
MPD  pro 7. SZ 2001 
 

Měnově politické doporučení 
 
 
1. Vyhodnocení měnově politických rozhodovacích kritérií pro 7. SZ 
 
Především v důsledku revidované časové řady HDP dochází ke změnám 
v makroekonomickém rámci. Zvyšuje se predikce hospodářského růstu a v jejím rámci vliv 
spotřebitelské poptávky, i když hlavním faktorem hospodářského růstu nadále zůstává růst 
hrubé tvorby fixního kapitálu. Některé analytické přístupy předpokládají, že již v roce 2001 
by mělo být dosaženo hranice potenciálního produktu. Oproti minulé SZ se mírně zlepšuje 
relativní predikce vnější  nerovnováhy (poměr záporného salda běžného účtu k HDP). Ve 
střednědobém horizontu je rizikem pro makroekonomickou stabilitu růst strukturálních 
deficitů veřejných financí daný omezenou schopností vlády přikročit k zásadní  reformě 
veřejných financí v krátkém období.  
 
(Mám pochybnosti o tom, zda prognóza HDP a vnější nerovnováhy dostatečně odráží 
předpoklady o zpomalení zahraniční poptávky). 
 
Především v důsledku výrazně vyššího růstu cen potravin ve srovnání s dosavadní predikcí 
dochází k poměrně významné změně podmíněné prognózy inflace (vliv dalších faktorů není 
významný). Střední hodnota meziroční čisté inflace na konci roku 2001 by měla dosáhnout 
4,0% (horní hranice intervalu inflačního cíle). Střední hodnota meziroční celkové inflace by se 
měla až zhruba do konce prvního pololetí roku 2002 pohybovat nad horní hranicí pásma 
inflačního cíle. Teprve potom by mělo dojít k návratu do pásma inflačního cíle. Prognóza na 
základě MMI předpokládá meziroční CPI nad horní hranicí pásma inflačního cíle až do konce 
roku 2002.  
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Argumenty pro zvýšení úrokových sazeb: 
 
(a) Meziroční celková inflace se bude zhruba v ročním horizontu pohybovat nad horní hranicí 

pásma inflačního cíle. 



(b) Některé analytické přístupy ukazují, že již v roce 2001 by mělo být dosaženo hranice 
potenciálního produktu a budou sílit poptávkově inflační tlaky.  

(c) Klesá míra úspor. Klesající reálné úrokové sazby z termínovaných vkladů v pojetí ex post 
budou tuto tendenci posilovat. 

(d) Zrychluje se růst peněžní zásoby. 
 
 
Argumenty pro zachování stávajících úrokových sazeb: 
 
(a) V horizontu nejúčinnější transmise má dojít k návratu celkové meziroční inflace do pásma 

inflačního cíle. Zpřísnění měnové politiky v současné době by bylo z velké části 
samoúčelné. 

(b) Zvýšení podmíněné prognózy inflace je způsobeno především změnou prognózy cen 
potravin. Faktory urychlující ceny potravin stojí mimo dosah měnové politiky. 

(c) Zvýšení úrokových sazeb by vedlo k růstu kladného úrokového diferenciálu a v důsledku 
toho k další apreciaci nominálního i reálného kursu. 

 
Větší váhu přisuzujeme argumentům hovořícím ve prospěch zachování stávajících měnově 
politických sazeb. 
 
 
2. Devizový kurz 
 
Devizový kurz koruny vůči euru pokračuje v střednědobé apreciaci podle předpokladů 
referenčního scénáře (na 2. čtvrtletí 2001 předpoklad 34,50 Kč/EUR; na 3. čtvrtletí 2001 
předpoklad 33,75 Kč/EUR). Nenaplnily se předpoklady o kursu USD/EUR (referenční scénář 
na 2. čtvrtletí 0,93 USD/EUR; na 3. čtvrtletí 0,87 USD/EUR).  
 
 CZK/EUR CZK/USD USD/EUR 
1. čtvrtletí 2000 35,78 36,18 0,99 
2. čtvrtletí 2000 36,30 38,86 0,93 
3. čtvrtletí 2000 35,47 39,16 0,91 
4. čtvrtletí 2000 34,91 40,18 0,87 
1. čtvrtletí 2001  34,80 37,65 0,93 
2. čtvrtletí 2001  34,30 39,26 0,87 
červenec 2001 (do 16. 7.) 33,86 39,82 0,85 
 
Střednědobá apreciace nominálního i reálného efektivního kursu přispívá v krátkodobém 
horizontu k oslabování inflačních tlaků. Další výraznější posilování koruny nesouvisející 
s vývojem fundamentálních veličin by však mohlo v delším časovém horizontu oslabovat 
konkurenceschopnost domácích výrobců a zvyšovat riziko prohloubení deficitů obchodní 
bilance. Takový vývoj by implikoval návrh na devizovou intervenci. Vývoj devizového kurzu 
v červenci však potřebu devizových intervencí nevyvolává.  
 
V červnu bylo dosaženo dohody o privatizaci Komerční banky za ceny 40 mld. Kč. 
Doporučujeme, aby tato částka nebyla konvertována na trhu a postupovalo se v souladu se 
závěry materiálu „Strategie hospodářských politik v období zvýšeného přílivu zahraničního 
kapitálu“ z roku 1999.   
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3. Doporučení 
 
Na základě vyhodnocení výše uvedených skutečností doporučujeme ponechat limitní sazbu 
pro 2T repo operace na stávající úrovni. 
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