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Protokol z jednání bankovní rady ČNB ze dne 30. 5. 2002  
 
Přítomni: Guvernér doc. Ing. Z. Tůma, CSc., viceguvernér Ing. O. Dědek, CSc., 
viceguvernér RNDr. L. Niedermayer, vrchní ředitelka Ing. M. Erbenová, Ph.D., vrchní 
ředitel doc. Dr. Ing. J. Frait, vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek, CSc. 
 
 
I.   Diskuse navazující na prezentaci 5. situační zprávy 

 
Vrchní ředitelka Erbenová: V úvodu prezentace zaznělo, že některé indikátory míří směrem 
nahoru, jiné směrem dolů, ale celkově se bilance rizik prognózy oproti velké situační zprávě 
neliší. Nezaznělo však, že ČNB na minulém zasedání snížila úrokové sazby o půl procentního 
bodu. Jak se tato skutečnost projevuje v bilanci rizik dubnové prognózy? 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Připojuje se k předchozímu dotazu jak interpretovat dopady 
dubnového rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že se nezměnila bilance rizik, jsou v zásadě jen dvě 
možnosti. Za prvé, účinky přijatého opatření jsou jen velmi omezené. Za druhé, nebýt tohoto 
opatření, obrázek by se výrazně změnil, a my jsme snížením sazeb pouze dosáhli toho, že jsme se 
dostali zpět na hodnoty predikce. Která z těchto dvou možností je pravdivá? 
 
Viceguvernér Niedermayer: Rovněž nepovažuje za možné držet původní podmíněnou 
prognózu, jakoby se nic nestalo. Buď prognóza již minule snížení sazeb předpokládala, ale pak 
jsme se sami mystifikovali, nebo snížení sazeb na prognózu nepůsobí. To ovšem nelze tvrdit, 
jednalo se o velmi razantní opatření. Pokud se bilance rizik skutečně nezměnila, proč není 
navrženo snížení úrokových sazeb jako při minulém jednání?  
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): V nepodmíněné střednědobé predikci tento 
problém nevyvstává, protože model se snížením sazeb počítal, takže se pouze naplňuje jeho 
očekávání. U krátkodobé prognózy je otázkou, do jaké míry je skutečně plně podmíněná 
stávajícím nastavením sazeb, v jistém smyslu jsou v ní již zahrnuta očekávání o budoucích 
krocích měnové politiky. V rámci SMS nepanuje zcela shoda, jak silná je transmise úrokových 
sazeb do ekonomiky, zpracovatelé krátkodobé prognózy ji považují spíše za slabou. Lze říci, že 
snížení měnověpolitických sazeb v dubnu odstranilo jedno z rizik prognózy, a to samovolné 
zpřísňovaní úrokové složky měnových podmínek vlivem poklesu inflačních očekávání. Provedené 
opatření přispělo také k zastavení posilující tendence měnového kurzu. 
 
Guvernér Tůma: Souhlasí s tvrzením, že jsme zabránili samovolnému zpřísňovaní měnových 
podmínek vlivem poklesu inflačních očekávání. Toto tvrzení v situační zprávě i v její prezentaci 
chybělo.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Podotýká, že ČNB zveřejňuje pouze krátkodobou podmíněnou 
predikci, která by měla počítat s konstantní úrovní nominálních úrokových sazeb, takže jejich 
snížení by se mělo na rizicích predikce projevit. Nezveřejňujeme naopak nepodmíněnou 
modelovou predikci, která si se změnou sazeb umí částečně poradit. Nyní se jasně ukazuje, že 
toto je neudržitelné.  
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Guvernér Tůma: K  problému tvorby prognóz se musíme vrátit. Vnímá jistou nekonzistenci 
v tom, že se do modelu snažíme na kratším konci dosazovat výsledky krátkodobé predikce, 
kterou jsme dosud považovali za podmíněnou. Pokud je však nepodmíněná, může být ve 
výsledné predikci zahrnuta reakce měnové politiky vlastně dvakrát – jednou v expertních 
vstupech a podruhé v reakční funkci centrální banky.  
 
Viceguvernér Dědek: Poznamenává, že krátkodobá predikce prozatím vychází téměř přesně. 
Klade si otázku, zda je rozumné snažit se jí v této situaci zpochybňovat na základě nějakých 
teoretických problémů. Pokud chceme kritizovat prognózu inflace, měli bychom být schopni říci, 
že došlo k nějakým významným opomenutím závislosti na úrokových sazbách u veličin, které 
mají bezprostřední vliv na inflaci. Osobně nevidí nic, co by se v ekonomice kromě snížení sazeb 
výrazněji pohnulo. Bere to jako empirický fakt, se kterým nemůžeme nic dělat.  
 
