
MPD  pro 8. SZ 2001 
 

Měnově politické doporučení 
 
 
1. Vyhodnocení měnově politických rozhodovacích kritérií pro 8. SZ 
 
Makroekonomický rámec z minulé SZ zůstává zachován. Nemění se predikce v oblasti 
měnového vývoje, fiskálního vývoje, HDP a vnější rovnováhy. Nejistoty ohledně 
spolehlivosti prognóz ve výše uvedených oblastech však neklesají, ale v mnoha případech 
spíše narůstají. Hlavními důvody, které relativizují spolehlivost prognóz jsou nejistoty týkající 
se vývoje zahraniční poptávky a jejího vlivu na domácí ekonomiku, vývoje ve fiskální oblasti 
(včetně průběhu privatizace státního majetku) a toků dluhového kapitálu v souvislosti 
s narůstajícím kladným úrokovým diferenciálem (vliv v oblasti peněžních agregátů a kursu).  
 
Především v důsledku rychlejšího cenového růstu v červenci ve srovnání s predikcí dochází 
k poměrně výraznému zvýšení podmíněné prognózy inflace v horizontu zhruba 1 roku. 
Počínaje červencem 2002 se prognózovaná meziroční inflace vrací do pásma inflačního cíle a 
od září 2002 na původní trajektorii ze 7. SZ.  
 
Měnově politické rozhodování se musí vyrovnávat se stejnými dilematy, jako o měsíc dříve: 
 
(a) Je dosavadní vývoj v oblasti hospodářského růstu a inflace důsledkem změny trendů, nebo 

se jedná o krátkodobý výkyv? Jinými slovy existuje nebezpečí přehřátí ekonomiky a 
riziko silnější poptávkové inflace? 

(b) Rostoucí inflace implikuje zpřísňování měnové politiky, ale rostoucí kladný úrokový 
diferenciál zvyšuje riziko nadměrného přílivu dluhové kapitálu s negativními dopady na 
vývoj peněžní zásoby a kursu koruny. 

 
V platnosti proto zůstává v zásadě i argumentace podporující zvýšení úrokových sazeb či 
jejich zachování na stávající úrovni.    
 
Argumenty pro zvýšení měnové politických  sazeb: 
 

• Roste riziko oživení inflačních očekávání v důsledku stávající vyšší úrovně inflace a 
oscilace okolo této úrovně po dobu 1 roku. 

• Existuje riziko promítnutí inflačních očekávání do mzdových vyjednávání pro rok 2002 
a roztočení mzdově-cenové spirály. 

• Existuje riziko dodatečné stimulace poptávky v důsledku fiskální expanze, a to zvláště v 
souvislosti s volbami v příštím roce.  

•  Reálné úrokové sazby z vkladů ex-ante i ex-post jsou záporné. 
 

• V souvislosti s prezentací červencové Zprávy o inflaci vyjádřila ČNB znovu obavy 
z nebezpečí poptávkové inflace a odhodlání proti poptávkově inflačním tlakům zakročit. 

 

• Červencová inflace byla vyšší, než predikce ČNB i očekávání veřejnosti. 
 



• Trhy očekávají, další zvyšování měnově politických sazeb.  

 
Argumenty pro zachování stávajících úrokových sazeb: 
 

• Prognóza inflace se v horizontu nejúčinnější transmise pohybuje uvnitř pásma inflačního 
cíle a zůstává stejná jako v minulé SZ.  

• Zdůrazňování významu horizontu nejúčinnější transmise pro rozhodování MP zdůrazní 
vpřed hledící charakter a potlačí možnou kritiku, že měnová politika se řídí současným 
vývojem. 

• Poslední vývoj signalizuje zastavení či pokles nákladově inflačních tlaků (ceny 
průmyslových a zemědělských výrobců, ceny pohonných hmot). O trvalejších 
poptávkově inflačních tlacích existují velké nejistoty. 

• Existuje i významné down-side riziko: výraznější zpomalení růstu zahraniční poptávky a 
přechod světové ekonomiky do recese (velká propouštění v klíčových světových 
firmách, výrazné zpomalení produktivních přímých zahraničních investic v ČR).  

• Úrokový diferenciál → podnět k přílivu dluhového kapitálu → zesílení apreciačních 
tlaků → zhoršení konkurenceschopnosti → růst deficitu OB → riziko šokového 
přizpůsobení kurzu → inflační tlaky → inflační očekávání → restriktivní politiky → 
zpomalení hospodářského růstu 

 
 
Odbor měnové politiky zastává názor, že ve stávající situaci převažují argumenty pro zvýšení 
úrokových sazeb. Kredibilita ČNB by byla zpochybněna, jestliže by nedošlo k dalšímu 
zvýšení měnové restrikce poté, co skutečná inflace byla znovu vyšší ve srovnání 
s očekáváními ČNB i veřejnosti a  ČNB znovu výrazně zvýšila svoji inflační prognózu (byť 
jen v horizontu 12 měsíců).  Smyslem zvýšení sazeb by mělo být potlačení možného růstu 
inflačních očekávání v příštích 12 měsících a vyslání signálu, že ČNB záleží na splnění 
inflačního cíle.  
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2. Devizový kurz 
 
Devizový kurz koruny vůči euru pokračuje v střednědobé apreciaci podle předpokladů 
referenčního scénáře (na 3. čtvrtletí 2001 předpoklad 33,75 Kč/EUR; na 4. čtvrtletí 2001 
předpoklad 33,50 Kč/EUR). V souladu s referenčním scénářem se zatím vyvíjí i kurs  
USD/EUR (referenční scénář na 3. a 4. 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 
3. čtvrtletí 2001 (do 21. 8.) 33,89 38,71 0,88 
 
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.  
 
 
3. Doporučení 
 
Odbor měnové politiky doporučuje zvýšit s platností od 31. 8. 2001 úrokovou sazbu pro 2T 
repo operace o 0,25 p. b. a zároveň s tím zvýšit o tutéž hodnotu diskontní sazbu a lombardní 
sazbu.  
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