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Použité zkratky
ADF test

Rozšířený Dickey-Fullerův test (Augmented Dickey-Fuller test)

ARIMA

Autoregresní integrované klouzavé průměry
(Autoregressive integrated moving average)

ČNB

Česká národní banka

ČR

Česká republika

ECB

Evropská centrální banka

EONIA

Efektivní úroková sazba v Eurozóně pro zápůjční transakce přes noc
(Euro OverNight Index Average)

EU-12

Státy Evropského Společenství, které zavedly společnou měnu

EU-25

25 států Evropského Společenství

ES

Evropské Společenství

ESCB

Systém evropských centrálních bank

EUR

Euro

FPAS

Predikční a analytický systém využívaný Českou národní bankou
(Forecasting and Policy Analysis System)

H0

Nulová hypotéza

HDP

Hrubý domácí produkt

HICP

Harmonizovaný index spotřebitelských cen
(Harmonised Index of Consumer Prices)

HMU

Hospodářská a měnová unie

M3

„Široký“ peněžní agregát

MMF

Mezinárodní měnový fond

OCA

Optimální měnová oblast (Optimum Currency Area)

PRIBOR

Krátkodobá úroková sazba na mezibankovním trhu v ČR

QPM

Čtvrtletní jádrový model využívaný Českou národní bankou
(Quarterly Projection Model)

VECM

Vektorový model korekce chyb (Vector Error Correction Model)
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Úvod
Nejen mikroekonomické důvody v podobě nižších transakčních nákladů, minimalizace
devizového rizika a transparentnosti cen, ale také důvody makroekonomické a politické
položily základy měnové integrace v Evropě. Historie zaznamenává snahy o stabilitu
devizových kurzů již od druhé poloviny 19.století v podobě Zlatého standardu. Následné
zavedení a pád Bretton-Woodského systému vrcholí založením Evropského měnového
systému a jeho mechanismem devizových kurzů.1 Nastínění měnové unie v Maastrichtské
smlouvě je reakcí na vzájemnou nekonzistentnost cílů v podobě volného obchodu, volného
pohybu kapitálu, fixních kursů a autonomní monetární politiky. Poslední cíl byl ve prospěch
ostatních tří obětován 1.ledna roku 1999, kdy byla zavedena jednotná evropská měna Euro
a začal plně fungovat Evropský systém centrálních bank (dále jen ESCB) v čele s Evropskou
centrální bankou (dále jen ECB). Autonomní monetární politiky se vzdalo Německo,
Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko a Finsko.
1.1.2001 členství v Hospodářské a měnové unii (dále jen HMU) přijalo Řecko. Frait (1996,
s.191) definuje hospodářskou a měnovou unii jako dohodu „mezi skupinou zemí, podle níž
jsou bilaterální devizové kurzy neodvolatelně a jednoznačně zafixovány a zrušeny jakékoli
překážky pohybu kapitálu mezi jednotlivými zeměmi. Základní výhodou měnové unie je
odstranění kursové volatility a kursové nesladěnosti, což podporuje vzájemný obchod
a investování. Měnová unie nastíněná v Maastrichtské smlouvě navíc předpokládá pozdější
nahrazení národních měn jednou měnou společnou.“
Základním teoretickým pramenem pro vytvoření Hospodářské měnové unie se stala
teorie optimálních měnových oblastí (Mundell, 1961) (dále jen OCA). Teorie OCA
předpokládá dostatečnou flexibilitu trhů práce, mobilitu pracovních sil, ochotu koordinovat
fiskální politiky jednotlivých členských států HMU a vzájemnou podobnost jednotlivých
ekonomik uvnitř optimální měnové oblasti. Rozhodnutí o začlenění země do optimální
měnové oblasti přitom předpokládá převahu přínosů s přijetím společné měny nad náklady.
Náklady jsou spojené zejména se ztrátou autonomie monetární politiky2 a s existencí
asymetrie mezi jednotlivými národními ekonomikami.
1

V minulosti bylo zaznamenáno více pokusů o měnové sjednocení, např. Latinská měnová unie vytvořené
z iniciativy Francie v roce 1848 nebo Skandinávská měnová unie vytvořené Švédskem a Dánskem v roce 1873 a
doplněná Norskem v roce 1875. Ani v jednom z těchto případů ale nebyla vytvořena jednotná centrální banka
s jednotnou měnovou politikou.
2
Ztrátou autonomie monetární politiky se pro účely této práce rozumí ztráta volnosti, nezávislosti rozhodování o
provádění i charakteru monetární politiky ČR ve vztahu k hospodářskému vývoji v HMU jako celku.
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Práce se zabývá důsledky působení jednotné3 monetární4 politiky Evropské centrální
banky na ekonomiku České republiky (dále jen ČR) a náklady spojenými se ztrátou
autonomie monetární politiky její centrální banky v souvislosti s očekávanou integrací ČR do
HMU. Analýza nákladů vyplývající z teorie optimálních měnových oblastí je širokou
problematikou rozpracovanou nejen v myšlenkách Roberta Mundella (1961) a Miltona
Friedmana (1948), ale i v současných článcích mnoha dalších autorů.5 Pro potřeby této práce
je nutné tuto problematiku zúžit a definovat náklady zavedení společné měny v užším pojetí
jako negativní vliv ztráty autonomie monetární politiky České národní banky (dále jen ČNB)
na dvě základní makroekonomické veličiny, inflaci a hospodářský růst. Užší pojetí umožní
zaměřit empirickou analýzu na některé specifické aspekty jednotnosti monetární politiky
ECB, zejména pak na analýzu preferencí centrálních bank, heterogenitu úrokových sazeb
v HMU a efektivitu monetární politiky.

3

Pojem „jednotná“ politika je v této práci uvažována ve smyslu společné politiky, zahrnující požadavky všech
aktuálních členských států HMU.
4
Pojem „monetární politika“ je v práci užíván ve smyslu regulace měnové zásoby a úrokových sazeb. Pojem
kurzová politika ve smyslu ovlivnění devizového kurzu.
5
Jako příklad uveďme práce Bayoumiho a Eichengreena (1993, 1996 a 1998), Mongelliho (2002), De Grauwe
(2003, 2005), Fidrmuce (2004), Petráše (1999) a Horvátha (2003).
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Cíl práce a formulace hypotéz
Hlavním cílem této práce je odpovědět na otázku, zda vůbec a jaké důsledky bude mít přijetí
jednotné monetární politiky ECB na inflaci a hospodářský růst v ČR. Pozitivní či negativní
vliv bude posuzován ve smyslu stability6 vývoje těchto dvou makroekonomických ukazatelů.
Pro potřeby empirických analýz je definována hlavní hypotéza:
H0:

náklady (v definovaném užším pojetí) integrace ČR do HMU plynoucí
ze ztráty autonomie monetární politiky ČNB nejsou pro tuto malou
otevřenou ekonomiku významné.

Zamítnutím nebo nezamítnutím nulové hypotézy tak autor odpoví na otázku, zda bude
mít přijetí jednotné měny euro a ztráta autonomní monetární politiky ČNB vliv na ČR a její
hlavní makroekonomické indikátory. Jejím zamítnutím prokáže, že začlenění ČR do HMU
bude mít negativní vliv na vývoj inflace a dynamiky hospodářského růstu v ČR a že náklady
spojené se ztrátou autonomní monetární politiky ČNB budou pro ČR významné.
Hlavní cíl této práce je naplněn pomocí 2 myšlenek. Autor předpokládá že náklady
plynoucí ze ztráty autonomie monetární politiky ČNB je možné analyzovat na základě její
podobností s monetární politikou ECB a na základě efektivnosti monetárních politik těchto
centrálních bank stabilizovat inflaci a podpořit dynamiku hospodářského růstu. Práce je tak
pomyslně rozdělena na dvě části. V první polovině práce (kapitoly 3 a 4) autor porovnává
uvedené dvě centrální banky a tvrdí, že náklady plynoucí ze ztráty autonomie monetární
politiky ČNB se budou snižovat s mírou podobnosti monetární politiky ČNB a ECB. Tedy
nahrazení autonomní monetární politiky ČNB jednotnou monetární politikou ECB nebude mít
na ČR významný vliv, pokud cíle, nezávislost, odpovědnost, nástroje i preference těchto dvou
centrálních bank budou plně konzistentní. Druhá polovina práce (kapitola 5 a 6) předpokládá,
že náklady spojené se ztrátou autonomie monetární politiky ČNB se snižují spolu s klesající
efektivností monetární politiky ČNB a rostoucí efektivností jednotné monetární politiky ECB
naplnit cíle svých monetárních politik (za předpokladu, že cíle monetárních politik obou bank
jsou plně konzistentní).

6

Stabilitou je v práci myšlena absence neočekávaných výkyvů makroekonomických ukazatelů v důsledku
ekonomických šoků a poruch.
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Matematicko-statistické metody použité v kvantitativních analýzách jsou uvedeny
v první kapitole této práce. Při volbě metod je v případě identifikace jednostranné, kauzální
závislosti preferována regresní analýza. U oboustranných závislostí a v případě nebezpečí
výskytu klamných závislostí je dána přednost kointegrační analýze. Při identifikaci různých
zpoždění mezi časovými řadami byla z důvodu transparentnosti analýzy použita korelační
analýza časových řad. V druhé kapitole jsou identifikovány podmínky, za kterých by Česká
republika přijala jednotnou společnou měnu v roce 2010.
Třetí, čtvrtá, pátá a šestá kapitola se již věnuje vlastnímu ověření dílčích hypotéz.
Vzhledem k tomu, že každá z těchto kapitol vyžaduje odlišný teoretický základ, rešerše
literatury je uvedena v každé kapitole zvlášť na jejím začátku.
První myšlence, podobnosti ČNB, ECB a jejich monetárních politik, se autor věnuje
ve třetí a čtvrté kapitole této práce a testuje hypotézy týkající se podobnosti obou centrálních
bank. V kapitole třetí autor analyzuje ECB a ČNB z pohledu jejich statutů. Porovnávány jsou
nejen cíle a nástroje monetární politiky, ale také nezávislost a odpovědnost těchto centrálních
bank. Hypotéza je postavena následovně:
H0:

rozdíly mezi ECB a ČNB jsou nevýznamné, ztráta autonomie
monetární politiky ČNB nebude mít významné důsledky na inflaci
a dynamiku hospodářského růstu v ČR.

Ve čtvrté části autor připouští, že i v případě shodně definovaných cílů mohou po
začlenění ČR do HMU vznikat konflikty mezi preferencemi obyvatel ČR a jejich volenými
zástupci na straně jedné a rozhodnutím Rady guvernérů ECB na straně druhé. Vzájemná
konzistentnost preferencí přispívá k racionálnímu očekáváním ekonomických subjektů,
podporuje implementaci jednotné monetární politiky ECB v ČR a přispívá ke koordinaci
jednotné monetární politiky ECB a autonomní fiskální politiky vlády ČR. Pomocí regresní
analýzy jsou odhadnuty parametry určující averzi uvedených centrálních bank vůči inflaci
a produkční mezeře. Dílčí hypotéza vztahující se k hlavnímu cíli této práce je následující:
H0:

preference ČNB a ECB jsou shodné, obě banky mají stejnou averzi
k inflaci a produkční mezeře. Po začlenění ČR do HMU nebudou
obyvatelé ČR pociťovat změnu v reakci monetární politiky na
výkyvy v inflaci a v hospodářském růstu.

Spolu se zamítnutím uvedených dvou hypotéz lze tvrdit, že ČNB i ECB nejsou
vzájemně konzistentní a vstup ČR do HMU bude znamenat z pohledu jednotné monetární
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politiky ECB výraznou změnu. Pokud nebudou preference obyvatel ČR a představitelů ECB
vzájemně konzistentní, bude vznikat nerovnováha mezi požadavky obyvatel (včetně
podnikajících subjektů) ČR na výši úrokové sazby a mezi výší úrokové sazby stanovené ECB.
Jednotná monetární politika tak bude mít jednoznačně negativní vliv na očekávání
ekonomických subjektů i na inflaci a dynamiku hospodářského růstu v ČR. Jednotná
monetární politika ECB, která nebude v plné míře podporována vládními představiteli ČR,
tedy nebude splněn požadavek na koordinaci fiskální a monetární politiky, výrazně sníží
možnosti hospodářské politiky odstraňovat veškeré důsledky projevů makroekonomických
šoků.
Za podmínky vzájemné konzistentnosti cílů monetárních politik ČNB a ECB se pátá
a šestá kapitola věnuje jejich efektivnosti. Kapitola pátá se zabývá transmisním mechanismem
jednotné monetární politiky ECB. Důraz je kladen na úrokový (úvěrový) kanál monetární
politiky a na faktory způsobující heterogenitu bankovních úrokových sazeb v jednotlivých
částech HMU. Autor zde předpokládá, že heterogenita transmisních mechanismů působí na
neefektivnost jednotné monetární politiky ECB a testuje hypotézu:
H0:

transmisní mechanismus je v jednotlivých částech HMU jednotný,
efektivnost monetární politiky ECB není při řešení důsledků
makroekonomických šoků snižována.

V poslední šesté kapitole se autor na základě historických dat věnuje kvantitativní
a kvalitativní analýze efektivnosti monetární politiky ECB a ČNB. Prostřednictvím vývoje
inflace, hospodářského růstu a krátkodobých mezibankovních úrokových sazeb popisuje
a porovnává schopnost ECB a ČNB zmírňovat důsledky makroekonomických šoků
v ekonomice. Je testována následující hypotéza:
H0:

monetární politika ČNB a ECB není efektivním nástrojem pro akceleraci
dlouhodobého a udržitelného hospodářského růstu a stabilizaci cenové
hladiny, nelze identifikovat významnou statistickou závislost mezi
změnami monetární politiky centrálních bank, inflací a hospodářským
růstem, tedy náklady spojené se ztrátou autonomie monetární politiky
nejsou významné.

V případě nezamítnutí hypotézy H0 lze náklady plynoucí ze ztráty autonomie
monetární politiky (v souvislosti inflačními a růstovými makroekonomickými šoky) ČNB
11

označit za bezpředmětné. Ponecháním autonomie monetární politiky by ČR neměla v rukou
účinný nástroj proti makroekonomickým šokům. Přesun odpovědnosti za provádění
monetární politiky na ECB by tak pro ČR nemělo z pohledu účinnosti její hospodářské
politiky řešit důsledky makroekonomických šoků žádný význam.
Dílčí hypotézy jsou testovány nejen prostřednictvím kvantitativních matematickostatistických metod, ale také prostřednictvím kvalitativních analýz. Zamítnutím výše
uvedených dílčích hypotéz lze zamítnout hlavní nulovou hypotézu a nezamítnout alternativní
hypotézu, že náklady integrace ČR do HMU plynoucí ze ztráty autonomie monetární politiky
ČNB jsou pro tuto malou otevřenou ekonomiku významné. Důsledkem jednotné monetární
politiky ECB na ČR tak bude po jejím začlenění do HMU omezení hospodářského růstu
a nedostatečná stabilizace cenové hladiny.

12

1. Metodika kvantitativních empirických analýz
Empirické analýzy provedené v jednotlivých kapitolách jsou založené na analýzách závislosti
časových řad. Ekonometrie při analýze závislosti časových řad poskytuje následující
možnosti: regresní, korelační a kointegrační analýzu. Regresní analýza se zabývá
jednostrannými závislostmi spočívajícími v analýze kauzality mezi proměnnými. Existencí
a intenzitou, sílou vzájemných závislostí časových řad se zabývá korelační analýza časových
řad. Kointegrační analýza spočívá v hledání kointegračního vektoru, vztahu mezi dvěma
časovými řadami. Jednou ze základních podmínek analýzy časových řad je jejich stacionarita.

1.1 Stacionarita časových řad
Nestacionarita je úzce spjata s existencí trendu v časových řadách a vzniku klamných
závislostí mezi nimi. Tuto skutečnost popisuje např. Gujarati (1995) nebo Hindls a kol.
(2000): „U dvou korelovaných časových řad yt a xt totiž okolnost, že oba procesy (těmito
řadami zachycené) probíhají ve stejném reálném čase a případně se dokonce oba vyvíjejí
stejným směrem, nás často může vést k tomu, že nalezneme mezi yt a xt vysokou korelaci,
ačkoliv tyto dva jevy spolu logicky vůbec nemohou souviset.“ V podmínkách analýzy
makroekonomických časových řad se jedná zejména o vlivy hospodářského cyklu a inflace.
Stacionarita časových řad je definována jako stacionární stochastický proces
s konstantní střední hodnotou, rozptylem a kovariační strukturou nezávislou na čase:

E (Yt ) = µ
var(Yt ) = E (Yt − µ ) 2 = σ 2

γ k = E[(Yt − µ )(Yt +k − µ )]
Stacionarita časových řad je testována rozšířeným Dickey-Fullerovým testem
(Bierens, 1999), založeným na testování hypotézy o existenci jednotkových kořenů ( ρ ).
Zamítnutím H0 zamítáme s 90% pravděpodobností možnost existence jednotkového kořene
a přijímáme hypotézu o stacionaritě časové řady:
Yt = ρYt −1 + u t
kde ut reprezentuje gaussovský bílý šum. Rozšířený Dickey-Fuller test je použit
v následujících třech formách kde δ = ( ρ − 1) :
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∆Yt = δYt −1 + u t
∆Yt = β 1 + δYt −1 + u t
∆Yt = β 1 + β 2 t + δYt −1 + u t
Nestacionární časové řady nelze z důvodu existence zdánlivých závislostí použít pro vlastní
korelační či regresní analýzu.

1.2 Korelační analýza
V kapitole 3.1 při identifikaci vzájemné závislosti mezi měnovou zásobou a inflací jsou
časové řady nejdříve testovány, zda jsou stacionární, následně je v nich identifikován
dlouhodobý vývoj pomocí procesů ARIMA(p,d,q) a rezidua podrobena korelační analýze.
Myšlenka závislosti časových řad je založena na skutečnosti, že i když jsou dvě časové řady
nestacionární (je v nich např. trend či jiná systematická složka), tak rezidua, vzniklá
odstraněním dlouhodobého vývoje identifikovaného pomocí modelu ARIMA, představují
krátkodobé výkyvy. Pokud jsou tyto krátkodobé výkyvy v analyzovaných časových řadách
vzájemně závislé, jsou vzájemně závislé i tyto dvě časové řady.
Data vstupující do analýzy jsou rozdělena na dvě období. První období 1995 – 1998
zahrnující data individuálních členů současné HMU a na období od ledna 1999 do července
2005 představující závislost mezi inflací a měnovou zásobou HMU jako celku. Vlastní
analýzy využívá procentuelní měsíční růst měnové zásoby M3 a inflace měřené meziměsíční
změnou harmonizovaného indexu spotřebitelských cen.
Aby bylo možné uplatnit korelační analýzu časových řad, je nutné data očistit od
zdánlivých závislostí, stacionarizovat je. Stacionarizace časových řad a identifikace
dlouhodobé systematické složky je provedena pomocí procesů ARIMA (p,d,q), kde

θ reprezentuje volný parametr. Box-Jenkinsova metodologie umožňuje modelování časových
řad pomocí smíšeného autoregresního procesu řádu p, procesu klouzavých průměrů řádu
q a diferencí řádu d (Arlt a Arltová, 2003):
Yt = θ + α 1Yt −1 + β 0 u t + β1u t −1

Identifikace modelu ARIMA má pevně standardizovaný postup, jehož přínosem je
redukce subjektivity a zvýšení robustnosti výsledků (Arlt a Arltová, 1997).
Vlastní korelační analýza využívá Pearsonova korelačního koeficientu (r), měřícího
intenzitu, sílu lineární závislosti mezi dvěma proměnnými û1 a û 2 :
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r=

SSuˆ1uˆ2
SSuˆ1uˆ1 SSuˆ2uˆ2

kde SSuˆ1uˆ1 a SS uˆ2uˆ2 jsou součty průměrných čtvercových odchylek kolem aritmetického
průměru (rozptyly) a SSuˆ1uˆ2 je kovariancí obou znaků (McClave, 1988). Výsledky testů
stacionarity jsou uvedeny v tabulkách 1-1 a 1-2. Vlastní výsledky korelační analýzy v kapitole
3.1 (tabulka 3-1).
Tabulka 1-1: ADF test zdrojových dat
j ý
Časové řady

Počet
pozorování

t

ADF1
p-value

t

ADF2
p-value

ADF3
p-value

t

Belgie M3

47

-1,86

0,06

-3,25

0,02

-3,30

0,07

Belgie HICP

47

-3,00

0,00

-3,94

0,00

-4,14

0,01

Německo M3

47

0,29

0,76

-0,98

0,76

-1,16

0,92

Německo HICP

47

-2,31

0,02

-2,82

0,06

-2,92

0,16

Španělsko M3

47

-1,53

0,11

-2,27

0,18

-2,71

0,23

Španělsko HICP

47

-1,50

0,12

-2,55

0,11

-2,85

0,18

Francie M3

47

-2,13

0,03

-2,19

0,21

-2,28

0,44

Francie HICP

47

-1,30

0,18

-1,43

0,57

-2,77

0,21

Irsko M3

47

-0,51

0,49

-3,38

0,01

-3,29

0,07

Irsko HICP

47

-1,29

0,18

-2,37

0,15

-2,33

0,41

Nizozemí M3

47

-1,62

0,10

-3,08

0,03

-3,25

0,08

Nizozemí HICP

47

-1,18

0,21

-2,50

0,12

-2,41

0,37

Rakousko M3

47

0,01

0,68

-0,79

0,82

0,85

1,00

Rakousko HICP

47

-1,50

0,12

-0,70

0,84

2,05

0,57

Finsko M3

47

-2,52

0,01

-2,67

0,08

-2,68

0,25

Finsko HICP

47

-3,03

0,00

-3,57

0,01

-3,48

0,04

Eurozóna M3 ***

79

-0,05

0,66

-2,08

0,25

-2,05

0,57

Eurozóna HICP ***

79

-0,18

0,62

-3,01

0,04

-3,20

0,08

* p-value je definována jako nejnižší možná hladina významnosti pro zamítnutí nulové hypotézy
** zdroj: vlastní výpočet, software Easy Regression International
*** poslední dvě časové řady jsou z období let 1999 – 2005 pro EU-12 jako celek
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Tabulka 1-2: ADF test stacionarity reziduí
y

Časové řady

Model SARIMA
(p,d,q) (P,D,Q)

ADF1
t

ADF2
p-value

t

ADF3
p-value

t

p-value

Německo M3

(1,1,0)(1,0,1)12

-4,25

0,00

-4,44

0,00

-4,34

0,00

Německo HICP

(0,0,0)(1,0,0)12

-3,57

0,00

-3,52

0,01

-4,05

0,01

Španělsko M3

(2,1,2)(0,0,0)0

-3,13

0,00

-3,46

0,01

-4,35

0,00

Španělsko HICP

(1,0,0)(0,0,0)0

-2,37

0,02

-3,67

0,00

-3,82

0,02

Francie M3

(1,1,0)(1,0,0)12

-4,72

0,00

-4,66

0,00

-4,70

0,00

Francie HICP

(1,1,0)(0,0,0)0

-3,22

0,00

-3,27

0,02

-3,23

0,08

Irsko M3

(0,1,2)(0,0,0)0

-3,33

0,00

-3,22

0,02

-3,13

0,09

Irsko HICP

(0,0,0)(1,0,0)12

-4,03

0,00

-3,99

0,00

-3,97

0,01

Nizozemí M3

(0,0,0)(1,0,0)12

-2,94

0,00

-3,44

0,01

-3,46

0,04

Nizozemí HICP

(0,0,0)(1,0,1)12

-3,77

0,00

-3,72

0,00

-3,68

0,02

Rakousko M3

(0,0,0)(1,0,1)12

-3,51

0,00

-3,47

0,01

-3,36

0,06

Rakousko HICP

(0,1,0)(1,0,0)12

-1,88

0,05

-3,47

0,01

-3,40

0,05

Finsko M3

(0,0,0)(1,0,1)12

-3,35

0,00

-3,32

0,02

-3,29

0,07

Finsko HICP

(0,0,0)(1,0,0)12

-3,65

0,00

-3,71

0,00

-3,79

0,02

Eurozóna M3 ***

(0,0,0)(1,0,1)12

-4,13

0,00

-4,15

0,00

-4,22

0,00

Eurozóna HICP ***

(1,1,0)(1,0,0)12

-4,11

0,00

-4,13

0,00

-4,09

0,01

* p-value je definována jako nejnižší možná hladina významnosti pro zamítnutí nulové hypotézy
** zdroj: vlastní výpočet, software Easy Regression International
*** poslední dvě časové řady jsou z období let 1999 – 2005 pro EU-12 jako celek

1.3 Kointegrační analýza časových řad
Kointegrační analýza časových řad je použita pro výpočet závislosti bankovních úrokových
sazeb z krátkodobých spotřebitelských úvěrů poskytovaných domácnostem na mezibankovní
krátkodobé úrokové sazbě v HMU (tabulka 5-3). Krátkodobá úroková sazba na
mezibankovním trhu v HMU je definována jako efektivní sazba pro nezabezpečené zápůjční
transakce přes noc na mezibankovním trhu (EONIA – Euro OverNight Index Average)7 a je
tvořena panelem bank.8 Krátkodobá úroková sazba mezibankovního trhu tak bude
7

Mezibankovní trh eurozóny zná ještě jednu mezibankovní referenční sazbu, euribor (Euro Interbank Offered
Rate). Ta je definována jako sazba, za kterou banka na mezibankovním trhu nabízí prostředky k zapůjčení jiné
bance.
8
Do panelu centrálních bank utvářejících mezibankovní sazbu Eonia patří Erste Bank der Österreichischen
Sparkassen, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Dexia Bank, Fortis Bank, KBC, Nordea, BNP – Paribas,
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v empirické analýze představuje jednotnou monetární politiku ESCB. Problém dostupnosti
srovnatelných dat omezuje analýzu na 35 měsíčních údajů v letech 2003 – 2005. Do analýzy
vstupují všechny členské státy HMU, vyjma Lucemburska. Zdrojová data vstupující do
kointegrační analýzy jsou v podobě přirozených logaritmů Seddighi a kol. (2000). Výsledky
kointegrační analýzy jsou uvedeny v tabulce 5-3.
Kointegrační analýzy je také použito při identifikaci závislosti mezi krátkodobými
úrokovými sazbami na mezibankovním trhu v ČR a HMU na straně jedné, inflací
a hospodářského růstu v ČR a HMU na straně druhé (tabulka 6-1). Ve vlastní analýze bylo
v případě hospodářského růstu využito čtvrtletních indexů růstu HDP ve stálých cenách v ČR
a v Eurozóně (EU-12). Pro inflaci byly použity čtvrtletní hodnoty harmonizovaného indexu
spotřebitelských cen (HICP). Úrokové sazby představují sazbu EONIA pro HMU
a dvoutýdenní reposazbu pro ČR. V případě úrokových sazby byly použity čtvrtletní průměry.
Všechny časové řady byly použity v období leden 1997 až leden 2006. Stejně jako
v předchozím případě bylo použito přirozených logaritmů hodnot časových řad. Výsledky
kointegrační analýzy jsou uvedeny v tabulce 6-1.
Makroekonomické časové řady použité v analýze vykazují prvky nestacionarity.
Kointegrační analýza je vhodná právě pro identifikaci takových časových řad. Tato analýza
předpokládá, že dvě časové řady jsou integrované různých řádů. Identifikace kointegračního
vektoru, tedy závislosti mezi nimi, spočívá v hledání takové lineární kombinace, která
vysvětluje danou nestacionaritu. Základní myšlenka kointegrační analýzy spočívá v tom, že
všechny

proměnné

vektory

časové

mnohorozměrného řádu integrace

řady

I (1) .

mají

Pak

jednotkový

kořen,

neboli

jsou

může existovat lineární kombinace

kointegračních vektorů bez jednotkového kořene. Tato lineární kombinace může být
interpretována jako dlouhodobý vztah mezi jednotlivými složkami časových řad.

