




















































































IV. Měnově politická úvaha a doporučení 
 
1. Měnově politická úvaha 
 
Oproti předpokladům zformulovaným pro toto čtvrtletí ve 4. situační zprávě se opožďuje okamžik 
změny trendu čisté inflace. Od května měly být meziroční změny čisté inflace kladné a postupně 
růst až do konce 1. čtvrtletí příštího roku. Na základě skutečného vývoje čisté inflace a faktorů, kte-
ré ji ovlivňují, je nutné tyto předpoklady revidovat, což bylo částečně provedeno již v minulé (5.) 
situační zprávě. Meziroční změny čisté inflace budou stagnovat na záporných či nulových hodno-
tách pravděpodobně až do září tohoto roku. Kladné hodnoty meziročních změn čisté inflace je 
možné očekávat teprve v posledním čtvrtletí. Stagnace meziroční dynamiky spotřebitelských cen 
celkem v intervalu 1,1 až 2,5% (varianta střed, viz tabulková příloha č. 18) je předpokládána až do 
listopadu.  
 
Vývoj současné i budoucí inflace je ovlivňován především nákladovými faktory. Ve srovnání s 
předpoklady se jedná zejména o příznivější vývoj dovozních cen potravin, dovozních cen ropy a 
cen zemědělských výrobců. Do inflace se také v daleko menší míře než v minulosti promítá vliv 
oslabení kurzu koruny z počátku tohoto roku. Referenční scénář vývoje čisté inflace (při zachování 
stávající úrovně nominálních úrokových sazeb a úrokového diferenciálu) ukazuje v případě 
expertní i modelové prognózy (součást 4. situační zprávy) na zřetelné "podstřelení" inflačního cíle 
v roce 1999 v rozsahu 1 - 2 proc. bodů, jak konstatovala již 5. situační zpráva. Upřesněnou prognó-
zu pro konec roku 1999 představuje interval 1,4 - 3,1% (s asymetrickým středem 2,1%). Predikční 
interval minulé (5.) situační zprávy byl 1,8 - 3,7% (se středem 2,6%) a základní predikce ve 4. situ-
ační zprávě představovala 2,4 - 4,6% (se středem 3,3%). Čistá inflace na konci roku 2000 je 
očekávána v intervalu inflačního cíle. V rámci 7. (velké) situační zprávy se předpokládá úprava 
(snížení) prognózy čisté inflace pro l. pololetí roku 2000 v návaznosti na úpravy predikce pro rok 
1999. 
 
Příznivá prognóza čisté inflace pro konec roku 1999 i v ročním časovém horizontu umožňuje  
navrhnout další snížení nominálních úrokových sazeb v souladu s měnovou strategií formulovanou 
pro toto čtvrtletí ve 4. situační zprávě (celkové snížení nominálních úrokových sazeb do 1 proc. 
bodu prováděné po  malých krocích; zatím realizováno 0,3 proc. bodu). Vliv snížení nominálních 
úrokových sazeb lze očekávat pouze ve formě stabilizace či mírného oslabení kurzu koruny. Vývoj 
kurzu by se měl pohybovat v koridoru nepředstavujícím z hlediska vývoje budoucí inflace rizikový 
faktor. Referenční scénář uvažuje s průměrnou roční hodnotou 37,50 Kč/EUR a jako kritická pro 
splnění inflačních cílů v roce 1999 a 2000 byla ve 4. situační zprávě definována hodnota 38,50 
Kč/EUR. Průměrný kurz za období 1. 1. až 18. 6. představuje 37,38 Kč/EUR. Aktuální vývoj pří-
mých zahraničních investic a finančního účtu platební bilance a jeho predikce přitom naznačují 
pravděpodobnou dlouhodobější tendenci k apreciaci devizového kurzu. Vliv snížení nominálních 
úrokových sazeb na výraznější růst úvěrové emise v podmínkách, kdy v kratším časovém horizontu 
nedojde k výrazným změnám v ekonomické situaci podniků a legislativním a institucionálním pro-
středí jejich fungování, nepředpokládáme. 
 
Ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni při pokračující nízké inflaci a předpokládaném níz-
koinflačním vývoji v budoucím období by mohlo znamenat, že investoři budou tento fakt vnímat 
jako potvrzení o definitivním ukončení manévru snižování úrokových sazeb. Jako reakci lze očeká-
vat další postupné posilování kurzu v důsledku přílivu dluhového i nedluhového kapitálu. Tato ten-
dence bude podpořena rozšířením úrokového diferenciálu vůči britské libře a norské koruně v dů-
sledku snížení klíčové sazby ve Velké Británii z 5,25 na 5% a v Norsku z 6,5 na 6%. 



 
Velikost navrhovaného snížení nominálních úrokových sazeb je podmíněna několika faktory. Důle-
žitým kritériem je rozsah posledního snížení o 0,3 proc. bodu z 3. května t. r. Pro pokles větší než 
0,3 proc. bodu hovoří především kumulované snížení predikce čisté inflace pro konec roku 1999 z 
5. a 6. situační zprávy celkem o 1,2 proc. bodu, což představuje víc jak 30% původní hodnoty a 
další posílení tendence k nižší budoucí inflaci v důsledku předpokládané postupné apreciace kurzu.  
 
Pro pokles v rozsahu do 0,3 proc. bodu je možné uvést argumentů více:  
  

 ČNB v poslední době několikrát ústy svých představitelů prohlásila, že považuje manévr snižo-
vání úrokových sazeb za ukončený a případné další úpravy budou mít pouze charakter jemného 
dolaďování. Za této situace by snížení ve větším rozsahu než poslední úprava působilo nedůvě-
ryhodně. 

 
 Dosavadní pokles čisté inflace způsobují především faktory, které měnová politika ovlivňuje 

velmi málo nebo vůbec (světové ceny, ceny potravin). 
 

 Kritickou hranici pro masivní odliv krátkodobého kapitálu nelze předem přesně stanovit. Může 
být pouze testována, což lépe umožňují menší změny. 

 
 Aktuální zůstává riziko zvýšení sazeb v USA. 

 
 Úprava predikce čisté inflace pro 1. pololetí roku 2000 bude provedena až v 7. situační zprávě. 

  
 
2.  Doporučení 

 
Po projednání 6. situační zprávy snížit limitní sazbu pro 2 T repo operace.  
 
 
 






















































































