
 

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním 
programem a analýza citlivosti 

4.1 Porovnání s makroekonomickým scénářem předchozího KP 

Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají 
z následujících příčin: 

• ostře se změnily exogenní předpoklady programu, 

• byla zahrnuta nová pozorování makroekonomických jevů, 

• vedle běžných zpřesnění byla provedena pravidelná revize časových řad čtvrtletních i 
ročních národních účtů. 

V rámci předpokladů scénáře programu je ve srovnání s programem předchozím 
předpokládán výrazně méně příznivý vývoj v zemích EU, a to pod vlivem šoků na světových 
finančních i akciových trzích. Vliv vyšších dolarových cen ropy byl sice částečně 
kompenzován slabším směnným kurzem USD vůči EUR i české koruně, přesto se však, 
společně s cenami potravin, výrazně odrazil na růstu inflace. 

Tabulka 4.1: Změna vnějších předpokladů scénáře 
KP 2007 KP 2008 Rozdíl

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Růst HDP (%)
USA 2,1 2,5 3,1 2,0 1,6 0,7 -0,1 -0,9 -2,4
EU27 2,7 2,5 2,5 2,9 1,4 0,9 0,2 -1,1 -1,6

Ceny ropy
(USD / bare l) 68 73 67 73 113 120 5 40 53

Sm ěnný kurz
USD / EUR 1,35 1,34 1,34 1,37 1,49 1,39 0,02 0,15 0,05  
Zdroj: MF ČR 

Po velmi dynamickém růstu v období let 2005 – 2007 se ekonomika v roce 2008 podle 
očekávání zpomaluje. Toto zpomalení je oproti scénáři předchozího programu daleko 
citelnější v oblasti domácí poptávky. Spotřeba domácností byla postižena neočekávaně 
vysokou inflací, u tvorby fixního kapitálu se již zřejmě začaly projevovat nejistoty ohledně 
budoucího vývoje. Naproti tomu v oblasti vnějších vztahů bude v roce 2008 dosaženo 
nečekaně dobrých výsledků v nominálním i reálném vyjádření i přes nepříznivé exogenní 
faktory. Rovněž zaměstnanost roste a nezaměstnanost klesá rychleji proti KP 2007. 

Ekonomický vývoj v ČR v roce 2009 bude zasažen probíhajícími turbulencemi na globálních 
finančních trzích a jejich dopadem na ekonomiky obchodních partnerů. To se odráží i 
v rozdílech proti předchozímu KP. 
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Tabulka 4.2: Změna indikátorů makroekonomického scénáře 
KP 2007 KP 2008 Rozdíl (p.b.)

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

HDP 5,9 5,0 5,1 6,6 4,4 3,7 0,7 -0,6 -1,4
Spotřeba domácností 6,5 4,2 4,6 5,9 3,3 3,9 -0,6 -0,9 -0,7
Spotřeba vlády -0,6 -0,4 -0,3 0,5 1,1 0,5 1,1 1,5 0,8
Tvorba hrubého fixního kapitálu 6,0 9,0 7,8 5,8 5,1 4,5 -0,2 -3,9 -3,3
Příspěvek domácí poptávky (p.b.) 6,0 5,1 4,1 5,5 2,2 3,3 -0,5 -2,9 -0,8
Příspěvek zahraničního obchodu (p.b.) -0,1 -0,1 1,0 1,1 2,2 0,4 1,2 2,3 -0,6
Potenciální produkt 5,2 5,5 5,6 5,1 5,2 5,0 -0,1 -0,3 -0,6
Produkční mezera (%) 1,3 0,9 0,4 2,0 1,2 -0,1 0,7 0,3 -0,5

HICP 2,4 3,9 2,3 3,0 6,4 2,9 0,6 2,5 0,6
Deflátor HDP 3,5 3,1 2,3 3,6 2,4 2,1 0,1 -0,7 -0,2