Viceguvernér Dědek: Nejzajímavější otázkou je nyní interpretace dat obchodní bilance. 
Zajímavý je trend zpomalování dovozů, který je hodnocen jako konzistentní se snižováním 
investiční aktivity. Co je ale příčinou tohoto snižování dynamiky investic, když úrokové sazby 
jsou relativně nízké? Je to silný kurz, který vytváří obtížnější podmínky pro uplatnění výrobků 
českých podniků na zahraničních trzích v budoucnosti? Nebo je to obava, že oživení v Západní 
Evropě bude možná pomalejší? 
 
Viceguvernér Niedermayer: V prezentaci byl uveden rozklad zlepšení obchodní bilance, kde 
zaznělo,  že zhruba 7 mld. Kč připadá na zvýšení exportu počítačů. Toto je však zavádějící, 
pokud nebyl rozklad dělán na saldu obchodu v jednotlivých komoditních skupinách. V sektoru 
počítačů funguje ČR jako montovna s vysokou dovozní náročností vývozu. Není si jistý, že jsme 
najednou schopni generovat v saldu o 7 mld. Kč více počítačového zboží. K příloze č. 3 situační 
zprávy poznamenává, že způsob zpracování predikce platební bilance se mu nadále jeví 
znepokojivě mlhavý, vzbuzuje to v něm obavy o konzistentnosti analýz.  
Odpověď SMS: Rozklady obchodní bilance jsou dělány na principu sald, je vždy snaha očistit 
vývozy o navazující dovozy. Zvýšení vývozu počítačů se však neprojevilo ve zhoršení salda žádné 
jiné komoditní třídy. Víme konkrétně, jaké investice za růstem vývozu počítačů stojí. 
 
Viceguvernér Dědek: V situační zprávě ho zaujaly dvě informace: (i) Pozorujeme poměrně 
razantní dynamiku růstu úvěrů obyvatelstvu, přesahující 20 % meziročně. Je příčinou tohoto 
vývoje suboptimální nastavení úrokových sazeb, kdy nízké úrokové sazby stimulují růst 
spotřeby, nebo se jedná o dotahování se na standardní úroveň dluhového financování spotřeby?  
(ii) V současnosti existuje prakticky nulový úrokový diferenciál mezi desetiletými dluhopisy 
v korunách a v euru, resp. dolaru. Je toto již udržitelná míra konvergence? Lze to interpretovat 
jako výrazný pokles rizikové prémie?  
Odpovědi SMS: (i) Lze pozorovat faktory jak na straně poptávky, tak na straně nabídky úvěrů 
obyvatelstvu. V současnosti ale zřejmě dominuje poptávková strana, kdy nízké úrokové sazby 
stimulují domácnosti k čerpání hypotéčních a spotřebitelských úvěrů. (ii) Nulový úrokový 
diferenciál vznikl v důsledku souběžného poklesu domácích úrokových sazeb po minulém 
měnověpolitickém opatření a kladného sklonu výnosové křivky v EU a USA, který odráží 
očekávání ekonomického oživení a postupného zpřísňování měnové politiky. Výši úrokového 
diferenciálu nelze příliš porovnávat s minulostí. Trhy mají krátkou paměť a všechny další 
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informace budou vztahovány k současné nízké hodnotě úrokového diferenciálu, nikoli k minulým 
hodnotám. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Podotýká, že při očekáváních posilování kurzu koruny mohou 
výnosy českých dluhopisů klesnout pod eurové výnosy a stále se jedná o výhodnou investici. 
Odpověď SMS: O vztahu úrokového diferenciálu a vývoje měnového kurzu jsme mluvili již při 
zpracování minulé situační zprávy. Zkušenosti jiných zemí, kde v minulosti probíhala silná 
nominální apreciace, potvrzují, že negativní úrokový diferenciál nemusí být nic nenormálního. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Na str. 34 situační zprávy se objevuje úvaha, že určité zrychlení 
meziroční inflace v roce 2003 bude korigováno dalším zpomalením meziročního růstu 
regulovaných cen. Z čeho vychází tento předpoklad? Některé střednědobé vládní materiály 
předpokládají pravý opak.  
Odpověď SMS: U regulovaných cen se držíme zásady, že do predikce promítáme pouze známé 
záměry regulátorů. Míra nejistoty pro vzdálenější budoucnost samozřejmě narůstá. Snažíme se 
s jednotlivými regulátory spolupracovat, tato spolupráce však zatím není ideální. Do budoucna 
bude nutné provést též úpravy nepřímých daní, ale není jisté, zda se projeví již v průběhu roku 
2003 či za tímto horizontem. Nic není definitivně rozhodnuto. 
 
Vrchní ředitel Frait: Dotazy z vnějšku často směřují na to, zda máme prognózu měnového 
kurzu. Osobně vždy odpovídá, že hodnoty uváděné ve Zprávách o inflaci jsou spíše technickými, 
scénářovými předpoklady. Nicméně nyní se v situační zprávě objevuje formulace, že se jedná o 
prognózu kurzu.  
Odpověď SMS: Jedná se skutečně o technický předpoklad predikce. Je však vždy snaha volit ho 
konzistentně s ekonomickou logikou. 
 