Natexis Banques Populaires, IXIS CIB, Crédit Agricole s.a., HSBC CCF, Crédit Industriel et Commercial CIC,
Société Générale, Bankgesellschaft Berlin, Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Bayerische Landesbank
Girozentrale, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank Deutsche Genossenschaftsbank, Dresdner Bank,
Landesbank Baden-Württemberg Girozentrale, Landesbank Hessen - Thüringen Girozentrale, Norddeutsche
Landesbank Girozentrale, WestLB AG, National Bank of Greece, AIB Group, Bank of Ireland, Banca IntesaBci
Capitalia SpA, Banca Nazionale del Lavoro, Sanpaolo IMI Bank, Monte dei Paschi di Siena, UniCredito
Italiano, Banque et Caisse d'Épargne de l'État, ABN Amro Bank, Rabobank, ING Bank, Caixa Geral De
Depósitos (CGD), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Confederacion Española de Cajas de Ahorros, Banco
Santander Central Hispano, Barclays Capital, Den Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Bank of Tokyo –
Mitsubishi, J.P. Morgan Chase & Co., Citibank a UBS (Luxembourg) S.A.
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Greene (2003, s.649, přeloženo autorem) uvádí, že „pokud yt a xt se každý vyvíjí ve
směru svého vlastního trendu a pokud je nějaká závislost mezi těmito trendy, rozdíly mezi
nimi se vyvíjí prostřednictvím dalšího trendu. ... pokud jsou tyto dvě časové řady integrované
řádu jedna, I(1), potom jejich parciální diference bude stabilní kolem střední hodnoty.
Implikace spočívá v jejich společném vývoji kolem stejné hodnoty.“ O takových časových
řadách můžeme hovořit jako o kointegrovaných, tedy závislých, pokud existuje kointegrační
vektor [1; -β].
V této práci je použit Johansenův přístup, který je založen na využití odhadu
maximální věrohodnosti a testování založené na vektorovém modelu korekce chyb (Vector
Error Correction Model - VECM). Podrobný popis metodiky uvádí Johansen (1988).
K identifikaci parametru časového zpoždění p bylo použito Hannan-Quinn a Schwarz
informačních kritérií (Bierens, 2004).
Nulová hypotéza je definována, že existuje kointegrační vektor. V případě, že je
nulová hypotéza zamítnuta, počet kointegračních vektorů je roven nule. Zamítnutím nulové
hypotézy pak nezamítáme hypotézu alternativní o neexistenci závislosti mezi proměnnými,
časovými řadami. Tedy závislost mezi časovými řadami je pouze zdánlivá. V případě
existence více než jednoho kointegračního vektoru nelze na základě kointegrační analýzy
jednoznačně rozhodnout o existenci či zamítnutí závislosti. Důvodem pro nemožnost vyřčení
závěru o závislosti na základě této metodiky lze interpretovat nízkým počtem dat nebo jejich
charakterem, který nedovoluje provést robustní kointegrační analýzu.
Kointegrační analýza byla provedena prostřednictvím softwaru EasyRegInternational.9

1.4 Určení produkční mezery
V kapitole 4.3 je uvedena empirická analýza preferencí Evropské centrální banky a České
národní banky. Regresní analýza naznačená v této kapitole se opírá o údaj, týkající se
produkční mezery. Vlastní určení produkční mezery je závislé na odhadu potenciálního
produktu. Ten je možné provést dvěma způsoby. Pomocí ekonometrického modelu založeném
na produkční funkci nebo určení potenciálního produktu pomocí vyhlazení HDP, tedy určení
dlouhodobého trendu. Produkční mezera je pak definována jako rozdíl mezi skutečným
a trendovým HDP (Hájek, M, Bezděk, V, 2000):
xt = y t − y t *

9

Software je zdarma dostupný na <http://grizzly.la.psu.edu/~hbierens/EASYREG.HTM>

18

Kde yt reprezentuje HDP ve stálých cenách a yt* jeho potenciální, trendovou, úroveň.
V analýze je použita druhá metoda, identifikace dlouhodobého trendu v časové řadě (např.
Woodford, 2001). Vlastní určení dlouhodobého trendu bývá realizováno prostřednictvím
filtrů. Canova (1999) se zabývá identifikací trendu a cyklické složky v hospodářském cyklu
pomocí Kalmanova filtru, Hodrick-Prescott filtru a band-pass filtru. Sami autoři Hodrick
a Prescott (1980) doporučují použití filtru pro identifikaci dlouhodobého trendu
v hospodářském cyklu. Fidrmuc a Korhonen (2004) shrnují 27 různých použití statistických
filtrů různých autorů v letech 1998 - 2004 při analýze časových řad, zejména hospodářských
cyklů. Subjektivnost ve volbě vhodného filtru a jeho parametrů je hlavním zdrojem zkreslení
výsledků. Tento nedostatek odstraňuje Box-Jenkinsova metodologie, umožňující modelování
časových řad pomocí smíšeného autoregresního procesu řádu p, procesu klouzavých průměrů
řádu q a diferencí řádu d (Arlt a Arltová, 2003 a 1997). V procesu ARIMA(p,d,q),
reprezentuje θ volný parametr a xt gaussovský bílý šum:
Yt = θ + α 1Yt −1 + β 0 xt + β 1 xt −1
V porovnání s filtry jde sice o mnohem jednodušší lineární model založený na identifikaci
systematické složky pomocí autokorelace, ale jeho identifikace má pevně standardizovaný
postup. Parametry modelu jsou určeny prostřednictvím tvaru korelogramu reziduí. Hodnoty
autokorelační a parciální autokorelační funkce reziduí se musí nacházet uvnitř tolerančních
mezí pro zamítnutí hypotézy o korelovanosti reziduí na 5% hladině významnosti. Přínosem je
tak redukce subjektivity.

1.5 Dílčí závěr
Práce využívá mnoho analýz a výsledků cizích autorů. Jde o případy, kdy autoři potvrzují již
mnohokrát ověřené teoretické hypotézy (empirická analýza nezávislosti ČNB a ECB, analýza
faktorů působících na heterogenitu bankovních úrokových sazeb v HMU, identifikace vztahů
mezi maloobchodními finančními trhy v HMU). Odhad produkční mezery a testy stacionarity
byly podmínkou pro následné vlastní výpočty. Těmi jsou korelační analýza závislosti mezi
inflací a peněžní zásobou, regresní analýza využitá při odhadu parametrů Taylorova pravidla
a kointegrační analýza závislosti mezi krátkodobými úrokovými sazbami na mezibankovním
trhu a na trhu spotřebitelských úvěrů. Vlastní výpočty jsou použity při testování buď zcela
nových analýz (hledání parametrů Taylorova pravidla) nebo při testování závislostí, ve
kterých nejsou jiní autoři jednotní (závislost mezi inflací a měnovou zásobou, testování
heterogenity úrokových sazeb ze spotřebitelských úvěrů).
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2. Česká republika v procesu integrace do HMU
Aby bylo možné analyzovat náklady spojené se ztrátou autonomie monetární politiky ČNB
v souvislosti s integrací ČR do HMU, musí být identifikovány podmínky, za kterých ČR tento
závažný krok uskuteční. Následující text se zabývá krátkým historickým přehledem
a analýzou závazků ČR spojených s procesem evropské integrace. Tendence hospodářské
politiky dosáhnout nominální a reálné konvergence je nedílnou součástí hodnocení úspěšnosti
ČR při plnění konvergenčních kritérií.10
Integrace ČR do Evropského společenství (dále jen ES) byla oficiálně zahájena dne
1.února 1995, kdy vstoupila v platnost Evropská dohoda. Ratifikací Evropské dohody ze
strany ČR byl vyjádřen její zájem o členství v EU a souhlas s procedurami, které postupně
vedou k tomuto členství. Nedílnou součástí integrace ČR do ES je i závazek o následné
integraci do HMU. Po dobu členství v ES před přijetím jednotné měny získává status členské
země s dočasnou výjimkou pro zavedení eura.11 Žádný oficiální dokument ale nezmiňuje
termín, dokdy musí být integrace ČR do HMU realizována. Zda tomu tak bude v roce 2010,
2050 či 2100 není nikde stanoveno. Nicméně ČR musí pravidelně dokumentovat směřování
k integraci do HMU.
7.února 1992 došlo k podpisu Maastrichtské smlouvy, ve které je projekt vytvoření
HMU rozdělen na tři etapy. Cílem první fáze (červenec 1990 – prosinec 1993) bylo završení
procesu budování jednotného trhu a podpora konvergence z pohledu devizových kurzů,
rozdílů inflace a úrokových sazeb mezi jednotlivými státy. Nedílnou součástí bylo dokončení
liberalizace pohybu kapitálu a posilování nezávislosti centrálních bank, zejména pak realizace
požadavku na zákaz přímého financování veřejného sektoru centrálními bankami. Druhá fáze
(leden 1994 – prosinec 1998) byla zaměřena na dosažení nominální konvergence.
Konvergenční kritéria, známá také jako Maastrichtská konvergenční kritéria jsou rozdělena do
pěti oblastí – kritérium cenové stability, úrokových sazeb, veřejného deficitu, veřejného dluhu
a stability devizových kurzů.

10

V kontextu s hlavním a dílčími cíli této práce je nominální a reálná konvergence posuzována pouze z pohledu
makroekonomických indikátorů. Konvergence v oblasti legislativní, stejně jako mikroekonomická rizika spojená
s integrací ČR do HMU jsou v analýze abstrahována.
11
Trvalou výjimku (tzv. podmínku opt-out) má vyjednánu Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
Švédsko a Dánsko.
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Dosažení nominální konvergence, splněním Maastrichtských konvergenčních kritérií,
a reálné konvergence přímo souvisí se schopností ČR maximalizovat plně veškeré přínosy12
a minimalizovat náklady spojené s integrací ČR do HMU.
Nominální konvergenční kritérium cenové stability (graf 2-1) definuje dlouhodobě
udržitelnou cenovou stabilitu prostřednictvím průměrné míry inflace ve výši nepřekračující
o více než 1,5p.b. průměrnou inflaci ve třech zemích ES s nejlepšími výsledky. Inflace
měřená pomocí harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (dále jen HICP) nesmí dané
kritérium překročit minimálně 1 rok před šetřením. Kritérium úrokových sazeb (graf 2-2)
stanovuje průměrnou dlouhodobou nominální úrokovou sazbu, která nesmí 1 rok před
šetřením překročit o více než 2 p.b. průměrnou úrokovou sazbu třech zemí s nejlepšími
výsledky v oblasti cenové stability. Referenční hodnotou je přitom úroková sazba 10-letých
vládních dluhopisů. Kritérium stability devizových kurzů stanovuje podmínku, že alespoň dva
roky před šetřením se musí devizový kurz pohybovat v rozpětí 2,25% bez značného napětí.
V daném dvouletém období také nelze devalvovat devizový kurz dané měny vůči jakékoli
měně jiného členského státu. Kritérium veřejného deficitu (graf 2-3) stanovuje podíl
skutečného či plánovaného deficitu veřejných financí nepřekračující 3% HDP vyjma případu,
kdy deficit podstatně poklesl či se neustále snižuje k úrovni blízké referenční hodnotě,
popřípadě pokud překročení bylo výjimečné a dočasné. Kritérium veřejného deficitu doplňuje
definice kritéria veřejného dluhu (graf 2-4), který by neměl překročit 60% HDP vyjma
případu, kdy se veřejný dluh dostatečně snižuje a blíží se uspokojivým tempem referenční
hodnotě. Vzhledem k problémům jednotlivých členských států ES s dodržováním fiskálních
kritérií byl na Amsterdamském zasedání Evropské rady v roce 1997 přijat Pakt stability růstu,
definující mechanismy, postupy řešení a sankce za nadměrné fiskální deficity pro členské
země HMU.

12

Analýza přínosů integrace ČR do HMU není předmětem této práce a je od ní proto abstrahováno. Více např.
Lacina, L a kol. (2006).
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Obrázek 2-1: Míra inflace vybraných zemí (HICP březen 2005, v %)

Zdroj: ČSÚ, 2005

Obrázek 2-2: Dlouhodobé úrokové sazby
(referenční hodnota 4/04-3/05, v %)

Zdroj: ČSÚ, 2005
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Obrázek 2-3: Deficity veřejných rozpočtů v poměru k HDP
(vybrané země v roce 2004, v %)

Zdroj: ČSÚ, 2005

Obrázek 2-4: Konsolidovaný vládní dluh v poměru k HDP
(vybrané země v roce 2004, v %)

Zdroj: ČSÚ, 2005

Vyjma zmíněné nominální konvergence se ale ČR snaží splnit podmínky reálné
konvergence, spočívající ve snižování rozdílu mezi životními úrovněmi v ČR a v HMU.
Indikátorem reálné konvergence je hospodářský růst měřený prostřednictvím HDP na
obyvatele v paritě kupní síly (graf 2-5) a srovnatelná cenová hladina (graf 2-6).
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Obrázek 2-5: HDP na obyvatele v PPS (EU-25=100)

Zdroj: ČSÚ, 2005

Obrázek 2-6: Přibližování cenových hladin (EU-25=100)

Zdroj: ČSÚ, 2005

Ve spojitosti s definovanými kritérii nominální a reálné konvergence a jejich plnění
v letech 2003-2005 (graf 2-1 až graf 2-6) je možné identifikovat bariéry, spojené s integrací
ČR do HMU.
Vývoj cenové hladiny a dlouhodobých úrokových sazeb nepředstavuje bariéru pro
vstup ČR do HMU, prozatím tedy nelze ani očekávat změnu v hospodářské politice
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s negativními důsledky pro hospodářský růst. Nelze ale také vyloučit neplnění kritéria
v případě nepředvídaných událostí13 s výrazným inflačním dopadem v ČR či dezinflačních
tlaků ve třech zemích ES, vedoucích k poklesu referenční hodnoty kritéria.14 Následný zásah
ze strany restriktivní hospodářské politiky a dopad na hospodářský růst v podobě následné
recese by byl zřejmý.
Naopak vysoký deficit veřejných rozpočtů ČR představuje vážnou bariéru pro
stabilizační působení fiskální politiky a snižuje tak její akceschopnost při řešení důsledků
asymetrických šoků po vstupu do HMU. Relativně nízká inflace v ČR může vyústit v kladný
inflační diferenciál mezi ČR a průměrem HMU. Ten bude mít při jednotných nominálních
úrokových sazbách za následek nižší reálné úrokové sazby, které mohou vést
k neadekvátnímu růstu domácí poptávky a k nutné obezřetnosti fiskální politiky. ČNB (2002)
ve své analýze přímo uvádí, že „Vysoké deficity veřejných rozpočtů ČR, vestavěné trendy
k jejich dalšímu strukturálnímu prohlubování a nedostatečné podmínky pro symetrické
fungování automatických stabilizátorů představují v současnosti vážnou bariéru pro
stabilizační působení fiskální politiky... Nedostatečně konsolidovaný systém veřejných financí
může mít obzvlášť nepříznivé důsledky během účasti ČR v ERMII a v prvních letech po
přistoupení k eurozóně. V této době bude existovat vyšší pravděpodobnost rozdílného
cyklického vývoje v České republice než v pozdější fázi integrace.“ Za předpokladu
naplňování oficiálního Konvergenčního programu 2005 by ale měla ČR začít splňovat kritéria
veřejných financí počátkem roku 2008.
Analýza vývoje devizového kurzu české koruny vůči jednotné měně euro se v tuto
chvíli, kdy není zřejmé datum předpokládaného vstupu ČR do HMU, jeví jako předčasná.
Dvouletá podmínka fixace kurzu s možností fluktuace 2,25% může být podnětem ke
spekulačním útokům na českou korunu, nicméně její trvalá tendence k posilování a dobrý stav
hospodářství tyto obavy snižují. Ve zprávě vyhodnocující plnění Maastrichtských kritérií, na
kterém se shodla ČNB, Ministerstvo průmyslu a obchody a Ministerstvo financí a schválila jej
vláda, se tvrdí, že „Vývoj v posledních několika letech ukazuje, že kolísání měnového kurzu
CZK/EUR je zřetelně menší než hypotetické pásmo ±15%.“ (ČNB, 2005b) Závazek ČR hovoří
o již zmíněném pásmu 2,25%.

13

Nepředvídanou událostí může být asymetrický nákladový šok související s daňovými úpravami, např.
s přesunem některých položek ze snížené do základní sazby DPH.
14
K výraznému růstu cenové hladiny by mohlo dojít v případě inflace tlačené náklady v důsledku příliš rychlého
zavedení eura a technickými náklady s tím spojenými (náklady účetní, logistické apod.).
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Dosažení nominální a reálné konvergence ale není jedinou podmínkou pro
minimalizaci nákladů spojených s integrací ČR do HMU. Velmi důležitou oblastí je sladěnost
hospodářských cyklů. Rizika vyplývající z integrace jsou spojena především s reakcí
hospodářství na ekonomické šoky, poruchy v rámci měnové unie. V podmínkách
zafixovaného měnového kurzu bez možnosti použití nástrojů autonomní monetární politiky
mohou mít ekonomické poruchy v případě nedostatečné cyklické a strukturální sladěnosti
české ekonomiky s ekonomikami HMU asymetrické dopady na inflaci a hospodářský růst
v ČR.
Analýza ekonomické sladěnosti se dotýká reálné ekonomické konvergence, jedním
z jejích indikátorů je hodnocení konvergence úrokových diferenciálů, konvergence měnových
kurzů. Stěžejní roli má ale korelace ekonomické aktivity15 a synchronizace ekonomických
šoků. Základní podmínkou je strukturální podobnost ekonomik a vzájemná propojenost
finančního sektoru a zahraničního obchodu. Vlastní analýza ekonomické sladěnosti je velmi
širokou oblastí. Pro potřeby této práce a identifikaci makroekonomických rizik spojených
s integrací ČR do HMU je postulován závěr z dokumentu Analýzy stupně ekonomické
sladěnosti ČR s eurozónou (ČNB, 2005a, s.54): „v české ekonomice postupně dochází ke
sbližování reálných proměnných a do jisté míry i ekonomického cyklu s odpovídajícími
charakteristikami eurozóny. Úrovní HDP na obyvatele se Česká republika pomalu blíží
nejméně vyspělým zemím měnové unie, rozdíl v úrovni cenové hladiny však zatím zůstává
výraznější.“

2.1 Dílčí závěr
Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že ČR může být v budoucnu zasažena důsledky
asymetrických šoků. Tato pravděpodobnost se zvyšuje zejména s očekávanými tlaky na
srovnání úrovně cenové hladiny. Ztráta autonomie monetární politiky ČNB převádí veškerou
odpovědnost za řešení důsledků asymetrických šoků na nástroje fiskální politiky. Omezené
možnosti fiskální politiky v důsledku přetrvávajících a rostoucích deficitů veřejných financí
pak zvyšují náklady spojené se ztrátou autonomie monetární politiky ČNB.
Nemožnost využít kurzové politiky a omezené možnosti fiskální politiky podtrhují
významnost analýzy vlivu jednotné monetární politiky ECB na ČR po začlenění do HMU
a důsledky ztráty autonomie monetární politiky ČNB.

15

Synchronizace hospodářských cyklů.
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3. Statut a fungování ECB a ČNB
Evropská centrální banka i Česká národní banka je založena na německém modelu
centrálního bankovnictví, který se vyznačuje primárním cílem v podobě cenové stability
a sekundárními cíli, mezi které patří stabilita hospodářského cyklu, nízká nezaměstnanost
apod. Naplnění sekundárních cílů přitom nesmí ohrozit cíl primární. Od anglosaského modelu
centrálního bankovnictví, který lze charakterizovat různými cíli majícími stejnou váhu, se
německý model liší také nezávislostí centrální banky na vládě a přísným zákazem přímého
financování státního dluhu.

3.1 Konečné a zprostředkující cíle monetární politiky
Konečný cíl monetární politiky centrální banky je definován v jejím statutu či dán zákonem
a určuje celkový charakter monetární politiky centrální banky a její reakce na poruchy a šoky
v hospodářství. Z důvodu složitosti transmisních mechanismů a existence zpoždění16
stanovují centrální banky tzv. zprostředkující cíle monetární politiky. Zprostředkující cíle
monetární politiky, někdy také nazývané mezicíli či postupnými cíli, poskytují centrálním
bankám potřebnou flexibilitu a dopomáhají tak naplnit cíle konečné. Zprostředkujícím cílem
může být v monetární politice peněžní agregát, tržní úroková míra, objem úvěrů apod.
Základní podmínkou je přímá a dobře identifikovatelná závislost mezi zprostředkujícím
a konečným cílem.
Česká národní banka

„Hlavním cílem České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen její
hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí
k udržitelnému hospodářskému růstu. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou
otevřeného tržního hospodářství.“ (Zákon č.6/1993 Sb. o České národní bance, §2). Ústava
ČR k tomuto dodává, že „hlavním cílem její činnosti (ČNB, pozn. autora) je péče o cenovou
stabilitu“ (Ústava ČR, hlava 6, článek 98). Mezi sekundární cíle ČNB patří podpora obecné

16

Zpoždění v transmisním mechanismu lze identifikovat zejména mezi výskytem poruch/šoků v hospodářství a
reakcí centrální banky, mezi změnou monetární politiky centrální banky a jejím vlivem na finanční trh a
důsledky těchto změn na nebankovní instituce a konečným efektem v hospodářství. Průměrnou délku zpoždění
mezi reakcí monetárnírní politiky na hospodářský šok a konečným efektem odhaduje Jílek (2004, s.471) v HMU
na 10 měsíců.
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hospodářské politiky vlády, pokud není tento sekundární cíl v rozporu s cílem hlavním,
primárním.
V březnu 2004 vyhlásila ČNB jako svůj zprostředkující, střednědobý cíl (platný od
ledna 2006 až do přistoupení ČR k HMU) definovaný jako meziroční přírůstek
spotřebitelských cen ve výši 3 %. ČNB dále stanovila povolenou odchylku od tohoto cíle ve
výši 1 p.b. na obě strany.
Režim cílování inflace je v praxi postaven na prognózách inflace.17 ČNB své prognózy
staví na předpokladech neměnnosti nastavení nástrojů monetární politiky. Při porovnání
prognózovaných

hodnot

v horizontu

nejúčinnější

transmise

(12-18

měsíců)

se

zprostředkujícím cílem je možné usuzovat o správnosti nastavení monetární politiky. Tedy
zprostředkující cíle pomáhají centrální bance nastavit nástroje její monetární politiky, aby
inflace v daném horizontu nevybočila z cílového pásma. Vlastní inflační cílování lze tedy
považovat za cílování inflační predikce. V případě predikce inflace ČNB je nutné rozlišit
mezi predikcí krátkodobého vývoje spočívajícího v analýze aktuálního stavu hospodářství
a střednědobým měnovým horizontem založeným na pravděpodobném vývoji. Střednědobý
měnový horizont odpovídající několika čtvrtletím vyžaduje celý systém nástrojů
prognózování inflace a dalších makroekonomických indikátorů.
Z čistě technického pohledu ČNB využívá predikční a analytický systém složený
z celé řady formálních nástrojů, které spolu navzájem komunikují. Jde o predikční
a analytický systém FPAS (Forecasting and Policy Analysis System) zahrnující jádrový
model QPM (Quarterly Projection Model), založený na bázi ekonometrických modelů
popisující základní prvky transmisního mechanismu, a tzv. satelitní modely zaručující
dostatečnou flexibilitu se schopností zpracovávat kvalitativní údaje ve formě expertních
odhadů.
Rozhodující úlohu ve střednědobém vývoji inflace hrají ceny obchodovatelných,
mezinárodní arbitráži podléhajících statků, a vývoj relativních cen neobchodovatelných
statků. Vlastní vývoj zahraničních cen je do modelu zahrnut prostřednictvím vlivu devizového
kurzu a zahraniční inflace. Většina cenových indexů je přitom založena na bázi indexu
spotřebitelských cen. Dále se předpokládá, že důležitý faktor očekávání ekonomických
subjektů se odráží ve výši krátkodobých úrokových sazbách, nejčastěji v podobě
mezibankovní úrokové sazby PRIBOR. Model FPAS předpokládá dva inflační kanály,
nepřímý úrokový kanál a přímý kursový kanál.
17

