462 472 454 493 514 514 528 501 528 549 549 548 516 531 547 547
Obecná m íra nezaměstnanosti v  % - průměr 8.8 8.1 7.7 7.0 7.2 7.3 7.3 7.6 7.3 7.8 7.7 7.6 7.9 7.4 7.6 7.6 7.6
Počet nezaměstnaných dle ILO (v  tis. osob) 455 421 392 358 372 375 374 388 375 401 397 391 407 383 395 393 395
Průměrná mzda ve sledov aných org.          (nom inální) b) 6.6 8.7 7.1 7.7 7.4 6.7 7.2 7.4 6.7 6.1 5.7 6.5 6.0 6.2 6.7 7.1 6.5
                                                             v Kč           (nom inální) 13609 14790 14339 16021 15567 17513 15857 15407 17092 16509 18505 16853 16325 18156 17609 19810 17944
                                                                               (reálná) 2.6 3.8 3.3 5.3 6.7 6.2 5.3 7.8 6.6 5.9 4.8 6.3 3.6 3.7 3.4 3.7 3.6
        z toho: podnikatelská sféra                     (nom inální) 7.8 8.4 7.4 6.8 6.5 5.7 6.5 5.8 5.6 4.9 4.7 5.2 5.6 5.7 6.2 6.5 6.0
                                                   v  Kč                     (nom inální) 13874 15042 14779 15993 15826 17461 16013 15633 16889 16598 18274 16879 16508 17851 17619 19470 17892
                      z toho: prům ysl                              (nom inální) 6.2 6.4 6.2 5.7 6.3 5.5 6.0 4.6 5.9 5.8 4.6 5.6 5.5 5.7 6.2 6.7 5.7
                     nepodnikatelská sféra                 (nom inální) 2.8 9.8 6.0 11.2 11.3 10.3 9.8 14.5 11.3 11.0 10.0 11.7 7.1 8.1 8.5 8.7 8.1
                                                        v Kč                  (nom inální) 12703 13952 12796 16119 14657 17689 15322 14657 17939 16268 19461 16849 15704 19385 17644 21163 18214
Mzdy a platy v  NH                                  (nom inální) c) 5.1 9.0 7.1 8.1 7.5 5.7 7.1 5.8 5.6 4.8 4.8 5.3 5.3 5.7 6.2 6.6 6.0
NJM N (nom inální m zdy a platy v  NH na HDP v  s.c.) 1.8 5.7 4.4 5.9 5.7 4.1 5.0 3.6 3.5 2.2 1.7 2.8 2.5 2.6 3.1 3.2 2.8
NJM N v  prům yslu (nom inální m zda na PP z tržeb) -4.1 -2.2 1.6 1.3 -2.1 -3.4 -0.4 -4.4 . . . . . . . . .
NHPP (HDP v  s.c. na m odifikované zaměstnané z  VŠPS) 4.0 2.6 2.9 1.3 0.6 0.3 1.3 2.1 1.7 2.7 3.0 2.4 2.4 2.8 2.7 2.9 2.8
Pramen: ČSÚ, propočet ČNB
a) Zaměstnanci dle VŠPS s jediným nebo hlavním za městnáním včetně  č lenů produkčních družstev
b) Jedná se o mzdy zúč tované k výplatě , nikoli skutečně vyplacené
c) Průměrná mzda ve sledovaných organizacích vynásobená za městnanci v NH

 
 
6.1 Zaměstnanost, nezaměstnanost 
 
Aktuální a v nejbližší budoucnosti předpokládaný růst ekonomiky nedává prostor pro růst 
zaměstnanosti. Naopak, snahy podniků o obnovení růstu produktivity a udržení 
konkurenceschopnosti povedou spíše k jejímu poklesu, nejvýše stagnaci. V návaznosti na to 
predikce předpokládá v průběhu 2. poloviny roku 2003 další mírný nárůst sezónně očištěné 
míry nezaměstnanosti. 
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Kvantitativně vychází predikce počtu zaměstnanců a míry registrované nezaměstnanosti 
zejména z ekonometrických výsledků vztahů mezi těmito veličinami a ekonomickou aktivitou 
v minulosti (vývoj HDP) a dále z vazeb mezi počtem zaměstnanců a počtem registrovaných 
nezaměstnaných (struktura ukazatelů o trhu práce). Predikce současně bere v  potaz 
vyhodnocení konjunkturních očekávání průmyslových, stavebních podniků a podniků 
v oblasti služeb (předpověď pro nejbližší dvě čtvrtletí), agregátní vývoj produktivity 
v nejbližší minulosti a zhodnocení vlivu aktuálního poptávkového klimatu na rozhodnutí 
firem o změnách v zaměstnanosti pro nejbližší budoucnost.  
 
Dále se předpověď opírá o strukturální charakteristiky. V průmyslu již cca několik čtvrtletí 
pokračuje trend adaptace podniků růstem produktivity a poklesem počtu zaměstnanců, při 
váze průmyslu to indikuje i vývoje celkového počtu zaměstnanců. Průmysl přitom prokazuje 
značně rychlou adaptační schopnost, pokud jde o znovuobnovení vývoje produktivity a 
konkurenceschopného vývoje nominálních jednotkových mzdových nákladů. Tento vývoj je 
patrný zejména v podnicích pod zahraniční kontrolou. 
 
V případě míry nezaměstnanosti se konkrétní predikce opírá i o tradičně velmi silný sezónní 
průběh nezaměstnanosti a o krátkodobé modely. 
 
V souhrnu predikce ke konci roku 2003 předpokládá meziroční pokles počtu zaměstnanců  
o 1,1 %, přičemž celková zaměstnanost bude stagnovat na úrovni předchozího roku. Míra 
registrované nezaměstnanosti bude v prosinci 2003 na úrovni kolem 10,4 %.   
 
Pokud jde o zaměstnanost v roce 2004, především odhadovaný růst produktu v předchozím 
roce 2003 okolo 2,5 % bude bránit zásadnějším změnám v rozsahu zaměstnanosti. Míra 
poklesu počtu zaměstnanců se nicméně oproti roku 2003 sníží. Pokles počtu zaměstnanců se 
odrazí v dalším mírném zvýšení průměrné registrované míry nezaměstnanosti (10,2 % v roce 
2004 oproti 9,9% v roce 2003). V souvislosti s předpokládaným oživením zahraniční 
poptávky  bude docházet na trhu práce v průběhu 2. poloviny roku 2004 k slabému obratu, 
pokles počtu zaměstnanců ke konci roku 2004 dále oslabí a míra registrované 
nezaměstnanosti v prosinci 2004 bude zhruba na stejné úrovni jako koncem roku 2003. Její 
výraznější pokles bude limitovat rovněž vysoká dlouhodobá nezaměstnanost. Vliv vládní 
politiky zaměstnanosti bude mít v obou letech na vývoj na trhu práce pouze okrajový dopad. 
Predikce nepředpokládá ani výraznější dopady vstupu do EU na zaměstnanost,  tyto se projeví 
spíše v delším časovém horizontu. 
 
 
Vývoj HDP a zaměstnanosti (podle výběrového šetření pracovních sil, mzr. změna v %)  
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Vývoj míry nezaměstnanosti a počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo (v %, vedlejší 
osa počet osob)  
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Vývoj počtu volných pracovních míst v závislosti na počtu nezaměstnaných osob 
(sezónně očištěné údaje v tisících) 
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6.2 Mzdy, platy, produktivita práce a jednotkové mzdové náklady 
 
Predikce pro rok 2003 se nemění. Vývoj na trhu práce v průběhu 1. pololetí roku 2003, 
naplnění očekávaného zpomalování růstu průměrné mzdy v 1. čtvrtletí (skutečný růst se od 
predikce lišil pouze marginálně o -0,3 p.b.), pokračování tohoto vývoje i v dalších měsících 
(vývoj mzdy v průmyslu v dubnu a květnu 2003), pouze nevýrazný ekonomický růst  
v 1. čtvrtletí,  nižší než prognózovaná inflace v 1. pololetí roku, všechny tyto signály vedou 
k závěru, že predikce mzdového vývoje ze 4. SZ se naplňuje a současně není prostor pro 
zásadnější změnu predikce oproti  4. SZ. Naplňuje se rovněž předpoklad o omezení silnějšího 
pohybu dynamiky mzdy směrem dolů v důsledku rezistence mzdových trendů (důsledek 
přesahu některých kolektivních smluv i do první poloviny roku následujícího, rigidita mezd 
v kvalifikovaných profesích, vliv nepružnosti trhu práce).  
 
Meziroční růst průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře je i nadále odvozován od předpokladu 
o vývoji veřejných rozpočtů pro rok 2003. Informace o vývoji v ústřední sféře (ROPO) je 
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doplněna o expertní závěr obdobného mzdového vývoje ve fondu sociálního zabezpečení, 
v územně samosprávních celcích a soukromých neziskových institucích.  
 
Predikce pro rok 2004. Růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře bude v průběhu roku 
2004 ovlivněn řadou protisměrně působících faktorů. 
 
Ve směru zrychlení dynamiky průměrné mzdy proti roku 2003 bude při mzdových 
vyjednáváních působit zejména vyšší očekávaná inflace v souvislosti se zvyšováním 
nepřímých daní. Rovněž snaha odborů promítnout do vyjednaných mezd pro rok 2004 i část 
zvýšeného růstu  produktivity z roku 2003 společně s jejich inflačním očekáváním pro rok 
2004 (odhad v rozmezí cca 2 až 4 %) budou tlačit na zvýšení meziroční dynamiky průměrné 
mzdy proti letošnímu roku. Stejným směrem budou působit i signály o předpokládaném 
vývoji mzdy ve státních institucích, ve kterých se s největší pravděpodobností 
promítne reforma platového systému, i když v redukovanější podobě proti předpokladu ve  
4. SZ.  
 
Růst mezd bude stlačovat dolů očekávaná vyšší průměrná míra registrované nezaměstnanosti 
oproti roku 2003. Proti růstu mezd bude rovněž působit vliv časového přesahu mezd  
z kolektivních smluv, které byly uzavřeny ke konci první poloviny letošního roku, tj. 
v podmínkách očekávání nízké ekonomické aktivity a nízkoinflačního prostředí a které tudíž 
budou platit ještě v průběhu celé 1. poloviny příštího roku. Určitý vliv u části podniků může 
mít i úsilí o zlepšení finanční situace, vystavené vlivu slabé zahraniční poptávky  
a apreciujícího kursu v roce 2002 a částečně i v roce 2003. V souhrnu lze nicméně 
předpokládat, že převáží vliv první skupiny faktorů a růst průměrné mzdy v podnikatelské 
sféře bude v roce 2004 mírně vyšší než v roce 2003. 
 
Pro odvození predikce růstu průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře predikce vychází  
z aktualizovaného materiálu MF „Rozpočtový výhled 2003 – 2006: Koncepce reformy 
veřejných rozpočtů.“22 Vzhledem k příznivějšímu hodnocení výchozí ekonomické situace  
i stavu veřejných rozpočtů než v době zahájení prvních jednání o reformě veřejných rozpočtů 
považujeme za nejpravděpodobnější variantu, která počítá se zavedením šestnáctitřídního 
systému odměňování státních zaměstnanců s navýšením peněžních prostředků ve výši 8 mld. 
Kč (za cenu zastavení růstu platů v dalších dvou letech). Podle této varianty se průměrná 
mzda v celé nepodnikatelské sféře zvýší o 8,1 %.23  
 
Ve všech sledovaných organizacích bude růst průměrné mzdy stejný jako v roce 2003  
(6,5 %). Mírnější pokles počtu zaměstnanců v roce 2004 oproti roku 2003 implikuje mírně 
rychlejší růst objemu mezd a platů (6,0 %). Růst jednotkových mzdových nákladů bude  
v roce 2004 zhruba stejný jako v roce 2003.  
 