Guvernér Tůma: V příloze č. 1 situační zprávy je uvedeno pokrytí schodku běžného účtu 
přílivem přímých zahraničních investic a je konstatováno, že vývoj tohoto indikátoru působí ve 
směru apreciačních tlaků. Jsou v uvedeném ukazateli zahrnuty všechny přímé investice včetně 
privatizačních příjmů či nikoli? Předchozí analýzy ukazovaly, že po odfiltrování privatizačních 
příjmů na základě dohody ČNB s vládou žádný výrazný přebytek deviz na trhu nevzniká. 
Odpověď SMS: Jsou zde zahrnuty všechny přímé zahraniční investice včetně privatizace. 
Uvedený ukazatel bývá používán jako indikátor udržitelnosti platební bilance. Z hlediska vývoje 
kurzu by bylo skutečně lepší doplnit i informaci o podílu privatizačních příjmů – bylo přislíbeno. 
 
Guvernér Tůma: Ve stejné příloze je mezi možnými důvody dalšího posilování kurzu zmiňován 
nepříznivý vývoj veřejných financí, který může otestovat kredibilitu dohody mezi ČNB a vládou. 
Osobně vnímá nepříznivý vývoj veřejných financí spíše jako depreciační riziko. Interpretace, že 
nepříznivý vývoj veřejných financí zabrání vládě ponechat část privatizačních příjmů v devizách, 
což vyvolá tlak na posílení kurzu, nejsou korektní. Dohoda umožňuje vládě použít libovolnou 
část devizových příjmů, konverze však proběhne do rezerv ČNB a neovlivní přímo devizový 
kurz.  
Odpověď SMS: Tato pasáž shrnuje názory zahraničních investorů, nikoli náš vlastní pohled. 
 
II.  Uzavřené jednání bankovní rady 
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Guvernér Tůma: Z nových informací je zajímavá především obchodní bilance, takže se 
v diskusi nemůžeme vyhnout úvahám o vlivu posílení měnového kurzu. V obecné poloze je 
otázkou, nakolik vidíme rizika asymetricky, neboť SMS je nadále vnímá jako vychýlená směrem 
dolů v důsledku silnější úrovně kurzu oproti scénáři a přetrvávající nejistoty o (ne)pružnosti cen 
směrem dolů. V předchozí diskusi zazněla také zajímavá poznámka, že ani v SMS nepanuje 
shoda ohledně působení úrokových sazeb na spotřebitelskou poptávku. Ze situační zprávy 
vyplývá implicitně názor, že tento vliv existuje, protože nárůst úvěrů obyvatelstvu je poměrně 
výrazný. Toto je relativně nová skutečnost. Donedávna byla sice v této oblasti relativně vysoká 
dynamika, ale z nulové úrovně, ale nyní se začíná jednat i v absolutních objemech o významná 
čísla. Nelze proto souhlasit s tvrzením, že na míru úspor nemají úrokové sazby významný vliv.      
 
Viceguvernér Niedermayer: Souhlasí s tím, že obchodní bilance a vývoj v oblasti úvěrů 
představují nyní asi dvě nejzajímavější informace. Kromě toho bychom měli věnovat část diskuse 
hodnocení kurzového vývoje v posledním měsíci. Čísla obchodní bilance jsou opravdu velmi 
překvapivá. Nabízí se dvě vysvětlení. První jsou významné změny na nabídkové straně 
ekonomiky, což by zřejmě umožnilo prodloužení tohoto příznivého trendu do budoucnosti. 
Druhá je možnost nastíněná ve stanovisku poradce, že stojíme před velmi výrazným zalomením. 
Osobně je k možnosti zalomení opatrný. Při analýze obchodní bilance jsme dlouho hovořili o 
tom, že probíhá investiční vlna, což se projevovalo ve stavebnictví a dovozech technologií. 
Jednoho dne bychom to také měli vidět ve vývoji vývozu. Proto je otázkou, zda bychom měli být 
ze současného vývoje překvapeni. Skutečnost, že příliv zahraničních investic a poptávka po 
nových výrobních kapacitách se snižuje, víme už zhruba rok. Je tu určitá souvislost i s vývojem 
úvěrové emise, kterou v minulosti táhly úvěry zahraničním společnostem, ale v současnosti zde 
dochází k absolutnímu poklesu. Dovozy pro investice se tedy přirozeně snižují. Zároveň nové 
výrobní kapacity začaly produkovat pro vývoz. To celé vytváří konzistentní obrázek, který vede 
k tomu, že nabídková strana ekonomiky je možná silnější, než jsme se domnívali. Vývoj v oblasti 
úvěrů domácnostem považuje za velmi významný. Získáváme tím nejstandardnější transmisní 
kanál měnové politiky. Zajímavá je struktura úvěrů domácnostem, které jsou rozděleny v 
podstatě rovnoměrně na třetiny mezi stavební spořitelny, hypotéky a spotřební úvěry. U hypoték 
je možno považovat transmisi za nejsilnější, protože jsou zde nejnižší marže. Zdůrazňuje 
skutečnost, že již více než dvanáct měsíců absolutně roste celková úvěrová emise. To zvyšuje 
účinnost měnové politiky a také to vrací k normálu strukturu finančního trhu. Není však dobré, 
pokud se nám uvedené skutečnosti neprojevují v prognóze spotřeby domácností. Zajímavé by 
bylo začít sledovat také vývoj cen na trhu nemovitostí, které by měly reagovat na expanzi trhu 
hypoték.   
    
