
Měnověpolitické doporučení pro 4. SZ 2005

Sekce měnová a statistiky

1. Základní scénář dubnové prognózy

Východiskem pro měnověpolitické rozhodování je dubnová makroekonomická prognóza. 
Tato prognóza oproti prognóze z 1. SZ posouvá období uzavření záporné mezery výstupu o 
zhruba 2 čtvrtletí do budoucna (do 3Q 2006) a přehodnocuje směrem dolů trajektorii celkové 
inflace i úrokových sazeb. Podle základního scénáře bude celková inflace v HMP (2Q a 
3Q 2006) téměř o 1 p.b. nižší než cílová hodnota 3 %. Se základním scénářem prognózy je 
konzistentní průměr úrokových sazeb ve 2Q05 na úrovni 1,9 % (oproti průměru 2,3 % za 
1Q05). Tento výhled dává prostor jak pro úvahy o ponechání sazeb ve 2Q05 na stávající 
úrovni, tak pro jejich snížení o 25 b.b. Protože však pro druhou polovinu roku 2005 prognóza 
naznačuje pokles sazeb až na hladinu 1,6 %, přikláníme se k názoru, že s prognózou je 
konzistentní snížení úrokových sazeb v 2Q05 o 25 b.b.

Aktuální situační zpráva hodnotí souhrnně rizika dubnové prognózy v HMP jako vyvážená 
oběma směry. Následující text shrnuje alternativní scénáře propočtené v SZ a některé další 
argumenty vedoucí k vyšším nebo nižším úrokovým sazbám, než jsou sazby konzistentní s 
dubnovou prognózou.

2. Argumenty pro vyšší úroveň úrokových sazeb oproti prognóze

a) V rámci zvýšené nejistoty ohledně budoucího vývoje fiskální sféry není vyloučen zřetelně 
vyšší fiskální impulz, než předpokládá základní scénář. Kvantitativně tuto možnost 
v SZ zachycuje „horní“ varianta alternativního scénáře fiskálního impulzu (impulz v 
letech 2005 a 2006 ve výši 0,9 p.b. a -0,3 p.b., zatímco impulzy v základním scénáři jsou
0,6 p.b. a 0,0 p.b). S touto alternativou je spojen mnohem tlumenější pokles úrokových 
sazeb než v základním scénáři (podrobnější data ke všem alternativním scénářům jsou 
obsažena v SZ). Potenciálním novým impulzem směrem k expanzi českých veřejných
financí může být vývoj na domácí politické scéně a také schválené rozvolnění Paktu 
stability a růstu. Vývoj v otázce tvorby a užití fiskálních rezerv v tomto roce a v dalších 
letech je však obestřen velkou nejistotou. Nelze proto zcela vyloučit ani možnost, že se 
vývoj ve fiskální sféře nakonec ubere opačným, protiinflačním směrem (viz část 3).

b) Krátkodobá prognóza před zapracováním do integrované prognózy naznačovala (podobně 
jako některé dostupné empirické studie) možnost slabší transmise apreciace 
nominálního kurzu přímým kanálem přes dovozní ceny do domácí inflace, než 
implikuje základní scénář integrované prognózy. Ve zpracované alternativě, která 
předpokládá slabší přímý kanál kurzové transmise, se inflace vrací k inflačnímu cíli 
rychleji a není zapotřebí snižovat úrokové sazby s takovou intenzitou, jako v základním 
scénáři.
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c) Již více než rok jsou forwardové ceny ropy zřetelně vyšší, než očekává v daném měsíci 
zveřejněný CF (který vchází do prognózy). Pokud by se budoucí skutečné ceny ropy 
vyvíjely v souladu s forwardovými cenami (viz box na str. 12 SZ), jednalo by se o 
dodatečný inflační impulz.