 
 
 

                                                 
22 Ve 4. SZ SMS vycházela z návrhu koncepce reformy veřejných financí do roku 2006 (listopad 2002). Z tohoto 
materiálu vyplýval mzr. úbytek počtu zaměstnanců v ROPO o 2,0 % a mzr. nárůst průměrné mzdy ve výši  
15,8 %. Jako základní důvody razantního zvýšení mzr. dynamiky průměrné mzdy byly v tomto materiálu 
uvedeny předpokládané zavedení šestnáctitřídního systému platových tarifů a připravovaná implementace 
zákona o státní službě.  
23 Další dvě varianty počítají s nižším navýšením mzdových prostředků, resp. se zachováním dvanáctitřídního 
platového systému. V těchto případech by se průměrná mzda v nepodnikatelské sféře zvýšila o cca 4-5 %.  
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Vývoj nominální mzdy ve sledovaných organizacích a jednotlivých sférách (mzr. změny 
v %)  

Pramen: ČSÚ
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Vývoj nominálních jednotkových mzdových nákladů (mzr. změna v %) 
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Rozdíly predikcí trhu práce v roce 2003 a 2004 oproti 4. SZ 

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 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2
        v tom : zaměstnanci a) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.1 0.0 0.1 0.0 -0.3 -0.2
                     ostatní zaměstnaní 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Registrovaná míra nezaměstnanosti v % - ke konci období 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
Počet registrovaných nezaměstnaných (v tis. osob, ke konci období) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -15.5 -2.4 -3.2 -3.2 4.4
Obecná míra nezaměstnanosti v % - průměr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1
Počet nezaměstnaných dle ILO (v tis. osob) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 -8.0 -6.3 -4.9 -2.8 2.8
Průměrná mzda ve sledovaných org.          (nominální) b) 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.0 -0.1 -0.1 0.9 0.7 0.6 0.6 0.7 -1.6
                                                                               (reálná) 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.0 -0.1 -0.1 0.8 0.9 2.3 2.5 1.7 -0.1
        v tom: podnikatelská sféra                     (nominální) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 -0.2
                     nepodnikatelská sféra                 (nominální) 0.1 0.0 -0.8 0.0 -0.2 -0.5 -0.4 -0.1 -0.1 -0.2 4.8 2.7 2.7 2.8 3.2 -7.7
Mzdy a platy v NH                                  (nominální) c) 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 0.7 0.6 0.5 0.4 -1.8
JMN (nominální mzdy a platy v NH na HDP v s.c.) 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -1.0 0.9 1.2 1.2 0.6 -2.3
NHPP (HDP v s.c. na modifikovaný počet zaměstnaných z VŠPS) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 1.7 -0.2 -0.6 -0.6 0.1 0.8
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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7. Ekonomický růst 
 
Meziroční reálný růst v % Období 2002 Predikce Skutečnost 
Index průmyslové produkce květen 2003  - 3,2 
Stavební výroba květen 2003   - -0,9 
Mld. Kč    
Obchodní bilance květen 2003  -7,0 -2,4 

 
 
7.1 Shrnutí 
 
Očekávané základní rysy makroekonomického vývoje v roce 2003 a 2004 stejně jako 
hodnocení role jednotlivých faktorů agregátní poptávky, pokud jde o dynamiku 
ekonomického růstu, navazují na prognózu z dubna 2003. Změny predikce jsou dány 
rozhodující měrou změnou nastavení scénářovaných veličin, predikce nepředpokládá 
výraznější posun v nazírání na klíčové prvky transmisního mechanismu. I nadále 
předpokládá přizpůsobování ve firemní sféře v reakci na nepříznivý poptávkový šok a silnou 
apreciaci devizového kurzu v průběhu roku 2002.  
  
Ekonomický růst bude ve zbytku roku 2003 přes mírnou akceleraci v 1. čtvrtletí růst kolem 
2,5 %. Predikce předpokládá pokračování silné determinace růstu HDP reálnou spotřebou 
domácností, která bude ovlivněna  pomalu se snižujícím růstem průměrných nominálních 
mezd a pouze pozvolnou akcelerací meziroční inflace cen spotřebitelského zboží a služeb. 
Růst v roce 2003 bude rovněž silně ovlivněn explicitním fiskálním stimulem v podobě vysoké 
mzr. dynamiky konečné spotřeby vlády ve s. c. Její robustní růst zůstane zhruba na úrovni 
roku 2002 a stane se vedle spotřeby domácností základním faktorem ekonomického růstu. 
Naopak hrubá tvorba fixního kapitálu bude v dalších čtvrtletích roku 2003 mzr. zhruba 
stagnovat. 
 
Exportní výkonnost české ekonomiky se bude ve zbytku roku 2003 vyvíjet v souladu se 
změnami cenové i necenové konkurenceschopnosti a zahraniční poptávkou. Odeznění 
kursového šoku, pozvolný nástup hospodářského oživení v zemích EU a pokračující pozitivní 
změny na nabídkové straně ekonomiky postupně povedou k opětovnému zrychlení dynamiky 
zejména u exportu zboží. Predikce nepředpokládá změny, pokud jde o odhad sklonu 
jednotlivých komponent agregátní poptávky k dovozu.   
 
Prognózované tempo růstu reálného HDP na rok 2003 implikuje odhad stabilizace záporné 
mezery výstupu na úrovni kolem – 2 %, což je zhruba hodnota odhadnutá pro 1. čtvrtletí 
2003. Z toho vyplývá pokračující dezinflační působení mezery výstupu. Proti tomu bude 
působit uvolňování kurzové složky měnových podmínek.  
 
Vývoj v roce 2004 bude v oblasti reálné ekonomické aktivity charakterizován prosazováním 
se tendencí, jejichž výslednicí bude zrychlení hospodářského růstu v řádu 0,5 p. b. na cca 3 %. 
Vnějším zdrojem tohoto oživení růstu bude zejména předpokládané příznivější hospodářské 
klima v zemích našich hlavních obchodních partnerů, které zvýší poptávku po českých 
exportech. Stejným směrem bude působit i kursový vývoj. 
 
 Hlavním domácím faktorem akcelerace ekonomického růstu v roce 2004 bude předpokládaná 
změna investičního klimatu ve sféře soukromých podniků v návaznosti na postupně se 
zrychlující dynamiku exportu. Výsledné tempo růstu reálného HDP kolem 3% povede 
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k postupnému obratu ve vývoji mezery výstupu v roce 2004. S tím jak bude docházet 
k postupnému pozvolnému uzavírání záporné produkční mezery v průběhu roku, bude 
slábnout i její dezinflační působení.  
 
 
7.2 Agregátní poptávka 
 
Spotřeba domácností. Vývoj na trhu práce, rozsah transferu prostředků z veřejných rozpočtů 
do příjmů domácností, cenový vývoj a očekávaný růst (v roce 2003), resp. pokles míry úspor 
v roce 2004 lze označit za hlavní determinanty předpokládaného vývoje reálné spotřeby 
domácností v letech 2003 a 2004. Působení vysokých reálných úrokových sazeb a nárůst míry 
nezaměstnanosti povede domácnosti k tendenci odkládat část konečné spotřeby do 
budoucnosti a bude tak zmírňovat dynamiku růstu reálných spotřebních výdajů. Tento vývoj 
bude souhrnně dokumentován nárůstem hrubé míry úspor a v konkrétní poloze pak snižující 
se dynamikou čerpání spotřebitelských úvěrů a generováním vyšších přírůstků finančních 
aktiv domácností.  
 
V roce 2003 i přes mírné zpomalení objem reálných mezd a platů poroste relativně vysokým 
tempem (5,5 %). Tento růst bude důsledkem poklesu počtu zaměstnanců a zpomalení růstu 
průměrné mzdy v  podnikatelské sféře a naopak vyšší dynamikou průměrné mzdy 
v nepodnikatelské sféře. Očekávané zvýšení transferů o 4,6 % (na základě referenčního 
scénáře vývoje  veřejných rozpočtů) a růst hrubého provozního přebytku a smíšeného 
důchodu o 3,7 % povede společně s výše uvedeným vývojem mezd a platů k růstu 
nominálního disponibilního důchodu v roce 2003 o 4,5 %. Očekávaný růst nominálního 
disponibilního důchodu vytváří spolu s relativně nízkým růstem spotřebitelských cen  
předpoklady pro zachování růstu reálných výdajů na konečnou spotřebu domácností ve výši 
3,8 %. Při růstu disponibilního důchodu o 4,5 % a nominálních výdajů domácností na 
konečnou spotřebu o 4 % dojde oproti roku 2003 k nárůstu hrubé míry úspor o cca 0,5 %. 
Růst hrubé míry úspor bude ovlivněn především jejím mimořádně vysokým nárůstem, který 
zaznamenala  v 1. čtvrtletí roku 2003 (z 5,0 % na 9,0 %).  
 
V roce 2004 se zrychlí tempo růstu mezd a platů na  6,2 %. Tempo růstu průměrné mzdy bude 
zhruba stejné jako v roce 2003, dojde však k nižšímu poklesu počtu zaměstnanců. Tempo 
růstu transferů domácnostem z veřejných rozpočtů podle referenčního scénáře vzroste jen  
o 1,2 %. Provozní přebytek a hrubý smíšený důchod poroste zhruba stejným tempem jako 
v roce 2003. V důsledku uvedených vlivů se tempo růstu hrubého disponibilního důchodu 
sníží na 3,4 % a reálná spotřeba domácností vzroste jen o 2,3 %. Míra hrubých úspor se 
vlivem poklesu reálných úrokových sazeb sníží na 5,7 %.  
 
Konečná spotřeba domácností ve stálých cenách bude v důsledku přechodně rychlejšího růstu 
cenové hladiny spotřebního zboží a služeb v souvislosti s dopady harmonizačních úprav 
nepřímého zdanění poněkud zpomalovat svůj růst ve srovnání s rokem 2003, a to i přes pokles 
reálných úrokových sazeb. Na trhu práce se vlivem převládající ekonomické situace a 
disproporce mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle zaměstnancům nepodaří dojednat 
takový růst nominálních mezd a platů, který by umožnil vstřebat zrychlení inflace bez 
zakolísání růstu reálné spotřeby. Snížení dynamiky reálné spotřeby tak bude zejména 
důsledkem decelerace růstu reálných mezd a platů. Jisté snížení dynamiky sociální transferů 
sektoru domácností z veřejných rozpočtů v souvislosti s chystanou fiskální reformou bude 
rovněž působit ve směru snížení dynamiky reálné spotřeby.  
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Národní účty domácností (mld. Kč, 2003 a 2004 predikce) 
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

m zd y  a  p la ty 6 3 3 .5 6 5 5 .9 6 8 7 .1 7 3 4 .9 7 8 0 .8 8 2 3 .7 8 7 4 .8
tra n s fe ry 2 3 2 .3 2 5 2 .3 2 7 6 .5 2 9 2 .8 3 1 4 .5 3 2 9 .1 3 3 2 .9
H ru b ý  p ro v o zn í p ře b y te k  a  s m íš e n ý  dů c h o d 2 8 1 .4 2 9 6 .1 3 0 0 .9 3 2 5 .1 3 2 9 .7 3 4 1 .9 3 5 5 .4
D isp o n ib iln í dů ch o d 1 0 5 6 .3 1 0 9 1 .5 1 1 4 3 .5 1 2 0 1 .8 1 2 4 8 .2 1 3 0 4 .1 1 3 4 8 .2
Č is té  z v ýšen í fin an čn ích  p as iv 3 8 .6 4 5 .2 6 9 .6 1 1 7 .3 6 5 .6 6 2 .1 7 0 .2
z  to h o : pů jčk y (v če tn ě  la s in g u  a  sp l. p ro d e jů ) 0 .3 1 2 .0 1 4 .1 2 7 .5 4 2 .5 4 8 .0 5 5 .4
            z  to h o : sp o třeb n í pů jčk y 3 .1 4 .2 6 .2 2 .1 2 7 .3 1 5 .5 1 8 .0
                       pů jčk y n a  b yd len í 1 0 .2 8 .7 1 0 .0 2 5 .2 3 1 .0 3 5 .8 3 9 .6
                       o s ta tn í -1 3 .0 -0 .9 -2 .1 0 .2 -1 5 .8 -3 .3 -2 .2
           o s ta tn í z áv az k y a  cen n é  p ap íry jin é  n ež  u ča 3 8 .3 3 3 .3 5 5 .5 8 9 .7 2 3 .2 1 4 .1 1 4 .8
Z m . p o d ílu  d o m . n a  rez e r. p en z .fo n dů 7 .6 6 .1 7 .6 1 1 .1 1 1 .8 1 4 .1 1 6 .9
S a ld o  tran s fe rů 9 .2 1 0 .1 1 1 .2 1 2 .5 1 3 .5 1 3 .5 1 4 .1
Z d ro je   d o m á cn o stí 1 1 1 1 .7 1 1 5 2 .9 1 2 3 1 .9 1 3 4 2 .7 1 3 3 9 .1 1 3 9 3 .8 1 4 4 9 .4
V ýd a je  n a  in d iv id u á ln í sp o třeb u 9 5 2 .0 1 0 0 6 .6 1 0 5 9 .6 1 1 4 0 .3 1 1 8 3 .9 1 2 3 1 .4 1 2 8 8 .0
Z m ěn a  fin an čn ích  ak tiv 1 0 8 .1 7 6 .4 1 0 0 .2 1 3 3 .8 8 0 .0 8 7 .2 8 3 .2
T v o rb a  fix n íh o  k ap itá lu  +  o s ta tn í 5 1 .7 7 0 .0 7 2 .1 6 8 .5 7 5 .2 7 5 .2 7 8 .2
U žití zd ro jů  d o m á cn o stí 1 1 1 1 .7 1 1 5 2 .9 1 2 3 1 .9 1 3 4 2 .7 1 3 3 9 .1 1 3 9 3 .8 1 4 4 9 .4
H ru b á  m íra  ú sp o r 1 0 .6 8 .3 8 .0 6 .0 6 .1 6 .7 5 .7  
 
Spotřeba vlády. Prognóza růstu výdajů na konečnou spotřebu vlády o 5,7 % v roce 2003 
vychází z předpokládaného růstu nominálních spotřebních výdajů odhadnutého na základě 
výhledu MF ČR24. Na základě růstu deflátoru vládní spotřeby o 1,6 %, odvozeného od růstu 
CPI a průměrné mzdy v nepodnikatelského sektoru, odhadujeme růst reálných výdajů na 
konečnou spotřebu vlády v roce 2003 ve výši  4,0 %. 
 