Do poloviny roku 2002 ČNB používala podmíněné prognózy inflace, předpokládající, že během období, pro
něž je inflační prognóza sestavena, nedojde ke změně měnové politiky, tedy referenčních úrokových měr.
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„Měnová politika ale není založena na konceptu „autopilota“, který by jednoduchým
srovnáním inflační prognózy a příslušného cíle vypočítal optimální úrokovou míru, ale na
detailním posouzení aktuálního stavu a především výhledu vývoje ekonomiky do
budoucna.“(Jílek, 2004, s.507)
Vlastní rozhodování o monetární politice ČNB je zahájeno prezentacemi analytického,
predikčního týmu včetně doplnění návrhu opatření monetární politiky. Základem je přijetí
předpokladů o budoucím vývoji vnějších veličin (zahraniční poptávka, zahraniční inflace,
vývoj devizového kurzu...). Rozhodnutí, na základě hlasování bankovní rady, je doplněno
předpovědí budoucího vývoje klíčových ekonomických veličin, na základě kterých bylo dané
rozhodnutí přijato.
Evropská centrální banka

Primární cíl Evropské centrální banky je definován přímo v Maastrichtské smlouvě a spočívá
v udržování stability cenové hladiny. “Primárním cílem ESCB by mělo být udržování stability
cenové hladiny. Za předpokladu, že nebude ohrožen primární cíl stability cenové hladiny, má
ESCB podporovat hospodářskou politiku Společenství a přispívat k cílům Společenství,
definovaných v článku 2“ (Maastrichtská smlouva, článek 105, přeloženo autorem). Článek
2 Maastrichtské smlouvy popisuje sekundární cíle jako „harmonický, vyrovnaný a trvalý
rozvoj ekonomických aktivit, vysokou míru zaměstnanosti, a sociální jistoty, rovnost mezi muži
a ženami, trvalý a neinflační hospodářský růst, vysoký stupeň konkurenceschopnosti
a konvergence hospodářství, vysoký stupeň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí,
růst životního standardu a kvality života, a ekonomickou a sociální kohezi a solidaritu mezi
členskými státy.“ (přeloženo autorem)
ECB má své zprostředkující cíle definovány prostřednictvím dvou pilířů. Prvním
pilířem je dnes již klasické cílení peněžních agregátů v podobě monetárních analýz (monetary
analysis), druhým pilířem jsou ekonomické analýzy (economy analysis) spočívající
v krátkodobém až střednědobém cílování makroekonomických ukazatelů.
První pilíř založený na cílování měnové zásoby potvrzuje předpoklad, že tvorba peněz
působí ve středním až dlouhém období na růst inflace a naopak. ECB využívá měnového
agregátu M3 s referenční hodnotou růstu 4,5 % ročně. Referenční hodnota byla stanovena
Radou ECB v prosinci 1998. Referenční hodnota vychází z následujících předpokladů. Do
výpočtu vstupuje inflace definovaná pomocí HICP pod 2% ročně, odhad potenciálního
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reálného hospodářského růstu 2-2,5% ročně a rychlost oběhu peněž v HMU (měnové zásoby
M3) je odhadována v rozmezí 0,5-1% ročně (ECB, 2004, s.64).:
růst M3 = růst potenciálního reálného HDP + inflace – změna rychlosti oběhu peněz
růst M3 = 2 % + 2 % – (–0,5 %) = 4,5 %
Oporou pro první pilíř se stal monetarismus a kvantitativní teorie peněz, která je
založena na rovnici směny:
∆M + ∆V = ∆YR + ∆P

kde ∆M je růst peněžní zásoby, ∆P inflace, ∆YR potenciální reálný růst HDP a ∆V rychlost
oběhu peněz v ekonomice. Makroekonomická teorie říká, že pokud růst měnové zásoby je
tak rychlý, že nabídka peněz převyšuje jejich poptávku, nutným důsledkem je růst inflace.
Nelze ale tvrdit, že pouze růst nabídky peněz působí na zvyšování inflace. Existence mnoha
faktorů působících na nabídku a poptávku po penězích na straně jedné a samotná jednotná
měnová politika ECB ovlivňující měnovou zásobu v HMU na straně druhé předpokládá
značnou problematičnost identifkace kauzality mezi oběma ukazateli.
Vzájemná závislost mezi zprostředkujícím a konečným cílem je pro monetární politiku
klíčová. V dokumentu ECB se přímo uvádí, že existuje úzký vztah mezi rovnováhou na trhu
peněz a inflací ve střednědobém až dlouhodobém horizontu (ECB, 2004, s.63).
Taylor uvádí, že vyšší růst zásoby peněz je asociován s vyšší inflací. Tento vztah analyzoval
u Německa, Velké Británie, Itálie, Francie, Kanady, Spojených států a Japonska v období
1973-1991. (Taylor, J.B., 2004, s.565) Další empirická analýza založená na datech
poskytnutých Mezinárodním měnovým fondem (dále jen MMF) u 15 zemí v letech 1980 1985 prokázala závislost mezi inflací a změnami nabídky peněz (Black, T. - Daniel, D., 1998,
s. 423).
Existuje ale také několik kritických názorů, zdůrazňujících nezávislost inflace na růstu
měnové zásoby. Jeden z nich prezentuje ve svém díle De Grauwe. Na datech zahrnujících 30
leté období a více než 100 zemí přichází k podobným výsledkům, jako výše zmínění autoři.
Tento vztah ale již není možné identifikovat, pokud do analýzy zahrneme pouze země
s nízkou inflací (5 % a méně). Daný jev lze vysvětlit existencí zdánlivých závislostí, které
jsou v případě zemí s nízkou inflací mnohem výraznější. U zemí s vyšší inflací vliv těchto
poruch

nepřeváží

vzájemnou

korelaci

mezi

růstem

měnové

zásoby

a

inflací.

„V nízkoinflačním prostředí, kde centrální banky systematicky nezvyšují zásobu peněz nad
potenciální růst ekonomiky, se objevují šoky ze strany poptávky po penězích (změny
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v rychlosti oběhu peněz v ekonomice a jiné šoky).“ (De Grauwe, 2003, s. 194, přeloženo
autorem) Tyto argumenty plně korespondují s obrázky 3 – 1 a 3 – 2.
Obrázek 3 – 1: Vztah mezi inflační a měnovou zásobou
(vzorkem je 100 zemí)

Zdroj: De Grauwe, 2004, upraveno autorem
Obrázek 3-2 potvrzuje kritiku monetárních analýz, nicméně data, resp. časové řady,
v tomto případě nejsou očištěny o zdánlivé závislosti. Očištění od zdánlivých závislostí bylo
provedeno dle metodiky uvedené v kapitole 1.2. Vzájemné korelace takto očištěných
časových řad prezentuje tabulka 3-1.
Tabulka 3-1 identifikuje významné závislosti mezi růstem peněžní zásoby M3 a inflací
u zemí HMU, nicméně rozdílné zpoždění mezi časovými řadami, vyjádřené v měsících, může
způsobovat ECB při realizaci jednotné monetární politiky problémy.
Předpokládejme,

že

existuje

vzájemná

závislost

mezi

konečným

cílem

reprezentovaným HICP a zprostředkujícím cílem v podobě měnové zásoby M3. Pokud ovšem
v jednotlivých částech HMU identifikujeme různé zpoždění, výsledná závislost mezi těmito
dvěma ukazateli za celou HMU agregátně je velice nepřesná.

31

Obrázek 3 – 2: Vztah mezi inflací a měnovou zásobou
(země s inflací nižší než 6% ročně)

Zdroj: De Grauwe, 2004, upraveno autorem
Tabulka 3 – 1: Korelace mezi inflací a měnovou zásobou
Země

Korelační koeficient

p-value

zpoždění v měsících

Belgie

0,2482

0,0963

1

Německo

0,3423

0,0213

1

0,3384

0,0467

11

Španělsko

0,3428

0,0197

0

Francie

0,2807

0,0649

2

Irsko

0,2995

0,0805

11

Nizozemí

0,2728

0,0844

6

Rakousko

0,2963

0,0455

1

Finsko
Eurozóna

-

-

-

0,2076

0,0682

1

0,3908

0,0011

12

Pozn.: Časová řada Belgie nebyla stacionarizována.
Hodnota p-value pod 0,1 identifikuje statisticky významnou nenulovou
korelaci na 10% hladině významnosti.

Empirická studie prokázala vysoce významnou závislost na 1% hladině významnosti
v Eurozóně s 12 měsíčním zpožděním a závislost na 10% hladině významnosti pouze
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s měsíčním zpožděním. Tento závěr ale není konzistentní s výsledky zjištěnými v některých
členských zemích HMU, např. ve Francií, Nizozemí, Španělsku a Finsku.
Nekonzistentnost identifikovaného zpoždění mezi jednotlivými členskými zeměmi
HMU v tabulce 3-1 a grafické vyjádření vztahu mezi inflací a růstem peněžní zásoby na
obrázku 3-2 řadí první pilíř monetární politiky ECB do pozadí. Jeho roli není možné spatřovat
ve flexibilním duchu zprostředkujícího cíle monetární politiky, ale ve smyslu dlouhodobého
orientačního cíle udržujícího stabilní trend vývoje měnové zásoby. Přístup monetárních
analýz není vhodný pro krátkodobé až střednědobé analýzy výkyvů cenové hladiny.
Druhým pilířem monetární politiky ECB jsou ekonomické analýzy (economy analysis)
spočívající v krátkodobém až střednědobém cílování makroekonomických ukazatelů.
Předmětem zájmu ekonomických analýz je HDP, trh práce, cenové a nákladové indikátory,
fiskální politika, platební bilance a ceny aktiv. Druhý pilíř lze ztotožnit s přístupem všech
moderních centrálních bank, tedy s cílováním inflace. Oproti zmíněnému cílování peněžní
zásoby je hlavním přínosem krátkodobý až střednědobý časový rámec a z toho vyplývající
flexibilita tohoto zprostředkujícího cíle. Ve vztahu k inflačním očekáváním je výhodou
čitelnost a transparentnost. Cílování inflace posiluje transparentnost a tím také důvěryhodnost
centrální banky.
Za režim cílování inflace lze označit systém, ve kterém centrální banka stanoví své
cíle a jejich váhy, tedy preference těchto cílů. Klíčovou roli hraje inflace a hospodářský růst.
Na obecné úrovni lze režim cílování centrální banky popsat funkcí
∞

[(

i
LIT
π t +1 − π T
t = Et ∑ β
i =0

)

2

+ λ IT x 2 t +1

]

kde π T je cílová hodnota inflace a λ IT váha přiřazená mezeře růstu (Walsh, 2003, s 387).
Centrální banka za pomocí svých nástrojů tak volí mezi inflačním cílem a jeho alternativou,
mezerou ekonomického růstu. V reálné ekonomice však dochází k časovému zpoždění mezi
monetární politikou centrální banky a jejím dopadem na inflaci a mezeru ekonomického růstu.
V praxi tak musí centrální banky při volbě vhodného nástroje monetární politiky používat
predikované hodnoty inflace a ekonomického růstu v budoucnu. Režim cílování inflace by
měl být proto přesněji definován jako režim cílování budoucí inflace.
Důvodem pro zavedení cílování inflace byl vznik finančních inovací a deregulace
finančního trhu. V 90. letech 20. století spolu se vznikem alternativních vkladových
a úvěrových produktů se stal vztah mezi peněžní zásobou a inflací netransparentní. Postupně
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se v systému cílování měnové zásoby definovaly širší a širší peněžní agregáty, až jej opustila
většina centrálních bank. První bankou, formálně využívající režim cílování inflace, byla
v roce 1990 centrální banka Nového Zélandu.
Inflační cílování přitom využívá mnoho makroekonomických indikátorů včetně
samotné měnové zásoby. Důležitým faktorem zakomponovaným do inflačního cílování je
inflační očekávání ekonomických subjektů. V reálném prostředí HMU, kde působí velké
množství různých ekonomických faktorů i asymetrií mezi jednotlivými členskými státy, tak
inflační cílování poskytuje mnohem přesnější informace pro využití nástrojů monetární
politiky ECB. Jeho význam tkví především v krátkodobém až střednědobém období.

3.2 Nezávislost
Význam nezávislosti centrálních bank spočívá v obavách, že se politická moc může snažit
donutit centrální banku k opatřením, která na jedné straně vedou ke krátkodobé stimulaci
hospodářského růstu, na straně druhé ale mají tato opatření v delším období vliv na růst
inflace. V delším období se pak monetární politikou „uměle“ stimulovaný hospodářský růst
vrátí na původní, potenciální úroveň, nebo na úroveň nižší. Rozkolísaná inflace v delším
období pak přináší další náklady spojené s její stabilizací.
Nezávislost centrálních bank lze definovat jako nezávislost personální, organizační,
funkční a finanční. Nezávislost centrálních bank je nejdříve krátce analyzována z pohledu
jejich statutů a následně jsou uvedeny výsledky empirických studií jiných autorů.
Česká národní banka

„Personální nezávislost spočívá v omezení politických tlaků při jmenování a odvolávání členů
bankovní rady. Sedmičlennou bankovní radu ČNB jmenuje a odvolává prezident republiky bez
asistence vlády. Zákon rovněž exaktně vymezuje důvody pro případné odvolání členů BR
(neplnění zákonem stanovených podmínek pro výkon funkce, nevykonávání své funkce po
dobu delší než 6 měsíců či vážné pochybení). Institucionální nezávislost spočívá v tom, že
bankovní rada ČNB při plnění svých zákonem stanovených cílů a výkonu svých dalších
činností nesmí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta, parlamentu, vlády či jakýchkoli
jiných subjektů. Funkční nezávislost spočívá v autonomii ČNB při formulování inflačních cílů
a nástrojů k jejich dosažení. Kurzový režim je sice ČNB povinna stanovovat po projednání
s vládou, ale nesmí tím být ohrožen její hlavní měnový cíl. O zásadách a opatřeních měnové
a fiskální politiky se ČNB a vláda vzájemně informují. Finanční nezávislost spočívá v zákazu
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přímého financování veřejného sektoru a jím řízených subjektů. ČNB hospodaří podle
rozpočtu schváleného bankovní radou, který je členěn tak, aby byly zřejmé výdaje na pořízení
majetku a výdaje na provoz. ČNB je povinna po skončení hospodářského roku zpracovat
účetní uzávěrku a nechat ji ověřit externím auditorem. Z té pak vychází roční zpráva
o výsledku hospodaření, která je překládána parlamentu. ČNB je rovněž povinna pravidelně
zveřejňovat dekádní výkazy o své finanční pozici.“ (ČNB, Základní pojmy z MP)
Evropská centrální banka

Nezávislost ECB je definována jako nezávislost organizační, kdy ECB nepřijímá žádné
pokyny od orgánů Evropského společenství, jednotlivých vlád či jiných institucí. Nezávislost
funkční ve smyslu hlavního cíle monetární politiky v podobě cenové stability. Nezávislost
osobní definuje, že vrcholné orgány ECB a národních centrálních bank musí mít minimálně
pětileté funkční období s nemožností odvolání z politických důvodů. Finanční nezávislost je
podmíněna zákazem využívání ECB nebo centrálních bank členských států HMU
k financování rozpočtových výdajů a ani jiným způsobem nesmějí ovlivňovat rozpočty těchto
bank.
Nezávislost ECB je pevně zakotvena v Maastrichtské smlouvě. Článek 105/1 definuje
primární cíl ECB, cenovou stabilitu, článek 2 pak další sekundární cíle (vysoký stupeň
zaměstnanosti, stabilita hospodářského cyklu...). Článek 107 uvádí: „... rozhodovací proces
ECB nesmí podléhat ani být zkoumán žádnou centrální bankou, vládou či jinou institucí
členských států...“. Článek 104/1: „...je zakázáno získávat zdroje financování státního dluhu
přímo z ECB nebo národních centrálních bank...“

Zde je vhodné poznamenat, že změna Maastrichtské smlouvy, resp. změna cílů
a nezávislosti ECB je podmíněna jednomyslným souhlasem všech členských států ES.
Naproti tomu statut ČNB může být změněn parlamentem ČR. Je tedy zřejmé, že změna
statutu ECB je mnohem komplikovanější proces a lze proto usuzovat, že její nezávislost je na
mnohem vyšší úrovni.
Empirická analýza nezávislosti ČNB a ECB

Pro analýzu nezávislosti centrálních bank existuje mnoho rozdílných postupů. Jedná se
zpravidla o kvalitativní kritéria zpracovaná do indexů vyhodnocujících vlastní nezávislost
centrálních bank. Principy posuzování nezávislosti vyplývají z personální, organizační,
funkční a finanční.
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Alesinova stupnice posuzuje, zda má centrální banka plnou moc nad monetární

politikou, jakým způsobem se vláda podílí na rozhodování bankovní rady a jakým způsobem
jsou členové bankovní rady voleni.
Eijffingerova a Schalingova metoda se zabývá měřením odpovědnosti za realizaci

monetární politiky, zohledňuje možnost vlády ovlivnit rozhodování bankovní rady a vliv na
volbu jejích členů. Podobná kritéria do svého indexu zahrnuje také Cukiermanův přístup,
který navíc zavádí posuzování volby a stanovení cíle měnové politiky. Nejznámějšími
metodami používanými v empirických analýzách jsou metody Grilliho, Masciandara
a Tabelliniho, které systematickým způsobem hodnotí politickou a hospodářskou nezávislost

na principu de jure.
Empirickou analýzy za použití výše uvedených přístupů uvedl ve své práci Kvizda
(2003). Pro posouzení hospodářské nezávislost centrální banky vycházel ze sedmi kritérií

definovaných jako odpovědi na otázku zda:
1, možnost poskytnout vládě přímý úvěr (pokud vůbec existuje) není automatická,
2, přímé úvěrování (pokud existuje) se uskutečňuje za tržní úrokovou míru,
3, přímý úvěr (pokud existuje) je časově omezen (kratší než 1 rok),
4, přímý úvěr (pokud existuje) je kvantitativně omezen (malým procentem státního rozpočtu)
5, centrální banka se nepodílí na primárním trhu veřejného dluhu,
6, diskontní sazba je stanovována centrální bankou,
7, bankovní dozor není svěřen centrální bance (++) nebo se centrální banka o kompetence dělí
s jiným subjektem (+).
„Kritéria 1-5 popisují vztah centrální banky k financování deficitu státního rozpočtu, kritéria
6 a 7 se vztahují k výkonu měnové politiky a šíři odpovědnosti. Tato kritéria tvoří sloupce 1-7
... ve sloupci 8 je jako součet bodů index hospodářské nezávislosti. Čím je tento index vyšší,
tím je centrální banka na vládě nezávislejší“. (Kvizda, 2003). Výsledky posouzení

hospodářské nezávislosti vybraných centrálních bank jsou uvedeny v tabulce 3-2.
Pro posouzení politické nezávislosti využil zmíněný autor osmi kritérií definovaných
jako odpovědi na otázky zda:
9, guvernér centrální banky není jmenován vládou,
10, guvernér centrální banky je jmenován na 5 a více let,
11, bankovní rada není jmenována vládou
12, bankovní rada je jmenována na 5 a více let,
13, zástupce vlády v bankovní radě nezasedá nebo zasedá jen s poradním hlasem,
14, vláda neschvaluje strategii monetární politiky,
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15, požadavek na udržení cenové stability je upraven zákonem,
16, existuje zákonné opatření pro řešení konfliktu mezi vládou a centrální bankou preferující
banku.
Tabulka 3 – 2: Hospodářská nezávislost vybraných centrálních bank

Zdroj: Kvizda, 2003
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Tabulka 3 – 3: Politická nezávislost vybraných centrálních bank

Zdroj: Kvizda, 2003

Výsledky empirické analýzy politické nezávislosti vybraných centrálních bank jsou
uvedeny v tabulce 3-3. „Kritéria 9-12 popisují způsob jmenování managementu centrální
banky, kritéria 13 a 14 vztah centrální banky k vládě a kritéria 15 a 16 legislativně zakotvené
pravomoci. Tato kritéria tvoří sloupce 9-16 ..., ve sloupci 17 je jako součet bodů index
politické nezávislosti. Čím je tento index vyšší, tím je banka nezávislejší.“ (Kvizda, 2003)
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Obě tabulky (tabulka 3-2 a 3-3) posuzují nezávislost ve dvou obdobích, v roce 1993
a v roce 1999. Rok 1993 lze považovat za výchozí, neboť v letech 1993 – 1999 byla ve
většině členských zemí provedena reforma institucionálního postavení centrálních bank
v souladu s přípravou na vstup do HMU. Rok 1999 pak již zahrnuje i analýzu nezávislosti
ECB.

3.3 Odpovědnost
S nezávislostí centrálních bank je velmi úzce spojená jejich odpovědnost za naplnění jejich
cílů. Jak uvádí Padoa-Shioppa (2004, s.32), politická nezávislost centrální banky neznamená
absenci demokratické kontroly, ale potřebu efektivního stanovení mantinelů, ve kterých je
demokratická kontrola prováděna. V kontextu hlavního cíle, stabilizace cenové hladiny, se
vždy hovoří o nezávislosti jako o základním předpokladu úspěšného provádění monetární
politiky. V oblasti stimulace ekonomického růstu a zabezpečení plné zaměstnanosti jsou ale
naopak centrální banky volány k větší odpovědnosti.
Odpovědnost centrálních bank je možné definovat v souvislosti s mocí, kterou
voleným představitelům centrálních bank propůjčili občané, za předpokladu existence
demokratické kontroly. Tato odpovědnost souvisí s občanským a morálním závazkem
zlepšovat kvalitu života v daném státě či regionu. Z důvodu své politické nezávislosti je
centrální banka nucena svá rozhodnutí, ovlivňující život obyvatel, obhájit před veřejností.
V praxi je ECB odpovědná Evropskému parlamentu a ČNB parlamentu ČR, jako jedinému
orgánu, který může ovlivnit jejich statut. Odpovědnost zde ale není definována přímo. Někteří
ekonomové se proto snaží navrhnout určité schéma na bázi procentuelní penalizace při
překročení inflace nad cílovou hodnotu (např. Walsh, 1995 a Svensson, 1995).
De Grauwe (2005, s. 176-181) analyzuje vztah mezi nezávislostí a odpovědností,

přičemž porovnává ECB, americkou FED a německou Bundesbank. ECB se z jeho pohledu
jeví jako jedna z nejnezávislejších centrálních bank s relativně nízkou odpovědností.
Odpovědnost ECB je často spojována s nedostatkem její transparentnosti. Transparentnost
centrální banky je přitom podmínkou pro nízkou úroveň očekávané inflace a dopomáhá také
při odstraňování důsledků makroekonomických šoků. Zvýšením transparentnosti ECB by tak
na jedné straně došlo ke zvýšení její odpovědnosti a na straně druhé by nedošlo k omezení její
nezávislosti. (Eijffinger a kol., 2000)
Po začlenění ČR do HMU tak lze předpokládat, že se ČNB po začlenění do ESCB
vzdá určité míry odpovědnosti za ekonomický vývoj a životní úroveň obyvatel ČR. Lze také
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předpokládat, že i přes veškeré politické i ekonomické tlaky bude jednotná monetární politika
ESCB méně transparentní než je dosavadní autonomní monetární politika ČNB.

