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Měnověpolitické rozhodnutí
Bankovní rada ČNB na svém jednání 5. listopadu 2020
jednomyslně ponechala úrokové sazby na stávající úrovni.
Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na 0,25 %, diskontní sazba na
0,05 % a lombardní sazba na 1 %.
Přijaté rozhodnutí bankovní rady se opírá o novou
makroekonomickou prognózu ČNB.
S prognózou je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových
sazeb následovaná jejich postupným nárůstem v příštím roce.

Tato trajektorie je však silně podmíněna naplněním předpokladů
týkajících se vývoje epidemické situace a opatření proti šíření
nákazy.
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Aktuální prognóza – předpoklady

Aktuální prognóza ekonomického vývoje v ČR
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2. vlna pandemie
• Protiepidemická opatření při 2. vlně pandemie
nejvíce zasáhnou obchod a služby.
Zpracovatelský průmysl bude zasažen méně.

• Druhý „pandemický“ šok plně odezní v červnu
2021, kdy se zasažená odvětví navrátí na
srpnovou, tedy stále nikoliv předpandemickou
úroveň.

• Dopady do zasažených odvětví jsou vlivem
přizpůsobení se firem oproti jarní vlně zmírněny
(rozvoz a donáška, IT vybavení, alternující týmy).
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Fiskální politika

• Růst nominální spotřeby vlády si v letošním roce
vlivem nárůstu výdajů na zdravotnictví a bezpečnostní
sbory udržuje vysokou dynamiku. V příštím roce
dynamika spotřeby vlády zpomalí s ohledem na
vysokou srovnávací základnu letošního roku.
• Fiskální politika je letos výrazně expanzivní a působí
stabilizačně. Objem opatření dosáhne 3,4 % HDP.
• Stabilizační fiskální politika je realizována především
prostřednictvím výrazné podpory spotřeby
domácností (ošetřovné, rouškovné, „25“ a další), která
se odráží ve značně kladném fiskálním impulzu
v letošním roce.
• Většina opatření má však pouze dočasnou platnost. To
povede k výrazně zápornému fiskálnímu impulzu
v roce 2021.
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Předpoklady o zahraničním vývoji
• Ekonomika eurozóny v efektivním vyjádření
dosáhla dna ve 2. čtvrtletí. Celkově letos HDP
eurozóny v efektivním vyjádření klesne o více
než 7 %, v příštím roce pak zaznamená růst
o necelých 5 %.
• Meziroční pokles cen průmyslových výrobců
efektivní eurozóny dosáhl dna ve 2. čtvrtletí
letošního roku a odrážel především předchozí
kolaps cen ropy.
• Na konci letošního roku spotřebitelská
inflace ještě dále zpomalí, zvýší se během
příštího roku.
• ECB bude nadále udržovat měnové podmínky
uvolněné.
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Aktuální prognóza – domácí
veličiny

13.11.2020

Prognóza celkové inflace

• Celková inflace se na přelomu roku sníží do tolerančního
pásma, na horizontu měnové politiky se bude nacházet
poblíž 2% cíle ČNB.
• Druhá vlna pandemie v podmínkách utlumené domácí
a zahraniční ekonomické aktivity přinese na přelomu roku
protiinflační poptávkové tlaky. Jejich dopad do inflace bude
tlumen nedávným citelným oslabením kurzu koruny.
• Inflace bude v průběhu příštího roku dále klesat
v návaznosti na zpomalování růstu celkových nákladů –
ochlazení na trhu práce a utlumený růst mezd spolu
s obnoveným posilováním koruny.
• K návratu celkové inflace do blízkosti cíle v průběhu příštího
roku přispěje zejména snižování dynamiky jádrové inflace
a cen potravin.
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Struktura inflace

• Jádrová inflace zůstane do konce letošního roku na
zvýšených hodnotách. K jejímu znatelnému zvolnění dojde až
v příštím roce především z důvodu negativních dopadů 2. vlny
pandemie do příjmové situace a sentimentu domácností na
pozadí obnoveného posilování koruny.
• Růst cen potravin dále zpomalí vlivem odeznívání
jednorázových faktorů, zvolňující dynamiky dovozních cen
potravin a snížených domácích poptávkových tlaků.
• Pokles cen pohonných hmot v důsledku předchozího
propadu světových cen ropy v příštím roce odezní.
• Donedávna výrazný růst regulovaných cen znatelně zvolní
koncem letošního roku, zejména z důvodu klesající dynamiky
cen elektřiny a plynu pro domácnosti.
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Prognóza růstu reálného HDP

• Domácí ekonomická aktivita letos zažívá výrazný
propad (z celoročního pohledu o více než 7 %)
v důsledku koronavirové pandemie.
• K propadu ekonomické aktivity přispějí všechny složky
HDP s výjimkou spotřeby vlády.
• Obnovený růst ekonomiky v příštím roce (o necelá
2 %) bude tažen zejména spotřebou domácností
a čistým vývozem. V roce 2022 pak růst HDP dále mírně
zrychlí.
• Předkrizové úrovně však česká ekonomika do konce
roku 2022 nedosáhne.
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Trh práce