d) Vzhledem k tomu, že úrokové sazby by se měly podle prognózy ve výhledu zhruba 5 
čtvrtletí vrátit na dnešní úroveň, úmysl snížit úrokové sazby na přechodnou dobu může 
být příliš jemným laděním nastavení měnové politiky. Toto jemné ladění může být 
vnímáno jako nepřiměřené rozsahu existujících nejistot a vzhledem k tomu, že by 
zbytečně vnášelo na trh nestabilitu. Podobným směrem vede úvaha, že snížení sazeb
nemusí mít na vývoj ekonomiky dopad, kterým by se vykompenzovaly dezinflační 
efekty nynějších nabídkových šoků. Technicky tyto úvahy vedou k vyhlazení poklesu 
sazeb o cca 40 b.b. (dnešní stav 2 % minus „dno“ trajektorie v základním scénáři na 
úrovni 1,6 %). Ve snaze kvantifikovat tuto úvahu byl zkonstruován MP experiment
„Nejvyšší únosné vyhlazování“, který však obsahuje pouze vyhlazení poklesu sazeb o 10
b.b. (podrobnější data k MP experimentům jsou obsažena v tabulce 2 na konci tohoto 
MPD). Jakýkoli vyšší stupeň vyhlazení vedl v simulacích k tomu, že měnová politika 
v prognóze ztratila schopnost navracet inflaci do cíle. Tento experiment  naznačuje, že 
stupeň vyhlazování měnové politiky zakotvený v prognostickém aparátu SMS je již nyní
poměrně velmi vysoký.

e) Vyznění aktuální prognózy silně ovlivňuje nedávná rychlá apreciace kurzu. V otázce 
trvalosti posílení nepanuje úplná shoda, a proto lze uvažovat o odkladu snížení sazeb na 
třetí čtvrtletí, kdy bude k dispozici pozorování za další čtvrtletí a mohlo by být v této 
otázce jasněji. MP experiment „Odklad snížení“ ukazuje, že dopady odkladu snížení 
sazeb o jedno čtvrtletí nejsou zásadní.

3. Argumenty pro nižší úroveň úrokových sazeb oproti prognóze

a) Vzhledem k výrazné nejistotě ohledně dalšího vývoje veřejných financí nelze vedle výše 
uvedeného expanzivního alternativního scénáře vyloučit ani opačný, restriktivní scénář 
fiskálního vývoje. „Dolní“ alternativa propočtená v SZ uvažuje pro roky 2005 i 2006 
s fiskálními impulzy ve výši 0,3 p.b. (v základním scénáři 0,6 p.b., resp. 0,0 p.b.). Sazby 
v této alternativě v 2. polovině roku 2005 klesají ještě o cca 0,2 p.b. níže než v základním 
scénáři.

b) Rizika u výhledu CF04 v oblasti zahraničního růstu jsou vychýlena spíše směrem 
dolů. Příslušný alternativní scénář v SZ kvantifikuje tuto skutečnost předpokladem
hospodářského růstu v Německu v roce 2005 na úrovni -0,1 % (tj. o 1 p.b. níže než 
předvídá CF04). Výsledkem je potřeba ve srovnání se základním scénářem zřetelně
razantnějšího snižování úrokových sazeb (až na hladinu 1,1 % v 1Q06).

c) Kurz CZK/EUR v průměru za dosavadní průběh 2Q (30,10 Kč za EUR) se sice prozatím 
pohybuje mírně nad prognózou pro toto čtvrtletí (30,00 Kč za EUR), nicméně nejistota 
ohledně prognózy vývoje kurzu je pravděpodobně vychýlena spíše směrem k větší 
apreciaci, než se kterou pracuje základní scénář (prognóza ČNB pro 2Q06 je 30,30 Kč za 
EUR, analytici FT očekávají za rok v průměru 29,15 Kč za EUR – viz část 4).
V souvislosti s rizikem vývoje kurzu lze zmínit též hypotézu nižší rizikové prémie a 
rovnovážných reálných sazeb, než předpokládá stávající prognóza (viz samostatný text 
rozeslaný spolu s tímto Měnověpolitickým doporučením).
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4. Očekávání finančních trhů a komunikace ČNB

