Asociace exportérů

Organizace OECD – v r. 2020 zpomalení hospodářského růstu ČR ke 2 %
Silné domácí inflační tlaky mohou podle V. Bendy (ČNB) ze setrvačnosti přetrvávat i navzdory
zpomalení české ekonomiky
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K měnové politice se v týdnu vyjádřil největší
zastánce zvýšení úrokových sazeb ze
sedmičlenné bankovní rady České národní
banky (ČNB) V. Benda, který pro vyšší sazby
hlasoval i na listopadovém zasedání ČNB.
Současné ekonomické situaci by podle něj
odpovídalo zvýšení sazeb, když důvodem jsou
podle něj domácí inflační tlaky a optimističtější
výhled na ekonomický vývoj v zahraničí. Silné
domácí inflační tlaky navíc podle něj budou ze
setrvačnosti přetrvávat i navzdory zpomalení
české ekonomiky. Zpětně V. Benda vidí, že ČNB
měla sazby od ukončení intervenčního režimu
zvyšovat agresivněji, a to i s ohledem na
neposilování koruny v posledních čtvrtletích.
Na druhé straně V. Benda nevnímá dočasné
překročení inflace přes 3 % (horní hranice
tolerančního pásma) jako fatální. Stabilita
úrokových sazeb minimálně do konce 1.

čtvrtletí 2020 zůstává podle mě i nadále
nejpravděpodobnějším scénářem.
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Z pohledu domácích makroekonomických
statistik tento týden příliš zajímavý nebyl.
Aktualizovanou makroekonomickou prognózu
ve čtvrtek představila organizace OECD, ve
které počítá s růstem české ekonomiky
v letošním roce o 2,6 % a v příštím roce o 2,1 %.
Tahounem růstu HDP v ČR podle OECD
zůstane spotřeba domácností a vlády.
Investice a čistý export přispějí k růstu
ekonomiky jen nevýznamně. Brzdou růstu
domácí ekonomiky podle OECD zůstává i
nadále nedostatek volných pracovních sil. Při
pohledu na údaje MPSV se sice počet volných
pracovních míst od konce léta snižuje, avšak
počet nezaměstnaných zůstává i nadále
výrazně nižší, než počet nabízených míst a na
tom se nic nezmění ani v nejbližších měsících.
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