V roce 2004 se reálné výdaje na konečnou spotřebu  vlády zvýší o 1,8 %. Nižší reálný růst 
vládní spotřeby oproti roku 2003 je způsoben vyšším růstem veličin na základě kterých je 
odhadován deflátor vládní spotřeby (CPI a růst mezd v nepodnikatelské sféře).  
 
Predikce předpokládá v roce 2003 meziroční pokles celkové hrubé tvorby fixního kapitálu 
o  cca 2,0%, v roce 2004 její meziroční růst o cca 4,5 %. Vývoj investic v jednotlivých 
sektorech však bude nestejnoměrný.  
Na základě zpřesnění údajů o vývoji kapitálových výdajů veřejných rozpočtů za roky 2002 
až 2004 (za rok 2002 se jedná o předběžnou skutečnost a za roky 2003 a 2004 o expertní 
korekci výhledu MF ČR z května 2003 odborem 412) se mají kapitálové výdaje veřejných 
rozpočtů v roce 2003 reálně zvýšit o 9,5 % (propočet vládních investic ze 4. SZ počítal  
s jejich zvýšením o 2,7 %). Za předpokladu, že se celoroční tempo růstu investiční poptávky 
vlády nebude významněji odchylovat od celoročního tempa růstu reálných kapitálových 
výdajů se investice vlády po zohlednění údaje o vývoji investic vládního sektoru za 1. čtvrtletí 
2003 (mzr. růst o 42,2 % včetně neziskových organizací) musí ve zbytku roku snížit o cca  
1 %. Stejně jako v roce 2003 i v roce 2004 se očekává výraznější růst investiční poptávky 
vládního sektoru okolo 10 % (11,5 %).   
 
Investice sektoru domácností budou v roce 2003 zhruba stagnovat (predikce ze 4. SZ 
počítala s jejich růstem o 8,2 %). V roce 2004 se pak opět mírně zvýší (o cca 4 %). 
 
Největší nejistoty přetrvávají v souvislosti s vývojem investic soukromých firem  
a korporací. Jejich mzr. pokles trvá již tři čtvrtletí a v 1. čtvrtletí 2003 se dále prohloubil. 
Rozhodující měrou se však koncentroval do oborů výroba dopravních prostředků a doprava  
a spoje.  
 

                                                 
24 V důsledku účetních operací spojených s vyčleněním  Zprávy železniční dopravní cesty z bilance Českých 
drah a jejím zahrnutím do veřejného sektoru došlo v 1. čtvrtletí k jednorázovému zvýšení vládní spotřeby. 
Dodatečný příspěvek k růstu vládní spotřeby činil dle odhadu ČSÚ 2,2 procentní body. Tento efekt se vlivem 
porovnání základen bude podílet na vyšším tempu růstu vládní spotřeby i po zbytek roku 2003. 
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Nízká úroveň využití kapacit, nepříliš optimistická očekávání pro nejbližší budoucnost, nízká 
dynamika investičních úvěrů a zhoršení hospodářských výsledků firem v roce 2002 (mj.  
i v důsledku překovávání kursově – poptávkového šoku v zahraniční poptávce) rámují 
investiční výhledy firem pro nejbližší období. Investiční rozhodnutí budou zřejmě odkládána. 
Predikce rovněž předpokládá stagnaci objemu alokovaných přímých zahraničních investic. 
Souhrnně v roce 2003 lze očekávat meziroční pokles firemních investic o cca 5 %. 
 
V roce 2004 dojde k určitému obratu. Investiční rozhodování podniků bude dle predikce 
pozitivně ovlivněno předpokládaným poklesem reálných úrokových sazeb, mírně zrychlující 
zahraniční konjunkturou a na to navazujícím oživením exportu. Zrychlená tvorba fixního 
kapitálu bude v podnikovém sektoru z hlediska financování podporována zlepšenými 
hospodářskými výsledky z roku 2003 v důsledku překonání dopadů apreciace v roce 2002. 
Investiční aktivita oživí rovněž v návaznosti na předpokládané obnovení růstu  přílivu reálně 
alokovaných přímých zahraničních investic. 
 
Vývoz zboží a služeb. Mírné oživení ekonomického růstu v zemích s významným podílem na 
domácích vývozech v druhé polovině letošního roku povede společně s postupnou depreciací 
reálného kurzu k zvýšení exportní aktivity domácích výrobců. Zrychlení růstu vývozů tedy 
v druhé polovině roku 2003 pozitivně přispěje k ekonomického růstu a bude tak částečně 
kompenzovat očekávané zpomalení domácí poptávky. Pokračující růst vývozu, resp. jeho 
další zrychlení, vyplývá z předpokladu referenčního scénáře o celosvětovém oživení 
ekonomického růstu, především však v zemích EU.  Zpomalení domácí poptávky a naopak 
zrychlení vývozu v 2. polovině roku 2003 se promítne do částečného snížení deficitu reálného 
netto vývozu a jeho pozitivního příspěvku k růstu HDP. Mírné prohloubení deficitu netto 
vývozu v roce 2004 bude především důsledkem zrychlení růstu celkové domácí poptávky 
z titulu oživení investiční aktivity.  
 
Celkový vývoz bude ve zbývajících třech čtvrtletích roku 2003 a v roce 2004 determinován 
především příznivějším vývojem reálného kurzu CZK/EUR a ekonomického růstu v zemích 
s největším podílem na domácích vývozech. Vzhledem k předpokládané mírné meziroční 
depreciaci CZK/EUR a s ohledem na očekávaný předstih růstu cen zahraničních 
průmyslových výrobců před cenami domácích výrobců lze - zejména ve zbývajících třech 
čtvrtletích roku 2003 - očekávat, že se depreciace reálného kurzu CZK/EUR prohloubí. 
Kursový vývoj a z něho vyplývající zlepšující se cenová konkurenceschopnost domácích 
vývozců na zahraničních trzích povede společně s postupným oživením zahraničního 
ekonomického růstu k zrychlení dynamiky celkového vývozu. 
 
Pozitivně ve smyslu vyššího růstu exportní aktivity bude působit též pokračující 
restrukturalizace strany nabídky, zejména v důsledku příznivého působení předchozího přílivu 
PZI. Ve 3. čtvrtletí 2003 se navíc do vyššího růstu vývozu promítne vliv základny stejného 
období loňského roku, kdy v důsledku povodní došlo k výraznému výpadku příjmů z vývozu 
služeb. Z pohledu budoucího vývoje celkového vývozu však vývoz služeb nadále představuje 
značné riziko. Pokud by již čtyři čtvrtletí v řadě pokračující výrazný mzr. pokles vývozu 
služeb přetrvával, mohl by citelně působit proti očekávanému růstu celkového vývozu. V roce 
2003 očekáváme růst celkového vývozu ve výši 9,2 %. V roce 2004 předpokládáme 
především v důsledku oživení vnější poptávky a růstu HDP v SRN jeho zrychlení na 12 %. 
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Mzr. změny komponent konečné agregátní poptávky (v % ze s.c.) 
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7.3 Změna zásob  
 
Vývoj zásob v roce 2003 bude ovlivněn především relativně slabým růstem agregátní 
poptávky a dosažením poměrně vysoké kumulace stavu zásob měřeného jejich podílem na 
agregátní poptávce v předcházejících třech čtvrtletích. Důsledkem tohoto vývoje bude 
částečné zpomalení jejich tvorby v letošním roce oproti roku 2002, a tudíž jejich záporný 
příspěvek k růstu celkové domácí poptávky. Tento záporný příspěvek změny zásob k růstu 
celkové domácí poptávky se však protisměrně promítne do nižšího růstu dovozu, bez 
zásadního vlivu na tempo růstu HDP. Oživení růstu domácí poptávky a pokračující růst 
vývozů v roce 2004 povede k mírnému zvýšení tvorby zásob, které se promítne do částečného 
prohloubení deficitu netto vývozu.  
 
7.4 Hrubý domácí produkt, sklon k dovozu, netto export 
 
Ekonomický růst ve zbývajících třech čtvrtletích roku 2003 bude determinován výrazným 
zpomalením růstu domácí poptávky, které bude hlavně v druhé polovině roku částečně 
kompenzováno oživením růstu vývozu pokračujícím i v roce 2004. Oživení exportní aktivity 
společně s obnovením růstu hrubé tvorby fixního kapitálu bude hlavním faktorem zrychlení 
ekonomického růstu v roce 2004, zatímco příspěvek celkové spotřeby se oproti roku 2003 
sníží přibližně na polovinu.  
 
Tvorba a užití HDP ve s.c. (mzr. změny a podíly  v %, netto export v mld. Kč) 

UKAZATEL
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 3.1 2.6 2.1 1.7 1.5 2.0 2.2 2.0 2.6 3.1 2.5 2.8 3.1 3.0 3.3 3.0

 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (dom.popt. a vývoz) 2.6 9.3 8.0 2.2 3.1 3.8 3.2 3.1 3.5 4.8 5.5 6.5 5.1 7.4 6.4 7.4 7.6 7.2

 CELKOVÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA 0.3 4.0 5.1 1.0 2.4 5.1 4.9 3.4 3.0 1.9 0.7 1.5 1.8 2.6 3.8 3.3 2.5 3.0
 KONEČNÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA 1.0 2.7 4.5 3.8 3.0 3.0 3.1 3.2 2.6 2.1 1.9 1.8 2.1 2.8 2.9 2.5 3.2 2.9
     v tom:
     Spotřeba domácností 1.9 2.3 3.8 4.1 4.3 3.6 3.8 3.9 4.6 3.5 3.7 3.3 3.8 2.9 2.7 1.9 2.0 2.3
     Spotřeba vlády 2.3 -1.0 5.3 5.5 3.9 6.0 7.1 5.7 5.2 4.7 2.5 3.9 4.0 2.2 1.6 0.5 2.7 1.8
     Spotřeba neziskových institucí -11.4 13.0 -4.8 8.3 7.9 5.4 6.2 6.8 3.1 3.2 3.3 -1.0 2.0 2.1 0.7 0.6 2.5 1.5
     Hrubá tvorba fixního kapitálu -1.0 5.3 5.5 2.3 0.4 0.4 -0.1 0.6 -2.5 -1.9 -1.5 -1.5 -1.8 3.0 4.1 5.0 5.5 4.5

 DOVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 5.4 17.0 13.6 1.8 4.3 6.1 4.9 4.3 4.8 7.7 8.5 9.5 7.7 12.0 9.8 11.7 11.3 11.2

 VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB 6.1 17.0 11.9 3.7 4.0 2.3 1.2 2.8 4.0 8.2 11.8 12.8 9.2 13.0 9.4 12.3 13.4 12.0

 ČISTÝ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (saldo, mld. Kč) -88.7 -102.9 -137.3 -25.5 -26.0 -45.4 -66.5 -163.5 -29.5 -26.1 -38.4 -61.2 -155.2 -29.7 -29.9 -40.9 -59.5 -160.0
 PODÍL NETTO VÝVOZU NA HDP -6.2 -7.0 -9.1 -6.9 -6.5 -11.7 -17.2 -10.6 -7.8 -6.4 -9.6 -15.4 -9.8 -7.7 -7.1 -10.0 -14.5 -9.8  
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Predikce předpokládá celkovou stabilitu sklonu jednotlivých komponent agregátní poptávky 
k dovozu. Změny v dynamice ekonomického růstu bude tedy především výsledkem změny 
struktury agregované poptávky. Schopnost domácí strany nabídky reagovat na změněný vývoj 
agregátní poptávky bude pozitivně ovlivněna předpokládaným přílivem PZI a s ním 
souvisejícím rostoucím podílem podniků pod zahraniční kontrolou. Rovněž oslabení reálného 
devizového kurzu bude udržovat v současnosti pozorovanou konkurenceschopnost domácí 
strany nabídky při uspokojování agregátní poptávky.  Výsledkem  působení zmíněných vlivů 
bude růst HDP pohybující se ve zbytku letošního roku kolem 2,6 %. V roce 2004 ekonomický 
růst mírně zrychlí na cca 3,0%.  
 
Celkový dovoz je i nadále určován růstem agregátní poptávky (tj. celkovou domácí poptávkou 
a vývozem), resp. strukturou jejího růstu z pohledu příspěvku jednotlivých komponent. 
Výsledkem působení uvedených vlivů je růst celkového dovozu v roce 2003 mzr. o 7,7 %  
a v roce 2004 o 11,2 %. Čistý vývoz v roce 2003 predikce odhaduje na úrovni -155 mld., což 
představuje oproti předchozímu roku pokles o cca 8 mld. Kč. V roce 2004 očekáváme jeho 
mírné zvýšení na –160 mld. Kč, mj. i v důsledku obnovení dynamiky investic.  
 
7.5 Vliv scénáře veřejných rozpočtů 
 
Aktuální predikce  pro 7. SZ 2003 nevychází poprvé při hodnocení vlivu fiskální politiky 
státu na ekonomický vývoj v horizontu 2003 a 2004 z oficiálního výhledu MF o vývoji 
veřejných rozpočtů. Oproti předchozí praxi je základní scénář predikce založen na expertní 
korekci tohoto oficiálního materiálu. Metodický rámec hodnocení tohoto upraveného výhledu 
vývoje soustavy veřejných rozpočtů se nemění.  
 