3.4 Nástroje monetární politiky ČNB
ČNB používá v rámci své monetární politiky tři základní nástroje, operace na volném trhu,
automatické facility a povinné minimální rezervy.
Operace na volném trhu spočívají v usměrňování vývoje úrokových sazeb
v ekonomice. Operace na volném trhu jsou většinou prováděny ve formě repo operací (na
základě dohod o zajištění peněžité pohledávky převodem dlužných cenných papírů). Operace
na volném trhu jsou prováděny pomocí dvoutýdenních repo tendrů, tříměsíčních repo tendrů
a nástrojů jemného ladění.
Hlavní repo operace jsou prováděny formou tendrů. „Při repo operacích ČNB přijímá
od bank přebytečnou likviditu a bankám předává jako kolaterál dohodnuté cenné papíry. Obě
strany se zároveň zavazují, že po uplynutí doby splatnosti proběhne reverzní transakce, v níž
ČNB jako dlužník vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok
a věřitelská banka vrátí ČNB poskytnutý kolaterál. Základní doba trvání těchto operací je
stanovena na 14 dní, proto je z hlediska měnové politiky chápána jako klíčová dvoutýdenní
repo sazba ( 2T repo sazba ). V závislosti na predikci vývoje likvidity bankovního sektoru jsou
čas od času prováděny i repo operace s dobou splatnosti kratší než 14 dní. Vzhledem
k systémovému přebytku likvidity v bankovním sektoru slouží v současné době repo tendry
pouze k odčerpávání likvidity. ČNB provádí repo tendry s tzv. variabilní sazbou. To znamená,
že vyhlášená dvoutýdenní repo sazba slouží jako maximální limitní sazba, za kterou mohou
být banky v repo tendru uspokojovány. Nabídky bank jsou vypořádány podle americké aukční
procedury, tj. ČNB přijme přednostně nabídky požadující nejnižší úrokovou sazbu, a to až do
výše predikovaného přebytku likvidity na daný den. V případě, že objem objednaný bankami
přesáhne předikovaná přebytek likvidity, ČNB nabídky za nejvyšší sazby buď zcela odmítne
nebo proporcionálně zkrátí. Repo tendr je obvykle vyhlašován každý pracovní den, kolem
9:30 hod. Banky mají možnost ve stanovené době předávat své objednávky, tj. objem
a požadovanou úrokovou sazbu. Minimální akceptovatelný objem je 300 mil. Kč a dále celé
násobky 100 mil. Kč.“ (ČNB, Měnověpolitické nástroje)

Vyjma hlavních repo operací využívá ČNB jako doplňkový nástroj tříměsíční repo
tendr, při kterém ČNB přijímá likviditu na období tří měsíců. Charakter tříměsíčního repo
tendru je shodný s dvoutýdenním. Zásadní rozdíl ale spočívá v cíli tohoto nástroje. ČNB,
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oproti dvoutýdennímu repo tendru, nepoužívá tento nástroj s přímými důsledky na finanční
trh. Vlastní tříměsíční repo sazba používaná pro tento tendr není ani oficiální sazbou ČNB,
jde pouze o sazbu peněžního trhu aktuální v době vypsání tendru. V současnosti tento nástroj
ČNB nevyužívá.
Jednorázově ale ČNB používá devizové operace a operace s cennými papíry. Jedná se
o operace jemného ladění v případech nečekaných krátkodobých výkyvů v likviditě trhu, kdy
je ohrožena stabilita vývoje úrokových sazeb. Použití těchto nástrojů je v praxi spíše
výjimečné.
Cílem automatických facilit je poskytování nebo ukládání likvidity přes noc, tzv.
overnight likvidita. Z hlediska komerčních bank působících na českém bankovním trhu se
jedná o permanentní možnost uložení resp. zapůjčení peněz. Díky této možnosti vytvářejí
úrokové sazby uplatňované v rámci tohoto nástroje koridor, v němž se pohybují krátkodobé
sazby na peněžním trhu. Mezi automatické facility patří depozitní facilita a marginální
zápůjční facilita. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v úrokové sazbě, za kterou je likvidita
poskytována nebo ukládána. V případě depozitní facility se jedná o diskontní sazbu, která
představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu.
Marginální zápůjční facilita je úročena lombardní sazbou představující horní mez pro pohyb
krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. Vzhledem k trvalému přebytku likvidity je
tato facilita bankami využívána minimálně.
Povinné minimální rezervy vytváří povinnost pro každou banku, která má v ČR
bankovní licenci nebo se rozhodne v ČR podnikat na základě tzv. "Jednotné licence", držet na
svém účtu u ČNB určitý předem stanovený objem likvidních prostředků. Objem povinných
minimálních rezerv je stanoven ve výši 2 % ze základny pro výpočet povinných minimálních
rezerv (základnou je objem primárních závazků dané banky, jejichž splatnost nepřevyšuje
2 roky). Povinné minimální rezervy jsou úročeny dvoutýdenní repo sazbou ČNB.
ČNB nevyužívá povinných minimálních rezerv jako přímého nástroje monetární
politiky. Účelem povinných minimálních rezerv je zajišťování plynulosti mezibankovního
platebního styku v zúčtovacím centru ČNB. Pokud komerční banka nemá v danou chvíli
likviditu pro udržování povinnými minimální rezerv, ČNB jí poskytne krátkodobý úvěr.
Tento krátkodobý vnitrodenní úvěr je poskytován za sazbu 0%, v případě nesplacení
automaticky přejde v marginální zápůjční facilitu.
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3.5 Nástroje monetární politiky ECB
Za účelem plnění svých cílů má ECB spolu s jednotlivými centrálními bankami členských
států HMU k dispozici soubor nástrojů monetární politiky. Patří mezi ně skupina operací na
volném trhu, dva nástroje v podobě stálých facilit a požadavky na minimální rezervy.
Nejvýznamnější úlohu hrají v monetární politice ESCB operace na volném trhu. Mají
důležitou roli pro řízení úrokových sazeb na trhu, řízení bankovní likvidity a signalizaci
orientace monetární politiky. ESCB má pro provádění operací na volném trhu k dispozici pět
druhů nástrojů. Nejdůležitějším z nich jsou reverzní transakce (na základě dohod o zpětném
odkupu způsobilých aktiv nebo zajištěných úvěrů). ESCB může rovněž využívat přímých
transakcí, vydávat dluhové cenné papíry, měnové swapy a přijímat termínované vklady.
Reverzní transakce lze z hlediska cílů, pravidelnosti a postupů rozdělit do čtyř druhů
operací. Hlavní refinanční operace jsou pravidelné reverzní operace k zajištění likvidity, mají
při sledování cílů monetární politiky stěžejní roli, jsou hlavním zdrojem refinancování
finančního sektoru. Jejich četnost je jeden týden, splatnost do dvou týdnů.
Dlouhodobější refinanční operace slouží také k zajištění likvidity, četnost je jeden
měsíc, splatnost do tří měsíců. Cílem je poskytnout dlouhodobější refinancování finančního
sektoru.
Operace jemného doladění jsou stejně jako v případě ČNB prováděny tzv. „ad hoc“
s cílem řízení likvidity na trhu úrokových sazeb, zejména pak za účelem zmírnění dopadů na
úrokové sazby z důvodu neočekávaných výkyvů likvidity na trhu. Jejich velkou výhodou je
rychlá akceschopnost při neočekávaném vývoji trhu. Mají většinou podobu reverzních
operací, ale mohou mít rovněž podobu přímých transakcí, měnových swapů a příjmu
termínovaných vkladů. Stejně jako ostatní dva výše uvedené nástroje, i tyto používají zejména
jednotlivé centrální banky, nicméně operace jemného doladění může provádět také sama
ECB.
Strukturální operace slouží především k úpravě likvidity na finančním trhu
a strukturální pozice ESCB vůči finančnímu sektoru.
Přímé transakce lze definovat jako nákup či prodej způsobilých aktiv přímo na trhu.
Jejich četnost není přitom standardizována, provádějí se na základě dvoustranných postupů.
Přímé transakce jsou většinou prováděny decentralizovaně, centrálními bankami jednotlivých
členských států HMU. Dluhové cenné papíry jsou vydávány ECB také z důvodu rozšíření
nebo nedostatku likvidity na trhu. V případě emise jsou vydávány s diskontem, tedy pod svojí
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nominální hodnotou. Jejich splatnost je zpravidla kratší než 12 měsíců. Měnové swapy
zahrnují souběžné spotové a forwardové transakce s cizí měnou. Splatnost ani četnost
transakcí není standardizována. Jsou prováděny decentralizovaně jednotlivými centrálními
bankami. Dále může ESCB s cílem jemného doladění likvidity na trhu vyzvat protistrany, aby
u příslušné centrální banky složily úročené termínované vklady. Jedná se o rychlá nabídková
řízení.
Operace na volném trhu zahajuje ECB, která rovněž rozhodne o nástroji, který bude
použit a o podmínkách jeho použití. Operace mohou být prováděny na základě standardních
nabídkových

řízení,

rychlých

nabídkových

řízení

nebo

dvoustranných

postupů.

Charakteristika jednotlivých postupů nabídkových řízení a dvoustranných operací bude
uvedena na konci této podkapitoly.
Po operacích na volném trhu jsou dalším, v pořadí druhým nástrojem ESCB stálé
facility. Jejich cílem je poskytovat a absorbovat jednodenní likviditu přes noc, určovat
obecnou orientaci monetární politiky a upravovat jednodenní tržní úrokové sazby. Stálé
facility jsou spravovány decentralizovaně jednotlivými centrálními bankami. Protistrany
mohou využít mezní zápůjční facilitu a vkladovou facilitu. V případě mezní zápůjční facility
jsou oproti jednodenní likviditě centrálním bankám ze strany jednotlivých komerčních bank
v dané zemi převáděna aktiva, jejichž úroková sazba obvykle představuje horní hranici
jednodenní tržní úrokové sazby. Vkladová facilita analogicky představuje spodní hranici
jednodenní tržní úrokové sazby, komerční banky provádí u centrálních bank jednodenní
vklady proti způsobilým aktivům.
Třetím, posledním nástrojem jsou minimální rezervy. Vztahují se na úvěrové instituce
v ESCB. Je důležité si uvědomit, že ECB tento nástroj primárně nepoužívá jako nástroj
monetární politiky. Jeho cílem je podpora stanovení krátkodobých úrokových sazeb na
mezibankovním trhu. Tím, že jsou subjekty působící ve finančním sektoru povinné udržovat
minimální rezervy, jsou nuceny využívat některých, zejména krátkodobých nástrojů ESCB.
Ucelený přehled nástrojů využívaných ECB poskytuje tabulka 3-4.
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Tabulka 3 – 4: Přehled nástrojů ECB

Zdroj: ECB, 2005

Vlastní operace s nástroji ECB se provádějí v následujících krocích:
•

vyhlášení nabídkového řízení (prostřednictvím standardních komunikačních nástrojů
ECB a národních centrálních bank)

•

příprava protistrany a podávání nabídek

•

shromažďování nabídek Evropským systémem centrálních bank

•

přidělování a vyhlášení výsledků nabídkového řízení

•

potvrzení jednotlivých výsledků přidělení

•

vypořádání transakcí.
Nabídková řízení mohou mít následující formy. U standardních nabídkových řízení

uplyne od vyhlášení řízení k potvrzení výsledků nejvýše 24 hodin. Předmětem nabídkových
řízení jsou zejména hlavní refinanční operace, dlouhodobější refinanční operace a strukturální
operace (s výjimkou přímých transakcí). Rychlá nabídková řízení slouží pouze k provádění
operací jemného doladění, cca 2-3 hodiny od vyhlášení nabídkového řízení do vyhlášení
výsledků.
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Nabídková řízení jsou ze strany ESCB doplněna proměnlivou (úroková nabídková
řízení) nebo pevnou úrokovou sazbou (objemová nabídková řízení). U nabídkového řízení
s pevnou úrokovou sazbou nabízejí zúčastněné protistrany množství likvidity, které jsou
ochotny za danou úrokovou sazbu, vyhlášenou předem ECB, nakoupit či prodat.
U proměnlivé úrokové sazby jsou nabízené částky peněz doplněny ještě údajem o výši
úrokové sazby, za kterou jsou protistrany dané částky peněz ochotny nakoupit či prodat.
V případě nabídkových řízení s proměnlivou úrokovou sazbou mohou protistrany nabídnout
až deset různých kombinací částky a úrokové sazby. Standardní nabídkové řízení je
označením, které finanční trhy znají pod pojmem tendr.
Při přidělování likvidity v rámci nabídkových řízení s pevnou sazbou se nabídky
obdržené od protistran sečtou. Jestliže úhrnná částka nabídky přesáhne celkový objem
likvidity, která má být přidělena, uspokojují se podané nabídky poměrně na základě poměru
přidělovaného objemu k úhrnné částce nabídky. Částka přidělená každé protistraně se
zaokrouhlí na nejbližší celé euro (tabulka 3 - 5). ECB se však může rozhodnout, že
v nabídkovém řízení s pevnou sazbou přidělí každému účastníkovi minimální částku/poměr.
Při přidělování likvidity v rámci nabídkových řízení na poskytování likvidity
s proměnlivou sazbou v eurech se nabídky seřazují sestupně podle nabídnutých úrokových
sazeb. Nabídky s nejvyššími úrovněmi úrokových sazeb jsou uspokojovány přednostně,
nabídky s následujícími nižšími úrokovými sazbami jsou poté přijímány, dokud není celkový
objem likvidity určený k přidělení vyčerpán. Pokud při nejnižší přijaté úrovni úrokové sazby
(tj. mezní úrokové sazbě), přesáhne úhrnná částka nabídky zbývající objem určený
k přidělení, přidělí se tento zbývající objem mezi nabídky poměrným způsobem na základě
poměru zbývajícího přidělovaného objemu k úhrnné částce nabídky při mezní úrokové sazbě.
Objem přidělovaný každé protistraně se zaokrouhlí na nejbližší celé euro.
Tabulky 3-5 a 3-6 přehledným způsobem prezentují příklad nabídkových řízení
s pevnou a proměnlivou úrokovou sazbou.
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Tabulka 3-5: Příklad nabídkového řízení s pevnou úrokovou sazbou

Zdroj: ECB, 2005
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Tabulka 3 - 6: Příklad nabídkového řízení s proměnlivou úrokovou sazbou

Zdroj: ECB, 2005, upraveno autorem
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Obě tabulky (3-5 a 3-6) se věnují nabídkovým řízením, prostřednictvím nichž ECB na
finanční trh likviditu dodává. V opačném případě, kdy je cílem likviditu z trhu odčerpat, se
postupuje analogicky. Při přidělování v rámci nabídkových řízení na absorpci likvidity
s proměnlivou sazbou (která mohou být například využita k vydávání dluhových cenných
papírů a příjmu termínovaných vkladů) se nabídky seřazují vzestupně podle nabídnutých
úrokových sazeb (nebo sestupně podle nabízených cen). Nabídky s nejnižší úrokovou sazbou
(nebo nejvyššími cenami) jsou uspokojovány přednostně, nabídky s následujícími vyššími
úrokovými sazbami (nižšími cenami) jsou pak přijímány, dokud není celkový objem likvidity
určený k absorbování vyčerpán.18 Pokud při nejvyšší přijaté úrovni úrokové sazby, respektive
nejnižší ceně (tj. mezní úrokové sazbě/ceně), přesáhne úhrnná částka nabídky zbývající objem
určený k přidělení, přidělí se tento zbývající objem mezi nabídky poměrným způsobem na
základě poměru zbývajícího přidělovaného objemu k úhrnné částce nabídky při mezní
úrokové sazbě. Při

vydávání dluhových cenných papírů se objem přidělovaný každé

protistraně zaokrouhlí na nejbližší násobek nominální hodnoty dluhových cenných papírů.
U ostatních operací na absorpci likvidity se objem přidělovaný každé protistraně zaokrouhlí
na nejbližší celé euro.
Výjimkou jsou dvoustranné operace, při kterých se nevyužívá nabídkových řízení,
tendrů. Protistrany jsou v případě dvoustranných operací buď přímo kontaktovány ze strany
ESCB anebo jedna či více národních centrálních bank, případně sama ECB, vystupuje jako
výkonný nástroj ECB a provádí přímé operace jemného doladění prostřednictvím burz
cenných papírů a makléřů.
Statut ESCB vyžaduje, aby všechny úvěrové operace ESCB byly dostatečně zajištěny.
Všechny operace ESCB na poskytnutí likvidity jsou tedy založeny na podkladových aktivech
poskytnutých protistranami, a to buď ve formě převodu vlastnictví aktiv (v případě přímých
transakcí nebo dohod o zpětném odkupu), nebo ve formě zástavy příslušných aktiv (v případě
zajištěných úvěrů). Vzhledem k záměru ochránit ESCB před ztrátami z jeho operací
monetární politiky, zajistit rovné zacházení s protistranami a posílit provozní účinnost, musí
podkladová aktiva splňovat určitá kritéria, aby mohla být považována za způsobilá pro
operace monetární

politiky ESCB. Na počátku HMU musela být věnována patřičná

pozornost existujícím rozdílům finanční struktury mezi členskými státy. Výhradně pro vnitřní
18

ECB se může rozhodnout, že v nabídkovém řízení s proměnlivou sazbou přidělí každému úspěšnému
účastníkovi minimální částku.
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potřeby ESCB se tedy rozlišují dvě kategorie aktiv způsobilých pro operace monetární
politiky ESCB (řád 1 a řád 2).
Řád 1 se skládá z obchodovatelných dluhových nástrojů splňujících jednotná kritéria
způsobilosti stanovená ECB, která jsou platná v celé HMU. Řád 2 se skládá z doplňujících
aktiv, obchodovatelných i neobchodovatelných, která se vyznačují zvláštní důležitostí pro
vnitrostátní finanční trhy a bankovní systémy a pro která stanovují kritéria způsobilosti
národní centrální banky, avšak s tím, že tato aktiva také podléhají minimálním kritériím
způsobilosti stanoveným ECB. Specifická kritéria způsobilosti pro řád 2 uplatňovaná
příslušnými národními centrálními bankami podléhají schválení ECB.
Stejně tak definuje statut ECB protistrany, které se mohou účastnit operací monetární
politiky ECB. Protistrany musí splňovat určitá kritéria, definovaná s ohledem na přístup
širokého okruhu institucí k operacím monetární politiky ECB, posílení rovného zacházení
s institucemi v celé HMU a zajištění toho, aby protistrany splňovaly určité provozní
a obezřetnostní požadavky.
Způsobilé být protistranami jsou pouze instituce podléhající systému minimálních
rezerv ECB podle článku 19.1 statutu ECB. Protistrany musí být finančně zdravé. Měly by
podléhat přinejmenším jedné formě harmonizovaného dohledu nad finančními institucemi
EU/EHP (Evropský Hospodářský Prostor) prováděného vnitrostátními orgány. Protistrany
musí splňovat všechna provozní kritéria uvedená v příslušných smluvních či veřejnoprávních
úpravách uplatňovaných národní centrální bankou (nebo ECB) tak, aby bylo zajištěno účinné
provádění operací monetární politiky ECB.
Protistrany jsou definovány pro každý nástroj monetární politiky ECB individuálně.
ECB může v souladu s nařízením Rady ES uvalovat sankce na instituce, které neplní
povinnosti vyplývající z nařízení o rozhodnutí ECB o uplatňování minimálních rezerv. Navíc
může ESCB v případě závažných porušení dočasně vyloučit protistrany z účasti na operacích
na volném trhu.
Pokud protistrany neplní své povinnosti vyplývající ze smluvní nebo veřejnoprávní
úpravy uplatňované národními centrálními bankami nebo ECB, může ECB dočasně vyloučit
protistrany z účasti na operacích volného trhu nebo na ně uvalit finanční sankce. Tento postup
se vztahuje na případy, kdy protistrany nejsou schopny převést dostatečné množství
podkladových aktiv k vyrovnání objemu likvidity v rámci operací na poskytnutí likvidity.
Nebo pokud protistrany nejsou schopny dodat dostatečnou výši hotovosti k vyrovnání částky,
která jí byla přidělena v rámci operace na absorpci likvidity. Případně, pokud u dvoustranných
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operací není protistrana schopna převést dostatečné množství způsobilých podkladových aktiv
nebo není schopna dodat dostatečnou výši hotovosti k vyrovnání částky, která byla při
dvoustranné operaci sjednána.
Opatření se rovněž uplatní, pokud protistrana využívá nezpůsobilá aktiva anebo
v případě nedodržení pravidel a postupů. ECB může z důvodu obezřetnosti i úplně vyloučit
přístup protistran k nástrojům monetární politiky.

3.6 Rozhodovací proces ESCB
Rozhodovací proces o monetární politice ECB se významně liší od ostatních centrálních bank.
Odlišnosti jsou dány nejen výjimečností projektu HMU, ale také heterogenním prostředím
v HMU.
V úvodu je nutné si uvědomit, že monetární politika není v praxi prováděna ECB, ale
Evropským systémem centrálních bank (dále jen ESCB), který lze definovat jako korporaci
centrální bank bez právní subjektivity. Byl vytvořen 1.1.1999 za účelem koordinace jednotné
monetární politiky. Jeho úkolem je zejména definice a provádění monetární politiky HMU,
provádění měnových operací v souladu s příslušným ustanovením Maastrichtské smlouvy, je
držitelem a správcem oficiálních rezerv v cizích měnách členských států, podporuje
fungování platebních systémů, zabývá se legislativní činnost a konzultační činnost, provádí
opatření v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi a shromažďuje statistické informace.
ESCB je nezávislý na orgánech EU. Je složen z Evropské centrální banky (ECB)
a národních centrálních bank členských zemí EU. Přičemž národní centrální banky těch států,
které v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství jednotnou měnu nepřijaly,
si v oblasti měnové politiky zachovávají své pravomoci v souladu s vnitrostátními právními
předpisy, a tudíž se neúčastní provádění jednotné měnové politiky.
Hlavní orgány s rozhodovacími pravomocemi jsou Výkonný výbor ECB (Executive
Board) tvořený prezidentem, víceprezidentem a 4 řediteli ECB a Rada guvernérů ECB
(Governing Council) skládající se z 6 členů Výkonného výboru a guvernérů národních
centrálních bank členských států HMU. K 1.9.2005 je to 12 guvernérů národních centrálních
bank.
Dalším orgánem je Generální rada ECB, složená z 6 členů Výkonného výboru
a guvernérů centrálních bank všech členských států Evropského společenství. Oproti Radě
guvernérů ECB má však s ohledem na utváření monetární politiky HMU pouze symbolický
význam.
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Rada guvernérů ECB je hlavním rozhodným orgánem ESCB, určuje monetární
politiku, výši úrokových sazeb, výši rezerv a zásoby likvidity. Její členové se pravidelně
setkávají 2x týdně ve Frankfurtu. Každý z 18 členů Rady guvernérů ECB má 1 hlas. Všichni
členové Rady guvernérů ECB, tedy i guvernéři jednotlivých národních centrálních bank, mají
být ve svých funkcích především jako profesionálové na poli monetární politiky, nikoliv tedy
jako zástupci zájmů jednotlivých členských zemí. V praxi je ale vidět zřetelná decentralizace
rozhodovacích

pravomocí.

Vzhledem

k očekávanému

rozšíření

HMU

a

zmíněné

decentralizace rozhodovacího procesu lze předpokládat změnu hlasovacích práv Rady
guvernérů ECB po vstupu nových členských států do HMU.
Členové Výkonné rady ECB jsou jmenování společnou dohodou hlav nebo předsedů
vlád členských států HMU. Přitom Rada guvernérů ECB vyjádří své stanovisko k doporučení
Rady Evropské unie o jmenování nového člena Výkonné rady ECB.
Výkonný výbor provádí monetární politiku v souladu s instrukcemi stanovenými
Radou guvernérů ECB a jejími rozhodnutími. Navrhuje program jednání Rady guvernérů
ECB. Má strategickou pozici a vliv na rozhodovací proces Rady guvernérů ECB.
Generální rada má vykonávat úkoly, původně svěřené Evropskému měnovému
institutu, jež přetrvávají z důvodu neúčasti některých členských států v HMU. Podílí se na
sběru statistických informací, na zprávách o aktivitách ESCB a o měnové politice a na
pravidlech pro standardizaci operací prováděných národními centrálními bankami.
Vlastní rozhodovací proces si lze představit následujícím způsobem. Výkonný výbor
navrhuje nastavení monetární politiky ESCB. Předmětem návrhu je výše referenční úrokové
sazby, minimální úrokové sazby refinančních operací. Protože ECB by měla o nastavení
jednotné monetární politiky rozhodovat v agregátním měřítku, tedy za všechny členské státy
HMU. Definujeme-li požadovanou výši úrokových sazeb pro jednotlivé členské státy HMU
a vypočteme-li vážený aritmetický průměr, kde vahami je velikost jednotlivých členských
států vyjádřený výší jejich HDP, získáme požadovanou výši úrokové sazby pro celou
eurozónu.
Předpokládejme, že návrh ze strany Výkonného výboru ECB je konzistentní s touto
výší úrokové sazby, která sice odráží reálné ekonomické podmínky v celé HMU, je však
mnohdy neslučitelná s požadavky na výši úrokových sazeb mnohých guvernérů centrálních
bank členských států HMU.
Tématem vzájemné nekonzistentnosti požadovaných výší úrokových sazeb se zabýval
De Grauwe (2003). Obrázek 3-1 poukazuje na rozdíly mezi požadavky na výši úrokových
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sazeb jednotlivých členských zemí HMU a rozdělení hlasovacích práv mezi jednotlivé
guvernéry centrálních bank. Jednotlivé výše úrokových sazeb jsou doplněny výší HDP, které
jednotlivé země (požadující danou výši úrokových sazeb) vytvoří.
Obrázek 3-1: Rozdělení požadovaných výší úrokových sazeb

Zdroj: De Grauwe, 2003

Obrázek 3-2: Rozdělení požadovaných výší úrokových sazeb

Zdroj: De Grauwe, 2003
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O návrhu Výkonného výboru ECB hlasuje Rada guvernérů ECB, přičemž pro
zamítnutí návrhu o podobě monetární politiky je nutných 10 hlasů. 6 členný Výkonný výbor
musí tedy pro podporu návrhu výše úrokové sazby najít min. 3 hlasy ze strany guvernérů.
Reálným výsledkem je kompromis. Obrázek 3-2 je doplněn o hlasovací práva Výkonného
výboru ECB u požadované úrokové sazby pro celou HMU.
Po rozšíření HMU o nové kandidátské země by hledání kompromisu bylo mnohem
složitější, ne-li neřešitelné. V duchu možných budoucích problémů byla na základě
rozhodnutí Rady 2003/223/ES přijata úprava článku 10.2 statutu ECB a to následovně. Po
rozšíření (od okamžiku, kdy počet členů Rady guvernérů ECB přesáhne 21) bude mít každý
člen Výkonné rady jeden hlas, přičemž počet guvernérů s hlasovacím právem nepřesáhne 15.
Hlasovací práva tedy budou rotovat.
Guvernéři centrálních bank členských států HMU budou rozděleni do dvou skupin
„podle pořadí založeného na velikosti podílu členského státu dané národní centrální banky na
souhrnném hrubém domácím produktu v tržních cenách a na celkové souhrnné rozvaze
měnových finančních institucí členských států, které přijaly euro. Podílu na souhrnném
hrubém domácím produktu v tržních cenách se přiděluje váha 5/6 a podílu na celkové
souhrnné rozvaze měnových finančních institucí se přiděluje váha 1/6.
První skupina se skládá z pěti guvernérů a druhá skupina se skládá ze zbývajících
guvernérů. Frekvence hlasovacích práv guvernérů v první skupině není nižší než frekvence
hlasovacích práv guvernérů ve druhé skupině. S výhradou předchozí věty se první skupině
přidělují čtyři hlasovací práva a druhé skupině 11 hlasovacích práv.
Ode dne, kdy počet guvernérů dosáhne 22, se guvernéři rozdělí do tří skupin podle
pořadí založeného na výše uvedených kritériích. První skupina se skládá z pěti guvernérů
a jsou jí přidělena čtyři hlasovací práva. Druhá skupina se skládá z poloviny celkového počtu
guvernérů, přičemž se jakýkoli zlomek zaokrouhlí na celé vyšší číslo, a je jí přiděleno osm
hlasovacích práv. Třetí skupina se skládá ze zbývajících guvernérů a jsou jí přidělena tři
hlasovací práva.
Uvnitř každé skupiny mají guvernéři hlasovací právo po stejnou dobu.
Rotující hlasovací právo zajistí maximálně 21 hlasů (pro srovnání FED je 12 členný)
zajišťující silnější postavení početných a ekonomicky silných států. Analýzy pravděpodobných
scénářů hlasování však hodnotí tento posun hlasovací procedury jako zachování silného
postavení Výkonné rady (pro podrobný rozbor např. Bénassy-Quéré, 2005). Na druhou stranu
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byl opuštěn princip jeden člen, jeden hlas – princip posilující nadnárodní postavení společné
měnové politiky.“ (Lacina a kol., 2006)