Na březnovém zasedání (31.3.) BR snížila limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace o 25 b.b. na 2 %. Uvedené rozhodnutí bylo v souladu s očekáváním většiny analytiků. 
Plných 13 analytiků z 23 oslovených agenturou Reuters (24.3.) očekávalo snížení úrokových 
sazeb již v březnu a další dva analytici váhali mezi březnem a dubnem. Na pozdější tiskové 
konferenci guvernér Z. Tůma oznámil, že „BR snížila sazby, protože bilance rizik byla 
zhodnocena jako protiinflační, především kvůli přísnějšímu nominálnímu kurzu CZK/EUR 
oproti základnímu scénáři prognózy z 1.SZ. BR diskutovala také o argumentech  pro 
ponechání sazeb a objevil se i názor, že by mohlo být  zváženo větší snížení sazeb než o 
schválených 25 b.b.“ Ohledně dalšího vývoje sazeb Z. Tůma prohlásil: „V tomto okamžiku 
nebudu předjímat další pohyb úrokových  sazeb... Musíme si počkat na novou (čtvrtletní) 
prognózu a uvidíme, jaké budou naše analýzy.“ Na snížení základních sazeb a komentáře 
z tiskové konference tržní úrokové sazby bezprostředně téměř nereagovaly, očekávání 
takového kroku již byla v kótacích zabudována. 

V dalších dnech se úrokové sazby dále velmi mírně snižovaly v reakci na nižší než 
očekávanou inflaci (CPI i PPI) a zveřejněné minutes. Přestože se v zápise z březnového 
zasedání BR neobjevily žádné nové indicie ve prospěch dalšího snížení úrokových sazeb, 
účastníci trhu pravděpodobně silněji vnímali skutečnost, že rozhodnutí snížit klíčové sazby 
bylo jednomyslné a přinejmenším jeden člen BR navrhoval ještě razantnější pokles úrokových 
sazeb.

Výnosová křivka na peněžním trhu se vyrovnala, její tvar je po celé délce plochý (viz graf 
2). To indikuje (po zohlednění termínové prémie), že v nejbližším období většina trhu 
neočekává změnu nastavení základních sazeb ČNB. Tržní trajektorie 3M sazeb se v celém 
horizontu pohybuje nad základním scénářem prognózy, od 3Q05 cca o 40 b.b.

Sazby s delší splatností v období po snížení klíčových sazeb ČNB také mírně klesly. Sklon 
výnosové křivky IRS však zůstává pozitivní, na rozdíl od peněžního trhu. Spread 5R – 1R 
dosahuje 1 p.b., spread 10R – 1R 1,6 p.b. (k 26.4.).

Současná tržní očekávání ohledně budoucího pohybu úrokových sazeb jsou následující. 
Z posledního šetření agentury Reuters (21.4.) vyplývá, že pouze 1 analytik z 20 dotázaných 
připouští snížení sazeb na dubnovém zasedání BR. Většina analytiků však předpokládá, že 
sazby zůstanou stabilní až do konce tohoto roku. Poté se očekává zvýšení klíčových sazeb o 
25 b.b. na 2,25 %.

Analytici finančních trhů i nadále očekávají apreciaci kurzu. V horizontu 1R by měl kurz 
posílit na 29,15 CZK/EUR, tj. o 3,1 % vzhledem k průměru za duben 2005 do 26.4. (viz graf 
8), zatímco základní scénář prognózy očekává pro 2Q06 kurz na úrovni 30,3 CZK/EUR.  

Tabulka 1: Vybrané citace prohlášení členů BR v médiích

4.4. M.Erbenová

(rozhovor pro Reuters)

ČNB nepotřebuje dále snižovat úrokové sazby ani v případě, že silná domácí 
měna omezí růst spotřebitelských cen výrazněji, než se původně předpokládalo.

14.4. Z.Tůma

(rozhovor pro Právo)

Jsme malá otevřená ekonomika a současný kurs táhne dolů nejen inflaci, ale i 
celkovou ekonomickou aktivitu. Měnová politika toto nemůže zcela 
kompenzovat, reagovat by však měla. I proto jsme sazby o čtvrt procentního 
bodu snížili…Přestože nyní máme nízkou inflaci a nízké úrokové sazby, 
nemyslím si, že by hrozba deflace byla aktuální. Nebojím se, že bychom neměli 
dostatek střelného prachu na případné šoky.