Na základě sestavy kvantifikující základní kanály přenosu fiskálních položek do údajů o 
determinantech a komponentách domácí poptávky predikce odhaduje, že příspěvek fiskální 
politiky státu k mzr. růstu reálného HDP na bázi mzr. změny poptávkově relevantního salda 
soustavy VR dosáhne v roce 2003 cca 0,8 p. b. To znamená zvýšení impulsu oproti roku 2002 
o 0,3 p. b. Toto zvýšení pozitivního příspěvku fiskální politiky státu k mzr. dynamice HDP 
v roce 2003 oproti roku 2002 bude realizováno jak prostřednictvím zvýšení tempa růstu 
poptávkově relevantních výdajů, tak snížením tempa růstu poptávkově relevantních příjmů ve 
srovnání s rokem 2002.  
 
Pohledem do struktury bezprostředně poptávkových výdajů lze zjistit, že v rámci výdajů na 
konečnou spotřebu vlády dojde k výrazné deceleraci jejich dynamiky růstu oproti roku 2002. 
Současně lze jisté snížení příspěvku veřejného sektoru k agregátní tvorbě hrubého fixního 
kapitálu očekávat na základě mírného poklesu tempa růstu vládních kapitálových výdajů ve 
srovnání s rokem 2002. Naproti tomu strukturálně a systémově determinované transfery 
sektoru domácností zejména v segmentu mandatorních sociálních výdajů povedou 
k zachování ne nepodstatného vlivu na vývoj spotřeby domácností. Ve spotřebě domácností 
(ale i vlády) se bude rovněž pozitivně projevovat akcelerující tempo růstu průměrných mezd 
v nepodnikatelské sféře.  
 
Poptávkové výdaje bez bezprostředního zařazení, kam je možno řadit zejména 
nehodnototvorné dotace státním nefinančním podnikům (tzv. ROPO) nad rámec spotřeby 
vlády a rovněž nehodnototvorné dotace a transfery nestátním nefinančním podnikům 
(útlumové programy v hornictví, dotace zemědělcům apod.), meziročně výrazně vzrostou 
v roce 2003 a budou tak rovněž přispívat k tempu růstu celkových poptávkově relevantních 
výdajů.  
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Pro rok 2004 predikce očekává realizaci prvních kroků vládní fiskální reformy, která v letech 
2004 až 2006 povede prostřednictvím navrhovaného postupného poklesu podílu deficitu 
veřejných rozpočtů na HDP ke 4 % ke snižování příspěvku fiskální politiky k růstu reálného 
HDP. Konkrétně pro rok 2004 očekáváme na bázi mzr. změny poptávkově relevantního salda 
soustavy VR tento příspěvek ve výši cca 0,3 p.b. a pokles ve srovnání s rokem 2003 na cca 
jednu třetinu. Realizaci tohoto snížení aproximovaného fiskální impulsu očekáváme jak 
prostřednictvím akcelerace růstu poptávkově relevantních příjmů, tak skrze pokles tempa 
růstu poptávkově relevantních výdajů oproti roku 2003. V rámci bezprostředních 
poptávkových výdajů očekáváme mírné zpomalení růstu transferů domácnostem, stagnaci 
nominální dynamiky spotřeby vlády na pozadí poklesu tempa růstu průměrných mezd 
v nepodnikatelské sféře a slabé urychlení dynamiky vládních kapitálových výdajů ve srovnání 
s rokem 2003.  
 

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

4. SZ 973 600 6.1 1 090 600 8.1 431 600 5.2 482 000 4.6 146 800 2.5 -117 000 -25 600 0.58
7. SZ 962 200 6.2 1 071 400 9.5 431 500 3.8 515 000 5.7 137 000 9.9 -109 200 -36 900 0.83

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

4. SZ 1 027 400 5.5 1 167 200 7.0 453 490 5.1 496 000 2.9 152 300 3.7 -139 800 -22 800 0.51
7. SZ 1 027 000 6.7 1 148 700 7.2 446 600 3.5 545 000 5.8 152 700 11.5 -121 700 -12 500 0.28

rok 2003
Poptávkové příjmy Poptávkové výdaje Do spotřeby domácností Do spotřeby vlády HTFK Poptávkově relevantní saldo

rok 2004
Poptávkové příjmy Poptávkové výdaje Do spotřeby domácností Do spotřeby vlády HTFK Poptávkově relevantní saldo

 
 
 
7.6 Podniková sféra 
 
Nefinanční organizace a korporace vykázaly v 1. čtvrtletí 2003 v souhrnu zhoršení svých 
hospodářských výsledků ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Zisk před 
zdaněním meziročně klesl o 11,2 %, stejně tak klesla rentabilita nákladů, rentabilita vlastního 
kapitálu a rentabilita výkonů. Nepříznivý vývoj těchto ukazatelů korespondoval s výraznějším 
zvýšením celkových nákladů oproti výnosům. V rámci nákladů rostla nejrychleji výkonová 
spotřeba, která se na celkových nákladech podílela více než polovinou. O 17,1 % se zvýšil 
počet podniků vykazujících zápornou hodnotu zisku. Pokles zisku před zdaněním byl však 
doprovázen růstem čistého provozního přebytku o 11,9 % (tj. vzrostl zisk z produkční 
činnosti). Po čtyři čtvrtletí trvajícím meziročním snižování čistých investic došlo k jejich 
dalšímu poklesu i v 1. čtvrtletí 2003, a to o 32,4 %, což je nejvýraznější pokles investic 
zaznamenaný v horizontu posledních pěti let. Současně pokračoval růst podílu vlastních 
zdrojů na pasivech.  
 
Na nepříznivém vývoji finančních výsledků podniků měl rozhodující podíl výrazný pokles 
mimořádných výnosů (tj. výnosů, nepocházejících z běžné činnosti – především příjmy  
z prodejů majetku. Naopak, výsledky z běžné činnosti, souhrnněji vyjádřené meziročním 
růstem provozního přebytku, se meziročně zlepšily. V souladu s tím se relativně příznivě 
vyvíjely rovněž ukazatele mzdové a materiálové náročnosti a podíl osobních nákladů na 
přidané hodnotě. Vývoj signalizovaný výše uvedenými čísly svědčí o poměrně úspěšné snaze 
podniků o udržení růstu produktivity práce a o zvyšování konkurenceschopnosti na exportních 
trzích prostřednictvím snižování stavu zaměstnanců a skrze zmírnění dynamiky růstu 
osobních nákladů. Podíl účetní přidané hodnoty na jednoho zaměstnance, odpovídající 
ukazatel produktivity práce, tak vzrostl o 7,9 % (v b.c.).  
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Vybrané finanční ukazatele v 1. čtvrtletí 2003 (běžné ceny)  
(za nefinanční organizace a korporace nad 100 pracovníků) 
Ukazatele v %

2002 2003 Mzr. změna 2002 2003 I.Q.
Výnosy celkem 921.6 930.0 0.9 Rentabilita nákladů (zisk/náklady) 6.82 5.95 -0.87
Výkony celkem 641.2 671.9 4.8 Rentab. vlast. kapitálu (zisk/vl.kapitál) 3.46 2.96 -0.50
Náklady celkem 862.8 877.8 1.7 Rentabilita výkonů (zisk/výkony) 9.17 7.77 -1.40
z toho: výkonová spotřeba 440.2 459.0 4.3 Materiál. nároč. (výk.spotř./výkony) 68.64 68.32 -0.32
           osobní náklady 1/ 99.2 102.5 3.3 Mzdová nároč.(osob.nákl./výkony) 15.47 15.25 -0.22
           odpisy 45.6 47.4 4.0
Účetní přidaná hodnota 201.1 212.9 5.9 49.34 48.12 -1.21
Č istý provozní přebytek 56.3 63.0 11.9 v %

Zisk před zdaněním 58.8 52.2 -11.2
Podíl účetní přidané hodnoty na 
zaměstnance 127.21 138.17 7.93

1/ Zahrnuje mzdové a ostatní náklady, odměny členům společnosti a družstva, náklady na soc. zabezpečení a soc. náklady 

v tis. Kč

I. čtvrtletí I. čtvrtletí Změna v 
proc. bod.v mld. Kč

Podíl osobních nákladů na přidané 
hodnotě

 
 
Z pohledu objemu zisku a klíčových kvalitativních ukazatelů se ještě lépe než souhrn firem 
v celém národním hospodářství vyvíjely hospodářské výsledky průmyslových podniků, 
zejména pak podniků ve zpracovatelském průmyslu, jejichž produkce je z velké části závislá 
na exportu. Průmyslové podniky se po poklesu provozního přebytku v roce 2002 se dokázaly 
vyrovnat se sníženou zahraniční poptávkou a působením apreciovaného kursu a v 1. čtvrtletí 
2003 zaznamenaly meziroční růst provozního přebytku a výrazné meziroční zlepšení většiny 
finančních ukazatelů (včetně podílových). Rozdílně se ovšem vyvíjelo odvětví stavebnictví a 
většina odvětví služeb, která v 1. čtvrtletí 2003 v souhrnu zaznamenala výrazné meziroční 
zhoršení hospodářských výsledků. 
 
Vybrané finanční ukazatele za organizace zpracovatelského průmyslu v 1. čtvrtletí 2003
(běžné ceny)
(za nefinanční organizace a korporace nad 100 pracovníků)

Ukazatele v %
2002 2003 Mzr. změna 2002 2003 I.Q.

Výnosy celkem 454.1 462.3 1.8 Rentabilita nákladů (zisk/náklady) 4.70 6.10 1.40
Výkony celkem 384.2 405.4 5.5 Rentab. vlast. kapitálu (zisk/vl.kapitál) 3.73 4.33 0.60
Náklady celkem 433.5 435.7 0.5 Rentabilita výkonů (zisk/výkony) 5.31 6.56 1.25
z toho: výkonová spotřeba 290.1 302.0 4.1 Materiál. nároč. (výk.spotř./výkony) 75.49 74.49 -1.00
           osobní náklady 1/ 49.7 50.9 2.4 Mzdová nároč.(osob.nákl./výkony) 12.93 12.55 -0.38
           odpisy 20.0 20.9 4.6
Účetní přidaná hodnota 94.3 103.4 9.6 52.65 49.19 -3.46
Čistý provozní přebytek 24.7 31.6 28.1 v %

Zisk před zdaněním 20.4 26.6 30.4
Podíl účetní přidané hodnoty na 
zaměstnance 114.93 130.13 15.20

Podíl osobních nákladů na přidané 
hodnotě

v tis. Kč

I. čtvrtletí I. čtvrtletí Změna v 
proc. bod.v mld. Kč

 
 
Z pohledu vlastnické struktury vykázaly v 1. čtvrtletí 2003 meziroční nárůst hrubého zisku  
(o 27 %) a zlepšení většiny dalších absolutních a podílových ukazatelů pouze nefinanční 
podniky pod zahraniční kontrolou, zatímco domácí soukromé podniky pokračovaly 
v nepříznivých trendech vývoje. Tyto výsledky signalizují prohlubující se zaostávání 
konkurenceschopnosti domácího sektoru za zahraničními podniky.      
          
Lze předpokládat, že vývoj v následujícím období bude veden snahou podniků o zvýšení 
vlastní konkurenceschopnosti na zahraničních trzích a o udržení růstu produktivity práce. 
Hlavním nástrojem naplňování těchto cílů se opět stane snižování mzdové náročnosti výroby 
prostřednictvím snížené dynamiky růstu mezd a případně skrze snižování počtu zaměstnanců.  
Mzdově nákladové tlaky na cenový růst, představované zrychlením růstu nominálních 
jednotkových mzdových nákladů, zejména v průmyslu, nelze očekávat. V důsledku relativně 
pesimistických očekávání ohledně budoucího vývoje domácí i zahraniční poptávky  
a v důsledku aktuálního zhoršení hospodářské situace nefinančních podniků dojde zřejmě  
k dalšímu meziročnímu poklesu jejich investiční aktivity. Předpokládané oživení na 
zahraničních trzích bylo odloženo na druhou polovinu roku 2004, realizace v současnosti 
odložených investic a tedy i mírný růst investic nefinančních podniků lze proto očekávat až 
od počátku roku 2004. 
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8. Platební bilance 
 
8.1  Běžný účet 
 
8.1.1  Obchodní bilance 
 
Za 1. pololetí 2003 činil schodek obchodní bilance 18,1 mld. Kč, což ve srovnání se stejným 
obdobím m.r. představovalo jeho mzr. snížení o 4,3 mld. Kč. Snížení schodku bylo zcela 
důsledkem příznivého cenového vlivu (s celkovým dopadem cca 5,8 mld. Kč). Do mzr. 
změny salda skupiny minerálních paliv měl však cenový vliv negativní dopad ve výši cca  
3,7 mld. Kč (ceny plynu). Proti poklesu schodku naopak působila nepříznivá meziroční změna 
celkového fyzického objemu zbožové výměny (o cca 1,5 mld. Kč). Vývoj v jednotlivých 
skupinách SITC byl však nadále značně rozdílný. Ve skupině strojů a dopravních prostředků 
došlo v důsledku pokračujících pozitivních strukturálních změn k mzr. růstu přebytku o cca 
11 mld. Kč. Naopak vývoj schodku zbývajících skupin jako celku nebyl příznivý (zvýšení 
schodku o cca 13 mld. Kč). Rozhodující vliv na tuto skutečnost měla skupina chemikálií  
a dále pak skupina různých průmyslových výrobků a tržních výrobků tříděných podle 
materiálu. Negativní dopad slabé vnější poptávky a mzr. růstu cen energetických surovin byl 
tlumen mírnou mzr. depreciací kurzu CZK/EUR, na straně dovozu potom pokračující 
výraznou apreciací kurzu CZK/USD.     
 