3.7 Dílčí závěr
Na základě analýzy statutů ČNB a ECB lze vyvodit závěr, že jsou obě centrální banky
založeny na německém modelu centrálního bankovnictví. Obě mají pevně stanoven primární
cíl v podobě udržení cenové stability a sekundárních cílů. I přes širokou definici sekundárních
cílů, jej lze u obou bank chápat jako podpora trvalého a udržitelného růstu.
Rozdíl mezi těmito dvěma centrálními bankami lze spatřovat ve zprostředkujících
cílích monetární politiky, které v případě ECB lze ztotožnit s pilíři monetární politiky ECB.
ČNB využívá režimu cílování inflace, v rámci něhož je jejím úkolem reagovat
systematicky na měnové události tak, aby v případě neočekávaných šoků byl zajištěn návrat
inflace do cílovaného koridoru a další setrvání v něm. Ve srovnání s ECB jsou zprostředkující
cíle monetární politiky ČNB založeny na ekonomických analýzách a prognózách inflačního
vývoje.
ECB využívá dva pilíře monetární politiky. Ve středně až dlouhodobém horizontu jsou
to monetární analýzy a v horizontu krátkém pak ekonomické analýzy.
Na základě provedené empirické analýzy byla mezi jednotlivými členskými státy
HMU identifikována nekonzistentní závislost mezi konečným cílem v podobě stabilní inflace
měřené prostřednictvím HICP a zprostředkujícího cíle měřeného prostřednictvím měnového
agregátu M3. Z důvodu této nekonzistentnosti lze očekávat, že ECB bude svou jednotnou
monetární politiku v HMU stavět na druhém pilíři. Ekonomické analýzy obsažené v druhém
pilíři monetární politiky ECB jsou velmi podobné analýzám, které v režimu cílování inflace
provádí ČNB.
Obě analyzované centrální banky lze považovat za vysoce nezávislé instituce.
Nezávislost ECB je navíc podtržena skutečností, že změna cílů a nezávislosti ECB je
podmíněna jednomyslným souhlasem všech členských států ES. I na základě empirických
studií ostatních autorů vykazuje ECB vyšší stupeň nezávislosti než ČNB.
Nástroje a operace monetární politiky analyzovaných centrálních bank lze považovat
pro účely této práce za shodné. Srovnáme-li ECB a ČNB, rozdíl můžeme spatřit v ovlivňování
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likvidity na trhu. Zatímco ČNB v současnosti likvidní prostředky z trhu především stahuje,
ECB peněžní prostředky na trh dodává.
Specifickým pro ECB a jednotnou monetární politiku v HMU je hlasování o výši
referenčních úrokových sazeb. Výše úrokových sazeb stanovených ECB pro celou HMU je
výsledkem kompromisu mezi členy Rady guvernérů ECB. Díky nekonzistentním
požadavkům na výši úrokové sazby ze stran jednotlivých členských států HMU dochází
k názorovým střetům mezi jednotlivými členy HMU. V praxi může být z důvodu výpočtu
návrhu výše úrokové sazby (prostřednictvím váženého aritmetického průměru, kde vahami je
velikost země vyjádřená HDP) i politického tlaku rozhodnutí Rady guvernérů ECB ovlivněno
ekonomickou situací významných členů HMU.
Na základě provedené kvalitativní analýzy lze přijmout hypotézu, že monetární
politika ECB je vzhledem ke stanoveným konečným i zprostředkujícím cílům, její
nezávislosti a nástrojů monetární politiky plně konzistentní s monetární politikou ČNB.
Náklady spojené se ztrátou autonomie monetární politiky v případě integrace ČR do HMU se
z tohoto pohledu jeví jako nevýznamné.
Určitým rizikem může být stanovení výše referenčních úrokových sazeb, kdy se
některým

větším

členským

státům

HMU

s jejich aktuální hospodářskou situací.
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podaří

prosadit

návrh

konzistentní

4. Konzistentnost preferencí centrálních bank19
Primární cíl ECB i ČNB je definován v podobě cenové stability. Stejně tak sekundární cíle,
nástroje i míru nezávislosti obou centrálních bank lze považovat za konzistentní. Monetární
politiku centrálních bank ale nelze charakterizovat pouze na základě jejich statutů. Rozdíly
mezi centrálními bankami a jejich reakcemi na výkyvy v inflaci a hospodářském růstu jsou
dány jejich preferencemi. Preference centrálních bank jsou určovány averzí centrálních
bankéřů k inflaci a nezaměstnanosti.
Analýza konzistentnosti preferencí ECB a ČNB má dva důvody. Rozhodování
centrálních bankéřů, členů Rady guvernérů ECB a Bankovní rady ČNB, obsahuje určitý
stupeň subjektivity, který je dán averzí k inflaci a nezaměstnanosti. Lze totiž očekávat, že
ECB s relativně nízkou mírou odpovědnosti za vývoj nezaměstnanosti a nízkým stupněm
transparentnosti monetární politiky při cílování inflace bude mít v porovnání s ČNB mnohem
vyšší averzi k inflaci a nižší averzi k nezaměstnanosti. Averze k nezaměstnanosti
představitelů ČNB je spojena s preferencemi obyvatel daného regionu. Po začlenění ČR do
HMU by tak v případě rozdílných preferencí docházelo ke konfliktům způsobeným dopady
monetární politiky ECB na obyvatele ČR.20 Na jedné straně by důsledkem konfliktů mohly
být tlaky na snížení nezávislosti ECB, na straně druhé, pokud by se preference obyvatel ČR
a HMU významně lišily, nelze očekávat vzájemnou spolupráci budoucí autonomní fiskální
politiky ČR a jednotné monetární politiky ECB. Vzájemná koordinace fiskálních politik
a jednotné monetární politiky je přitom předpokladem pro úspěšnou realizaci cílů
hospodářské politiky.21 Asymetrické fungování jednotné monetární politiky a autonomní
fiskální politiky v důsledku ovlivňuje pouze nominální ukazatele. Vliv na reálný výstup či na
nezaměstnanost je v případě nekoordinované hospodářské politiky velmi omezen.22 Apel
(2003, s.162, přeloženo autorem) vyzdvihuje nutnost koordinace tvrzením, že „...monetární
politika eurozóny musí být formulována a prováděna bez jakýchkoliv tlaků ze strany
národních vlád nebo institucí Společenství...“. V souvislosti s tím uvádí existenci formálních
19

Téma bylo prezentováno na mezinárodní konferenci „61th International Atlantic Economic Conference“,
Berlin, Německo, 15.-19.března 2006.
20
Praktickou zkušenost s nespokojeností obyvatel s monetární politikou ECB zaznamenala v několika
posledních letech Itálie.
21
Nutnost koordinace fiskálních politik s jednotnou monetární politikou ECB je zakotvena i v Maastrichtské
smlouvě (článek 99, přeloženo autorem): „Členské státy HMU by měly vzájemně respektovat své autonomní
ekonomické politiky a měly by mít zájem na jejich společné koordinaci s Radou ECB...“
22
Kombinaci hospodářských politik a jejich vliv na makroekonomické cíle v otevřené ekonomice podrobně
vysvětluje Mundel-Flemingův model (např. Lacina, 2001, s.58-78)
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a neformálních komunikačních kanálů mezi ECB a Společenstvím, vyzdvihuje nutnost
dialogu při uplatňování hospodářských politik.
Preference centrálních bank na příkladu ECB a HMU popisuje ve své práci také De
Grauwe (2003 a 2005). Na základě jeho analýzy, definice primárního cíle ECB v podobě

udržení cenové stability na úkor dosažení sekundárních cílů je v ostrém kontrastu
s preferencemi obyvatel eurozóny. Konzervativní přístup ECB klade ve srovnání
s představiteli vlád členských států HMU mnohem větší důraz na stabilizaci cenové hladiny
než na stimulaci hospodářského cyklu a snížení míry nezaměstnanosti. Požadavky na
jednotnou monetární politiku ECB ze strany zástupců volených obyvateli eurozóny se tak
dostávají do ostrého kontrastu s preferencemi ECB. Mnohem větší rozdíl v preferencích lze
přitom očekávat u kandidátských zemí (tedy i ČR) pro vstup do HMU. Lze totiž předpokládat,
že díky snaze o reálnou konvergenci budou tyto země vykazovat vyšší růst, doprovázený
vyšší inflací.
Druhým důvodem pro provedení analýzy konzistentnosti preferencí ECB a ČNB jsou
tendence jednotlivých členů Rady guvernérů ECB k prosazování monetární politiky
konzistentní s preferencemi jejich „domovských zemí“. Tato problematika byla již částečně
nastíněna v předchozí kapitole v grafech 3-1 a 3-2. Rozdílné preference občanů jednotlivých
členských zemí tak mohou nepřímo ovlivnit rozhodování o monetární politice ECB
(De Grauwe, 2003 nebo Grüner, 1999). Gruner

ve své práci přímo popisuje, převahu

národních zájmů jednotlivých členů Rady guvernérů ECB nad zájmy celku. „Převaha
národních hledisek v Radě ECB má nepříznivý dopad na vztah mezi základními
makroekonomickými proměnnými jakými jsou inflace, nezaměstnanost a míra státního
dluhu.“(Grüner, 1999, s.3, přeloženo autorem)

„S rozšířením eurozóny se zvýší počet

centrálních bankéřů, členů Rady ECB. Takové rozšíření zhorší hledání kompromisu mezi
inflací a nezaměstnaností v Evropě, pokud budou mít centrální bankéři na zřeteli Evropu jako
celek.“ (Grüner, 1999, s.19, přeloženo autorem) Nekonzistentnost preferencí guvernérů

centrálních bank jednotlivých členských států HMU s preferencemi Rady guvernérů ECB
jako celku tak způsobuje vážné problémy při dosahování primárních a sekundárních cílů
monetární politiky ECB.
Analýza konzistentnosti preferencí centrálních bank má samozřejmě význam pouze ve
spojení s reakcí monetární politiky ECB na symetrické šoky. V případě působení
symetrického šoku a nekonzistentnosti preferencí ECB a ČNB lze očekávat negativní
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důsledky monetární politiky ECB na ČR ve formě nepřiměřené reakce ECB na
makroekonomický vývoj v ČR a eurozóně jako celku. Důsledky monetární politiky ECB
spojené s reakcí na asymetrické šoky budou pro ČR negativní i v případě úplné
konzistentnosti preferencí ECB i ČNB. Analýza konzistentnosti preferencí ECB a ČNB tak
není odpovědí na důsledky monetární politiky ECB spojené s reakcí na asymetrické šoky.
Základním předpokladem a zároveň také určitou slabinou těchto úvah je neměnnost preferencí
dané centrální banky v čase.

4.1 Význam preferencí centrálních bank
Obecně a velmi přehledně lze preference centrálních bank vyjádřit Barro-Gordonovým
modelem. Vztah mezi nezaměstnaností a inflací, který již v roce 1958 popsal Phillips, byl na
základě empirické analýzy Irska v letech 1960–1990 zpřesněn profesory Barro a Gordonem.
Přínos Barro-Gordonova modelu spočívá v analýze přirozené míry nezaměstnanosti
a v chování centrální banky. Důvodem pro existenci přirozené míry nezaměstnanosti nad
úrovní blížící se nule je zejména nedokonalost trhů práce efektivně využít veškerých zdrojů
pracovních sil. Řešením je zefektivnění trhů práce nebo cílování míry nezaměstnanosti pod
její přirozenou úroveň. Budeme-li předpokládat, že hladina cílované inflace se blíží nule,
cílovaná míra nezaměstnanosti se nachází pod svou přirozenou úrovní. Předpokládejme, že
L = (π − π *) 2 + b(u − u*) 2

kde L, monetární politika centrální banky23 je závislá na inflační mezeře ( π - π *) a rozdílu
mezi skutečnou a cílenou mírou nezaměstnanosti. π je skutečná míra inflace, π * cílovaná
míra inflace, analogicky u a u*. Dosažení téměř nulové hladiny inflace v bodě A (obrázek
4 - 1) dovoluje představitelům vlád posun ekonomiky na nižší indiferenční křivku v bodě B.
Jejich jednání je v souladu s preferencemi obyvatel eurozóny. Zvýšení inflace promítnou
ekonomické subjekty do svého dalšího rozhodování. Důsledkem je vznik inflačního
očekávání. Následný růst inflace je doprovázen zvýšením nezaměstnanosti směrem k její
přirozené úrovni. Trhy práce se tak vyrovnávají s předešlým výkyvem pod svou dlouhodobě
rovnovážnou úroveň. Krátkodobá Phillipsova křivka se tak posunuje vpravo nahoru, zpět až
na původní úroveň přirozené míry nezaměstnanosti v bodě E. Reakční schopnost monetární
politiky centrální banky vyjadřují tangenty indiferenčních křivek – krátkodobé Phillipsovy
křivky, oscilující kolem přirozené míry nezaměstnanosti. Účinné zásahy centrální banky musí
23

Monetární politika centrální banky je reprezentována výší jejích referenčních úrokových sazeb.
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být rychlé a neočekávané. Očekávané změny v monetární politice jakékoliv centrální banky
jsou v důsledku neúčinné.
Obrázek 4 – 2 zobrazuje pomocí Barro-Gordonova modelu rozdíly v preferencích
nízké inflace a nízké nezaměstnanosti. Osy grafů znázorňují optimální linie stability
preferencí mezi inflací a nezaměstnaností. Její směrnice jsou určovány důrazem na politiku
zaměstnanosti. Je evidentní, že konzervativní přístup ECB vede k ploché stabilizační ose
preferencí.
Obrázek 4 – 1: Barro-Gordonův model

Zdroj: De Grauwe, 2005

Z Barro-Gordonova modelu je patrné, že inflační tlaky vznikají zejména v souvislosti
se snahou o snížení nezaměstnanosti pod její přirozenou míru. Tento stav vyjadřují
stabilizační osy v obrázku 4 – 2. Patrné jsou rozdílné preference obyvatel eurozóny
a představitelů ECB.
Předpokládejme však, že počátek stabilizační osy se nenachází v počátku grafu, ale na
ose x na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti (obrázek 4 – 3). Tedy ECB se snaží snížit
nezaměstnanost pouze na její přirozenou úroveň, nikoliv pod její hranici. Nebudeme-li v roli
ECB uvažovat nezaměstnanost blížící se nule, omezíme tím výrazně inflační tlaky.
V optimální situaci tak ECB naplní svůj primární cíl za preferencí shodných s obyvateli
eurozóny.
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Obrázek 4 – 2: Barro-Gordonův model a kontrast preferencí

Zdroj: De Grauwe, 2005

Obrázek 4 – 3: Řešení konfliktu preferencí ECB a obyvateli eurozóny

Zdroj: De Grauwe, 2005

V souvislosti s cílením nezaměstnanosti na její přirozené úrovni De Grauwe (2004)
popisuje následující problémy. Nedostatečná stabilizace míry nezaměstnanosti negativně
působí na důvěryhodnost centrální banky. Její nízká důvěryhodnost, zejména pokud je ECB
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trhem vnímána jako nedostatečně akceschopná, působí na očekávání ekonomických subjektů
a zprostředkovaně i na inflační tlaky. Pokud centrální banka interpretuje zvýšení
nezaměstnanosti chybně jako zvýšení přirozené míry nezaměstnanosti, trh práce v důsledku
absence reakce centrální banky přizpůsobí přirozenou míru nezaměstnanosti nové vyšší
úrovni. Důsledkem je vznik trvalé nezaměstnanosti.

4.2 Taylorovo pravidlo
Aby bylo možné analyzovat preference centrálních bank, musí existovat exaktně
kvantifikovatelný vztah mezi inflací, hospodářským růstem a monetární politikou centrální
banky. Jedním z takových vztahů je Taylorovo pravidlo24.
Jedná se o elegantní nástroj pro popis chování centrálních bank, vycházející z reakcí
na odchylky inflace a růstu produkce z požadovaných cílových úrovní. Vztah mezi
požadovanou výší úrokové sazby, inflačním cílem a růstem produkce definoval v roce 1993
ekonom ze Standford University, John Taylor:
i = i* + a(π − π * ) + b( y − y* )

kde i je výsledná požadovaná úroková sazba, i* rovnovážná úroková sazba (používají se
dlouhodobé vládní cenné papíry), π míra inflace, π* inflační cíl, y růst HDP, y* potenciální
růst a (y – y*) mezera růstu. (Taylor, 1993 a Walsh, 2003)
Taylorovo pravidlo lze identifikovat několika způsoby. Požadovaná výše úrokových
sazeb je vhodným podkladem pro jednání Rady guvernérů ECB týkající se nastavení jejího
operačního cíle v podobě krátkodobé úrokové sazby na mezibankovním trhu. Centrální banka
požadovanou úrokovou sazbu zvyšuje nad rovnovážnou úroveň, pokud inflace roste nad
inflační cíl (anebo v případě cyklického růstu, pokud růst inflace přesahuje trend), případně
pokud aktuální hospodářský růst převyšuje jeho potenciální úroveň.
Velmi důležitým ukazatelem jsou ale váhy, parametry a a b. Tyto představují
preference inflační a růstové mezery a specifikují charakter centrální banky. Pokud b = 0, lze
hovořit o centrální bance silně konzervativní, která sleduje pouze inflační cíl, nikoliv
24

S růstem vlivu očekávání ekonomických subjektů na straně jedné a subjektivních úsudků guvernérů
centrálních bank na straně druhé se ekonomové snaží o vytvoření jasných pravidel, podle kterých by měly
centrální banky reagovat. „Pokud by se jakékoli pravidlo měnové politiky osvědčilo, potom centrální banky by
mohly v budoucnosti přejít na autopilota. Milton Friedman by nahradil centrální banku počítačem, a když už
centrální banky existují, v žádném případě by podle něho neměly být zcela nezávislé a stávat se diktátorem, který
jako jediný nikomu nepodléhá a nikomu není odpovědný.“ (Jílek, J., 2004, s. 490) Friedmanovo pravidlo
definuje roli centrální banky v podobě zajištění konstantního růstu peněz bez ohledu na stav ekonomiky. Jiný
přístup je založen na přirozené míře nezaměstnanosti. Pravidlo NAIRU (non-accelerating-rate of unemployment)
využívá nezaměstnanosti pro predikci inflace. Modely na bází tohoto pravidla se osvědčily zejména při
poptávkových šocích. V případě nabídkových šoků se jeví jako zavádějící.
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hospodářský růst. Begg, D. a kol. ve své práci analyzoval parametry monetární politiky ECB,
váhy inflace a mezery růstu ve výši a = 2,0 a b = 0,8. Dle těchto údajů lze charakterizovat
ECB jako banku, která se soustřeďuje jak na inflaci, tak na hospodářský růst. A protože
v případě ECB platí podmínka a > b, lze říci že tato centrální banka preferuje inflační cíl před
hospodářským růstem.

4.3 Empirická analýza preferencí ECB a ČNB
Robustnost empirického odvození parametrů a a b Taylorova je přímo závislá na výběru
vhodných vstupních dat a jejich úprav. Podstatným se jeví nahrazení referenční sazby
centrální banky krátkodobou úrokovou sazbou na mezibankovním trhu25.
Problém vzniká při určení rovnovážné dlouhodobé reálné úrokové sazby. Taylor
(1993) její výši v podmínkách ekonomiky USA estimoval na fixní úrovni 2%. Podmínky se
nejen v eurozóně, ale zejména v kandidátských zemích od podmínek americké FED liší.
Důsledkem reálné konvergence je vyšší růst doprovázený vyšší inflací. V původním vztahu
proto proměnnou i*, tedy rovnovážnou dlouhodobou reálnou úrokovou sazbu nahradíme
konstantou c:
it = c + a(π t − 2) + b( xt )

Inflační cíle byly v analyzovaném období jednotlivými centrálními bankami měněny
nejen vzhledem ke svým úrovním, ale také vlastní formě a interpretace.26 Z důvodu
srovnatelnosti výsledků bude preferována konstantní úroveň inflačního cíle v podobě
meziročního přírůstku HICP ve výši 2% (Taylor, 1993). 2% inflační cíl je plně konzistentní
s cílem ECB (ECB, 2002) a s Maastrichtskými kritérii cenové stability pro začlenění
kandidátských zemí do HMU. Problematiku použití konstantního inflačního cíle a konstantní
rovnovážné reálné bezrizikové úrokové sazby z pohledu různých autorů a studií shrnuje Siklos
a Wohar (2005).

Aktuální inflací je pak vzhledem k inflačnímu cíli čtvrtletní hodnoty meziroční změny
Harmonised Index of Consumer Prices (HICP). Produkční mezera xt byla vypočten pomocí
potenciálního produktu, určeného dlouhodobým trendem. Více o určení produkční mezery
v této analýze uvádí metodika, kapitola 1.4.

25

EONIA = Euro OverNIght Index Average
Např. Česká národní banka používala od prosince 1997 cílování čisté inflace, od dubna 2001 cílování
spotřebitelských cen.

26
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Empirická analýza preferencí Evropské centrální banky a ČNB byla provedena pouze
na období fungování ECB, tedy na období let 1998 - 2005. Dojde tak sice ke snížení počtu
pozorování, nicméně preference se tak v případě eurozóny vztahují pouze na ECB.
Odstraněna jsou tak i některá zkreslení vycházející z rozdílných preferencí centrálních bank
kandidátských zemí v transformačním období první poloviny 90. let. Čtvrtletní hodnoty
poskytují celkem, pro regresní analýzu dostačujících, 20 pozorování. Výsledky regresní
analýzy, na základě kterých byly odvozeny vztahy mezi krátkodobou úrokovou sazbou,
inflační a produkční mezery pro ECB a ČNB jsou uvedeny v tabulce 4 - 1 a 4 - 2.
Tabulka 4 - 1: Regresní analýza pro HMU (Multiple Regression Analysis)
--------------------------------------------------------------------------Dependent variable: i(t)
--------------------------------------------------------------------------Standard
T
Parameter
Estimate
Error
Statistic
P-Value
--------------------------------------------------------------------------CONSTANT
2,71071
0,290224
9,34008
0,0000
a
1,76172
0,968615
1,8188
0,0866
b
-0,296115
0,341705
-0,866582
0,3982
--------------------------------------------------------------------------Analysis of Variance
--------------------------------------------------------------------------Source
Sum of Squares
Df Mean Square
F-Ratio
P-Value
--------------------------------------------------------------------------Model
5,60146
2
2,80073
2,95
0,0792
Residual
16,1152
17
0,947953
--------------------------------------------------------------------------Zdroj: Vlastní výpočet, software Statgraphics 3.1

Tabulka 4 - 2: Regresní analýza pro Českou republiku (Multiple Regression Analysis)
--------------------------------------------------------------------------Dependent variable: i(t)
--------------------------------------------------------------------------Standard
T
Parameter
Estimate
Error
Statistic
P-Value
--------------------------------------------------------------------------CONSTANT
3,27753
0,202081
16,2189
0,0000
a
0,455632
0,12705
3,58623
0,0023
b
-0,745398
0,562352
-1,3255
0,2025
--------------------------------------------------------------------------Analysis of Variance
--------------------------------------------------------------------------Source
Sum of Squares
Df Mean Square
F-Ratio
P-Value
--------------------------------------------------------------------------Model
20,72
2
10,36
14,08
0,0002
Residual
12,5051
17
0,735593
--------------------------------------------------------------------------Zdroj: Vlastní výpočet, software Statgraphics 3.1

63

Vztah mezi inflační mezerou, produkční mezerou a monetární politikou centrální
banky, reprezentovanou krátkodobou úrokovou sazbou na mezibankovním trhu, byl
identifikován na 5% hladině významnosti, tedy s 95% pravděpodobností, v případě ČNB
následovně:
it = 3,28 + 0,46(π t − 2) − 0,75( xt )

U ECB pak na 10% hladině významnosti, tedy s 90% pravděpodobností jako:
it = 2,71 + 1,76(π t − 2) − 0,30( xt )

Tabulka 4 - 3: Parametry Taylorova pravidla
Parametry
a

b

ČNB

0,46***

-0,75

ECB

1,76*

-0,30

Pozn: *** 1% hladina významnosti
* 10% hladina významnosti
Zdroj: vlastní výpočet, Statgraphics 5.1

Tabulka 4 – 3 prezentuje jednotlivé parametry Taylorova pravidla s doplněním testu
významnosti parametrů. Parametr b se v obou případech ukázal statisticky nevýznamným,
tedy vztah mezi výší úrokových sazeb a mezerou růstu nebyl prokázán.
Parametr a v regresním modelu je u vztahu vypočteného pro ČNB statisticky vysoce
významný. Hypotéza o významnosti tohoto parametru byla přijata na 1% hladině
významnosti, tedy s 99% pravděpodobností.
V případě ECB byl parametr a přijat na 10% hladině významnosti, tedy s 90%
pravděpodobností.
Preference ECB i ČNB se týkají pouze inflační mezery a jsou plně konzistentní
s primárními cíli těchto bank.
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4.4 Dílčí závěr
Jak uvádí De Grauwe, preference ECB nejsou plně konzistentní s obyvateli HMU a jejich
volenými zástupci, čímž dochází ke konfliktům a tlakům na ECB a změnu její monetární
politiky. Uvedené tlaky tak v důsledku mohou působit na institucionální postavení ECB,
redefinici jejích cílů a stupeň její nezávislosti.
De Grauwe nesoulad mezi preferencemi obyvatel HMU a představiteli ECB navrhuje
řešit větší transparentností rozhodovacího procesu ECB. Dále uvádí, že pokud se ECB nebude
snažit operovat nad úrovní potenciálního produktu, tedy pod úrovní přirozené míry
nezaměstnanosti, nebudou v regionu vznikat inflační tlaky. Absence častých inflačních tlaků
tak umožní ECB naplnit do jisté míry i její sekundární cíle, tedy umožní přiblížit ne-li
dokonce vyrovnat preference ECB a obyvatel HMU.
Mnohem větší rozdíl v preferencích lze očekávat mezi obyvateli ČR a představiteli
ECB. Snaha o dokončení reálné konvergence a srovnání cenových hladin bude nejspíš
doprovázena vyšší inflací. Pokud si ČR neudrží dlouhodobě stabilní hospodářský růst vyšší
než bude v HMU, dojde vzhledem k charakteru monetární politiky ECB ke snaze omezit
inflační tlaky a omezení růstu pod průměr HMU. Tím by mohlo dojít ke zpomalení procesu
reálné konvergence (sbližování životní úrovně s nejvyspělejšími zeměmi EU).
Regresní analýza v této kapitole s 95% pravděpodobností prokázala, že preference
ČNB jsou plně konzistentní s jejím primárním cílem a že mezera hospodářského růstu není
pro monetární politiku ČNB významným parametrem. Stejný závěr, tentokráte s 90%
pravděpodobností, poskytuje regresní analýza v případě ECB. Tento závěr podporuje tvrzení
o shodnosti ECB, ČNB a jejich monetárních politik. Na základě provedené regresní analýzy
lze zamítnout hypotézu, že preference ČNB a ECB nejsou shodné. Není tedy příliš
pravděpodobné, že by po začlenění ČR do HMU docházelo ke konfliktům mezi vládními
představiteli ČR a rozhodnutím Rady guvernérů ECB.
Porovnáme-li však hodnotu parametru a u obou analyzovaných bank, nejsou jejich
preference inflační mezery zdaleka vyrovnané. Z toho plyne, že ECB reaguje mnohem
citlivěji na inflační mezeru než ČNB. Po začlenění ČR do HMU lze očekávat mnohem
razantnější reakci na inflační tlaky než je tomu nyní v podmínkách autonomní monetární
politiky ČNB. Důsledkem tak může být omezení hospodářského růstu v důsledku
s restriktivní monetární politiky ECB a ke konfliktu mezi obyvateli ČR a představiteli ECB.
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5. Transmisní mechanismus monetární politiky ECB
Transmisní mechanismus ECB lze definovat jako kanál, prostřednictvím něhož ECB svojí
monetární politikou ovlivňuje jednotlivé členské státy HMU. Pomocí transmisního
mechanismu lze charakterizovat, jakým způsobem změny referenčních úrokových sazeb ECB
působí na spotřebitelské ceny a hospodářský růst v jednotlivých členských státech HMU. Na
obrázku 5-1 je uvedeno schéma hlavních transmisních kanálů v eurozóně.
Obrázek 5 – 1: Transmisní mechanismus monetární politiky ECB