Viceguvernér Dědek: Z obchodní bilance nepřichází výrazné signály o škodlivosti kurzu na 
ekonomiku. Přesto stále považuje předchozí rozhodnutí o snížení úrokových sazeb za správné, 
jednalo se o aktivní, „pre-emptive“ opatření. Hrozilo prolomení kurzové hranice 30 Kč/EUR, což 
se podařilo odvrátit. Situace nadále zůstává křehká. Proto je důležité, že se podařilo i po 
technické stránce ošetřit dohodu s vládou. U dat obchodní bilance si klade otázku zejména 
ohledně vazby nízkého dovozu na ochabování investiční činnosti. Domnívá se, že česká 
ekonomika ještě není ve fázi saturované vybavenosti kapitálem, a pro investice stále zůstává 
značný prostor. Existuje zde riziko, že se tímto kanálem přes nižší investiční aktivitu promítá vliv 
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silného měnového kurzu, který podnikům snižuje prostředky na investice. Co se týče dopadů 
úrokových sazeb na spotřebu, jedná se o zadání pro ekonometry SMS aby zjistili, zda nějaká 
vazba skutečně funguje. Teoreticky se lze domnívat, že ano, ale v praxi je to vždy otázka váhy 
v daných podmínkách. Současně je dobré si uvědomit, že případná vyšší ekonometrická citlivost 
znamená i nárůst politické citlivosti. Jakmile transmisní kanál přes úrokové sazby, hypotéky a 
spotřební úvěry a spotřebu domácností nabude určité síly, každé zpřísnění měnové politiky se 
bude velmi citlivě dotýkat této oblasti. Známe zkušenosti například z Velké Británie, jaké 
významné sociální problémy to vytvářelo, když se zpřísnění měnové politiky projevilo 
zdražováním hypoték, insolventností domácností apod.  
 