Rozklad faktorů meziroční změny salda obchodní bilance za 1. pololetí 2003 (v mld. Kč)  
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12-měsíční klouzavé úhrny salda obchodní bilance na základě členění podle SITC  (v mld. Kč) 
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Z agregátního pohledu zůstávají relace mezi hlavními proměnnými (reálný devizový kurz, 
HDP SRN, domácí poptávka) a reálným vývozem a dovozem nadále zachovány. 
Nejvýznamnější skupinou, která v současném období determinuje mzr. změny schodku 
obchodní bilance, zůstává i nadále skupina strojů a dopravních prostředků (7).  
 
Obchodní bilance je odvozována třemi základními přístupy: strukturální analýzou (podle 
jednotlivých tříd SITC), od čistého vývozu ve stálých cenách a konečně samostatnými 
ekonometrickými propočty. Výchozím předpokladem predikce obchodní bilance pro roky 
2003 a 2004 zůstává předpoklad o konstantní (nezhoršující se) úrovni dovozních elasticit na 
jednotlivé komponenty agregátní poptávky. Tomuto předpokladu a nastavení referenčních 
scénářů odpovídá predikce schodku obchodní bilance pro rok 2003  na úrovni cca 55 mld. Kč. 
Oproti 4. SZ se jedná o snížení schodku o 22 mld. Kč.    
 
K mzr. poklesu schodku bude především působit výrazně pozitivní cenový vliv (ve druhém 
pololetí se oproti predikci ze 4. SZ předpokládá na základě modelového propočtu zlepšení 
směnných relací cen zahraničního obchodu o 2,5 procentního bodu) a pokračující progresivní 
strukturální změny na nabídkové straně. Příznivě bude působit předpokládaný vývoj kurzu 
CZK, kdy se při mírné depreciaci kurzu CZK/EUR očekává další výraznější apreciace kurzu 
CZK/USD (pozitivní efekt vyšší váhy dovozu než vývozu realizovaných v USD). 
K meziročnímu zhoršování obchodní bilance bude naopak působit meziroční růst cen 
energetických surovin (zemního plynu) a jen mírný růst HDP SRN. V roce 2004 predikujeme 
snížení schodku obchodní bilance na cca 48 mld. Kč (snížení oproti 4. SZ představuje 22 mld. 
Kč). Vliv předpokládaného výraznějšího oživení vnější poptávky a mzr. poklesu cen 
energetických surovin bude při celkově vyrovnaných směnných relacích částečně eliminován 
především zvýšenými investičními dovozy.  
 
Strukturální vývoj obchodní bilance za 1. pololetí 2003 odráží zejména následující dvě 
skutečnosti, jež – jak lze předpokládat – budou ovlivňovat její vývoj i ve zbytku roku 2003; 
ukazuje se, že:  
- možnosti rychlého růstu přebytku ve skupině strojů nejsou zdaleka vyčerpány; s rychlým 

růstem přebytku strojů je možno počítat minimálně do konce roku 2003; retardující složku 
v současné době představují vývozy osobních automobilů; příznivě naopak působí 
relativně nízká úroveň investičních dovozů; 

- navzdory silné úrovni kursu CZK docházelo již k výraznější konsolidaci sald kursově 
citlivějších skupin (zejména tržní výrobky podle materiálu, ale i potraviny a živá zvířata a 
různé průmyslové výrobky). 

 
Nejzávažnější změnu oproti 4. SZ představuje zvýšení přebytku ve skupině strojů (v roce 
2003 o 16 a v roce 2004 o 15 mld. Kč) a přebytku skupiny tržních výrobků tříděných podle 
materiálu (v obou letech o 5 mld. Kč). Změny predikce sald ostatních skupin již nejsou 
zásadní. Dosavadní vývoj do června 2003 a změny referenčního scénáře vedly ke zvýšení 
celoročního schodku skupiny paliv v roce 2003 pouze o 1 mld. Kč a v roce 2004 o 4 mld. Kč.   
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Odhad obchodní bilance za roky 2003 - 2004 na základě strukturální analýzy  (v mld. Kč, b. c.) 
m zr. zm ěny m zr. zm ěny m zr. zm ěny m zr. zm ěny

m ld. Kč m ld. Kč m ld. Kč m ld. Kč
skupina SITC název 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

0 - 9 celkem -116,7 -71,3 -51,0 -42,0 4,1 45,4 20,3 9,0
0 potraviny a živá zvířata -19,2 -23,1 -21,0 -22,0 -2,0 -3,8 2,1 -1,0
1 nápoje a tabák 1,5 2,0 2,0 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0
2 surové m ateriá ly (bez paliv) -1,4 -3,1 -2,0 -2,0 -1,6 -1,7 1,1 0,0
3 nerostná paliva, m aziva -87,6 -64,3 -66,0 -60,0 -1,9 23,3 -1,7 6,0
4 živoč išné a rostlinné oleje, tuky -1,7 -2,1 -3,0 -3,0 -0,3 -0,3 -0,9 0,0
5 chem ikálie a p říbuzné výrobky -69,4 -73,7 -77,0 -81,0 -9,9 -4,4 -3,3 -4,0
6 tržní výrobky podle m ateriá lu 28,9 20,8 25,0 27,0 1,7 -8,2 4,2 2,0
7 stroje a dopravní prostředky 16,4 61,2 81,0 85,0 14,7 44,8 19,8 4,0
8 různé prům yslové výrobky 15,0 9,4 9,0 11,0 2,8 -5,6 -0,4 2,0
9 kom odity jinde nezatříděné 0,9 1,6 1,0 1,0 0,3 0,7 -0,6 0,0

celkem  - 3 -29,1 -7,0 15,0 18,0  
 
Výsledky predikcí obchodní bilance (v mld. Kč) 
Postup 2003 2004
odvozením od netto vývozu -49,0 -47,3
na základě jednorovnicového modelu -72,7 -93,1
na základě modelu "skupina paliv + ostatní" -50,7 -34,2
na základě modelu mzr. temp vývozu a dovozu -56,9 -39,6
na základě modelu vývozu a dovozu -64,5
na základě modelu SARIMA (přímo saldo) -49,3
na základě modelu SARIMA (vývoz a dovoz) -53,6
na základě strukturální analýzy -51,0 -42,0  
 
 
8.1.2 Ostatní komponenty běžného účtu 
 
Bilance služeb. Predikci přebytku bilance služeb mírně snižujeme z důvodu snížení přebytku 
cestovního ruchu a zvýšení schodku ostatních služeb v důsledku přehodnocení jejich vývoje 
za uplynulá čtyři čtvrtletí a aktuálního referenčního scénáře (opětovné snížení predikce růstu 
HDP SRN). Ukazuje se, že vývoz ostatních služeb je přetrvávající slabou vnější poptávkou, 
hlavně v SRN, a mzr. apreciací CZK výrazně ovlivňován. Významnou roli v této souvislosti 
může sehrávat skutečnost, že na rozdíl od zboží v případě služeb pravděpodobně existuje 
výrazně nižší úroveň mezinárodní výrobní kooperace. V roce 2003 tak očekáváme přebytek 
bilance služeb na úrovni cca 25 mld. Kč (predikce ze 4. SZ 30 mld. Kč), což představuje jeho 
mzr. zvýšení pouze o 3 mld. Kč. S ohledem na přehodnocení bilance cestovního ruchu  
a ostatních služeb současně snižujeme predikci přebytku bilance služeb i v roce 2004  
(o 6 mld. Kč) na 30 mld. Kč. 
 
Bilance výnosů. Schodek bilance výnosů pro rok 2003 a 2004 byl oproti 4. SZ v důsledku 
zohlednění provedené revize za rok 2002 a zvýšení odhadu odlivu transferovaného zisku 
zvýšen o 20, resp. 15 mld. Kč. Pro rok 2003 predikujeme schodek na úrovni 128 mld. Kč, což 
představuje jeho mzr. zvýšení o 4 mld. Kč. Výrazným faktorem působícím k jeho růstu je 
zvýšení odhadu investičních příjmů nerezidentů ve formě dividend a reinvestovaného zisku na 
výdajové straně. Jejich skutečná výše bude dále dodatečně zpřesňována v průběhu letošního  
a zejména příštího roku. V roce 2004 predikujeme schodek bilance výnosů na úrovni  
133 mld. Kč. 
 
Běžné převody. Přebytek běžných převodů předpokládáme v roce 2003 na úrovni 16 mld. 
Kč. Pro rok 2004 dochází oproti predikci ze 4. SZ k mírnému snížení přebytku (o 5 mld. Kč) 
na 15 mld. Kč v důsledku značných nejistot ohledně připravenosti administrativy ČR  
k čerpání prostředků z fondů EU. 
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8.1.3   Běžný účet 
 
Vývoj a predikce běžného účtu a jeho komponent 
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Běžný účet platební bilance (roční klouzavé úhrny v mld. Kč) včetně predikce 
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V roce 2003 předpokládáme schodek běžného účtu platební bilance na úrovni 141 mld. Kč, 
což představuje jeho mzr. snížení o cca 7 mld. Kč. Oproti predikci ze 4. SZ se schodek mírně 
zvyšuje - o 4 mld. Kč. V roce 2004 predikujeme schodek běžného účtu na úrovni 136 mld. 
Kč. Oproti predikci ze 4. SZ dochází rovněž k jeho zvýšení o 4 mld. Kč. Zvýšení schodku 
bilance výnosů a snížení přebytku bilance služeb je v obou letech kompenzováno snížením 
schodku obchodní bilance. Podíl běžného účtu na HDP očekáváme v roce 2003 na úrovni  
-6,0 % a v roce 2004 -5,4 %.   
 
8.2  Finanční účet 
 
8.2.1 Přímé investice 
 
Čistý příliv přímých investic dosáhl v 1. čtvrtletí 2003 32,3 mld. Kč, což představuje mírný 
meziroční pokles o 4,8 %. Příliv přímých investic do ČR činil 33,4 mld. Kč, z toho největší 
podíl připadal na reinvestované zisky (21,7 mld. Kč). Po revizi (zvýšení) reinvestovaných 
zisků za rok 2002 se tato položka stává významným faktorem ve statistice přímých investic. 
Přímé investice do základního jmění podniků činily 10,4 mld. Kč (0,6 mld. Kč privatizace 
státního majetku). Jednalo se zejména o prodej soukromého majetku, investice „na zelené 
louce“ nebyly v 1. čtvrtletí hlášeny. Příliv finančních prostředků (úvěrů) v rámci 
nadnárodních společností činil 1,2 mld. Kč. Nejvíce přímých investic přiteklo do 
zpracovatelského průmyslu (39 %) a do peněžnictví a pojišťovnictví (22 %, příliv ve formě 
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reinvestovaných zisků). Přímé investice z ČR do zahraničí dosáhly hodnoty 1,1 mld. Kč 
a pohybovaly se přibližně na úrovni předchozího roku. Čistý příliv přímých investic v dubnu 
a květnu (22 mld. Kč) se pohyboval přibližně na úrovni předchozích měsíců a zachována 
zůstala také jeho struktura s největším podílem reinvestovaných zisků. 
 
Přímé zahraniční investice do ČR a jejich 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 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 a Slovensko) jako indikátorem 
schopnosti tyto investice absorbovat (podrobněji viz Box v 10. situační zprávě v minulém 
roce)25. Uvedený roční model byl doplněn o kvartální model PZI do ČR, jehož účelem je 
zpřesnit krátkodobou predikci a umožnit hlubší strukturální pohled na ni. 
 
 
BOX 
 
Čtvrtletní model rozšiřuje původní model založený na vazbě mezi relativním reálným růstem HDP 
v regionu střední Evropy a přílivem přímých zahraničních investic (PZI) tím, že zohledňuje relativní 
ukazatele, jako jsou vývoj mezd a zaměstnanosti. Tento souhrnný ukazatel relativních nákladových 
a produkčních veličin reprezentuje relativní pozici ČR v porovnání jednak se zdrojovými zeměmi PZI, 
jednak s ostatními cílovými zeměmi přílivu PZI. Jako indikátor, který odhaduje oceňování aktiv, je 
zahrnutý efekt nominálního efektivního směnného kurzu na příliv PZI. 
  