Zdroj: ECB, http://www.ecb.int/mopo/intro/html/transmission.en.html, upraveno autorem

Složitost transmisního mechanismu podtrhují navíc časová zpoždění. Ty lze analyzovat mezi
vnějšími šoky, následnou změnou referenčních úrokových sazeb ECB, reakcí finančních trhů
a konečným efektem na makroekonomické cíle, tedy ve všech krocích provádění jednotné
monetární politiky ECB. Zpoždění mezi změnou monetární politiky ECB a jejím vlivem na
makroekonomické cíle je v HMU odhadováno na více než 10 měsíců.
Makroekonomická teorie rozlišuje tři hlavní kanály transmisních impulsů. Monetární
kanál založený na kvantitativní teorii (Quantitative Theory Channel), očekávání
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ekonomických subjektů (expectations channel)

a úrokový kanál (interest rates channel)

monetární politiky. (Bofinger, 2001)
Měnový kanál monetární politiky spočívá v přímém vlivu měnové zásoby na agregátní
poptávku, hospodářský růst a inflaci. Měnový kanál bývá často kritizován z důvodu
nejednoznačnosti působení zvyšování měnové zásoby na reálné agregáty.27 Důvody je možné
hledat v existenci bezhotovostních peněz. Na nevýhody měnového kanálu v souvislosti s ECB
bylo poukázáno také v kapitole 3.1.
Druhý kanál monetární politiky zahrnující očekávání ekonomických subjektů je úzce
spjat s Phillipsovou křivkou. Omezení v tomto případě tvoří rigidita trhů práce, nepružnost
mezd a cen, což jsou z hlavních problémů současné eurozóny.
Pro určitou přímočarost bude v této kapitole uvažován úrokový kanál monetární
politiky. Tento přístup je z důvodu možného využití krátkodobých výkyvů úrokových sazeb
dominantní ve většině moderních analýz. Např. Svensson (1997) prezentoval následující
model pro řízení mezery růstu prostřednictvím krátkodobých úrokových sazeb:
y t +1 = β t y t − β 2 (it − π t ) + β 3 xt + η t +1

kde yt je logaritmus reálného výstupu. Reálný hospodářský růst je tak cílován prostřednictvím
krátkodobé reálné úrokové sazby it se zpožděním 1 rok. xt je exogenní proměnná, ηt šok
v roce t, neznámý v roce t-1. Model předpokládá pozitivní parametry β a zároveň β1 < 1. Na
podobném principu je založeno také Taylorovo pravidlo (viz. kapitola 4.2)
Zmíněné kanály působení monetární politiky na reálnou ekonomiky ale nejsou
určovány centrální bankou. Centrální banka je může do jisté míry ovlivnit, v zásadě je ale
přijímá (Padoa-Shioppa, 2004, s.86). Z důvodu existence rozdílů mezi jednotlivými trhy
HMU (rozdíly lze zaznamenat nejen v oblasti kulturní, strukturální a institucionální, rozdíly je
možné najít také v oblasti sociální, ekonomické i finanční) lze transmisní mechanismus
monetární politiky ECB rozdělit na dílčí transmisní mechanismy jednotlivých členských států
HMU.
Jak již bylo analyzováno v tabulce 3-1, v jednotlivých členských státech se transmisní
mechanismus projevuje s jiným časovým zpožděním. Toto zjištění však značně komplikuje
realizaci jednotné monetární politiky v HMU. Jednotnost transmisního mechanismus má
přitom přímý vliv na akceschopnost ECB. S vyšší variabilitou časových zpoždění v monetární
transmisi mezi jednotlivými členskými státy HMU se zvyšuje variabilita inflace
27

Bofinger (2001, s.77-78) jako příklad uvádí tzv. efekt helikoptéry, na kterém popisuje nejednoznačnost vlivu
na reálný trh, pokud bude neustále a opakovaně utčité skupině lidí dávána určitá suma peněz.
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a hospodářského růstu mezi těmito státy. Lze potom předpokládat, že jednotná monetární
politika ECB i v případě výskytu symetrického šoku v HMU, nepůsobí na jednotlivé členské
státy jednotně.
Cílem této kapitoly je analýza heterogenity transmisních mechanismů v HMU.
Samotná analýza transmisního mechanismu ECB je, z důvodu různých zpoždění v jeho
jednotlivých fázích, mnohými autory označována za problém (např. Bofinger, 2001, s.73-74).
Sám Bofinger (2001, s.82) ve své práci dále zdůrazňuje, že uvedené kanály monetární politiky
jsou typické spíše pro USA. V regionu eurozóny je více rozšířen čtvrtý kanál monetární
politiky – bankovní kanál (bank-based transmission channel). Z tohoto důvodu a z důvodu
omezení exogenních faktorů při analýze transmisních mechanismů bude abstrahováno od
vlivu monetární politiky ECB na inflaci a hospodářský růst. Identifikován bude pouze vliv
monetární politiky ECB na maloobchodní trhy jednotlivých členských států HMU, tedy na
úrokové sazby ze standardizovaných úvěrů komerčních bank.
Jak dokládají obrázky 5 – 4, 5 – 5 a 5 – 6 průměrné bankovní úrokové sazby jsou
v jednotlivých částech HMU heterogenní. Statistická analýza dokonce potvrzuje jejich
nezávislost na krátkodobých úrokových sazbách na mezibankovním trhu HMU.

5.1 Faktory působící na heterogenitu bankovních úrokových sazeb v HMU
Jedním z faktorů, působících na heterogenitu bankovních úrokových sazeb v HMU jsou
vlastní standardní nabídková řízení, organizovaná ECB. Díky nim totiž jednotlivé komerční
banky mohou obdržet různou velikost likvidity a právě likvidita významně ovlivňuje reakci
komerční banky na změnu v monetární politice ESCB.
Jak uvádí Ehrmann a kol. (2001), méně likvidní banky jsou mnohem citlivější na
změnu v monetární politice ECB než banky více likvidní. Na druhou stranu faktory jako tržní
kapitalizace nebo velikost banky nejsou podstatné pro změnu úvěrové politiky bank a výši
jejich úrokových sazeb (Ehrmann a kol. 2001).
Mojon (2000) vysvětluje asymetrii ve výši úrokových sazeb mezi jednotlivými

zeměmi heterogenitou jednotlivých retailových bankovních trhů a různou strukturou majetku
firem a domácností. Retailové banky tak zůstávají spíše národními (někdy lokálními)
a jednotná monetární politika je tak v důsledku limitována. Tyto asymetrie mezi jednotlivými
bankami, resp. asymetrie v dopadu monetární politiky v různých zemích HMU, jsou
redukovány vzájemnou konkurencí mezi bankami Eurosystému.
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Ehrmann a Worms (2001) na příkladu Německa ukázali, že malé banky nejsou schopny hrát

významnou roli na mezinárodním mezibankovním trhu a jejich zdroje jsou získávány na
místním, národním trhu. Mezinárodní mezibankovní trh jim totiž není přístupný.
Obrázek 5-2: Reálný HDP a deflátor spotřebitelských cen členských států HMU

Zdroj: Van Els, 2001

Van Els (2001) zmiňuje rozdílný dopad monetární politiky ECB na ceny

a ekonomickou aktivitu v jednotlivých členských zemích HMU. Tyto tendence jsou výrazně
vidět na obrázku 5 – 2, kde jsou porovnány reálný HDP a cenový index spotřeby. Zatímco
v případě Belgie, Francie, Nizozemí a Lucemburska je negativní vliv monetární politiky ECB
na hospodářský růst mírný, u Řecka, Irska, Rakouska a Portugalska byla stabilizace cenové
hladiny spojena s relativně vysokým poklesem reálného hospodářského růstu.
Asymetrie

v transmisním

mechanismu,

způsobující

heterogenitu

bankovních

úrokových sazeb v HMU potvrzuje také Angeloni (2002), který také popisuje určitá specifika
v reakcích jednotlivých členských států HMU na jednotnou monetární politiku ECB (tabulka
č. 5 -1).
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Tabulka 5-1: Charakteristika vybraných zemí a jejich reakcí na jednotnou monetární politiku
ECB
Země

Charakteristika

Rakousko, Belgie

asymetrie, v průběhu recese nabídka úvěrů koresponduje s restriktivní monetární
politikou ECB. Ve fázi růstu ale není konzistentní s monetární expanzí

Francie, Německo, Řecko,
Irsko, Itálie, Lucembursko,
Nizozemí, Portugalsko

nabídka úvěrů bank s nižší kapitalizací a rizikovějším portfoliem je citlivější na
monetární politiku ECB

Španělsko

monetární politika ECB i fiskální reformy nemají výrazný vliv na nabídku
bankovních úvěrů

Finsko

velikost ani likvidita není významným faktorem, ovlivňujícím nabídku úvěrů

Zdroj: Angeloni, 2002 (přeloženo a upraveno autorem)

Velmi obsáhlou studií, zabývající se faktory způsobující heterogenitu úrokových sazeb
v HMU je práce Sorensena a Wernera (2006). Tito autoři identifikovali faktory a jejich vliv
na citlivost a rychlost přizpůsobení bankovních úrokových sazeb na změny úrokových sazeb
na mezibankovním trhu HMU (tabulka 5-2).
Faktory působící na heterogenitu bankovních úrokových sazeb v HMU lze rozdělit na
likviditní, strukturální, rizikové a cyklické.
Důležitým faktorem je objem likvidity, získaný jednotlivými finančními institucemi
v rámci standardních nabídkových řízení. Platí vztah, že nižší likvidita získaná na
mezibankovním trhu znamená vyšší citlivost a rychlost přizpůsobení úrokových sazeb dané
banky situaci změně monetární politiky ECB.
Stejný vliv jako likvidita má rizikovost bankovního portfolia, bankovních operací
a celého trhu.
Strukturální faktory zahrnují koncentraci bankovního sektoru, rigiditu bankovních
nákladů, velikost bank, otevřenost ekonomiky a bankovní regulaci. Významným faktorem,
nepřímo souvisejícím se strukturou maloobchodního trhu jsou transakční náklady.
Mezi cyklické faktory patří vývoj hospodářského cyklu a poptávky po penězích. Výše
uvedení autoři identifikovali negativní vliv na citlivost a rychlost přizpůsobení bankovních
úrokových sazeb aktuálním změnám na mezibankovním trhu v důsledku rigidity cen
úvěrových produktů v období recese. Naopak rychlejší přizpůsobení zvyšujícím se úrokovým
sazbám na mezibankovním trhu je realizováno v období konjunktury. Pozitivní vliv na
citlivost a rychlost přizpůsobení bankovních úrokových sazeb má také pravděpodobnost
vstupu nových subjektů na trh v souvislosti s růstem poptávky po penězích.
70

Tabulka 5-2: Faktory a jejich vliv na citlivost a rychlost přizpůsobení bankovních úrokových
sazeb
Faktory

Vliv na citlivost přizpůsobení

koncentrace na bankovním trhu (konkurence,
struktura trhu)

negativní

ROE (ziskovost bank a bankovního sektoru)

negativní

délka splatnosti závazků (úrokové riziko)

negativní

rizikovost úvěrů

pozitivní

diverzifikace portfolia

negativní

přebytek likvidních prostředků

negativní

kapitalizace banky

negativní

podíl klientských vkladů (šíře stabilní
klientské základny)

negativní

cyklické faktory (ekonomický růst, poptávka
po penězích)

negativní/pozitivní

Zdroj: Sorensen a Werner, 2006 (přeloženo a upraveno autorem)

5.2 Vzájemná integrace maloobchodních finančních trhů v HMU
Důvodem existence heterogenity bankovních úrokových sazeb v HMU je nedostatečná
integrace maloobchodních finančních trhů v HMU.
Podrobně se této problematice věnuje např. Bureš (2006). Tento autor uvádí, že
„integrace maloobchodních finančních trhů zůstává v porovnání s velkoobchodními
finančními trhy častokrát v pozadí zájmu ... především prostřednictvím maloobchodních trhů
dopadají efekty finanční integrace přímo na spotřebitele. Zásadním problémem analýzy
integrace maloobchodních finančních trhů je neexistence homogenních finančních produktů
v jednotlivých členských zemích eurozóny. Různé vlastnosti úvěrů, rozdílné systémy poplatků
za vedení účtu nebo rozmanitost hypotéčních smluv výrazně ztěžují testování dosažené
integrace finančních trhů, a to jak prostřednictvím cenových, tak kvantitativních ukazatelů.“

Kvantitativní analýzu na dané téma provedli autoři Schuller a Heinemann (2003).
Pomocí kointegrační analýzy identifikovali, že integrace maloobchodních finančních trhů
pokročila velice málo v porovnání s poměrně velkými pokroky v prohlubování integrace
velkoobchodních finančních trhů. „Vyrovnávací vztah, ve kterém by konkurence sama tlačila
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zvýšenou poptávkou po finančních produktech v místě s nejvýhodnější cenou na vyrovnání
maloobchodních úrokových sazeb, funguje jen velice omezeně.“ (Bureš, 2006)

Rozdílný stupeň integrace existuje nejen mezi jednotlivými členskými zeměmi HMU,
ale také jednotlivými maloobchodními finančními trhy (trh spotřebních úvěrů, hypoték
a podnikových úvěrů).

Obrázek 5 – 3: Vztahy mezi maloobchodními finančními trhy v HMU
Spotřební
úvěry

Hypotéky

DE
AT

PT

BE

NL

ES

DE

Podnikové úvěry

FI
BE

IE

FR

ES

DE

FI

IT
Zdroj: Schuller a Heinemann (2003)

Bureš dále uvádí: „Na rozdíl od velkoobchodních finančních trhů, kde k zásadním
bariérám patří otázky neharmonizované regulace a roztříštěné infrastruktury přibývají
v případě maloobchodních trhů další významné, do velké míry přirozené bariéry související
s rozdílným jazykem, kulturou a zvyklostmi ovlivňující především přirozenou volbu
spotřebitele. Spotřebitelé tak v rámci svých preferencí mohou trvale upřednostňovat domácí
finanční produkty nebo finanční produkty ze zemí jazykově, teritoriálně a kulturně blízkých
oproti finančním produktům cenově výhodnějších ze zemí vzdálených.“

5.3 Empirická analýza jednotnosti bankovních úrokových sazeb v HMU28
Obrázek 5 – 4 znázorňuje průměrné úrokové sazby půjček domácností poskytované
komerčními bankami v jednotlivých členských zemích HMU.29
Únorový výkyv (pokles) úrokových sazeb ve Španělsku a Itálii oproti růstu v Řecku,
Nizozemí a Francii dokladují krátkodobý rozdíl v likviditě komerčních bank. Dlouhodobý
28

Téma bylo prezentováno na konferenci Firma v konkurenčním prostředí. Sekce 1: Makroekonomická
výkonnost a konkurenceschopnost české ekonomiky jako součásti ekonomiky EU. MZLU: Brno. 2006.
29
Použity byly měsíční průměry retailových bank (Harmonised MFI interest rates) v období 01/2003 – 03/2005.
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konstantní vývoj sazeb v Itálii naopak ostře kontrastuje s výši úrokových sazeb a jejich
vývojem v Řecku a Portugalsku. Povšimnout si lze také relativně homogenních podmínek
u Finska, Rakouska, Francie, Německa a Irska.
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Obrázek 5 – 4: Úrokové sazby na maloobchodním spotřebitelském trhu v HMU

Belgie
Francie
Rakousko

Německo
Irsko
Portugalsko

Řecko
Itálie
Finsko

Španělsko
Nizozemí

Zdroj dat: Eurostat

Pro empirickou analýzu byla použita časová řada průměrných mezibankovních
úrokových sazeb (dále jen EONIA) a časové řady průměrných měsíčních úrokových sazeb z
půjček domácností se splatností menší než rok u států Belgie, Německo, Řecko, Španělsko,
Francie, Irsko, Itálie, Holandsko, Rakousko, Portugalsko a Finsko. Testy kointegračního
vektoru byly provedeny na 10% hladině významnosti. Výsledky prezentované v tabulce 5-3
dokládají neexistenci závislosti mezi krátkodobou úrokovou sazbou na mezibankovním trhu
HMU a úrokovými sazbami ze spotřebitelských úvěrů poskytnutých domácnostem. U všech
států vyjma Finska nebyla identifikována závislost. V případě Irska, Rakouska a Portugalska
nebylo možné o existenci či neexistenci závislosti rozhodnout. Důvodem pro neefektivnost
kointegrační analýzy jsou příliš krátké časové řady.
Mnohem menší rozdíly mezi úrokovými sazbami je možné spatřit na maloobchodním
trhu krátkodobých podnikových úvěrů se splatností kratší než 1 rok. Obrázek 5 – 5 zahrnuje
úvěry nižší než 1 mil. EUR, obrázek 5 – 6 úvěry nad 1 mil. EUR.
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Tabulka 5-3: Závislost úrokových sazeb – výsledky kointegrační analýzy

Existence
kointegrační
ho vektoru
Irsko
nelze
rozhodnout
kointegrací

Belgie

Německo

Řecko

Španělsko

Francie

NE

NE

NE

NE

NE

zdánlivá
regrese
Itálie

zdánlivá
regrese
Holandsko

zdánlivá
regrese
Rakousko

zdánlivá
regrese
Portugalsko

zdánlivá
regrese
Finsko

NE

NE

zdánlivá
regrese

zdánlivá
regrese

nelze
rozhodnout

nelze
rozhodnout

ANO
skutečná
regrese

Zdroj: vlastní výpočet, software EasyReg

Obrázek 5 – 5: Úrokové sazby na maloobchodním trhu krátkodobých podnikových úvěrů do
1 mil. EUR v HMU
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Zdroj dat: Eurostat

Oproti závěrům, které byly vysloveny na základě vývoje úrokových sazeb v HMU ze
spotřebitelských úvěrů, je maloobchodní trh krátkodobých podnikových úvěrů mnohem
jednotnější. Nepůsobí zde tak výrazně bariéry související s rozdílným jazykem, kulturou
a zvyklostmi, které ovlivňují především konečné spotřebitele. Firmy, oproti běžným
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spotřebitelům, nebudou trvale upřednostňovat domácí finanční produkty.30 Větší vliv proto
v oblasti podnikových úvěrů bude mít zákon jednotné ceny.
Obrázek 5 – 6: Úrokové sazby na maloobchodním trhu krátkodobých podnikových úvěrů nad
1 mil. EUR v HMU
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Zdroj dat: Eurostat

Z obrázků 5-5 a 5-6 je však vidět, že ani v tomto případě není možné hovořit
o závislosti mezi krátkodobými úrokovými sazbami na mezibankovním trhu a úrokovými
sazbami z krátkodobých podnikových úvěrů. Podobný trend vývoje časových řad je sice
zřejmý, vidět je avšak také vysoká variabilita krátkodobých výkyvů spolu různým časovým
zpožděním v jednotlivých částech HMU. Jako příklad vysoké variability nemusíme uvádět jen
Řecko, ale také Francii nebo Portugalsko, kde krátkodobé výkyvy úrokové sazby lze na první
pohled považovat za asymetrické.

30

Firmy oproti běžným spotřebitelům poptávají větší objem prostředků prostřednictvím úvěrů. Fixní náklady
související se získáním úvěru v zahraniční se s objemem získaným prostředků snižují.
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5.4 Dílčí závěr
Aby bylo možné analyzovat důsledky monetární politiky ECB na ČR, je porovnání
transmisního mechanismu ECB a ČNB jednou ze stěžejních částí této práce. Transmisní
monetární mechanismus v HMU má ale určitá specifika, dána nejednotností finančních trhů
v HMU. Důsledkem je různá doba zpoždění nejen mezi jednotlivými fázemi transmisního
mechanismu ale zejména mezi jednotlivými členskými státy HMU. Tato skutečnost je velice
důležitá, neboť snižuje efektivitu jednotné monetární politiky ECB. Lze také předpokládat, že
po vstupu ČR do HMU nebude ECB moci výrazně ovlivnit kanály monetární politiky v ČR.
Heterogenita transmisních mechanismů v HMU tak bude nejen zachována, ale vstupem
nových zemí také prohloubena. Toto tvrzení podporuje empirická analýza závislosti
krátkodobých úrokových maloobchodním sazeb ze spotřebitelských úvěrů.
Proti ale stojí fakt, že postupem času dochází k neustále se prohlubující integrací na
finančních trzích. Důvodem je zejména snižování transakčních nákladů. Prosazování „zákona
jedné ceny“ je zřejmé v oblasti podnikových úvěrů, kde rozdíly mezi úrokovými sazbami
nejsou tak podstatné jako v oblasti spotřebitelských úvěrů. Obrázek 5-5 dokladuje, že
různorodá citlivost jednotlivých bankovních domů na monetární politiku ECB byla v roce
2003 vyšší než v roce 2006. Předpoklad postupného odstraňování rozdílů v transmisních
mechanismech mezi jednotlivými členskými státy HMU podporuje také práce Angeloniho
a Ehrmanna (2003), přímo hovořící o odstranění mnohých rozdílů v okamžiku zavedení eura.

I přes další očekávanou vzájemnou integraci finančních trhů a odstraňování rozdílů
v transmisních mechanismech lze na základě provedené empirické analýzy zamítnout
hypotézu o jednotnosti transmisních mechanismů v HMU. ČR si po vstupu do HMU zachová
současný charakter transmisního mechanismu monetární politiky, čímž bude částečně snížena
efektivnost jednotné monetární politiky ECB.
Významnost faktorů působících na heterogenitu bankovních úrokových sazeb v HMU
se ale bude v čase neustále snižovat. Individuální charakter transmisního mechanismu
jednotné monetární politiky ECB v ČR bude postupem času ovlivněn procesem integrace
všech finančních trhů v HMU, zejména však zavedením společné měny euro.
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6. Efektivnost monetární politiky ECB a ČNB31
Důsledky monetární politiky ECB na ČR jsou přímo spojené se schopností monetární politiky
ECB ovlivnit inflaci a hospodářský růst. V této kapitole se autor bude snažit odpovědět na
otázku, zda je monetární politika ECB efektivní a jakým způsobem ovlivňuje zmíněné dva
makroekonomické agregáty. Srovnáním efektivnosti monetární politiky ECB a ČNB tak bude
nepřímo známa odpověď týkající se významnosti nákladů spojených se ztrátou autonomie
monetární politiky ČNB se vstupem ČR do HMU.
Za efektivní monetární politiku lze považovat takovou monetární politiku, pomocí níž
centrální banka úspěšně naplní svoje cíle. Primární cíl v podobě hodnoty cílované inflace je
v případě ECB i ČNB exaktně stanoven. Optimální monetární politiku v souvislosti se
sekundárním cílem v podobě ekonomického růstu definuje Barron a kol. (2006, s.144,
přeloženo autorem): „monetární autority se snaží stanovit takovou zásobu peněz, aby
minimalizovali fluktuaci výstupu kolem požadované úrovně.“ Předpokládáme-li, že

požadovaná úroveň hospodářské produkce se nachází na úrovni potenciálního produktu,
v období kontrakce efektivní expanzivní monetární politika podpoří hospodářský růst, který
se vrátí na hodnotu před kontrakční fází hospodářského cyklu. Naopak v období konjunkce
bude působit restriktivní monetární politika, která zamezí přehřívání ekonomiky, zvyšování
inflace a vrátí hospodářský růst na jeho potenciální úroveň.
Pro účely této kapitoly disertační práce bude efektivnost monetární politiky
posuzována z pohledu schopnosti centrální banky dosáhnout inflačního cíle a stabilizace
hospodářského cyklu, resp. odstranění důsledků poruch a šoků v hospodářství s cílem
stimulace a akcelerace ekonomického růstu.32
Abychom mohli analyzovat vliv monetární politiky centrálních bank na hospodářský
růst a inflaci, připomeneme některé teoretické předpoklady o existenci transmisního
mechanismu z kapitoly 5.
Měnový kanál monetární politiky spočívající v přímém vlivu měnové zásoby na
agregátní poptávku, hospodářský růst a inflaci nebude využit z důvodu jeho dlouhodobějšího
charakteru. Časové řady vstupující do empirické analýzy (čtvrtletní data v období 1997 –
31

Téma bylo prezentováno na mezinárodní konferenci International Conference On Applied Business Research,
Brno, 2006, s. 86. ISBN 80-7157-983-1.
32
Odhad potenciální úrovně hospodářského růstu je svojí rozsáhlostí za hranicí tohoto textu a bude od této
analýzy v souvislosti s efektivitou monetární politiky centrálních bank abstrahováno.
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2006) jsou totiž příliš krátké. Statistická kvantitativní analýza závislosti časových řad se proto
zaměří pouze na druhý, úrokový kanál monetární politiky.
Třetí kanál monetární politiky zahrnující očekávání ekonomických subjektů bude
analyzován kvalitativní ekonomickou analýzou za použití Phillipsovy křivky. Ta je oproti
klasické podobě modifikována na vztah inflace a hospodářského růstu. Výhodou tohoto
grafického znázornění je přehledná prezentace dopadu změn monetární politiky na
hospodářský růst a inflaci v čase.
V tomto místě je také vhodné připomenout, že monetární politika v režimu cílování
inflace ČNB nebo její modifikace v podobě druhého pilíře ECB, ekonomických analýz,
nereaguje většinou na aktuální vývoj hospodářského cyklu a inflačních tlaků, ale v podstatě
na prognózy těchto makroekonomických indikátorů. Sama monetární politika tak v určité
míře formuje a utváří očekávání ekonomických subjektů. Tato jednoduchá myšlenka by při
formulaci prostřednictvím kvantitativního statistického modelu zahrnovala příliš mnoho
vzájemných závislostí. Namísto kvantitativní analýzy závislosti časových řad je proto použita
kvalitativní analýza založená na ekonomické interpretaci.

