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Výboru pro rozpočtové prognózy
k makroekonomické prognóze Ministerstva financí ČR ze září 2020
Výbor pro rozpočtové prognózy na svém on-line jednání dne 21. 9. 2020 posoudil v souladu se
zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, makroekonomickou prognózu Ministerstva financí ČR ze září 2020 pro roky 2020 a 2021 z hlediska pravděpodobnosti
jejího naplnění.
Jednání se zúčastnilo 9 členů Výboru z celkového počtu 10 členů.
Výbor vyhodnotil makroekonomickou prognózu jako realistickou. Pro uvedené hodnocení hlasovalo 6 členů Výboru, 3 členové považovali prognózu za optimistickou.
Zdůvodnění:
Členové Výboru poukazovali na značnou neukotvenost současných makroekonomických podmínek, která činí obtížným prognózy vytvářet, jakož je i hodnotit. Jako nejdůležitější riziko byl
zmiňován vývoj pandemie Covid-19, v němž došlo za dva týdny od zveřejnění prognózy MF do
data jednání Výboru k zásadnímu posunu. Hlasování jednotlivých členů tak odráželo do značné
míry akcentaci uvedeného rizika a i ti členové, kteří se přiklonili k realistickému hodnocení, jej
podmiňovali tím, že nedojde k plošnému vypnutí ekonomik v Česku ani v zahraničí opatřeními
proti šíření viru.
Jeden člen zdůrazil, že jeho instituce pracuje i s alternativním scénářem, který počítá
s negativními dopady druhé vlny pandemie na ekonomiku v letošním roce. V tomto ohledu zazněly také názory, že prognóza MF pro rok 2021 může být realistická, na optimistický konec ji
ale staví horší očekávaný výsledek ekonomiky v letošním roce.
Druhým důležitým aspektem, znejisťujícím hodnocení prognózy MF, jsou neustále se měnící
záměry ekonomické politiky, prezentované politickou reprezentací. Některé ze záměrů, pokud
by se realizovaly, by měly potenciál citelně rozkolísat poptávku v české ekonomice mezi jednotlivými roky.
Několik členů Výboru se mimo to vymezilo vůči predikované struktuře HDP ze strany MF s citelným propadem reálných mezd a zvyšováním podílu hrubého rovozního přebytku. Uvedená
odlišnost ve struktuře HDP ovšem nemá zásadní vliv na celkový vývoj tohoto agregátu, takže
nebyla důvodem k posunu v hodnocení prognózy.
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