Příliv PZI je analyzován s ohledem na dvě roviny struktury. První je strukturální pohled na investice 
do zpracovatelského průmyslu a odvětví nezpracovatelského průmyslu. Ukazuje se, že dosavadní 
vývoj kurzu určoval strukturální složení přílivu PZI a posilování koruny znamenalo dynamičtější příliv 
PZI do odvětví nezpracovatelského průmyslu, zatímco příliv PZI do zpracovatelského průmyslu byl 
dán především reálnými produkčními komparativními výhodami české ekonomiky. Druhou rovinou je 
pohled věcného rozdělení PZI v rozdělení na investice do základního jmění, reinvestované zisky 

                                                 
25 Modelovaná závislost PZI na PZI ostatních analyzovaných zemí, HDP dané země a HDPZE  byla simultánně 
odhadnuta 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.  
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a ostatní kapitál. Zatímco v kategorii ostatního kapitálu je klíčovým determinantem vývoj kurzu, 
determinanty investic do základního jmění a reinvestovaných zisků jsou zčásti kurz a zčásti reálné 
produkční relativní výhody české ekonomiky. 
 
Při předpokládaném procentním posílení nominálního efektivního směnného kurzu a mírného oslabení 
reálných výhod pro investory lze očekávat příliv PZI do ČR v roce 2003, jak je shrnuto v následující 
tabulce. Pro rok 2004 předpokládáme stabilní kurz a mírné posílení reálných produkčních výhod. 

 
 2003 2004 
Celkový příliv neprivatizačních PZI (mld. Kč) 135,5 145,2 
   - základní jmění 54 58 
   - reinvestovaný zisk 81 87 
   - ostatní kapitál 0,5 0,2 
 
Predikce PZI je zatížena určitými riziky, která mají svou podstatu ve struktuře PZI. Vzhledem k tomu, 
že hlavní podíl na přílivu PZI začíná zabírat reinvestovaný zisk a dále, že tento zisk se převážně 
generuje v odvětvích nezpracovatelského průmyslu (do kterých příliv PZI v posledních letech 
převážil), lze předpokládat, že tento zisk bude v budoucnu méně rozdělován ve prospěch 
reinvestovaných zisků a vzniká jisté riziko nadhodnocení predikce. Toto riziko nadhodnocení predikce 
PZI lze přibližně kvantifikovat jako případné snížení predikce v rozsahu 5-10 mld. Kč.  
 

8.2.2  Portfoliové investice a vybrané položky ostatních investic 
 
Čistý odliv portfoliových investic činil v 1. čtvrtletí 2003 32,7 mld. Kč, což představuje 
meziroční zhoršení o 40,5 mld. Kč. Oproti předchozímu čtvrtletí však došlo ke snížení čistého 
odlivu portfoliových investic o 20,7 mld. Kč. Převážná většina aktivit stejně jako 
v předchozích čtvrtletích byla jak na straně rezidentů, tak na straně nerezidentů soustředěna 
na obchody s dluhovými cennými papíry. Pouze s mírným poklesem (6,4 %) oproti 
předchozímu čtvrtletí pokračovaly nákupy zahraničních dluhových cenných papírů rezidenty 
v hodnotě 37,7 mld. Kč. Oproti předchozím třem čtvrtletím se také zvýšil zájem rezidentů 
o zahraniční majetkové cenné papíry a investice do nich dosáhly hodnoty 2,2 mld. Kč. Příliv 
portfoliových investic nerezidentů do ČR meziročně poklesl o 14,4 mld. Kč. Oproti 
předchozímu čtvrtletí však došlo k výrazné změně a po předchozím odlivu byl v 1. čtvrtletí 
zaznamenán příliv portfoliových investic nerezidentů v hodnotě 7,1 mld. Kč. Tento příliv 
směřoval do českých dluhových cenných papírů (6,4 mld. Kč). Příliv zahraničních investic do 
českých majetkových cenných papírů se oproti předchozímu čtvrtletí jen nepatrně snížil. 
 
Portfoliové investice (v mld. Kč) 
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V dubnu došlo oproti předchozím měsícům k poklesu čistého odlivu portfoliových investic 
a v květnu byl zaznamenán jejich čistý příliv. Od dubna se projevoval pokles zájmu rezidentů 
o zahraniční dluhové cenné papíry. 
 
Údaje z konce roku 2002 a ledna až května 2003 naznačují kladný, ale klesající trend investic 
nerezidentů do českých vládních, bankovních a podnikových dluhopisů, takže kladná bilance 
portfoliových investic v květnu odráží zejména prodeje zahraničních majetkových cenných 
papírů v držení rezidentů. Nerezidenti drží v průměru 7,6 % (červenec 2002 až květen 2003) 
objemu emisí českých vládních dluhopisů. Tento poměr lze očekávat i do budoucna. Držení 
českých bankovních obligací nerezidenty loni a na začátku letošního roku stagnovalo, ale lze 
předpokládat určitý příliv v položce podnikových dluhopisů z důvodu předpokládaného 
vyššího hospodářského růstu, a tím potřeby financování v ČR v porovnání s EU. 
 
Data za prvních 5 měsíců t. r. naznačují, že masivní přesun bankovních portfolií od 
zahraničních depozit k zahraničním cenným papírům (portfoliové investice) z r. 2002 se 
v některých položkách (úvěry klientům) zastavil, zatímco v jiných (termínované a promptní 
vklady) probíhal od začátku roku podstatně pomalejším tempem. V souhrnu se popsané 
trendy promítly do prognózy redukce krátkodobých zahraničních vkladů a úvěrů bank o 20  
a 30 mld. Kč v r. 2003 a 2004 a redukce jejich dlouhodobých aktiv ve stejných kategoriích 
shodně o 20 mld. Kč v obou rocích. 
 
 
Predikce vývoje vybraných položek finančního účtu PB pro léta 2003 a 2004, v mld. Kč 
 2002  2003 2004 
Přímé investice 295,6 133 157 
     Příjmy z prodeje státního majetku 125,7 5 20 
     Neprivatizační příliv (NPP) 178,9 135 145 
     Tuzemské PI v zahraničí -9,0 -7 -8 
    
Portfoliové investice -46,7 -45 -35 
    Tuzemské v zahraničí, majetkové CP -7,8 -10 -20 
    Tuzemské v zahraničí, dluhové CP -67,8 -60 -50 
    Zahraniční v tuzemsku, majetkové CP -9,0 5 10 
    Zahraniční v tuzemsku, dluhové CP 37,9 20 25 

 

 67 
 





















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 a služeb k HDP v b.c.   
(v %, roční klouzavé úhrny) 

Pramen: ČNB, ČSÚ
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Podle aktuální predikce se běžný účet platební bilance bude pohybovat v letošním roce mírně 
nad hranicí 5% HDP vlivem deficitu bilance výnosů a transferů.  Příznivější trend je patrný ve 
vývoji bilance zboží a služeb v běžných cenách. 
 
2.  Krytí schodku běžného účtu přílivem zahraničních přímých investic 
 
Krytí schodku běžného účtu přílivem ZPI (v mld. Kč, roční klouzavé úhrny) 

Pramen: ČNB, FNM ČR
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Stagnace přílivu zahraničních přímých investic v letošním roce se promítá do poklesu míry 
finančního krytí schodku běžného účtu dlouhodobými finančními zdroji. Uvedená skutečnost 
souvisí s odložením privatizace státních majetkových účastí.  
 
 
3.  Změna náhledu zahraničních investorů na Českou republiku 
 
V centru pozornosti zahraničních subjektů jsou očekávání ohledně nadcházející parlamentní 
debaty a hlasování o vládním návrhu reformy veřejných financí s možnými implikacemi na 
kurz koruny. Z hlediska  vývoje outputu je výkonnost ekonomiky hodnocena vcelku příznivě, 
o čemž svědčí i přes malé příznaky oživení ekonomik vyspělých  evropských zemí již přes 
rok trvající růst průmyslové výroby a exportní aktivita. Po snížení základní úrokové sazby 
ČNB v červnu se další redukce očekává až v posledním čtvrtletí roku v návaznosti na možné 
snížení sazeb ECB. 
 
Promítnutí statistických standardů EU do statistiky národních účtů České republiky  
(a ostatních  přistupujících zemí) bude mít zřejmě nepříznivý dopad na budoucí čisté čerpání 
finanční pomoci ze strukturálních fondů EU, což  by mohlo vyvolat nepříznivou odezvu. 
V porovnání s okolními zeměmi (PR, MR, Slovensko) deklarovala ČR reálnost vstupu do 
eurozóny až v pozdějším termínu (2009-2010).    
 
  
B)  Indikátory dluhového vývoje 
 
1.  Poměr zahraničního dluhu k HDP 
 
Poměr zahraničního dluhu k HDP ( v %, roční klouzavé úhrny) 

Pramen: ČNB, ČSÚ
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V 1. čtvrtletí t.r. poklesl zahraniční dluh na 33,3% HDP, což znamená dostatečný odstup od 
senzitivní hranice. V nominálním vyjádření poklesla zadluženost v uvedeném období  
o  29,2 mld. Kč. Podíl zahraničního dluhu denominovaného v korunách na celkovém dluhu  
se podle orientačního propočtu zvýšil na cca 32,3 %. 
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2.  Poměr dluhové služby ze střednědobých a dlouhodobých závazků k exportu zboží a služeb 
 
Dluhová služba ze zahraničního dlouhodobého dluhu (splátky jistiny a úroků) dosahovala  ke 
konci roku 2002 výše 9% ročního vývozu zboží a služeb. Tento vývoj představuje dostatečný 
odstup od hranice považované za senzitivní (25%). 
 
Poměr dluhové služby k exportu zboží a služeb (v %) 

Pramen: ČNB
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3.  Dluhová služba ve vztahu k HDP 
 
Poměr dluhové služby k HDP (v %) 

Pramen: ČNB
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V letošním roce lze předpokládat pokles dluhové služby ze zahraničního dlouhodobého dluhu 
na cca 5%-ní hranici HDP.  
 
4.  Vývoj investiční pozice ČR vůči nerezidentům 
 
Nižší příliv soukromých ZPI a pokles schodku běžného účtu se promítl do stabilizace pasiva 
investiční pozice vůči nerezidentům. Ke konci března dosáhl schodek výše 399,5 mld. Kč. tj. 
meziročně o 16,4 mld. Kč více. 
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Vývoj investiční pozice ČR (v mld. Kč) 
 

 
 
 
C)  Indikátory vývoje likvidity České republiky 
 
1. Poměr dluhové služby ze střednědobých a dlouhodobých závazků a stavu krátkodobého  
      dluhu k devizovým rezervám ČNB 
 
Míra krytí rychle mobilizovatelného dluhu devizovými rezervami ČNB (v %) 

Pramen: ČNB
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Na konci 1. čtvrtletí převyšovaly devizové rezervy ČNB rychle mobilizovatelný dluh téměř 
dvojnásobně. Výše devizových rezerv ČNB je z tohoto pohledu dostatečná. 
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2.  Poměr devizových rezerv ČNB k peněžní zásobě 
 
Míra krytí peněžní zásoby devizovými rezervami ČNB se v průběhu 2. čtvrtletí převážně 
v důsledku poklesu stavu devizových rezerv mírně snížila (v květnu dosahovala 41,6%). Její 
výše zůstává v průběhu času stabilizovaná.  
 
Poměr devizových rezerv ČNB k peněžní zásobě (v%, stav ke konci sled. obd.) 

Pramen: ČNB
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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) 

Pramen: ČNB, ČSÚ
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Devizové rezervy ČNB vyjádřené v počtu měsíčních dovozů zboží a služeb představovaly ve 
2. čtvrtletí ekvivalent více než pětiměsíčního dovozu, což je považováno za vyšší než 
dostatečné krytí.  
 
D)  Ostatní indikátory 
 
1.  Vývoj reálného efektivního kurzu 
 
V návaznosti na posilování průměrných měsíčních hodnot nominálního kurzu došlo v průběhu 
května i k obdobnému vývoji u reálných kurzů. V následujících měsících by mělo být 
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květnové zhodnocování  mírně korigováno. Na rozdíl od předchozích let je letošní pohyb 
kurzu více stabilní.  
 
Vývoj reálného a nominálního efektivního kurzu (v %, rok 2000 = 100) 

Pramen: ČNB, MMF, Bloomberg
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2.  Vývoj nesplacených emisí korunových euroobligací 
 
Poptávka po korunových euroobligacích byla zaznamenána v  červnu ve výši 3,75 mld. Kč při 
splácení dřívějších emisí ve výši 1,5 mld. Kč. Ve zbývajících měsících letošního roku se 
výraznější pokles stavu podle založených splátek nedá předpokládat (do konce roku splatno  
5 mld. Kč).   
 
Vývoj stavu nesplacených eurokorunových emisí (v mld. Kč) 

Pramen: ČNB, Bloomberg
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Závěr 
 
Vývoj indikátorů lze považovat za vcelku příznivý. Tento vývoj je patrný zejména 
u dluhových a likviditních ukazatelů (vývoj zahraničního dluhu, dluhové služby, stabilní výše 
devizových rezerv). Méně příznivý je vývoj poměrového vyjádření běžného účtu k HDP 
vlivem výnosové bilance a bilance transferů, zatímco u výkonové bilance (zboží a služby) je 
vývoj v běžných cenách akceptovatelný. Příliv dlouhodobých zahraničních zdrojů i přes 
odklad státní privatizace k financování schodku běžného účtu prozatím postačuje. Vývoj 
NEER a REER byl charakteristický vyšší meziroční stabilitou. Přetrvává poptávka po 
korunových euroobligacích a nové emise převyšují splácení dřívějších. Zastavilo se 
prohlubování schodku investiční pozice vůči nerezidentům.  
 
