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Měnověpolitické rozhodnutí

Bankovní rada ČNB na svém jednání 5. května 2022 zvýšila
dvoutýdenní repo sazbu o 75 bazických bodů na 5,75 %.
Současně rozhodla o zvýšení lombardní a diskontní sazby ve
stejném rozsahu.
Pro toto rozhodnutí hlasovalo 5 členů bankovní rady.
Dva členové hlasovali pro ponechání sazeb beze změny.
Se základním scénářem prognózy, ve kterém centrální banka
nastavuje úrokové sazby za účelem plnění 2% cíle na
standardním horizontu měnové politiky, je konzistentní další
strmý nárůst tržních úrokových sazeb.
Bankovní rada rozhodla zpřísnit měnovou politiku mírněji než
v základním scénáři. V kontextu výrazných a obousměrných
rizik a nejistot přitom mimo jiné přihlédla k vyznění scénáře
se vzdálenějším horizontem měnové politiky oproti jeho
standardnímu nastavení v prognostickém aparátu ČNB.
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Předpoklady zahraničního vývoje

Posun zahraničních předpokladů stagflačním směrem.
Ekonomická aktivita efektivní eurozóny je přehodnocena
dolů s tím, jak bude letos negativně ovlivněna válkou na
Ukrajině a déletrvajícími obtížemi v globálních řetězcích.
HDP efektivní eurozóny vzroste v letošním roce o 2 %,
přičemž jeho dynamika zřetelně oživí ve druhé polovině roku.
Do výrazného zvýšení výhledu zahraničních cen výrobců
se promítá prudké zdražení naprosté většiny komodit
společně s problémy v dodavatelských řetězcích, ke kterým
nově přispěla válka.
Také výrazně zvýšený výhled ceny ropy Brent je
dominantně spojen s válkou na Ukrajině.
Očekávaná úroveň tržní úrokové sazby 3M EURIBOR se
posouvá výše v důsledku předpokládané reakce ECB na
zvýšený výhled inflace.
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Předpoklady o vládní spotřebě a fiskálním impulzu
Spotřeba vlády letos poroste mírněji oproti
„covidovým“ rokům.
Negativní fiskální impulz bude růst HDP letos mírně
tlumit.
Restriktivní dopad konce podpůrných covidových
programů v letošním roce bude částečně
kompenzován novými opatřeními, jako je zvýšení
slevy na poplatníka u daně z příjmů FO, nadstandardní
valorizace důchodů, výdaje na pomoc uprchlíkům
z Ukrajiny, dočasné snížení spotřební daně na naftu
a benzín a snížení silniční daně.
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Prognóza celkové inflace

Celková inflace v letošním druhém čtvrtletí dále vzroste a
s přispěním všech svých složek dosáhne téměř 15 %. Poté
bude postupně zvolňovat a na jednociferné hodnoty klesne
na počátku příštího roku. V průběhu roku 2023 pak bude
dále klesat do blízkosti 2% cíle.
Rekordně silné inflační tlaky tažené dovozními cenami
i domácí poptávkou budou v průběhu roku klesat díky
zpomalení růstu dovozních cen a umírněnému mzdovému
vývoji. Proinflační působení domácí poptávky na podzim
odezní i vlivem předešlého zpřísnění měnové politiky.
Měnověpolitická inflace na horizontu měnové politiky
klesne do blízkosti 2 % a bude se nacházet mírně pod
celkovou inflací vlivem zvyšování spotřebních daní na
tabák.
Inflace se v dubnu dosáhla 14,2 % (prognóza 13,8 %),
a nacházela se tak mírně nad prognózou.
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Struktura inflace

Meziroční celková inflace v dubnu dále zrychlila a byla mírně vyšší oproti prognóze kvůli jádrové inflaci a regulovaným
cenám.
Do zrychlení jádrové inflace se promítá především zesilující dynamika imputovaného nájemného a ceny v restauracích,
vysoký je ale i růst cen zboží. Růst cen potravin dále zrychloval, i když méně, než očekávala prognóza.
Nadále výrazný příspěvek regulovaných cen odráží zdražení elektřiny a plynu. I přes mírný pokles cen pohonných hmot
v dubnu je jejich příspěvek k inflaci zřetelně kladný a odráží vývoj světových cen ropy.
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Prognóza složek inflace

Jádrová inflace ještě krátkodobě zrychlí s přispěním růstu cen
obchodovatelných, tak neobchodovatelných statků, v jejichž
rámci stále hraje významnou roli imputované nájemné. V růstu
imputovaného nájemného se projevuje souběh pokračujícího
výrazného zdražování nových nemovitostí i vysoká dynamika
cen stavebních prací a materiálů.
Dynamika regulovaných cen bude letos extrémně vysoká
vlivem růstu den energií. Příští rok se sice skokově sníží, ale
zůstane i tak zvýšená.
Zdražování potravin bude v nejbližší době zesilovat. Přispívá
k němu zejména růst cen světových agrárních komodit.
Pohonné hmoty v březnu meziročně zdražily o více než
polovinu a v dubnu poklesly jen mírně. Jejich dynamika zůstane
vysoká po celý letošní rok, avšak bude postupně klesat.
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Prognóza růstu reálného HDP