Vrchní ředitel Frait: Při diskusích vývoje obchodní bilance se objevila hypotéza platnosti 
efektu tzv. J-křivky. Ve stanovisku poradce je naznačováno, že tato teze pro nás z řady důvodů 
ne zcela platí. Připomíná, že tato teorie je založena na omezujících podmínkách, které v naší 
realitě nejsou zcela splněny. V oblasti zahraničního obchodu probíhá řada protichůdných 
tendencí, které se vzájemně kompenzují. Přesto by varoval před pohledem, že se posílení 
měnového kurzu nedotkne obchodní bilance, resp. vývozu. Pravděpodobně to bude rozloženo do 
delšího období a efekty budou poměrně obtížně sledovatelné. Naše současné uspokojení nad 
stabilizací kurzu koruny je možná až nadměrné, protože nám hodně pomohl pohyb eura vůči 
dolaru, ale koruna je i tak poměrně silná. Pokud jde o úrokový kanál na úvěry, sdílí názor, že 
začíná poměrně slušně fungovat, což potvrzuje i anekdotická evidence z trhu nemovitostí, mimo 
jiné výrazný nárůst požadovaných cen a skutečnost, že řada bytových projektů je rozprodána již 
dlouhou dobu před dokončením. Při komunikaci s veřejností je dobré vyvarovat se tvrzení, že 
dubnová predikce představuje naši aktuální prognózu. Její zpracovatelé tvrdí, že minulé 
měnověpolitické rozhodnutí pouze uvedlo předpoklady prognózy do souladu s realitou, to však 
odpovídá standardním mechanismům endogenního měnového pravidla v nepodmíněných 
prognózách. Z toho implicitně vyplynulo, že prognóza je sice do jisté míry podmíněná, ale 
určitou úrovní reálných úrokových sazeb, nikoli nominálních. Toto je jeden z možných postupů, 
ale do té doby, než se dohodneme na dalších krocích při práci s prognózami, nebylo by vhodné 
snažit se toto sdělovat navenek.                       
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Souhlasí s tím, co dosud v diskusi zaznělo. Pokud jde o vývoj 
zahraničního obchodu, je oprávněné konstatování, že dochází ke zlepšování salda i struktury. 
Váhal by však vyvozovat prozatím zásadnější závěry, k tomu je potřeba mít ještě detailnější 
analýzy. Nicméně lze na straně vývozu nepochybně registrovat jevy ukazující, že ekonomika je 
schopna překonávat bariéru posílení kurzu i přetrvávající slabší poptávky v zahraničí. Jak však 
toto sedí dohromady s obrázkem zpomalujícího ekonomického vývoje? Pokud by předchozí teze 
platila, osobně by čekal, že poptávka po investicích nebude klesat, ale poznání o zlepšené 
exportní výkonnosti bude naopak motivovat vývozce ke zvyšování kapacit. Při interpretaci 
dopadů dubnového měnověpolitického opatření souhlasí s formulací, že se jednalo o krok, který 
přispěl k zastavení samovolného zpřísňování měnových podmínek. Současně ale považuje za 
vhodné konstatovat, že měnové podmínky jsou stále nastaveny poměrně přísně a hodnota 
měnového kurzu nadále hrozí dlouhodobě poškodit ekonomický vývoj. Neměli bychom 
konstatovat spokojenost s tím, že se kurz stabilizoval, měli bychom se kriticky vyjádřit k jeho 
úrovni. Nezměnil se ani pohled na vývoj měnových podmínek do budoucna. Navzdory opatření 
z dubna musíme čekat jejich zpřísnění, neboť hodnoty inflace se budou v příštím období 
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snižovat. Rizika tedy stále převládají směrem k dezinflaci. Proto bychom měli jasně signalizovat, 
že do budoucna zůstává otevřená možnost použití všech měnověpolitických instrumentů, které 
máme k dispozici.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Připojuje se k výzvě být opatrní při interpretaci vývoje obchodní 
bilance. Zasloužilo by si to důkladnější analýzu, než je pouhé konstatování příznivého vývoje 
salda v několika komoditních skupinách za posledních několik měsíců. Pravděpodobně se 
skutečně projevují strukturální změny v ekonomice a náběh exportních kapacit, ale v tomto 
kontextu jsou signály o zpomalení investiční poptávky velmi varující, protože to vyvolává 
otázku, nakolik je zlepšení nabídkové strany udržitelné do budoucna. Kromě analýzy obchodní 
bilance lze tyto signály nalézt také ve zpomalování tržeb průmyslu pro domácí odběratele, ve 
zpomalování stavebnictví a dalších dílčích datech. Vývoj kurzu se tedy zřejmě neprojevuje 
v saldu obchodní bilance očekávaným zhoršením, ale má spíše vliv na omezení investic. To může 
znamenat, že má kurz dopady na nabídkovou stranu ekonomiky, což problematizuje naše úvahy o 
růstu potenciálního produktu do budoucna, pokud by zpomalování investic mělo trvalejší 
charakter. Z hlediska rizik prognózy souhlasí, že míří spíše směrem dolů, ačkoli v důsledku 
provedeného měnověpolitického opatření ne tak silně jako před měsícem. Přetrvává nejistota o 
elasticitě cen obchodovatelných statků vzhledem k apreciaci měnového kurzu, trvá nejistota o 
budoucím vývoji kurzu a současná hodnota kurzu je nadále silnější než předpoklad dubnové 
prognózy. Posledním opatřením jsme sice zabránili budoucímu samovolnému zpřísňování 
měnových podmínek přes reálné sazby, nicméně ex ante reálné sazby poklesly pouze nepatrně a 
reálné sazby ex post dokonce mírně vzrostly, takže jsme ani nedosáhli uvolnění měnových 
podmínek po jejich předchozím zpřísnění. Dnes ovšem nedoporučuje měnit sazby. 
                     