Zaměstnanost 1,5 1,1 0,5 1,9 1,7 0,7 0,4 0,6 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS-úroveň v %) 5,5 4,8 4,5 5,3 4,4 4,4 -0,2 -0,4 -0,1

Směnný kurz CZK/EUR (úroveň) 28,0 27,4 26,6 27,8 24,9 24,7 -0,2 -2,5 -1,9
Bilance zboží a služeb (v % HDP)  4,2 4,3 5,2 5,0 5,4 5,4 0,8 1,1 0,2
Čisté půjčky/výpůjčky (v % HDP) -2,4 -1,6 -0,4 -0,8 -1,0 -0,5 1,6 0,6 -0,1

Reálný růst v %

Růst v %

 
Zdroj : MF ČR 

4.2 Porovnání s fiskálním rámcem předchozího Konvergenčního 
programu 

Tabulka 4.3 obsahuje srovnání fiskálního scénáře v loňské a letošní aktualizaci KP. Saldo i 
dluh vládních institucí dosáhly v roce 2007 výrazně příznivějších hodnot, než bylo 
očekáváno. Příčinou je jednak vyšší než očekávaný ekonomický růst, který se promítl do 
vyšších příjmů z daní a sociálních příspěvků, zejména ovšem odložení značného objemu 
rozpočtovaných výdajů do rezervních fondů. 

Díky vyšší úrovni daňových příjmů a za předpokladu dodržení výdajových limitů je možné 
rovněž v následujících letech očekávat znatelně nižší deficity, než s jakými počítala loňská 
aktualizace. Rozdíl oproti původním plánům však bude podstatně menší než v roce 2007, a to 
zejména vlivem prudšího zpomalení ekonomického růstu a předpokládaného postupného 
zapojování rezerv do výdajů. 

Do rychlejšího poklesu podílu dluhu na HDP se kromě nižších očekávaných deficitů promítá i 
zohlednění schválené privatizace Správy Letiště Praha, s.p. v roce 2009. Tato privatizace by 
měla přinést dodatečné peněžní zdroje pro nedluhové financování deficitu v následujících 
letech. 
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Tabulka 4.3: Srovnání s předchozím Konvergenčním programem 
Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010 2011

(1) (2) (2) (2)

Růst reálného HDP (%)

Předchozí aktualizace 5,9 5,0 5,1 5,3 .
Současná aktualizace 6,6 4,4 3,7 4,4 5,2
Rozdíl 0,7 -0,6 -1,4 -0,9 .

Saldo sektoru vládních institucí

Předchozí aktualizace EDP B.9 -3,4 -2,9 -2,6 -2,3 .
Současná aktualizace EDP B.9 -1,0 -1,2 -1,6 -1,5 -1,2
Rozdíl 2,4 1,7 1,0 0,8 .

Hrubý dluh sektoru vládních institucí

Předchozí aktualizace 30,4 30,3 30,2 30,0 .
Současná aktualizace 28,9 28,8 27,9 26,8 25,5
Rozdíl -1,5 -1,5 -2,3 -3,2 .

v % HDP kód ESA

 
(1) Predikce, notifikace (říjen 2008) 
(2) Výhled 

Zdroj: MF ČR 

4.3 Analýza citlivosti  

Česká ekonomika je malá, otevřená a do značné míry surovinově závislá ekonomika. Největší 
riziko pro vývoj domácí ekonomiky obvykle představuje vývoj cen nerostných surovin.8 
Citlivostní analýza je proto založena na simulaci dopadů ropného šoku. Nepříznivý vývoj cen 
surovin však nepůsobí negativně pouze na českou ekonomiku, ale bude velmi pravděpodobně 
ovlivňovat ekonomický vývoj v zahraničí.9 Analýzu citlivosti české ekonomiky při různém 
vývoji výše uvedených faktorů jsme se rozhodli otestovat pomocí dvou scénářů. 

Pesimistický scénář je založen na simulaci dopadů ropného šoku, který je definován jako 10% 
nárůst ceny ropy oproti dlouhodobému průměru (tzv. steady state value). Začátek šoku je 
datovaný na počátek roku 2008. 