Růst HDP letos výrazně zvolní pod 1 %. Brzdou růstu budou
nadále problémy v globálních výrobních řetězcích, umocněné
válkou na Ukrajině, a též zhoršený sentiment českých firem
i domácností.
Růst spotřeby domácností se letos zastaví z důvodu hlubokého
propadu jejich reálných příjmů i zvýšených úrokových sazeb. Míra
úspor letos rychle klesne do blízkosti předpandemické úrovně.
Fixní investice letos budou stagnovat vlivem zhoršení finanční
situace podniků a sentimentu při zvolnění růstu zahraniční
poptávky.
V utlumené dynamice vývozu se letos projeví zpomalení růstu
zahraniční poptávky a přetrvávající nedostatek součástek
i materiálů umocněný válkou.
„Rychlý odhad“ HDP pro 1Q 2022 mírně předčil očekávání
prognózy a v meziročním vyjádření dosáhl hodnoty 4,6 %.
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Trh práce

Trh práce je i přes pozvolné ochlazování stále napjatý – hodnota
souhrnného indikátoru LUCI je nadále kladná.
Zaměstnanost nadále poroste díky doznívající silné poptávce po
práci ze strany českých firem i zesílené nabídce práce vlivem nově
příchozích pracovníků z Ukrajiny.
Obecná míra nezaměstnanosti se bude zejména ve druhé
polovině roku mírně zvyšovat. Podíl nezaměstnaných osob v dubnu
dále poklesl na 3,2 % (sezonně očištěno).

V letošního roce se inflace výrazněji nepromítne do dynamiky
mezd. K tomu přispěje příchod velkého počtu uprchlíků, nákladové
tlaky na hospodaření firem a následně také zmírnění poptávkových
tlaků v ekonomice. Reálná mzda tak v letošním roce hluboce
poklesne.
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Prognóza úrokových sazeb
Se základním scénářem jarní prognózy je konzistentní další
strmý nárůst tržních úrokových sazeb do poloviny tohoto roku
následovaný jejich postupným poklesem od letošního podzimu.
V základním scénáři centrální banka nastavuje úrokové
sazby za účelem plnění 2% cíle na standardním horizontu
měnové politiky.
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Prognóza kurzu koruny
Kurz koruny k euru nejprve mírně posílí, následně
bude zhruba stabilní.

Posilování koruny na pozadí narůstajícího
úrokového diferenciálu se v průběhu 1. čtvrtletí
zastavilo, když růst napětí a válka na Ukrajině vedly
na konci února k prudkému oslabení koruny.
Nadměrným výkyvům kurzu a dalšímu oslabování
koruny zabránily intervence ČNB na devizovém
trhu. V průběhu března koruna své únorové oslabení
postupně korigovala a vrátila se k předchozí úrovni.
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Rizika prognózy
Bankovní rada vyhodnotila nejistoty a rizika jarní prognózy jako výrazné a jdoucí oběma směry.
Proinflační rizika:

• vyšší než prognózou předpokládané ceny energetických surovin a komodit
• hrozba ztráty ukotvenosti inflačních očekávání 2% cílem ČNB
• související riziko vyššího růstu cen a mezd ve střednědobém horizontu
Protiinflační riziko:
• silnější než prognózované negativní poptávkové dopady války na Ukrajině
Nejistoty:
• další vývoj válečného konfliktu na Ukrajině
• budoucí nastavení zahraniční měnové politiky
• délka trvání přetížení globálních výrobních a dodavatelských řetězců
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Scénář se vzdálenějším horizontem měnové politiky
Ve scénáři centrální banka odhlíží od vývoje inflace, který je pod bezprostředním vlivem silných vnějších
cenových šoků, které se projeví v inflaci v horizontu do roku až roku a půl.
Simulace – stejně jako základní scénář – současně předpokládá, že měnová politika si zachovává plnou kredibilitu a
inflační očekávání zůstávají ukotvena na cíli, a tím přispívají k návratu inflace do jeho blízkosti i přes zdrženlivější
reakci měnové politiky.
Výsledky simulace:
• Trajektorie tržních úrokových sazeb je oproti základnímu scénáři zejména v letošním roce nižší, přičemž sazby vystoupají na
necelých 6 %.

• Kurz koruny je v důsledku podstatně méně rozšířeného úrokového diferenciálu slabší.
• Nižší úrokové sazby společně se slabším kurzem vedou k vyšší inflaci než v základním scénáři. Inflace ale i v této simulaci klesne v
roce 2023 na jednociferné hodnoty, i když návrat k 2% cíli se odkládá až do roku 2024.
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Scénář se vzdálenějším horizontem měnové politiky
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Shrnutí
Bankovní rada zvýšila na jednání 5. května 2022 dvoutýdenní repo sazbu o 0,75 procentního bodu na 5,75 %.
Zvýšení úrokových sazeb je oproti základnímu scénáři mírnější, protože zohledňuje extrémní vnější nákladové tlaky
stojící za zrychlením inflace v letošním roce a mimořádně vysoké nejistoty a rizika prognózy. Bankovní rada při
rozhodování přihlédla mimo jiné k vyznění scénáře se vzdálenějším horizontem měnové politiky.
Vůči tomuto scénáři se bankovní rada vymezila na straně proinflačních rizik, a to zejména z důvodu hrozby ztráty
ukotvenosti inflačních očekávání. Zvýšila proto úrokové sazby ve větším rozsahu, než implikuje tato simulace.
Na příštích měnových zasedáních může dojít k dalšímu zpřísnění měnové politiky.
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