Zahraniční subjekty hodnotí současný ekonomický vývoj se střízlivým optimismem, kdy 
ekonomika přes nepříznivý vliv exogenních faktorů vykazuje přijatelnou výkonnost. V centru 
pozornosti zůstává osud reformy veřejných financí, jejíž odmítnutí v parlamentu může vyústit 
v kurzovou korekci. Další snížení úrokových sazeb se předpokládá spíše v návaznosti na 
případný obdobný krok ECB až v závěrečných měsících roku. 
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Příloha č. 2 

 
 

 
VÝHLED NEFINANČNÍCH KORPORACÍ A FIREM NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ 

( 17 ) 
 

 
A. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 
 
 

1. Červnový průzkum nepotvrdil obrat v očekáváních podnikových manažerů, který byl 
naznačen ve výhledu na 2. čtvrtletí a který se opíral o předpoklad výraznějšího oživení 
zahraniční poptávky. Hlavní barometr konjunkturního klimatu – index všeobecné 
obchodní situace – klesl pro 3. čtvrtletí tohoto roku zpět pod kritickou hranici 100 
bodů* a dosáhl hodnoty 92 body, tj. o 10 bodů méně než ve 2. čtvrtletí. 
 
V očekáváních manažerů se vedle nejistoty, jak trvalé a silné bude zlepšení situace na 
evropských trzích, odrazily rovněž pokračující obavy z konkurence levnějšího zboží 
importovaného z Asie a z předpokládaného útlumu nebo rušení některých domácích 
výrob. Tyto obavy zesílily především v textilním, oděvním, kožedělném  
a dřevozpracujícím průmyslu, v chemii a ve výrobě ostatních dopravních zařízení  
a v rozhodující míře způsobily pokles konjunkturního indexu. 

    
2. Hladina celkové podnikatelské důvěry i hladiny manažerských očekávání v odbytu pro 

tuzemsko a zahraničí, v prodejích a tržbách jsou pro 3. čtvrtletí 2003 na vyšší úrovni, 
než tomu bylo ve stejném období loňského roku. Dá se proto usuzovat, že letošní 
výsledky 3. čtvrtletí budou v porovnání s loňskými lepší. 
 
Předpoklady k tomu vytváří například úhrnný objem zásoby práce, tj. stavu 
nasmlouvaných zakázek, který je podle posledních údajů z konce dubna o 8.2 % vyšší 
než ve srovnatelném období roku 2002 a o 6,3 % vyšší než na začátku roku 2003. 
Podniky dále očekávají, že se zlepší jejich finanční situace (vlivem kursového vývoje 
předpokládají zlevnění importu a zvýšení tržeb z exportu), že sníží zásoby hotových 
výrobků i nedokončené výroby a že při nižších nákladech na jednotku produkce a nižší 
zaměstnanosti zvednou produktivitu práce. Dvě čtvrtletí po sobě také roste míra 
využití kapacit. Ve druhém čtvrtletí činila 83,4 % a byla o 3,5 bodu vyšší než  
v 1. čtvrtletí.  
 

3. Hladina výrobních cen by měla zůstat relativně stabilní, jak naznačuje konjunkturní 
index cen, který ve výhledu na 3. čtvrtletí dosáhl hodnoty 101 bodu (ve 2. čtvrtletí 110 
bodů). Převážná většina respondentů (85 %) uvedla, že se jejich ceny nezmění,  
u zbývajících respondentů byl poměr mezi očekáváním růstu (8 % respondentů)  
a očekáváním poklesu cen (7 % respondentů) zhruba vyrovnaný. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Konjunkturní index může nabývat hodnot od 0 do 200 bodů. Při hodnotě indexu 100 je vážený průměr 
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. 
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B. STAVEBNICTVÍ 
 
 

1. Ve stavebnictví se míra pesimismu proti poslednímu šetření prohloubila. Index 
všeobecné obchodní situace poklesl ve výhledu na 3. čtvrtletí z 94 na 63 body (- 31 
bodů), když rostoucí obavy z dalšího vývoje vyjádřilo 38 % respondentů v porovnání  
s 9 % ve 2. čtvrtletí. 

 
Jednou z příčin vyššího procenta negativních expektací manažerů stavebních firem 
jsou obavy z možného krácení finančních zdrojů u veřejných zakázek v souvislosti 
s připravovanou reformou veřejných financí. 
 
Na druhé straně se ve stavebnictví naakumulovala poměrně značná zásoba práce daná 
stavem zakázek. Podle údajů z konce dubna je objem smluvně podložených zakázek  
o 19,2 % vyšší než ve stejném období roku 2002 a o 1,9 % vyšší než na počátku 
letošního roku. 
 

2. Manažeři stavebních firem očekávají, že ceny stavebních prací půjdou dále nahoru. 
S růstem cen uvažuje 35 % manažerů, se zachováním stávající úrovně cen 65 % 
manažerů. Žádný z manažerů nepočítá s cenovým poklesem. Konjunkturní index cen 
dosáhl ve výhledu na 3. čtvrtletí hodnoty 135 bodů proti 140 bodům ve 2. čtvrtletí.      

 
 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Konjunkturní index může nabývat hodnot od 0 do 200 bodů. Při hodnotě indexu 100 je vážený průměr 

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. 
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Příloha č. 3 
 
 

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ  
A NEFINANČNÍCH KORPORACÍ A FIREM 

 
 
 
1. Domácnosti předpokládají, že v nejbližších 12 měsících, tj. mezi červnem 2003  

a červnem 2004, vzrostou spotřebitelské ceny o 
                                                                            

2,3 %. 
 

V tříletém horizontu by se podle jejich názoru měla dynamika cen zrychlit a meziroční         
přírůstek spotřebitelských cen v červnu 2006 proti červnu 2005 by měl dosáhnout 

 
                                                                       3,5 %. 
 

Ve tříletém výhledu domácností se promítlo zejména očekávání vyššího růstu cen po 
vstupu země do Evropské unie. 

 
2.  Podnikoví manažeři uvedli, že v příštích 12 měsících, tj. mezi červnem 2003 a červnem  

 2004, stoupnou spotřebitelské ceny o 
 
                                                                  2,7 %. 
 
 Podle jejich názoru by v tříletém horizontu mělo dojít k mírnému zrychlení cenového 
vývoje, přičemž meziroční přírůstek spotřebitelských cen v červnu 2006 ve srovnání  
s červnem 2005 by měl činit 

 
2,8 %. 

 
3. Červnové šetření inflačních očekávání se uskutečnilo na vzorku 600 domácností a 120 

podnikových manažerů z průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb. 
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INFLAČNÍ  OČEKÁVÁNÍ  DOMÁCNOSTÍ 
 
A) Roční horizont 
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B)Tříletý horizont 
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INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ NEFINANČNÍCH KORPORACÍ A FIREM 
 
A) Roční horizont 
 

Srovnávané 
období

očekávaný 
přírůstek 

spotřebitelských 
cen v %
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B) Tříletý horizont  

Srovnávané 
období

očekávaný 
přírůstek 

spotřebitelských 
cen v %

12.05/12.04 2,1
3.06/3.05 2,6
6.06/6.05 2,8
9.06/9.05

12.06/12.05
3.07/3.06
6.07/6.06
9.07/9.06

12.07/12/06
3.08/3.07
6.08/6.07
9.08/9.07

12.08/12.07
3.09/3.08
6.09/6/08
9.09/9.08

12.09/12/08

Tříletý horizont

0

1

2

3

4

5

6

12
.0

5/
12

.0
4

3.
06

/3
.0

5

6.
06

/6
.0

5

9.
06

/9
.0

5

12
.0

6/
12

.0
5

3.
07

/3
.0

6

6.
07

/6
.0

6

9.
07

/9
.0

6

12
.0

7/
12

/0
6

3.
08

/3
.0

7

6.
08

/6
.0

7

9.
08

/9
.0

7

12
.0

8/
12

.0
7

3.
09

/3
.0

8

6.
09

/6
/0

8

9.
09

/9
.0

8

12
.0

9/
12

/0
8

př
ír
ůs

te
k 

v 
%

srovnávané období

 

 3



Příloha č. 4 
 

Posouzení vlivu modelových změn na predikci 
 
 
1. Historické simulace 
 
Oprávněnost použití predikčního modelu pro predikci, zejména jeho věrohodnost 
a nestrannost, lze ověřit s pomocí tzv. historických simulací. Při nich se postupně od počátku 
roku 1999 spouštějí modelové predikce vývoje ekonomiky a následně se tyto predikce 
porovnávají se skutečným historickým vývojem. Historické simulace jsou užitečné 
i v případě, kdy dochází ke změně v některé části predikčního modelu a je potřeba ověřit 
dopad na jeho predikční schopnosti. 
 
Při odhadu počátečních podmínek a rovnovážných veličin pro 7. SZ bylo přehodnoceno 
tempo rovnovážného zhodnocování reálného kurzu od poloviny roku 2002. Celá historická 
trajektorie rovnovážného reálného kurzu zůstává až do poloviny roku 2002 stejná jako ve 
4. SZ. Oproti 4. SZ se v dalších obdobích tempo rovnovážné reálné apreciace postupně mírně 
zpomaluje a nižší je i na celém horizontu predikce. Představa o reálné ekvilibriální apreciaci, 
a tím i výši nadhodnocení, resp. podhodnocení reálného kurzu v letech 1999 až 2001 tedy 
zůstává stejná jako v předchozích SZ. 
 
Při zpracování 7. SZ bylo stejně jako v předchozí SZ omezeno působení reálného kurzu na 
mezeru výstupu na polovinu své normální hodnoty. Základní scénář, pak pracuje s tímto 
předpokladem, který predikční tým považuje za nejpravděpodobnější pro budoucí vývoj 
ekonomiky. Pro zachování konzistence s předchozími SZ a pro lepší kvantifikovatelnost 
modelové změny byla zpracována alternativa pracující s normálním předpokladem o vlivu 
reálného kurzu na ekonomickou aktivitu.  
 
Metodologie historických simulací využijeme pro kvantifikaci rozdílu mezi uvažovaným 
standardním a polovičním vlivem reálného kurzu na mezeru výstupu. 
 
 
Standardní model s ekvilibriálními trajektoriemi použitými pro 7. SZ. 2003 
 
Nejprve byly provedeny tyto simulace se standardní verzí predikčního modelu, tj. s vyšší 
citlivostí mezery výstupu na HDP než byla použita v základním scénáři predikce. Historické 
simulace pracují s endogenní měnovou politikou včetně endogenní kurzové trajektorie. Model 
pak při predikci v daném období vychází pouze ze skutečného historického vývoje 
exogenních veličin (inflace regulovaných cen, cena ropy, německá cenová hladina, německé 
úrokové sazby a německý HDP) a z nepozorovatelných rovnovážných veličin odhadnutých 
pro 7. SZ satelitním modelem počátečních podmínek (rovnovážná prémie UIP, rovnovážné 
reálné úrokové sazby, reálný směnný kurz, resp. jeho apreciace a potenciální produkt). Střední 
hodnota simulací by pak měla zobrazovat krajní variantu nepřesnosti používaného 
predikčního modelu a expertní úpravy by ji měly pouze snižovat.  
 
Vlivem monetárního pravidla pro nastavování nominálních úrokových sazeb a modelem 
nezachycených externích šoků se trajektorie endogenních veličin postupně dostávají jinam 
než skutečný historický vývoj. 
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Následující tabulka ukazuje střední hodnotu a směrodatnou odchylku pro modelové predikce 
v horizontu 1 – 6 čtvrtletí za výše zmíněných předpokladů. Střední hodnota pak představuje 
nestrannost čistě modelového odhadu. Hodnoty jsou počítány jako rozdíl mezi predikovanou 
a skutečnou hodnotou inflace. 
 
 
Průměrná  chyba čistě modelové predikce na horizontu 1 – 6 čtvrtletí a její směrodatná 
odchylka pro model se standardním vlivem reálného kurzu 
Standardní model  1 2 3 4 5 6 
Průměrná chyba predikce 0,01 0,14 0,39 0,68 0,90 1,02 
Směrodatná odchylka chyby predikce 0,42 0,88 1,27 1,88 2,20 2,33 
 
 
Změna ekvilibriálních trajektorií mezi 4. a 7. SZ 
 
Mezi 4. a 7. SZ došlo k přehodnocení reálné ekvilibriální apreciace pro konec roku 2002 a 
začátek roku 2003. Představa o vývoji  reálného ekvilibriálního kurzu v letech 1999 až 2001 
spojená s poměrně rychlou reálnou rovnovážnou apreciací však zůstává zachována. Pro 
ověřování predikční schopnosti modelu na základě historických simulací nemá tato změna 
výrazný vliv. Projevila by se pouze v prvních dvou kvartálech roku 2003, které nelze 
porovnat se skutečnými historickými trajektoriemi. Proto nelze na základě historických 
simulací dělat o této změně žádné závěry. Ostatní ekvilibriální trajektorie nebyly významným 
způsobem přehodnoceny. 
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Meziroční CPI Inflace & Inflační cíl (v %)  - Snížený vliv reálného kurzu

Inflace - skutečnost
Inflační cíl

 
Změna vlivu reálného kurzu na mezeru výstupu 
 
Změna, jejíž významnost a správnost lze analyzovat s pomocí přístupu historických simulací 
je snížení vlivu reálného kurzu na mezeru výstupu, resp. vlivu nadhodnocení a podhodnocení 
reálného kurzu oproti jeho ekvilibriální trajektorii. Pro jednotlivé historické simulace byl 
použit jako počáteční podmínka odhad mezery výstupu s takto sníženým vlivem reálného 
kurzu (viz dále). Ostatní předpoklady i hodnoty všech veličin zůstaly stejné jako 
v předchozích simulacích. 