Guvernér Tůma: Interpretace našeho posledního rozhodnutí je skutečně taková, že v posledních 
měsících došlo k tak silnému zpřísnění měnových podmínek, že náš krok toto zpřísnění 
kompenzoval. Nicméně nadále platí, že měnový kurz se nachází pod předpokladem prognózy. 
Souhlasí také s větou, že i přes razantní krok ČNB nedošlo k uvolnění měnových podmínek, 
kompenzace byla jen částečná. Na zpřísnění měnových podmínek netlačil jenom kurz, ale i 
pokles inflačních očekávání. Je však také třeba říci, že po našem opatření byl minimálně jeden 
z uvedených dvou kanálů zpřísnění eliminován. V tomto bodě zcela nesouhlasí s výrokem  
v.ř. Štěpánka, že bude klesat inflace a inflační očekávání, takže se měnové podmínky i přes naše 
opatření zpřísní. Toto opatření bylo vpřed hledící a bralo již uvedený argument v potaz. Při 
hodnocení kurzu a obchodní bilance lze sice říci, že se cosi odehrává na nabídkové straně 
ekonomiky, ale nedomnívá se, že by mohlo docházet k tak silným, skokovým strukturálním 
změnám, aby ekonomice najednou nevadilo 15% zhodnocení kurzu. Osobně by byl proto opatrný 
a nepodléhal by aktuálním datům o obchodní bilanci. Je přesvědčen, že v delším období se vliv 
zpřísnění měnových podmínek nějakým způsobem projeví. Co se týče otázky vývoje úvěrů 
domácnostem, je dobře ho v našich debatách pojmenovat jako něco nového. Můžeme 
konstatovat, že absolutní úrovně úvěrů obyvatelstvu začínají být relevantní pro agregátní 
poptávku. Zatím toho však o mnoho víc nevíme. Nárůst úvěrů jde hodně přes hypotéky, kde je 
transmise úrokových sazeb velmi silná, nicméně se zároveň jedná o velmi specifický segment 
celkové poptávky. Tento trh má řadu specifických vlastností a je těžké si oněm udělat 
konzistentní obrázek. V určité situaci by se mohl jeho dopad na agregátní poptávku a na cenovou 
hladinu dokonce blížit nule. U spotřebních úvěrů se zase zdá, že dynamika je v současnosti nižší.          
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Viceguvernér Dědek: Táže se na fungování efektu J-křivky. Rozumí tomu, že v krátkém období 
jsou nasmlouvané vývozy a dovozy, takže první efekt je pouze cenový. Jestliže dojde k posílení 
kurzu, tak se zlevní dovozy. Současně jsou však nižší i exportní příjmy. Proč by tedy výsledným 
efektem muselo být dočasné zlepšení obchodní bilance? 
 
Ředitel SMS Čapek: Jde o otázku toho, zda vývozci a dovozci jsou pasivními příjemci 
světových cen, nebo aktivně vytvářejí ceny svých výrobků. Pokud by všichni byli příjemci cen, J-
křivka by neměla existovat. Nicméně tento předpoklad není příliš realistický. Můžeme pozorovat, 
že dovozci do ČR se neřídí jen úrovní cen v zahraničí, ale přizpůsobují české ceny svých výrobků 
i našemu cenovému vývoji. Stejně tak čeští exportéři přizpůsobují své ceny v rámci své obchodní 
strategie. Pak k J-křivce může skutečně docházet.    
 
Viceguvernér Niedermayer: Domnívá se, že jak dovozci, tak vývozci mají nasmlouvané ceny 
v eurech. Z tohoto pohledu nevidí příliš důvod, proč by J-křivka měla fungovat.    
 
Vrchní ředitel Frait: Ani teoreticky není tento přístup příliš elegantní, protože zde existuje řada 
několika vysvětlení. Empirická evidence je navíc velmi obtížná. Hodně to platilo pro některé 
specifické země, silně závislé na dovozu určitých komodit.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: J-křivka je tedy dána dovozem surovin, kde se ceny přizpůsobují 
automaticky světové úrovni, a vývozem zboží s vyšší přidanou hodnotou, kde platí delší 
kontrakty, takže cenové přizpůsobení trvá déle. V ČR ale máme zhruba 70% dovozní náročnost 
vývozních odvětví, takže toto vysvětlení zřejmě naplatí.  
 
Viceguvernér Dědek: Upozorňuje, že koncept J-křivky byl v literatuře zaveden pro případ 
devalvací zemí s deficitem obchodní bilance. V takové situaci stejné procento cenového efektu 
má větší absolutní dopad na straně dovozu než vývozu. 
 
Vrchní ředitel Frait: Tyto teoretické diskuse se často týkaly chudých zemích, kde docházelo 
k devalvacím například v řádu 50 %. Potom nastupovaly i takové úvahy, že dovozy jsou 
nezbytné, takže při prudké devalvaci zůstane reálný objem dovozů stejný a pouze se prudce zvýší 
peněžní částka za ně placená. Naproti tomu domácí vývozci se mohou dostat do finančních 
problémů, takže nejsou schopni nabídkově reagovat, a velmi často nabídka dokonce strukturálně 
poklesne. Jedná se však o dost sporné úvahy, vždy závisí na konkrétní situaci, struktuře 
ekonomiky atd.      
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Osobně by J-křivkou vůbec neargumentovala. Veškerá ekonomická 
literatura se vždy zabývala v tomto kontextu problémem devalvace, nikoli apreciace. Vše je to 
založeno na předpokladech o elasticitách dovozní a vývozní funkce a jejich vývoji v čase. 
  