14.4. M.Singer 

(rozhovor pro 

Zpomalující růst spotřebitelských cen by mohl naznačovat, že úrokové sazby 
jsou stále příliš vysoké. Zvažuji, jestli není čas ke snížení úrokových 
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Bloomberg) sazeb…Podle mého názoru jsou nižší úrokové sazby pro ekonomiku vždy lepší, 
pokud je splněn inflační cíl a není ohrožena finanční stabilita. Diskuse o míře 
stimulačních účinků úrokových sazeb na ekonomiku je méně významná…Brzy 
budeme v situaci, kdy každé další snížení sazeb bude vyžadovat více argumentů 
a silnější argumenty. Neříkám, že v takové situaci jsme nyní, ale možná se k ní 
začínáme blížit.

21.4. R.Holman

(rozhovor pro Reuters)

Ke změně úrokových sazeb bych přistupoval jen tehdy, pokud  máme signály, 
že ekonomické faktory, které by odůvodňovaly změnu  úrokových sazeb, jsou 
trvalejšího rázu. Měnová politika by se  neměla snažit o dolaďování…České 
úrokové sazby mohou být pod úrovní sazeb eurozóny,  pokud by k tomu byly 
fundamentální ekonomické důvody. Já osobně  jsem zastáncem opatrnějšího 
přístupu a dávám přednost stabilitě  úrokových sazeb před jejich častými 
změnami.

5. Měnověpolitické doporučení SMS

Doporučení ke komunikaci:

Po zvážení uvedených argumentů doporučuje sekce měnová a statistiky snížit sazby o 25 b.b.

Doporučené opatření se liší od většinového očekávání trhu, půjde tedy o jisté překvapení.
Převažující tržní očekávání neměnnosti sazeb při výhledu podstřelování cíle v HMP 
naznačuje možnost, že trhy vnímají ČNB jako obecně spíše protiinflačně naladěné centrální 
banky. Snížení sazeb by proto mohlo pomoci zpřesnit tento obraz směrem k měnové politice 
vycházející ze symetricky chápaného bodového inflačního cíle.

Doporučení ke komunikaci:

SMS doporučuje doprovodit oznámení o snížení sazeb zdůvodněním, že potřeba dále snížit 
úrokové sazby je dána především protiinflačními dopady vývoje kurzu koncem 
minulého roku a po většinu prvního čtvrtletí 2005, zhoršením výhledu zahraniční 
poptávky a přetrvávajícím protiinflačním prostředím v domácí ekonomice. Prognóza
naznačuje dlouhodobější pohyb inflace pod cílem ČNB a jen pozvolný návrat výstupu 
k potenciálu ekonomiky.
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Graf 1: Prognóza inflace ze 4.SZ 2005 a cílové pásmo
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Graf 2: Výnosové křivky PRIBOR
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Graf 3: Úrokové spready - PRIBOR
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Graf 4: 3M PRIBOR, FRA
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Graf 5: IRS
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Graf 6: Kurzy středoevropských měn (1.2. = 1.0)
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Graf 7: Kurz CZK/EUR
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Graf 8: Očekávaná změna kurzu CZK/EUR za rok v %
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Tabulka 2: Srovnání MP experimentů se základním scénářem

2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06
Inflace

základní scénář 1,2 1,5 1,4 1,9 2,3 2,1 2,2
Odklad snížení 1,2 1,5 1,4 1,8 2,2 2,1 2,1
Nejvyšší únosné vyhlazování 1,2 1,5 1,4 1,8 2,2 2,0 2,1

Mezera výstupu
základní scénář -0,7 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 0,0 0,3
Odklad snížení -0,7 -0,7 -0,5 -0,4 -0,2 -0,0 0,2
Nejvyšší únosné vyhlazování -0,7 -0,7 -0,5 -0,5 -0,3 -0,1 0,2

3M úrokové sazby
základní scénář 1,9 1,6 1,6 1,6 1,8 2,1 2,4
Odklad snížení 2,0 1,7 1,6 1,5 1,7 2,0 2,3
Nejvyšší únosné vyhlazování 2,0 1,8 1,7 1,7 1,8 2,0 2,2

Kurz (CZK/EUR)
základní scénář 30,0 30,1 30,2 30,3 30,3 30,2 30,0
Odklad snížení 30,0 30,1 30,2 30,3 30,3 30,2 30,0
Nejvyšší únosné vyhlazování 30,0 30,1 30,2 30,3 30,3 30,2 30,1