• Na donedávna výrazně natlakovaném trhu práce
dochází k rychlému ochlazování.
• Celková zaměstnanost se bude i v příštím roce
snižovat a míra nezaměstnanosti dále znatelně vzroste
v důsledku propadu ekonomické aktivity.
• Růst mezd v tržních i netržních odvětvích bude na
celém horizontu prognózy značně rozkolísaný, přitom
v průměru znatelně pomalejší než v uplynulých letech.
• Růst mezd v tržních odvětvích v letošním roce
výrazně zbrzdí a v celoročním vyjádření dosáhne 3 %
v návaznosti na rychlé zchlazení trhu práce.
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Prognóza kurzu koruny (CZK/EUR)
• Prognóza počítá s obnovením pozvolného posilování
kurzu v příštím roce.
• K posilování koruny bude docházet na pozadí kladného
úrokového diferenciálu v podmínkách oživení zahraniční
poptávky a návazně i domácí ekonomické aktivity.
• Zpevňující kurz koruny v průběhu příštího roku přispěje
k návratu inflace na 2% cíl.
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Prognóza úrokových sazeb
(3M PRIBOR)

• S prognózou je konzistentní nejprve stabilita tržních
úrokových sazeb následovaná jejich postupným
nárůstem v příštím roce.
• Donedávna silně proinflační působení domácí ekonomiky
bude v závěru roku výrazně tlumeno zhoršenou epidemickou
situací, která negativně ovlivní domácí ekonomiku.
• Předpokládané odeznívání negativních dopadů pandemie,
inflace stabilizující se v blízkosti cíle a návrat domácí
a zahraniční ekonomické aktivity směrem k předkrizovým
úrovním pak umožní zahájit postupnou normalizaci
úrokových sazeb v průběhu příštího roku.
• Uvedená trajektorie úrokových sazeb je podmíněna
zlepšením epidemické situace.
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Rizika a nejistoty

Rizika a nejistoty prognózy
Bankovní rada vyhodnotila rizika a nejistoty prognózy jako výrazné:
• další možné zhoršení průběhu druhé vlny pandemie
v tuzemsku a zejména v zahraničí

• vývoj domácí fiskální politiky v příštím roce
• skladba nabídkových a poptávkových faktorů ve vývoji domácích
i zahraničních cen
• vnitropolitický vývoj v USA a odchod Spojeného království
z Evropské unie bez dohody
Ve světle těchto významných nejistot považuje bankovní rada
za pravděpodobné ponechání úrokových sazeb na nízké úrovni
po delší dobu, než předpokládá základní scénář prognózy.

Horší pandemický scénář – vnější předpoklady
•

Scénář předpokládá výrazně nižší
ekonomickou aktivitu v efektivní eurozóně
oproti základnímu scénáři na celém horizontu
prognózy.

•

Hlubší propad zahraničních výrobních cen
bude odrážet pokles cen energií při
utlumeném růstu jádrových cen.

•

Měnová politika ECB v tomto scénáři reaguje
dalším uvolněním s využitím blíže
nespecifikovaných nekonvenčních nástrojů.
Stínové úrokové sazby se tak posouvají ještě
hlouběji do záporu.
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Horší pandemický scénář – domácí vývoj
•

Horší průběh 2. vlny dále tlumí ekonomickou
aktivitu proti základnímu scénáři.

•

To má za následek citelnější zchlazení trhu
práce, zhoršení příjmové situace domácností
a důvěry domácností i firem.

•

Nižší výhled inflace je dán nižším růstem
domácích nákladů v prostředí dočasně výrazně
utlumeného poptávkového prostředí vlivem
horšího průběhu pandemie.

•

Citelně slabší kurz a další uvolnění měnové
politiky podpoří postupné obnovování
ekonomické aktivity při návratu a následné
stabilizaci inflace na cíli.
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Neutrální fiskální stimul v příštím roce
Příspěvky k růstu HDP v procentních bodech, odchylky od trajektorií základního scénáře

•

Scénář předpokládá neutrální působení fiskální politiky
v příštím roce, převážně prostřednictvím opatření
podporujících soukromou spotřebu:
• zrušení superhrubé mzdy na roky 2021–2022,
• výrazné zvýšení existenčního a životního minima
a přídavků na děti,
• další podpora OSVČ a zaměstnavatelů s menším
počtem zaměstnanců,
• snížení DPH pro vybrané služby zasažené vládními
opatřeními při 2. vlně pandemie.
• Současně scénář předpokládá rychlejší náběh čerpání
NGEU.

•

S ohledem a dočasnou platnost uvažovaných opatření bude
následně fiskální politika v letech 2022–2023 působit
restriktivně.
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Neutrální fiskální stimul v příštím roce
•

Dodatečná fiskální opatření oproti základnímu
scénáři povedou k rychlejšímu růstu HDP
v příštím roce. V roce 2022 bude naopak
ekonomický růst mírně utlumenější.

•

Rychlejší reálný růst povede k silnějším
domácím inflačním tlakům a návrat inflace
do blízkosti cíle na horizontu měnové politiky
proto bude vyžadovat vyšší tržní úrokové
sazby.

•

Dřívější a výraznější zvyšování tržních
úrokových sazeb bude působit směrem
k poněkud rychlejšímu posilování kurzu koruny
oproti základnímu scénáři.
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