Optimistický scénář je založen na poklesu cen ropy o 10 % proti dlouhodobému průměru. Pro 
jednoduchost předpokládáme symetrii obou scénářů. 

Výsledky simulací  

Nastavení výše uvedených scénářů je charakteristické jak nominálním, tak i sekundárním 
reálným dopadem na českou ekonomiku. Díky předpokládanému pozvolnému vyprchávání 
negativního ropného šoku lze čekat bezprostřední zhoršení vnější nerovnováhy měřené 
saldem běžného účtu platební bilance. Rovněž dojde k dočasné akceleraci spotřebitelské 
inflace. 

                                                 
8 Pro kvantitativní analýzu dopadů výše zmíněných faktorů na ekonomický vývoj v ČR je na ministerstvu financí 
experimentálně využíván nový makroekonomický model. 
9 Pro tyto účely je model doplněn velmi jednoduchým modelem ekonomiky  EU 15. 
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Reálný dopad do HDP či jeho jednotlivých složek může být poměrně komplikovaný. 
Ze simulací vyplývá, že růst ceny ropy negativně ovlivňuje zejména soukromou spotřebu a 
investice. Je nutné ale také podotknout, že růst ceny ropy ovlivňuje ekonomický výkon v EU, 
což se promítá do nižší poptávky po našem vývozu. Tyto skutečnosti přispívají k negativnímu 
reálnému dopadu ropného šoku do našeho HDP. 

Ropný šok v pesimistickém scénáři působí negativně na vládní finance, vlivem nižších příjmů 
a mírně rychlejšího růstu sociálních výdajů. Méně příznivý fiskální vývoj v pesimistickém 
scénáři by na konci horizontu v roce 2011 vedl k podílu vládního dluhu na HDP o cca 0,5 p.b. 
vyššímu, než ve scénáři základním. 

Tabulka 4.4: Základní makroekonomické indikátory – základní scénář 
Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010 2011

Hrubý domácí produkt objem, mzr. růst v % 6,6 4,4 3,7 4,4 5,2
Index spotřebitelských cen meziročně v % 3,0 6,4 2,9 3,0 2,5
Míra nezaměstnanosti v % 5,3 4,4 4,4 4,6 4,7
Vládní saldo v % HDP -1,0 -1,2 -1,6 -1,5 -1,2
Vládní dluh v % HDP 28,9 28,8 27,8 26,8 25,5
Běžný účet v % HDP -1,8 -2,5 -2,3 -1,4 -0,6  
Zdroj: MF ČR 

Tabulka 4.5: Základní makroekonomické indikátory – optimistický scénář 
Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010 2011

Hrubý domácí produkt objem, mzr. růst v % 6,6 4,6 3,9 4,6 5,3
Index spotřebitelských cen meziročně v % 3,0 6,2 2,8 2,9 2,5
Míra nezaměstnanosti v % 5,3 4,3 4,3 4,5 4,7
Vládní saldo v % HDP -1,0 -1,2 -1,4 -1,5 -1,2
Vládní dluh v % HDP 28,9 28,7 27,6 26,5 25,2
Běžný účet v % HDP -1,8 -2,4 -2,1 -1,3 -0,6  
Zdroj: MF ČR 

Tabulka 4.6: Základní makroekonomické indikátory – pesimistický scénář 
Rok Rok Rok Rok Rok
2007 2008 2009 2010 2011

Hrubý domácí produkt objem, mzr. růst v % 6,6 4,3 3,4 4,3 5,1
Index spotřebitelských cen meziročně v % 3,0 6,6 3,0 3,1 2,5
Míra nezaměstnanosti v % 5,3 4,4 4,5 4,6 4,8
Vládní saldo v % HDP -1,0 -1,3 -1,7 -1,6 -1,2
Vládní dluh v % HDP 28,9 28,9 28,0 27,1 25,9
Běžný účet v % HDP -1,8 -2,7 -2,5 -1,5 -0,7  
Zdroj: MF ČR 
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