 
 

Průměrná  chyba čistě modelové predikce na horizontu 1 – 6 čtvrtletí a její směrodatná 
odchylka pro model se sníženým vlivem reálného kurzu 
Snížený vliv reálného kurzu  1 2 3 4 5 6 
Průměrná chyba predikce 0,01 0,09 0,31 0,56 0,77 0,90 
Směrodatná odchylka chyby predikce 0,41 0,86 1,23 1,83 2,15 2,30 
 
 
2. Mezera výstupu 
 
Ačkoliv byl v průběhu zpracování SZ vliv reálného kurzu na horizontu predikce omezen na 
polovinu, při odhadu počátečních podmínek byl použit model se standardním vlivem reálného 
kurzu. Nový odhad počátečních podmínek konzistentní se sníženým vlivem reálného kurzu 
tedy nebyl proveden. Otázkou je, jak by tento nový odhad změnil výchozí nastavení 
počátečních podmínek.  
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Predikční tým se rozhodl na základě posouzení řady indikátorů neměnit nastavení počátečních 
podmínek a tato úvaha se ukazuje jako správná i při použití nového odhadu výchozích 
podmínek. Pokud provedeme odhad počátečních podmínek modelem se sníženým vlivem 
reálného kurzu, mezera výstupu pro 1. a 2. čtvrtletí tohoto roku je téměř stejná (viz obrázek). 
 
Tzn., že současná predikce není ovlivněna způsobem odhadu mezery výstupu. Navíc zhruba 
půlprocentní rozdíl při odhadu mezery výstupu v letech 2000 až 2002 nás neopravňuje 
k přehodnocení historického vývoje z pohledu působení poptávky na ekonomický vývoj. 
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3. Závěr 
 
Použití historických simulací ukazuje, že snížení vlivu reálného kurzu vede k mírnému 
zlepšení predikční schopnosti modelu pro trajektorii inflace. Úvahy o určitých strukturálních 
změnách v ekonomice se z tohoto pohledu zdají být jako správné. Bohužel vzhledem ke 
krátkosti dostupných časových řad nelze určit přesnou výši a časové období těchto změn. 
Navíc rozdíl v nestrannosti obou historických simulací není vzhledem k velikosti směrodatné 
odchylky statisticky signifikantní a nelze z něj vyvozovat robustní závěry. Predikční tým se 
přiklání k názoru, že k omezování vlivu reálného kurzu na HDP dochází až v posledním 
období. Analýza však ukázala, že odhad počátečních podmínek by nebyl výrazně ovlivněn ani 
v případě, kdyby k tomu došlo už dříve. 
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Příloha č. 5 
Srovnávací tabulka změn v predikci 

 
 
Srovnávací tabulka změn v předpovědi odpovídá na otázku, jaká část posunu v predikci 
připadá na faktory, které stojí v pozadí predikce a tvoří informační množinu, na jejímž 
základě predikce vznikla. Při konstrukci srovnávací tabulky vycházíme z predikce, která 
rozhodně nemá mechanickou podobu, ale je predikcí SMS, na jejíž tvorbě se podílí celá řada 
expertů. Vlivy jednotlivých faktorů však rozkládáme pouze technicky na základě QPM 
modelu, proto nemusí rozložení vlivu jednotlivých faktorů explicitně odpovídat názorům 
expertů. Navíc je model simultánním systémem, tzn., že změna, kterou uděláme například 
v expertních úpravách, je podmíněna všemi ostatními faktory vstupujícími do predikce. 
Otázka "co by se stalo, kdybychom změnili jeden faktor při zachování všech ostatních 
faktorů" tak není plně korektní z hlediska predikčního procesu, neboť změna jednoho faktoru 
vede ke změně ostatních faktorů. 
 
V jednotlivých řádcích tabulky je kvantifikován dopad dílčí změny jedné logické podskupiny 
faktorů informační množiny nezávisle na ostatních v podobě odchylky od základního scénáře, 
kterým je aktuální predikce. Technicky lze postup popsat tak, že v aktuální modelové predikci 
změníme část informace dle minulé situační zprávy (dubnové). Modelovou simulací získáme 
novou "fiktivní" predikci, kde je změněna pouze jedna logická podmnožina faktorů, a tuto 
novou projekci odečteme od základního scénáře (aktuální predikce). Výsledky v řádcích 
tabulek tak ukazují dopad jedné parciální změny při zachování ostatních faktorů. Znovu 
upozorňujeme, že modelový systém je simultánní, a tak tato simulace není plně korektní, 
neboť se všechny faktory vzájemně podmiňují. Vzhledem k tomu, že je QPM v podstatě 
lineární1, dostáváme součtem změn celkový posun současné predikce oproti dubnové. 
Tabulka tak ukazuje váhy, resp. podíly jednotlivých faktorů či podmnožin informační 
množiny na celkové změně. 
 
Jako klíčové faktory byly v této situační zprávě identifikovány: 
• Efekty daní - velikost a časování primárních a sekundárních dopadů změn nepřímých daní. 

Oproti minulé situační zprávě se úpravy daní soustředí do 1. čtvrtletí 2004. (Ve 4. SZ se 
počítalo s úpravami daní ve 3. čtvrtletí 2003 a v 1. a 2. čtvrtletí 2004.) Zároveň nedochází 
k přesunu služeb pohostinství a stravování na vyšší sazby. To snižuje přímé dopady těchto 
změn do inflace. Oproti minulé predikci byl navíc snížen rozsah sekundárních dopadů na 
dvě třetiny. 

 
• Efekty rovnovážných trajektorií - efekt změny nastavení rovnovážných veličin a jejich 

budoucích trendů.  
Oproti dubnové situační zprávě bylo přehodnoceno tempo apreciace rovnovážného 
reálného kurzu, které je od poloviny roku 2002 nižší. V souvislosti s poklesem tempa 
rovnovážné apreciace dochází k mírnému zvýšení rovnovážných reálných úrokových sazeb 
a k přehodnocení vývoje rizikové prémie. To ve svém důsledku ovlivňuje projektovaný 
vývoj rovnovážných veličin v aktuální predikci při zachování základních tezí (nulová 
riziková prémie při vstupu do EMU a pokles tempa reálné rovnovážné apreciace) 
z dubnové situační zprávy. 

                                                 
1 Původně nelineární QPM model je linearizován a navíc oproti dubnu nedošlo k žádným modelovým změnám. 
V případě modelové změny bude nutné výše uvedený postup modifikovat, a to tak, že navíc dodatečně 
vyjádříme efekt modelové změny na  minulou predikci. 
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• Efekty expertních úprav - jedná se o obohacení modelových rovnic o expertní informace, 
které nejsou v explicitní podobě popsány modelovými mechanismy. 

Máme na mysli především působení fiskální politiky. Oproti dubnové predikci navržený 
scénář fiskálního vývoje předpokládá v důsledku změny základny zvýšení poptávkově 
relevantního salda veřejných rozpočtů v roce  2003. Působení fiskálu v dalších letech je 
pak dáno scénářem fiskální reformy, tj. má méně expanzivní charakter než v minulé 
predikci. Na rozdíl od dubnové predikce nebyla expertně upravena projekce cen potravin. 
V minulé predikci se počítalo s postupným urychlováním růstu cen potravin v souvislosti 
s návratem cen zemědělských výrobců na dlouhodobou trajektorii růstu a v souvislosti se 
zavedením částečné neobchodovatelnosti potravin, jejichž ceny se tak blížily cenám NT. 

 
• Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF - změny v referenčních scénářích 

a efekt odchylky naší minulé predikce od skutečně pozorovaných dat, tj. efekt nově 
získaných datových údajů. K těmto efektům je přidán vliv posunu NTF na prvních třech 
kvartálech, neboť krátkodobá predikce je postavena na nových datech a na zvolených 
trajektoriích exogenních veličin. 

 
Tabulka kvantifikuje dopady změn jednotlivých skupin faktorů na posun predikce základních 
veličin (celková meziroční inflace, mezera výstupu, 3 měsíční úroková sazba a kurz) oproti 
predikci ze 4.SZ. Souhrnně je změna dána řádkem Celkový posun oproti 4. SZ. Oproti minulé 
SZ predikujeme řádově o 1,6% nižší meziroční inflaci a více otevřenou výstupovou mezeru 
při nižší trajektorii úrokových sazeb. Kurz je v nové predikci více depreciovaný. 
 
Jak je patrné z tabulek, nejvýrazněji se na změnách podepisuje přehodnocení primárních 
a sekundárních efektů daní a časová změna jejich realizace. Tento efekt, daný především 
přesunem daňových úprav na 1. čtvrtletí 2004 a snížením primárních a sekundárních dopadů, 
snižuje inflaci o 1,5 % na konci predikčního horizontu, a to při nižších úrokových sazbách. 
V důsledku poklesu sazeb (a tím i uvolnění RMCI) se výstupová mezera uzavírá rychleji než 
kdybychom použili dubnový scénář daňových změn. Pokles inflace pak kompenzuje pokles 
sazeb, a proto nominální kurz zůstává řádově stejný.  
 
Poměrně silný efekt má také přehodnocení úprav reziduí modelových rovnic při změně NTF 
spolu s efekty historických dat a exogenních faktorů. Protože se jednotlivé faktory vstupující 
do predikce vzájemně podmiňují, je vhodnější efekt NTF posuzovat zároveň s efekty 
historických dat a exogenních faktorů, na nichž je NTF postavena. Tyto efekty se přitom 
částečně vzájemně eliminují při stále negativním příspěvku do inflace. To koresponduje 
s posunem NTF směrem dolů oproti minulé predikci. 
 
Efekty expertních úprav pak zachycují posuny v expertních zásazích do modelových 
mechanismů. Těmi jsou oproti dubnu změny v náhledu na vývoj cen potravin a jiný scénář 
působení fiskálu. Přehodnocení dubnové teze o rychlém růstu cen potravin z důvodu jejich 
částečné neobchodovatelnosti převáží inflační tlaky plynoucí ze zvýšení příspěvku fiskálu 
k růstu v roce 2002 a povede tak k poklesu celkové inflace, a tím i úrokových sazeb.  
 
Poměrně slabý efekt do inflace má změna rovnovážných trajektorií. Ty jsou oproti dubnu 
mírně přehodnoceny jak na straně reálné rovnovážného kurzu tak i rovnovážných sazeb. To 
má za následek nižší fundamentální tlaky na apreciaci nominálního kurzu, který je více 
znehodnocený. Z toho také vyplývá nižší tlak na úrokové sazby, které nemusí tolik klesat. 
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Celková meziroční inflace [%] 03q3 03q4 04q1 04q2 04q3 04q4
Efekty daní -0.7 -1.1 -0.7 -1.1 -1.7 -1.5 
Efekt rovnovážných trajektorií -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.1 
Efekty expertních úprav -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.2 
Efekty historických dat, exogenních faktorů a NTF -0.7 -0.5 -0.5 -0.2 0.5 0.1 
Celkový posun oproti 4. SZ -1.6 -1.8 -1.5 -1.8 -1.6 -1.6 
 
 
Mezera výstupu  [%] 03q3 03q4 04q1 04q2 04q3 04q4
Efekty daní 0.0 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 
Efekt rovnovážných trajektorií -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 
Efekty expertních úprav 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 
Efekty historických dat a exogenních faktorů a NTF -0.3 -0.4 -0.7 -0.9 -1.1 -1.1 
Celkový posun oproti 4. SZ -0.3 -0.3 -0.6 -0.9 -0.9 -0.8 
 
 
3 měsíční úroková sazba  [%] 03q3 03q4 04q1 04q2 04q3 04q4
Efekty daní -0.5 -0.8 -0.9 -1.1 -1.1 -1.0 
Efekt rovnovážných trajektorií 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 
Efekty expertních úprav -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 
Efekty historických dat a exogenních faktorů a NTF 0.0 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.5 
Celkový posun oproti 4. SZ -0.6 -0.8 -1.1 -1.3 -1.5 -1.5 
 
 
Kurz [Kč/EUR] 03q3 03q4 04q1 04q2 04q3 04q4
Efekty daní 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.2 
Efekt rovnovážných trajektorií 0.4 0.7 1.0 1.2 1.4 1.5 
Efekty expertních úprav 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 
Efekty historických dat a exogenních faktorů a NTF -0.7 -1.1 -1.3 -1.2 -1.1 -0.7 
Celkový posun oproti 4. SZ 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 1.0 
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