6.1 Kvantitativní statistická analýza
Analýza transmisního mechanismu musí bezpodmínečně zahrnovat časová zpoždění, mezi
poruchami/šoky v reálné ekonomice a reakcemi centrálních bank na tyto šoky. Další zpoždění
lze identifikovat mezi změnou monetární politiky a jejím dopadem na finanční trhy, následně
pak reakcí nebankovních institucí (investiční rozhodnutí firem, změna úspor domácností)
a efekty, které tyto změny mají na reálnou ekonomiku a eliminaci poruch. Uvedená zpoždění
mezi jednotlivými fázemí transmisního mechanismu jsou pro každou členskou zemi HMU
jiná (tabulka 3-1). Jiná délka zpoždění existuje také mezi expanzivní a restriktivní monetární
politikou centrálních bank (Bofinger, 2001, s. 73). Předpokládaná délka zpoždění mezi
změnou monetární politiky a jejími plným efektem v reálné ekonomice je v HMU a ČR
odhadována na více než 10 měsíců (Jílek, 2004, s.421-424).
Existence zpoždění mezi analyzovanými časovými řadami, předpoklad nestacionarity
(existence zdánlivých závislostí) a vzájemné závislosti je důvodem pro využití kointegrační
analýzy (více o použité kointegrační analýze časových řad uvádí kapitola 1.3).
Určitým problémem jsou data vstupující do kointegrační analýzy. Monetární politika
centrálních bank nespočívá pouze ve stanovení minimální výše úrokových sazeb pro použitý
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tendr, ale také v určení likvidity, kterou je centrální banka ochotna dodat či stáhnout z trhu.
S určitým zjednodušením lze dokonce říci, že centrální banky prostřednictvím svých
makroekonomických prognóz samy utváří očekávání ekonomických subjektů, což má
samozřejmě dopad na agregátní poptávku i nabídku a zprostředkovaně tedy na hospodářský
růst a inflaci. Použití referenčních úrokových sazeb v této analýze lze proto považovat za
zavádějící.
Úrokový kanál zahrnující veškerá rozhodnutí týkající se monetární politiky centrální
banky ovlivňují operační cíl33, kterým je nejčastěji krátkodobá úroková sazba na
mezibankovním trhu. Tato úroková sazba není fixně stanovená žádnou centrální bankou.
Centrální banka může pouze aplikovat své měnověpolitické nástroje a jejich ekvivalenty, aby
tuto úrokovou sazbu ovlivnila.34 Woodford (2003, s. 24-31) definuje mezibankovní
krátkodobou úrokovou sazbu it:
i t = itd + F (− S t / σ t )(itl − itd )
kde St je agregátní nabídka clearingové bilance (determinována operacemi na volném trhu),
σt je faktor měřící stupeň nejistoty peněžních toků daného dne, itl je úroková sazba zápůjční
facility přes noc (součet vkladové úrokové sazby a spreadu), itd krátkodobá úroková sazba
přes noc užívaná finančními institucemi k ukládání přebytečné likvidity. Spread je přitom
identický. Tržní krátkodobou úrokovou sazba přes noc it je možné také vyjádřit následujícím
vztahem:
itd ≤i t ≤ itl
Z uvedených vztahů vyplývá, že krátkodobá úroková sazba na mezibankovním trhu se
pohybuje v koridoru, který je vymezen krátkodobou vkladovou a zápůjční úrokovou sazbou
přes noc a zahrnuje veškeré operace monetární politiky centrální banky. V analýze byly proto
využity krátkodobé mezibankovní úrokové sazby. Více o použité metodice uvádí kapitola 1.3.
Výsledky kointegrační analýzy, statistické analýzy závislosti časových řad jsou
uvedeny v tabulce 6 - 1. V případě, že je počet identifikovaných kointegračních vektorů roven
jedné, parametr β je testován na 5% a 10% hladině významnosti. Kladný parametr β odpovídá
kladné pozitivní závislosti mezi časovými řadami, analogicky pak záporný parametr
33

Jílek (2004, s.405) definuje operační cíl centrální banky - „jmenovitá (tj.nikoli reálnou) tržní krátkodobá
úroková míra. Dříve operačním cíle byla také peněžní báze, limity na objem úvěrů či limity na úrokové míry
klientských úvěrů a vkladů. Nástrojem k dosažení zvolené krátkodobé úrokové míry jsou operace na volném trhu.
Centrální banka tudíž neovlivňuje konečný cíl přímo, ale nepřímo, a to zvyšováním či snižováním tržních
krátkodobých úrokových měr.“
34
Požadovanou výši úrokových sazeb lze definovat prostřednictvím monetárních pravidel (Taylorovo pravidlo,
Friedmanovo pravidlo, NAIRU). ECB pro požadovanou výši krátkodobých úrokových sazeb využívá Taylorovo
pravidlo. Více informací např. Jílek (2004), ECB (2002) a kapitola 4 této práce..
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β vypovídá o negativní závislosti mezi časovými řadami. Pokud neexistuje ani jeden
kointegrační vektor, závislost mezi časovými řadami nebyla identifikována. Pokud je počet
kointegračních vektorů vyšší než 1, nelze závislost dále posoudit.
Tabulka 6 - 1: Závislost mezi úrokovými sazbami, inflací a hospodářským růstem v ČR a HMU
Kointegrační
parametry

Ho: existuje
Nalezená závislost mezi analyzovanými
Počet
kointegrační
proměnnými
pozorování
vektor

IRcz4,
HICPcz4

p=10, r=2

IReu4,
HICPeu4

p=10,r=1

HICPeu4(10)=0.3158IReu4(10)

IRcz4,
GDPcz4

p=10, r=1

IReu4,
GDPeu4

p=10, r=1

statisticky nevýznamná závislost

Koeficient
korelace

37

***0.6351

H0 zamítnuta

37

-0.0563

**GDPcz4(10)=0.6618 IRcz4(10)

H0
nezamítnuta

37

***-0.6586

** IReu4(10)=0.9538 GDPeu4(10)

H0
nezamítnuta

37

**0.3533

Pozn: *** 1% hladina významnosti, ** 5% hladina významnosti, * 10% hladina významnosti
r je počet kointegračních vektorů, p řád zpoždění

Z tabulky 6 - 1 tak lze vyvodit následující závěry. Vztah mezi krátkodobou
mezibankovní úrokovou sazbou a inflací nebyl identifikován ani v ČR, ani v HMU. Tedy na
základě kointegrační analýzy nelze zamítnout nulovou hypotézu, že monetární politika ČNB
a ECB není efektivním nástrojem pro stabilizaci cenové hladiny. Odůvodnění tohoto závěru,
který se vymyká veškerým teoretickým pramenům čtenář nalezne v dalším textu.
V případě stimulace hospodářského cyklu je situace opačná. Kointegrační analýza na
5% hladině významnosti, tedy s 95% pravděpodobností identifikovala skutečnou závislost
mezi krátkodobými mezibankovními sazbami a hospodářským růstem v ČR a HMU. Tato
závislost je ale oproti očekávání pozitivní, což by znamenalo, že důsledkem růstu úrokových
sazeb je akcelerace hospodářského cyklu. Tuto interpretaci lze ovšem opět označit za
chybnou.
Pro vyslovení robustních závěrů je tak bezpodmínečně nutné provést kvalitativní
ekonomickou analýzu daných časových řad.
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Pouze pro úplnost a srovnání, tabulka 6 - 1 uvádí také výsledky klasické korelační
analýzy časových řad. Tato identifikuje na 1% hladině významnosti, tedy s 99%
pravděpodobností, pozitivní závislost mezi výši krátkodobých úrokových sazeb na
mezibankovním trhu a inflací měřenou HICP v ČR. Negativní závislost je v ČR
identifikována mezi hospodářským růstem a úrokovými sazbami, 1% hladině významnosti,
tedy s 99% pravděpodobností. Pozitivní závislost mezi hospodářským růstem a úrokovými
sazbami byla identifikována v HMU, na stejné hladině významnosti. Závislost mezi
úrokovými sazbami a inflací v HMU podle této analýzy neexistuje. Nekonzistentnost
výsledků uvedených analýz je bohužel způsobena nedokonalostí korelační analýzy časových
řad, která, jak již bylo uvedeno v jiné části této práce, nepředpokládá, že by mezi časovými
řadami existovala zdánlivá závislost.

6.2 Kvalitativní ekonomická analýza
Analýzu monetární politiky a jejího vlivu na hospodářský růst a inflaci provedlo již nespočet
autorů. Rasche a Williams (2005) identifikovali efektivnost monetární politiky při plnění
svých cílů na vzorku 24 zemí. Jejich závěrem je tvrzení, že “inflační cílení centrálních bank
je optimálním přístupem pro dosažení inflačních cílů ve střednědobém horizontu.“ Naproti
tomu v krátkém období existuje příliš mnoho nejistot, poruch a šoků, které monetární politika
centrálních bank nemůže ze své pozice dlouhodobě definovaných cílů pojmout.
Walsh (2003) je plně konzistentní s tímto závěrem a tvrdí, že efektivní role monetární
politiky, coby nástroje stabilizace cenové hladiny převažuje ve středním až dlouhém období.
Oproti výše uvedeným autorům Lossani a kol. (2003) identifikuje efektivní roli
monetární politiky ECB na poli stabilizace hospodářského růstu v HMU. Lossani tvrdí, že
vzájemná spolupráce mezi fiskální a monetární politikou v HMU je nedosažitelná. Vlády
jednotlivých členských států HMU, které jsou odpovědné za provádění autonomních
fiskálních politik, jsou pod neustálým tlakem svých voličů. Díky politickému cyklu má
fiskální politika krátkodobý charakter s cílem minimalizace nezaměstnanosti. Důsledkem
odtržení od cílů dlouhodobé makroekonomické rovnováhy je přetrvávání fiskálních deficitů
a zvyšování zahraničního zadlužení. Naopak jednotná monetární politika realizuje své cíle
především v dlouhém období, k čemuž jí dopomáhá její nezávislost. Cíl v podobě
dlouhodobého udržitelného hospodářského růstu je tak nekonzistentní s krátkodobým
smýšlením vlád. Základní ideou nezávislé jednotné monetární politiky v HMU je, že
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dlouhodobého udržitelného růstu lze dosáhnout jen za podmínky stabilní cenové hladiny.
Dlouhodobý udržitelný růst by měl být primárním cílem fiskálních politik jednotlivých
členských států HMU. Cenová stabilita je tak dle Lossaniho přímou podmínkou pro jejich
efektivitu. Vliv monetární politiky ECB na hospodářský růst v HMU je v tomto případě lépe
označit za nepřímý.
Restriktivní či expanzivní monetární politika a její vliv na hospodářský růst není
z pohledu stávajících empirických studií jasný. Důvodem je existence mnoha rigidit a poruch
na finančním trhu a na trhu práce. Problémy způsobující nedokonalosti v transmisním
mechanismu identifikoval Walsh (2003). Patří mezi ně zejména inflační očekávání,
nedokonalé informace, nominální rigidita cen a mezd, nedokonalá konkurence a setrvačnost
inflace.

6.2.1 Monetární politika ČNB

Autonomní monetární politika ČNB je ve srovnání s ECB mnohem více aktivnější. V HMU
jako celku se totiž mnohem méně citlivě projevují poptávkové a nabídkové šoky na celkovém
agregátním HDP a inflaci než je tomu v ČR, malé otevřené ekonomice.
Určitým specifikem monetární politiky ČNB je závazek ČR v podobě dodržování
Maastrichtských kritérií. V tabulce 6 - 2 v letech 1997 - 1998 je možné identifikovat
v důsledku měnové krize v roce 1997 výraznou mezeru mezi inflací v HMU a v ČR.
Důsledkem vysoké inflace a restriktivní monetární politiky byla recese přetrvávající až do
roku 2000. Aby ČNB naplnila svůj inflační cíl ve výši 2% v roce 2005, snižovala i přes
pomalý hospodářský růst své úrokové sazby velmi pozvolna.
Tabulka 6 - 2: Vybrané makroekonomické indikátory HMU a ČR
Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

HDP
2,5
2,8
3
3,9
1,9
0,9
0,8
2,1
1,3

Eurozóna
HICP
1,6
1,1
1,1
2,1
2,3
2,2
2,1
2,1
2,2

IR
4,02
3,73
2,74
4,12
4,38
3,29
2,32
2,05
2,09

HDP
-0,7
-1,1
1,2
3,9
2,6
1,5
3,2
4,7
6

Česká republika
HICP
IR
8
19,31
9,7
13,57
1,8
6,79
3,9
5,25
4,5
4,98
1,4
3,57
-0,1
2,28
2,6
2,19
1,6
1,95

Zdroj dat: Eurostat, HDP (Hrubý domácí produkt ve stálých cenách), IR (kráítkodobá
úroková sazba Euribor a Pribor)

82

Dvoutýdenní reposazba byla v červnu roku 1997 na hranici 39%. V listopadu 1999
klesla na hodnotu 5,25%. Ve třetím čtvrtletí roku 1999 klesla čtvrtletní inflace měřená
indexem spotřebitelských cen na hodnotu 0,93%. I když v této fázi byla monetární politika
ČNB efektivním nástrojem pro stabilizaci cenové hladiny, negativním důsledkem restriktivní
monetární politiky byl pokles hospodářského růstu.
I přesto, že se v roce 2000 inflace mírně zvýšila, ČNB z obav dalšího zpomalení
hospodářského růstu ponechala své referenční úrokové sazby nezměněny. V druhém čtvrtletí
roku 2001 je z obav před inflačními tlaky zvýšila na hodnotu 5,25%. Na konci daného roku
došlo opět k poklesu dvoutýdenní repo sazby na 4,75%. Trend snižování této referenční
úrokové sazby pokračoval do června 2004, kdy dvoutýdenní reposazba poklesla až na
hodnotu 2,25%. Na této hodnotě zůstala až do léta 2006.
Současná hodnota dvoutýdenní reposazby ČNB se od roku 2002 pohybuje v těsné
vazbě na úrokovou sazbu z hlavních refinančních operací ECB (obrázek 6 - 1). Jedním
z důvodů tohoto vývoje referenční úrokové sazby ČNB je závazek nominální konvergence.
Inflační cíl ČNB v podobě 2% růstu indexu spotřebitelských cen v roce 2005, jak uvádí
obrázek 6 - 2, byl naplněn.
Snižování úrokových sazeb ČNB jistě přispěl k akceleraci hospodářského růstu
v letech 2003 – 2006. Je tak možné usuzovat z obrázku 6 - 2, který prezentuje vývoj HDP ve
stálých cenách a krátkodobou úrokovou sazbu na mezibankovním trhu (PRIBOR). Negativní
vztah mezi vývojem hospodářského cyklu a krátkodobými úrokovými sazbami je zde více než
zřejmý.
Obrázek 6 - 1: Vývoj hlavních referenčních úrokových sazeb ECB a ČNB
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ECB

Obrázek 6-2: HDP a krátkodobé úrokové sazby na mezibankovním trhu v ČR
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Na tomto místě je vhodné připomenout závěr kvantitativní empirické analýzy týkající
se pozitivní závislosti mezi vývojem HDP a úrokových sazeb. Ekonomické časové řady
v sobě většinou zahrnují trend či jinou tendenci. Tato tendence, resp. nestacionarita časových
řad, představuje problém v podobě zdánlivé závislosti (více v kapitole 1.1). Odstraněním
vlivu těchto zdánlivých závislosti jsou ve vlastní analýze posuzovány stacionární, ustálené
časové řady. Na první pohled tedy můžeme tvrdit (obrázek 6 - 2), že expanzivní monetární
politika ČNB v období let 1998 – 2006 byla příčinou akcelerace hospodářského růstu.
Na základě výsledků kointegrační analýzy (tabulka 6 - 1) však analyzujeme pozitivní
závislost mezi úrokovými sazbami ČNB a hospodářským růstem. Úrokové sazby jsou totiž
jedním z indikátorů cyklického vývoje (Czesaný, 2006, s.34-36). Akcelerace hospodářského
růstu je tak impulsem pro centrální banku, která v obavách před inflačními tlaky způsobené
inflačním očekáváním, které doprovází hospodářský růst, reaguje restriktivní monetární
politikou a zvyšuje tak úrokové sazby.
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Obrázek 6-3: Inflace a krátkodobé úrokové sazby na mezibankovním trhu v ČR
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Zdroj dat: Eurostat

I když kointegrační analýza nedokázala identifikovat závislost mezi vývojem
krátkodobých úrokových sazeb na mezibankovním trhu a inflací, měřenou indexem
spotřebitelských cen, obrázek 6 - 3 dokazuje opak. V roce 1998, 2000 i v závěru roku 2004
dokázala ČNB s pomocí restriktivní monetární politiky zbrzdit inflační vývoj.
Na druhou stranu si byla ČNB vždy vědoma nebezpečí restriktivní monetární politiky
a jejího negativního vlivu na hospodářský růst, proto v případě poklesu inflace téměř vždy
reagovala snížením dvoutýdenní reposazby či snížením prognóz inflačního vývoje, čímž
ovlivnila nejen vlastní vývoj inflace ale i inflační očekávání.
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Obrázek 6 – 4: HICP a HDP v ČR

Zdroj dat: Eurostat

Zajímavý pohled na danou problematiku přináší obrázek 6 - 4. Graf připomínající
Phillipsovu křivku (nezaměstnanost je zde nahrazena HDP) dokumentuje podrobně vývoj
inflace i hospodářského růstu. V letech 1997 a 1998 ČNB bojovala s vysokou inflací
způsobenou měnovou krizí. Důsledkem její restriktivní monetární politiky byla recese35
v letech 1997 a 1998. Po částečné stabilizaci inflace se ČNB v letech 1999, 2000 a 2001
snažila svou expanzivní monetární politikou podpořit růst. Skutečnost, že se ani po 3 letech
ČNB nepodařilo výrazně ovlivnit hospodářský růst (v průběhu roku 2001 byl dokonce opět
ohrožen její primární cíl v podobě cenové stability) jen potvrzuje poněkud problematický
vztah mezi monetární politikou a hospodářským růstem.
V dalších letech se již ČNB podařilo udržet hladinu inflace měřenou indexem
spotřebitelských cen pod 3% hodnotou. Hospodářský růst v letech 2002 – 2006 akceleroval až
na hodnotu přesahující 7%. Akceleraci růstu nelze spojovat s expanzivní monetární politikou
ale s absencí restriktivní monetární politiky.
6.2.2 Monetární politika ECB

ECB oproti ČNB není vázána splněním nominální konvergence, ale svým inflačním cílem ve
výši 0-2% ročního růstu HICP. Odpovědnost ECB je přitom vázána pouze na tento primární
cíl. V případě přílišné, neadekvátní restriktivní monetární politiky není žádné instituce
v HMU, která by mohla mít přímý vliv na rozhodování ECB, a mohla tak korigovat její
35

Recese je v této práci chápána jako pokles HDP ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. V případě recese
v ČR v letech 1997 – 1999 se jednalo o pokles HDP v období 2 let.
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monetární politiku. I když vysoký stupeň nezávislosti vykazuje také ČNB, tlaky ze strany
vlády na citlivější vnímání sekundárních cílů jsou mnohem markantnější než v případě ECB.
Tuto skutečnost dokazuje i novelizace zákona o ČNB z roku 2000 (č. 442/2000 Sb.), který
významným způsobem omezoval její nezávislost.36
Nelze se proto divit, že ECB oproti ČNB má možnost, prostřednictvím své restriktivní
monetární politiky, se zaměřit pouze na svůj primární cíl v podobě inflační stability (obrázek
6 - 5) a v souladu s Maastrichtskou smlouvou se zabývat sekundárním cílem v podobě
hospodářského růstu jen tehdy, pokud to neovlivní cíl primární.
Obrázek 6 - 5: Inflace a krátkodobé úrokové sazby na mezibankovním trhu v HMU
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Zdroj dat: Eurostat

Závislost mezi úrokovými sazbami a hospodářským růstem je stejně jako v případě
ČR výsledkem cyklického vývoje, jehož jsou úrokové sazby indikátorem (obrázek 6 - 6).

36

Zákon stanovoval, že záležitosti týkající se inflačního cíle a kurzového režimu měly být konzultovány s vládou
a jejich stanovení mělo být vázáno na dosažení dohody s vládou. Bankovní rada měla také pouze rozpočet pro
činnosti spojené se zabezpečováním hlavního měnového cíle, zatímco její provozní a investiční rozpočet měla
schvalovat poslanecká sněmovna parlamentu ČR. Uvedená omezení byla shledána Ústavním soudem ČR jako
neústavní a ze zákona byla vypuštěna.
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Obrázek 6 - 6: HDP a krátkodobé úrokové sazby na mezibankovním trhu v HMU
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Zdroj dat: Eurostat

Podrobná analýza monetární politiky ECB v letech 1997 – 2006 je provedena pomocí
obrázku 6 - 7. V lednu 1998 Rada guvernérů ECB stanovila výši nabídkové úrokové sazby
z hlavních refinančních operací ESCB na 3%. Z důvodu stabilní cenové hladiny až do
čtvrtého čtvrtletí 1998, byla sazba následně snížena na 2,5%. V průběhu roku 1999 inflace
začala vytrvale stoupat a Rada guvernérů ECB rozhodla o zvýšení referenční úrokové sazby
zpět na 3%. Tato změna měla jen nepatrný vliv na vývoj inflace (obrázek 6 - 7). Hospodářský
růst měřený čtvrtletním indexem meziročních změn HDP ve stálých cenách se zvýšil na 5,1%
v prvním kvartálu roku 2000.
Z důvodu sílícího inflačního očekávání, které doprovázelo akceleraci hospodářského
růstu, ECB zvýšila referenční úrokové sazby v únoru 2000 na 3,25%, v březnu 2000 na 3,5%,
v dubnu 2000 na 3,75 a v červnu na 4,25%. Na základě restriktivní monetární politiky ECB
hospodářský růst ve druhé půli roku 2000 klesl pod 3%. Růst inflace však i přes monetární
restrikci pokračoval a ECB zvedla své úrokové sazby opět v září 2000 na 4,5% a v říjnu 2000
na 4,75%. I přes další přitvrzení restriktivní monetární politiky růst inflace nadále pokračoval,
ze 2% v roce 2000 na 3,1% v roce 2001. V prvním kvartále roku 2002 inflace stále
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přesahovala 2,5% a hospodářský růst se snížil hluboko pod 1%. ECB byla proto označována
a kritizována za přílišný konzervatizmus.
Obrázek 6 – 7: HICP a HDP v HMU

Zdroj dat: Eurostat

V prvním kvartále roku 2002 se poprvé inflace snižuje na 2,1% a ECB snižuje své
úrokové sazby až na 2,75% v prosinci 2002. Expanzivní monetární politika ale nemá skoro
vůbec žádný vliv na hospodářský růst, který zůstává stále pod 1% i přes další snižování
úrokových sazeb.
V následujícím období reaguje ECB více pasivně na inflační vývoj než v letech 1998 –
2002. Inflace se v letech 2003 – 2006 pohybovala kolem cílového pásma 2%. V prvním
čtvrtletí roku 2002 se sice mírně zvyšuje na hladinu 2,1%, ale ECB i přes tento vývoj snižuje
své úrokové sazby v březnu 2003 na 2,5% a v červnu 2003 na 2%.