Viceguvernér Niedermayer: Vrací diskusi zpět k rizikům prognózy. Na rozdíl od některých 
kolegů je nevidí jako jednoznačně otočená směrem dolů, ale jako více vyrovnaná. Oproti minule 
došlo k výraznému snížení úrokových sazeb a kurz se přinejmenším stabilizoval. Data 
z ekonomiky jsou i při pesimistickém nahlížení přinejhorším smíšená a neukazují na horší vývoj 
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v porovnání s našimi představami. V inflaci je při nízkých absolutních hodnotách vidět jednotlivé 
dílčí odchylky. V posledním údaji se například silně projevilo snížení cen plynu, což lze vnímat 
jako opožděnou reakci na pokles surových cen na světovém trhu. Je nadále znepokojen tím, jak 
vysoko se drží ceny obchodovatelných komodit při dlouho trvajícím hlubokém poklesu 
dovozních cen, takže ekonomika tento impuls zatím moc nevstřebává. Myslí si, že spotřeba 
domácností může být přeci jen ovlivněna faktory, jako je přístupnost úvěrového financování. 
Dovede si tedy sice představit, že budeme někdy poměrně brzy konfrontováni se situací, kdy 
bude potřeba změnit úrokové sazby jedním či druhým směrem, ale momentálně vidí rizika spíše 
vyrovnaně.         
 
Vrchní ředitel Frait: Nastává zde určitá obtížná situace. Rizika mohou být odlišná z hlediska 
inflace a z hlediska cyklu. Skokové zhodnocení koruny mohlo narušit tradiční představu o 
Phillipsově křivce a o vztahu mezi cyklem a inflací. V režimu cílování inflace jsme 
konfrontováni se skutečností, že inflace pravděpodobně půjde na určitou dobu pod cílovanou 
hodnotu, což musíme být schopni kredibilně vysvětlit veřejnosti. Na druhou stranu by se nám 
však za této situace těžko varovalo před tím, že by se ekonomika třeba mohla přehřát. Z hlediska 
cyklu si myslí, že rizika směrem dolů nejsou v současné době příliš výrazná.   
 
Viceguvernér Dědek: Diskusi o rizicích prognózy chápe jako vážení na lékárnických vahách. I 
když konstatujeme jejich existenci, kvantitativně nejsou zřejmě výrazná. Kurz je níže než 
referenční scénář, ale kvantitativně není tato odchylka významná. Je zde riziko, že by 
v souvislosti se světovým oživením mohly růst rychleji ceny surovin, ale současné analýzy a 
Consensus Forecast neukazují, že by to aktuálně hrozilo. Patrně největší neznámou je elasticita 
cen směrem dolů v situaci, kdy kurz výrazně posílil, ale dopad na dovozní ceny zřejmě 
neodpovídá historickým elasticitám. Celkově však nejsou odchylky od predikce kvantitativně 
výrazné, aby to nutilo k nějaké měnověpolitické reakci.  
 
Guvernér Tůma: Ještě jednou se vrací k tvrzení části SMS, že úrokové sazby nemají příliš silný 
vliv na agregátní poptávku. Bylo řečeno, že na tomto nepanuje shoda ani v rámci samotné SMS. 
Osobně se neztotožňuje s tvrzením, že hlavní nástroj měnové politiky nemá transmisi do 
ekonomiky. Úrokové sazby jsou sice jen jednou z několika veličin, které ovlivňují investice, ale 
jsou veličinou významnou. Stejně tak jsme se již bavili o vypůjčování domácností, kde se zdá být 
vliv nepochybný. Co se týče rozložení rizik, je pravda, že minulým opatřením se asymetrie 
částečně eliminovala. Otázkou je, zda byla zcela odstraněna či nikoli. Momentálně nejsme 
schopni příliš pojmenovat jakékoli riziko mířící směrem nahoru, zatímco rizika směrem dolů 
vidíme v dopadech zpřísnění měnových podmínek vlivem zhodnocení kurzu a v elasticitě cen 
směrem dolů (i když o ní toho moc nevíme). I přes razantní snížení sazeb se proto zcela 
nepřiklání k názoru, že rizika jsou vybalancovaná.  Kvantitativně je to však určitě někde jinde 
než před měsícem.       
 
Viceguvernér Niedermayer: Souhlasí s viceguvernérem Dědkem, že odchylka měnového kurzu 
od referenčního scénáře už není kvantitativně významná. Náš pohled na ekonomiku již počítal s  
velmi výrazným zhodnocením kurzu nepodloženým fundamentálními veličinami, které by mělo 
mít na ekonomiku nepříznivý vliv. Nyní je navíc možno zaznamenat určitou změnu pohledu 
analytiků na kurz. Do konce letošního roku se očekává oslabení koruny nad 31 Kč/EUR a 
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následně v příštím roce další vlna posilování, což se na první pohled nejeví jako příliš 
konzistentní. Stále ještě jsme se však nevypořádali s myšlenkou, zda výchozí úroveň kurzu před 
časem nebyla trochu více podhodnocená, než jsme si mysleli, a byla tedy udržitelná větší 
apreciace. Je možné, že ekonomika je v poněkud lepší kondici, než jsme si mysleli. Pojmenovat 
rizika je tedy snazší ve směru dolů, ale existují i věci hodné zřetele na opačnou stranu. Je to 
hodně otázka toho, jaká data budou přicházet v následujících měsících. Zatím jsou zde na jednu 
stranu slabé tržby z průmyslové činnosti, špatná výkonnost stavebnictví apod. Ale na druhou 
stranu obchodní bilance je již čtyři měsíce za sebou dobrá a v rozporu s očekáváním se 
nedostavuje obrat k horšímu, přestože vývoj v EU se zatím nezlepšuje. Inflace se minimálně 
stabilizovala. Máme tedy zpětně otevřené otázky, kde ekonomika v minulosti stála. Možná že je 
o trochu více konkurenceschopná, než jsme se domnívali. Proto hájí vybalancovanější pohled na 
rizika, i když souhlasí s tím, že je to velmi jemné vážení.     
 