Hospodářský růst

postupně akceleruje až na hodnotu převyšují 2% v roce 2006. Z důvodu obav z růstu inflace
(inflační očekávání a růst cen surovin) ECB opět zvyšuje své úrokové sazby až na hodnotu
2,75% v lednu 2006.
ECB tedy následovala svůj primární cíl i v obdobích, kdy hospodářský růst blokován
restriktivní monetární politikou ECB prudce klesal. V obdobích stabilní cenové hladiny ECB
změnila svou monetární politiku na expansivní avšak s velmi sporným vlivem na hospodářský
růst.
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6.3 Dílčí závěr
Na základě provedené analýzy efektivnosti monetární politiky a jejích důsledků na inflaci
a hospodářský růst, lze konstatovat, že monetární politika ČNB je efektivním nástrojem pro
redukci inflačních tlaků. Restriktivní monetární politika zmírňující důsledky inflačních tlaků
má však negativní vliv na hospodářský růst.
Vliv expanzivní monetární politiky ČNB na hospodářský růst ale naproti tomu není
významný. V souvislosti s expanzivní monetární politikou ČNB lze hovořit pouze
o nepřímém vlivu monetární politiky centrální banky na hospodářský růst. Tento nepřímý vliv
identifikoval ve své práci již Lossani a kol. (2003) v podobě cenové stability jako základní
podmínky pro efektivní fungování fiskální politiky. Hlavní roli tedy opět hraje primární cíl
ČNB v podobě stabilizace cenové hladiny, bez které by nemohla fiskální politika účinně
stabilizovat poruchy hospodářského růstu. Autonomní monetární politika ČNB v roli přímého
stabilizátora asymetrických šoků způsobujících výkyvy hospodářského růstu v ČR se jeví
jako neefektivní.
Jednotná monetární politika ECB je mnohem pasivnější než autonomní monetární
politika ČNB. Výraznou charakteristikou je konzervativní přístup založený na udržování
cenové stability i za cenu pozdější hospodářské recese. Její monetární politiku lze považovat
za efektivní nástroj pro stabilizaci agregátní inflace v HMU. Na hospodářský růst má však
expanzivní monetární politika ECB stejně jako v případě ČNB pouze nepřímý vliv. Negativní
závislost mezi restriktivní monetární politikou ECB a následným poklesem hospodářského
růstu je však více než zřejmý.
Náklady spojené se ztrátou autonomie monetární politiky ČNB se tak jeví jako
nevýznamné. ČNB sice přijde o účinný a efektivní nástroj stabilizace cenové hladiny, tento
nástroj by ale do značné míry měl být nahrazen jednotnou monetární politikou ECB,
s určitým rizikem výskytu asymetrických inflačních šoků.
Jako nástroj stabilizace výkyvů hospodářského cyklu není monetární politika ČNB ani
ECB příliš vhodná. Vliv expanzivní monetární politiky a tedy i její možnosti odstranění
důsledků šoků v hospodářském cyklu lze považovat za více než sporné.
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Diskuse
Analýzy zabývající se důsledky vstupu ČR do HMU se v otázce makroekonomických nákladů
se neomezují pouze na konstatování, že ztráta autonomie monetární politiky znamená pro ČR
omezení při stabilizaci makroekonomických šoků.
Lane (2006) popisuje na reálných příkladech členských států HMU vzájemnou
úspěšnou cenovou konvergenci. Na druhé straně upozorňuje na stále vysoký stupeň
divergence. HMU je dle tohoto autora stále příliš vzdálená od definice optimální měnové
oblasti dle teorie OCA. Porovnání se Spojenými státy americkými a jejich systémem
hospodářské politiky při řešení makroekonomických šoků je stále neadekvátní.
Na rozdíly v hospodářském růstu a inflaci poukazuje také oficiální analýza Evropské
komise týkající se hospodářského vývoje v roce 2006. Analýza přímo uvádí, že v letech 19992005 mezi nejpomaleji a nejrychleji rostoucími zeměmi z pohledu dynamiky hospodářského
růstu je rozdíl 5,7%. Jako důvod uvádí různé faktory jako jsou rozdíly v počasí,
spotřebitelských preferencích v politickém cyklu apod. Rozdíly v růstu jsou však úspěšně
odstraňovány, v roce 2005 činil tento rozdíl pouze 4,5%. Stejně tak rozdíly v růstu cenových
hladin mezi členskými státy HMU jsou odstraňovány. V roce 2006 činil rozdíl mezi nejvyšší
a nejnižší inflací v HMU 2,7%. Za hlavní důvody rozdílného růstu cenové hladiny označuje
Evropská komise rozdílný růst produktivity obchodovatelného a neobchodovatelného zboží,
vliv rozdílné dynamiky hospodářského růstu a cenové šoky způsobené zejména cenami
energií.
S výše uvedenými závěry je autor této disertační práce plně konzistentní. Zmiňovaná
komplexní analýza Evropské komise se ale také zabývá vlivem hospodářské politiky na
rozdílný růst a inflaci. Její závěry se však omezují pouze na konstatování, že hospodářská
politika se snaží odstranit rozdíly mezi státy s rychlejší a pomalejší dynamickou
hospodářského růstu. (European Commission, 2006, s.32-37) Na poli autonomní fiskální
politiky jednotlivých vlád členských států HMU lze s tímto tvrzením souhlasit. V souvislosti
s jednotnou monetární politikou ECB ale nelze hovořit o sbližování dynamiky hospodářského
růstu ve smyslu jeho zvýšení u zemí s podprůměrným hospodářským růstem.
Jednotná monetární politika ECB není dle empirické analýzy provedené v této
disertační práci efektivním nástrojem pro stimulaci hospodářského růstu. Sbližování
dynamiky růstu v letech 1999 – 2005, o kterém hovoří zpráva Evropské Komise (2006),
nespočívá ze strany ECB ve stimulaci hospodářského růstu některých členských států HMU
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s jeho nízkou dynamikou, ale v jeho omezení prostřednictvím monetární restrikce ve státech
vykazujících inflaci vyšší než je průměr HMU. Uvedená myšlenka vyplývající z této
disertační práce je dále rozpracována v závěru a dána do souvislosti s náklady spojenými se
ztrátou autonomie monetární politiky ČNB.
Základním předpokladem analýzy nákladů souvisejících se ztrátou autonomie
monetární politiky je neměnnost statutu ECB, preferencí/averzi k inflaci a produkční mezeře.
Inflační cíl ECB ve výši 0-2% je přitom již nyní považován za nerealistický. De Grauwe
(2005, s.209-211) hovoří o cíli oscilujícím kolem hodnoty 3%.
Empirické kvalitativní i kvantitativní analýzy provedené v této práci jsou založené na
historických datech a údajích z období existence ESCB. Práce tak nezohledňuje budoucí
očekávaný vývoj HMU, předpokládané rozšíření o další kandidátské země, změnu
rozhodovacího proces ESCB ani případné změny v implementaci jednotné monetární politiky.
Zvolený přístup na základě reálných dat exaktně popisuje důsledky jednotné monetární
politiky ECB, na straně druhé však abstrahuje od určité dynamiky procesu prohlubování
evropské integrace a postupného stírání strukturálních rozdílů mezi jednotlivými členskými
státy HMU. Významný vliv na integraci finančních trhů v HMU bude mít např. snížení
transakčních nákladů spojených s přeshraničními bezhotovostními převody od roku 2008.
Úvaha o problémech, způsobených konflikty mezi národními zájmy reprezentovanými
guvernéry

centrálních

bank

jednotlivých

členských

států

HMU

a

zájmy

ECB

reprezentovanými Radou guvernérů ECB jako celku, nastíněných v kapitole 4 se může
z pohledu důsledků monetární politiky ECB na ČR jevit jako neopodstatněná. Cíle
a podmínky jednotné monetární politiky jsou jasně zakotveny ve statutu ECB a Maastrichtské
smlouvě, členové Rady guvernérů ECB jsou nestranní odborníci jejichž cílem je
stabilita HMU jako celku. HMU jako celek je však ekonomicky mnohem více závislá na
ekonomikách velkých než menších členských států. Produkční či inflační mezera ve Francii či
Německu tak bude ECB řešena citlivěji než stejná situace v ČR. Odpovědnost ECB za stabilní
inflaci a hospodářský růst v ČR nemusí tak být vždy prioritou. Význam diskuse na téma
konzistentnosti preferencí také zvyšuje vliv Výkonného výboru, jehož členové jsou zpravidla
„zástupci“ silnějších členských států HMU, a jeho vyšší averze k inflaci než je tomu v případě
guvernéra ČNB.
Kapitola 4.2 uvádí jako základ empirické analýzy Taylorovo pravidlo, které je
odvozené nejen pro HMU jako celek, ale také pro ČR. Zmíněné pravidlo je ovšem vhodné
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pouze pro velké, relativně uzavřené ekonomiky, kterou ČR rozhodně není. Walsh (2003)
odvodil vztah optimální hospodářské politiky pro otevřenou ekonomiku následovně:
„ y t = a y y t −1 − a r rt −1 + a ρ ρ t −1 + a y y *t −1 +u t
kde * značí zahraniční zemi, ρ=s+p*-p je reálná úroková sazba (kde s je nominální kurz),
a dynamická struktura zjednodušena vypuštěním zpoždění řádu 2. Růst ρ reprezentovaný
depreciací domácí měny přesunuje agregátní poptávku k domácí zemi (aρ>0). Zvýšení
důchodu v jedné zemi zvýší poptávku v zemi druhé (ay>0).“ Walsh (2003, 512-514, přeloženo
autorem) Tento model je jistě mnohem komplexnějším vztahem, vhodnějším pro odvození

výše úrokové sazby r nežli v případě Taylorova pravidla. Pro malou otevřenou ekonomiku
zahrnuje velmi důležitý vztah k cizím zemím. Empirická analýza v této práci se však zabývá
pouze preferencemi mezi inflací a hospodářským růstem. Taylorovo pravidlo se s cílem
odhadu parametrů a a b (váhy inflace a hospodářského růstu) jeví jako vhodnější vztah pro
identifikaci averze centrálních bank k inflační a produkční mezeře. Vliv kurzové politiky,
zahraničního důchodu a dalších parametrů je v tomto případě nadbytečný.
V analýze transmisního mechanismu jednoznačně dominuje úvěrový (úrokový) kanál
monetární politiky. I když ve stávající HMU tento kanál jednoznačně převažuje, nadnárodní
firmy mající největší podíl na vývoji hospodářského růstu a inflace v HMU, mají ve srovnání
s malými a středními firmami mnohem více možností získávat finanční prostředky i mimo
prostor HMU.37 Vlivu jednotné monetární politiky ECB se tak vyhýbají. Vliv heterogenity
transmisních mechanismů monetární politiky na její efektivitu je tak částečně snižován.
Vlastní empirická analýza závislosti krátkodobých úrokových sazeb v HMU v kapitole
5.3 je založena na nominálních úrokových sazbách. Existenci heterogenity mezi úrokovými
sazbami v různých částech HMU lze z důvodu různého tempa inflace předpokládat.38 Dle
autora však reálné výše úrokových sazeb neodpovídají myšlence jednotné monetární politiky
ECB. Analýza reálných úrokových sazeb by hovořila o různé výši inflace v HMU, což nebylo
cílem této práce.
V kapitole 6 se autor zabývá efektivností autonomní monetární politiky ČNB
a jednotné monetární politiky ECB. Autonomie monetární politiky ČNB v pozici malé
otevřené ekonomiky, ovlivněné nejen hospodářským vývojem velkých členských států HMU,
ale také samotnou monetární politikou ECB, se již nyní jeví jako pouhá iluze. Nejen z důvodu
37

Nadnárodní a velké firmy mohou díky úsporám z rozsahu získávat finanční prostředky nejen na světovém
kapitálovém trhu, ale také v zemích a regionech s nejnižšími úrokovými sazbami. Mohou tak plně využívat
úrokové arbitráže, která je pro malé a střední firmy z důvodu vysokých fixních nákladů často nevyužitelná.
38
Předpoklad různé výše úrokových sazeb v souvislosti s inflačními rozdíly mezi jednotlivými členskými státy
HMU vychází z ekonomické teorie a platnosti mezinárodního Fischerova efektu.
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splnění Maastrichtských kritérií ale také z důvodu zachování stability vnější rovnováhy ČR
nemůže ČNB výrazně odlišit svou monetární politiku od jednotné monetární politiky ECB.
Monetární politika centrální banky, jak je uváděno v kapitole 6, není jediným
efektivním nástrojem hospodářské politiky pro stabilizaci cenové hladiny. Např. Irsko
dokázalo snížit svou 5,6 procentní inflaci v roce 2000 až na hodnotu 2,2% v roce 2004 i za
podmínky členství v HMU. Důvodem bylo posílení eura vůči americkému dolaru (Honohan
a Lane, 2004). Význam ztráty autonomie monetární politiky jako nástroje stabilizace cenové

hladiny tak může být za určitých podmínek snížen. Členský stát HMU, jako tomu bylo
v případě Irska, má v případě výskytu asymetrického inflačního šoku alternativní možnosti
jak stabilizovat inflaci i bez použití autonomní monetární politiky centrální banky. ČR, jejíž
zahraniční obchod je orientován zejména na členské státy HMU, ale nelze srovnávat
s případem Irska.
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Závěr
Důsledkem integrace ČR do HMU nebude s velkou pravděpodobností destabilizace cenové
hladiny, ale tendence k poklesu dynamiky hospodářského růstu v ČR. Podstata tohoto tvrzení
je obsažena nejen v celé této disertační práci a dílčích závěrech jednotlivých kapitol, ale
především v následujícím textu.
Ve třetí a čtvrté kapitole této práce byla charakterizována ECB a ČNB nejen z pohledu jejich
statutů, ale také z pohledu konzistentnosti jejich preferencí. Cílem těchto kapitol bylo
porovnat tyto dvě centrální banky a zjistit, zda nahrazení autonomní monetární politiky ČNB
jednotnou monetární politikou ECB bude mít nějaký dopad na hospodářský růst a inflaci
v ČR. Pokud by obě banky byly v podstatě stejné, nemělo by být nahrazení ČNB centrální
bankou HMU pro hospodářský vývoj v ČR znatelné. Na základě provedených kvantitativních
a kvalitativních analýz totiž nelze zamítnout hypotézu, že rozdíly mezi ECB a ČNB jsou
z pohledu jejich statutů nevýznamné. Nahrazení autonomní monetární politiky ČNB
jednotnou monetární politikou ECB nedojde k významné změně a tedy důsledek na inflaci
a hospodářský růst by neměl být významný.
Stejně tak nelze zamítnout hypotézu o vzájemné konzistentnosti preferencí. Obě dvě
centrální banky mají vyšší averzi k inflační než k růstové mezeře. ECB však bude k inflačním
tlakům mnohem citlivější a častěji využije restriktivní monetární politiky i za cenu snížení
hospodářského růstu v některých částech HMU.
V kapitole páté lze zamítnout hypotézu, že transmisní mechanismus je v jednotlivých
částech HMU jednotný. Lze tak přijmout předpoklad, že efektivita monetární politiky ECB je
snižována v důsledku nedokončeného procesu integrace finančních trhů. Heterogenita
finančních trhů v HMU se však bude s postupem let výrazně snižovat a při vstupu ČR do
HMU, který se nepředpokládá dříve než po roce 2010, již tento vliv s velkou
pravděpodobností nebude významný.
Problematikou efektivnosti monetární politiky akcelerovat hospodářský růst
a stabilizovat inflaci se zabývá kapitola šestá, ve které nebyla zamítnuta hypotéza
o neefektivitě monetární politiky při akceleraci dlouhodobého udržitelného hospodářského
růstu. Vliv expanzivní monetární politiky na hospodářský růst je možné definovat pouze jako
nepřímý ve smyslu zabezpečení vhodných podmínek pro úspěšnou realizaci fiskální politiky.
V případě ECB i ČNB byl ale identifikován negativní vliv monetární restrikce na
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hospodářský růst. Hypotéza o neefektivnosti monetární politiky ECB i ČNB jako nástroje pro
stabilizaci cenové hladiny zamítnuta byla. Lze tedy říci, že monetární politika ČNB je
efektivním nástrojem pro stabilizaci cenové hladiny, čímž se zvyšují náklady s její ztrátou.
Protože byl stejný výsledek vysloven ve prospěch ECB, neměl by být problém nahradit jednu
efektivní monetární politiku druhou.
Na základě uvedených testů čtyř hypotéz je možné hovořit o významné podobnosti
monetárních politik obou analyzovaných centrálních bank. V případě naprosté jednotnosti
dynamiky hospodářského růstu a inflace v jednotlivých částech HMU nelze zamítnout
hypotézu, že náklady integrace ČR do HMU plynoucí ze ztráty autonomie monetární politiky
ČNB nejsou pro tuto malou otevřenou ekonomiku významné.
Stejný závěr ale nelze vyslovit ve spojitosti s výskytem rozdílů v mírách inflace
a v dynamice hospodářského růstu mezi jednotlivými členskými státy HMU. Zda budou tyto
rozdíly pravděpodobné a jaké důsledky má jednotná monetární politika ECB na malou
otevřenou ekonomiku shrnují další odstavce tohoto textu.
Ve druhé kapitole byly identifikovány podmínky, za kterých ČR pravděpodobně
vstoupí do HMU. Integrace do HMU je podmíněna splněním nominálních konvergenčních
kritérií, v případě ČR jde zejména o oblast fiskální politiky a naplnění myšlenky reálné
konvergence v souvislosti sjednocení cenových hladin. I přes krátké časové řady v tabulce 8-1
vidíme, že zavedením společné měny v Irsku, Portugalsku a částečně i v Belgii měla cenová
hladina v těchto malých otevřených ekonomikách tendenci růst. Nelze samozřejmě
zjednodušeně srovnávat situaci v ČR, Belgii či jiných státech zejména proto, že do HMU
doposud nevstoupila žádná z posttransformačních zemí.
V Irsku i Portugalsku, které lze označit stejně jako ČR za malé otevřené ekonomiky,
růst cenové hladiny od zavedení eura výrazně převyšuje průměr HMU. V roce 2000 v Irsku
a 2005 v Portugalsku můžeme dokonce hovořit i o asymetrickém inflačním šoku. Je
pravděpodobné, že podobný vývoj se bude opakovat i v případě ČR. Důvodem bude tlak na
vyrovnání cenových hladin v ČR a HMU.39 Po inflačních šocích bezprostředně po vstupu do
HMU je však možné očekávat stabilizaci inflace, jak je evidentní u vybraných zemí v tabulce
8 - 1 v letech 2004 a 2005. Lze tedy předpokládat, že vysoká inflace nebude díky jednotné
39

Existuje názor, že k významnému růstu cenových hladin po vstupu ČR do HMU nedojde, neboť k růstu
cenových hladin z důvodu jejich vyrovnání s HMU mělo dojít již začleněním ČR do EU. Vstupem ČR do HMU
však dojde k dvěma zásadním vlivům na prosazení zákona jedné ceny v HMU a to je odstranění devizového
rizika a transparentnost cen.
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monetární politice ECB po vstupu ČR do HMU dlouhodobějším problémem. Význam
inflačních tlaků je také neustále snižován procesem reálné konvergence.
Tabulka 8-1: HICP ve vybraných regionech a zemích
Česká
HMU
EU-25
Belgie
republika

Irsko

Portugalsko

1997

1,7

1,6

1,5

8,0

1,3

1,9

1998

1,3

1,1

0,9

9,7

2,1

2,2

1999

1,2

1,1

1,1

1,8

2,5

2,2

2000

1,9

2,1

2,7

3,9

5,3

2,8

2001

2,2

2,3

2,4

4,5

4,0

4,4

2002

2,1

2,2

1,6

1,4

4,7

3,7

2003

2,0

2,1

1,5

-0,1

4,0

3,3

2004

2,0

2,1

1,9

2,6

2,3

2,5

2005

2,2

2,2

2,5

1,6

2,2

2,1

Zdroj dat: Eurostat

V případě dlouhodobého a udržitelného hospodářského růstu je tomu jinak. Po prvních
pár letech členství v HMU se snížil hospodářský růst nejen v celé HMU, ale také ve
vybraných státech v tabulce 8 – 2. Portugalsko i Belgie má v roce 2005 nižší hospodářský růst
než je průměr HMU. Stejně tak v Irsku se růst z 8-12,5% v letech 1996-1997 snížil na
hodnotu 4,2-5,5% v letech 2004-2005. I když je dynamika růstu v Irsku i v roce 2005 stále
vysoká, tendence vede ke snižování. Naproti tomu EU-25 vykazuje v posledních letech
(v období 2003-2005) mírnou akceleraci hospodářského růstu. Zdrojem hospodářského růstu
tak není HMU ale země kandidující na vstup do HMU.
Z tabulky 8 – 2 ale nelze jednoznačně vyvodit závěr, že přínosy členství v HMU
v podobě odstranění kurzových rizik, snížení transakčních nákladů a transparentnosti cen
nepřevýšily náklady vyplývající ze ztráty autonomie monetárních politik centrálních bank.
Časová řada je příliš krátká a analýza příliš zjednodušující. Je však evidentní, že problém
HMU nejen jako celku ale i malých otevřených ekonomik do HMU začleněných není inflace
ale tendence ke snižování hospodářského růstu. K tomuto vývoji přispívá také stav veřejných
financí. Přetrvávající deficity státních rozpočtů a prohlubující se zadlužení značně omezuje
možnosti fiskálních politik vlád členských států HMU tento vývoj zvrátit.
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Tabulka 8-2: HDP (ve stálých cenách) ve vybraných regionech a zemích
Česká
HMU
EU-25
Belgie
Irsko
Portugalsko
republika
1996

1,8

1,5

1,2

4,0

8,0

3,6

1997

2,7

2,5

3,3

-0,7

12,5

4,2

1998

3,0

2,8

1,9

-0,8

9,5

4,8

1999

3,0

3,0

3,1

1,3

11,6

3,9

2000

3,9

3,9

3,9

3,6

10,2

3,9

2001

2,0

1,9

1,0

2,5

5,8

2,0

2002

1,2

0,9

1,5

1,9

6,0

0,8

2003

1,3

0,8

0,9

3,6

4,3

-1,1

2004

2,3

1,9

2,6

4,2

4,3

1,2

2005

1,7

1,4

1,2

6,1

5,5

0,4

Zdroj dat: Eurostat

Akceleraci hospodářského růstu nedokáže podpořit ani ECB, jejíž inflační cíl byl
v roce 2005 o 0,2% překročen. I když má ECB i ČNB, jak bylo uvedeno v kapitole třetí,
shodný primární cíl v podobě cenové stability a sekundární cíl v podobě hospodářského růstu,
míra nezávislosti ECB je vyšší. Odpovědnost ECB za vývoj inflace a hospodářského růstu
v ČR tak bude nižší než je tomu v současnosti. Tedy pokud by ČR byla členem HMU a došlo
by v jejím případě k poklesu hospodářského růstu, jak tomu bylo v roce 2005 v Portugalsku,
bude z důvodu překročení inflačního cíle v HMU jednotná monetární politika ECB působit
restriktivně i přesto, že má Portugalsko nižší inflaci než je tomu v HMU jako celku. Charakter
jednotné monetární politiky je totiž nejvíce ovlivněn hospodářským vývojem ve státech
s nejvyšším podílem HDP na celé HMU.40
Uvedený závěr založený na porovnání statutů zmíněných dvou centrálních bank
potvrzuje také empirická analýza konzistentnosti preferencí ČNB a ECB v kapitole čtvrté. Na
základě odvození parametrů Taylorova pravidla bylo prokázáno, že ECB bude reagovat
mnohem citlivěji na inflační mezeru, než by ve stejné situaci reagovala ČNB.
Efektivnost jednotné monetární politiky ECB, jako nástroje pro stabilizaci cenové
hladiny, i v případě výskytu asymetrických šoků je vzhledem k inflačnímu vývoji v letech
2003 – 2005 (tabulka 8 – 1) dosti vysoká. Její omezení nezpůsobuje ani heterogenita
transmisních mechanismů.

40

Mezi státy s nejvyšším podílem HDP na celé HMU patří Německo a Francie.
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Negativní důsledky jednotné monetární politiky ECB na malou otevřenou ekonomiku,
ve spojitosti s náklady způsobenými ztrátou autonomie její monetární politiky tak nelze
očekávat v podobě rostoucí inflace a omezených možností její dlouhodobé stabilizace.
Problém, který ČR po začlenění do HMU může potkat, je tendence ECB k monetární
restrikci. Viditelně škodlivým jevem jednotné monetární politiky ECB je neadekvátní
restrikce monetární politiky v členských státech, kde je inflace nižší než průměrná hodnota
HMU. V zemi stojící mimo HMU, ve které se sníží inflace pod cílovou hodnotu je důležité ze
strany její centrální banky a autonomní monetární politiky zmírnit restriktivní monetární
politiku, tedy působit monetární expanzí, aby využila veškerých možnosti akcelerace
hospodářského růstu. Pokud této příležitosti k monetární expanzi centrální banka nevyužije,
snižuje tím dynamiku hospodářský růst v dané zemi. ECB této možnosti využít nemůže. Její
jednotná monetární politika má charakter společné politiky všech členských států HMU. ECB
si tak nemůže dovolit působit monetární expanzí v jednom členském státě HMU s inflací nižší
než je její cílovaná hodnota za situace, kdy inflace v jiné členské zemi HMU převyšuje
inflační cíl ECB.
Jak bylo analyzováno v kapitole šesté, hospodářský růst je velmi citlivý na monetární
restrikci. Tím že jednotná monetární politika ECB dlouhodobě systematicky střídavě
potlačuje svou neadekvátní restrikcí hospodářský růst ve státech, kde se v danou chvíli snížila
inflace pod cílovou hodnotu ECB, snižuje tak hospodářský růst v celé HMU. Od zavedení
eura v letech 1998 a 1999 se hospodářský růst ze 3% snížil na hodnotu 1,7% v roce 2005
(tabulka 8-2). ECB, která by měla připravovat podmínky pro dlouhodobý a udržitelný
hospodářský růst tak podporuje dlouhodobou tendenci k jeho poklesu.
Konečným důsledkem snižujícího se hospodářského růstu v HMU je omezení příjmů
a růst výdajů státních rozpočtů jednotlivých členských zemí HMU, tedy další prohlubování
deficitů, zahraničního zadlužení a vnější nerovnováhy. Možnosti akcelerace hospodářského
růstu pomocí autonomních fiskálních politik se s růstem deficitů veřejných financí snižují.
V souvislosti s hlavním cílem této práce se zamítá hlavní nulová hypotéza a nezamítá
hypotéza alternativní, že náklady integrace ČR do HMU plynoucí ze ztráty autonomie
monetární politiky ČNB jsou pro tuto otevřenou ekonomiku významné. V případě, že inflace
v ČR bude nižší než průměrná inflace v HMU, bude jednotná monetární politika ECB působit
neadekvátní restrikcí.
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Pokud náklady v podobě nižšího hospodářského růstu způsobeného neadekvátní
restrikcí jednotné monetární politiky ECB budou převyšovat přínosy se vstupem ČR do
HMU, nebude pro ČR členství v HMU výhodné. Problematika porovnání nákladů a přínosů či
případného načasování vstupu ČR do HMU ale již přesahuje rámec tohoto textu.
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Summary
This thesis deals with the impact of the ECB monetary policy on the economic growth and
inflation in the small open economy, integrated into the Eurozone. The first part of the thesis
deals with ECB and CNB analogy. Targets, accountability, responsibility, monetary policy
instruments and preferences of these central banks are compared. The ECB and CNB
monetary policy appears to be identical.
In the second part the author analyses ECB and CNB monetary policy efficiency to
stabilize inflation and accelerate economic growth. The empirical analysis confirms ECB
single monetary policy efficiency to stabilize inflation. In the case of symmetric inflation
shocks in the EMU, there are no significant macroeconomic costs with the CR integration to
the Eurozone.
The empirical analysis did not identify significant correlation between the
expansionary monetary policy and economic growth. On the contrary the restrictive monetary
polities have a significant negative impact on the economic growth. The European Central
Bank responds to the aggregate inflation rate in the whole Eurozone. This “Eurozone”
inflation rate is weighted average of the inflation rates in the individual EMU member states.
The European Central Bank´s inflation target “below but close to” 2% of the harmonised
index of consumer prices.
The Eurozone consists of 12 countries with varying growth and inflation rates. The
impact of ECB´s monetary policy on the country, whose inflation rate is lower than the
Eurozone aggregate is not optimal. In such a country it appears that the monetary policy is
unnecessary restrictive and hence the economic growth is “unreasonably” reduced. This
situation rotates among the Eurozone countries from the inception of the monetary union in
1999. Consequently, the average economic growth in the Eurozone continues to decline.
The significant macroeconomic costs consist in the economic growth reduction after
the Czech Republic integrates into the Eurozone.
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