Guvernér Tůma: Připomíná, že u kurzu se nejedná jen o aktuální odchylku od předpokladu, ale 
o riziko, že by mohl dále posílit. Vnímá však jako pozitivní, že se nálada na trhu již změnila a 
dokonce se očekává spíše mírné oslabení. Pokud by kurz zůstal na současné úrovni nebo mírně 
oslabil, osobně by v této oblasti již další rizika příliš neviděl. Zároveň by chtěl polemizovat 
s tvrzením, že kurz byl v minulosti podhodnocený. Ani s výhodou zpětného pohledu pro to 
nemáme žádný přesvědčivý důkaz. Pokud by kurz byl výrazně podhodnocený, muselo by se to na 
makroekonomické úrovni za poslední jeden až dva roky nějak projevit.      
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Dají se najít důvody, proč by se růst cen mohl urychlit, ale to 
nejsou rizika naší prognózy. Píše-li se o něčem v situační zprávě, potom předpokládá, že je to do 
prognózy již zahrnuto. Riziky prognózy jsou pouze ty nejistoty, které máme a které nejsou 
kvantifikovatelné. Předpoklad o konstantní míře úspor obyvatelstva nemusí být udržitelný, ale to 
je spolu s nejasným vývojem cen surovin skoro jediné riziko směrem nahoru, které si 
v současnosti umí představit. Předpokládá, že chování veřejných rozpočtů, zejména v oblasti 
transferů obyvatelstvu, chování mezd a platů, které moc nezpomalují, stejně jako robustní růst 
spotřebitelské poptávky jsou faktory, které jsou již do prognózy zahrnuty a nepředstavují tedy její 
nová rizika. Proto nadále vnímá rizika prognózy spíše na dezinflační straně, a to jsou známé 
nejistoty o elasticitě cen obchodovatelných komodit a o budoucím kurzovém vývoji v kombinaci 
se současnou silnější hodnotou kurzu oproti referenčnímu scénáři. K tomu lze ještě dodat 
rozporuplnost signálů z reálné ekonomiky, které mohou ukazovat jisté zpomalování poptávky 
během prvního čtvrtletí.      
 
Viceguvernér Niedermayer: Před časem jsme testovali hypotézu, zda část vytažení ekonomiky 
z recese se neděla přes měnový kurz. Tehdy jsme to uzavřeli tak, že by to znamenalo, že úrokové 
sazby byly vůči rovnováze velmi vysoké, čemuž příliš neodpovídala struktura ekonomického 
růstu. To však není jednou provždy uzavřená diskuse. Souhlasí s tím, že na základě pár měsíců 
vývoje obchodní bilance nelze dělat silné závěry. Ovšem nemůžeme být na druhou stranu zcela 
necitliví k signálům, že ekonomika má určitou míru konkurenceschopnosti, což by uvedenou 
debatu znovu otevíralo. A protože by bylo obtížné vést vysvětlení přes velmi vysoké tempo 
udržitelné apreciace, které by se podle našich analýz mělo spíše zpomalovat než zrychlovat, tak 
by to znamenalo, že výchozí úroveň kurzu byla slabší oproti rovnováze.  
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Guvernér Tůma: Souhlasí, že nadcházející měsíce budou velmi důležité, protože ke zpřísnění 
měnových podmínek došlo na přelomu let 2001/2002, a pokud se to má nějakým způsobem 
projevit, mělo by to začít být vidět již ve druhém čtvrtletí. To platí pro celý makroekonomický 
obrázek se zvláštním důrazem na obchodní bilanci, která by měla být poměrně citlivá na vývoj 
kurzu. Celkově by tedy navrhoval interpretaci, že škála pohledů na rizika se při dnešní diskusi 
pohybovala od vybilancovaných k mírně asymetrickým směrem dolů.  
 
 
III.  Hlasování 

Guvernér Tůma: Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
Viceguvernér Dědek: Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
Viceguvernér Niedermayer: Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
Vrchní ředitelka Erbenová: Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
Vrchní ředitel Frait: Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
Vrchní ředitel Štěpánek: Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
 
 

IV.  Úkoly  

Nebyly uloženy. 
 
 

V.  Rozhodnutí 

Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně ponechat limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace nezměněnou na hladině 3,75 %. 
 
 
Zapsal: Mgr. Tomáš Holub, Ph.D., poradce guvernéra  


