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Předkládací zpráva 
 
 
Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji je pravidelný podklad pro 
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I. SHRNUTÍ 

1  Graf rizik inflační prognózy (GRIP) a výsledná bilance rizik prognózy 
  
               
 

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1
-1

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

Odchylka inflace v 2010Q4

P
rů

m
ěr

ná
 o

dc
hy

lk
a 

3M
 P

R
IB

O
R

u 
v 

20
10

Q
1 

- 2
01

0Q
4

 

 
Počáteční podmínky
Zahraničí
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Měnové podmínky - kurz
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Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu znamenají mírně proinflační bilanci 
rizik prognózy celkové inflace ze 7.SZ 2009, avšak s malým dopadem do trajektorie úrokových 
sazeb.1 Počáteční podmínky jsou v souhrnu zhruba neutrální. Proinflačním směrem posouvá 
bilanci rizik počáteční podmínka inflace s novým výhledem regulovaných cen a změn daní 
a v malé míře i vývoj kurzu. Naproti tomu vývoj v zahraničí a domácí sazby působí mírně 
protiinflačním směrem. 
 
Nad rámec GRIPu jsou již rizika celkově mírná a jsou spojena zejména s vyšším výhledem cen 
ropy. Rizika prognózy celkové inflace ze 7.SZ tak hodnotíme v souhrnu jako mírně 
proinflační. 
  
K nejvýznamnější změně u zahraničních veličin dochází u výhledu sazby EURIBOR, jejíž 
trajektorie je oproti 7.SZ posunuta mírně dolů. Výhled zahraniční poptávky reprezentovaný 
efektivním HDP v eurozóně se mění jen zanedbatelně, a to směrem nahoru. U zahraničního 
PPI předpokládá nový CF výraznější pokles pro 4.Q 2009 a vyšší růst v roce 2010. Souhrnné 
působení zahraničních veličin je tak celkově mírně protiinflační při mírně nižších sazbách. 
 
Nové a revidované údaje o vývoji domácího HDP ukazují, že ve 3. čtvrtletí došlo 
k očekávanému výraznému oživení mezikvartálního růstu. Propad meziročního HDP ve třetím 
čtvrtletí byl zejména vlivem revize dat za minulá období méně výrazný oproti prognóze 
a činil -4,1 %. Největší příspěvek k rozdílu mezi prognózou a skutečností měla zejména 
spotřeba vlády, která podle nejnovějších údajů vykázala rychlý růst o 5,3 %. Příznivější oproti 
prognóze byly i ostatní výdajové složky kromě mírně negativního příspěvku čistého vývozu, 

1 Simulace v GRIPu je provedena při zachování stejných předpokladů jako prognóza ze 7.SZ 2009. Jedinými 
rozdíly jsou fixace domácích úrokových sazeb, aktuální změna dat a dále zachování předpokladu ze 7.SZ 
o celoroční nominální spotřebě vlády v letech 2009 a 2010. 
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kde prognóza naopak předpokládala mírně kladný příspěvek k růstu. V současné simulaci 
GRIPu byl ponechán předpoklad o vývoji fixních investic z minulé SZ, neboť jejich 
přehodnocení na minulosti bylo zanedbatelné. Vyšší růst vládních výdajů na minulosti 
implikuje v metodologii GRIPu při zachování jejich meziročního tempa růstu na budoucnosti 
nižší mezikvartální tempo růstu na prognóze. To tlačí bod „Počáteční podmínky“ k nižší 
inflaci a sazbám, tento vliv je však do značné míry technický.  
 
Naproti tomu  tempo růstu nominálních mezd se pro 3.Q 2009 pohybuje výrazně výše oproti 
krátkodobé prognóze ze 7.SZ 2009. Vývoj mezd tak tlačí bod „Počáteční podmínky“ 
v simulaci GRIPu ve směru vyšší inflace i sazeb. Výsledkem protisměrného působení vlády 
a mezd se bod počátečních podmínek celkově nachází poblíž průsečíku os, přičemž oba 
uvedené faktory jsou do značné míry mechanické. Dostupné údaje o mzdovém vývoji totiž 
naznačují, že pokračování poměrně výrazného růstu průměrné mzdy v podnikatelské sféře 
v průběhu letošního roku je ve velké míře zapříčiněno změnami ve struktuře zaměstnanosti, 
kdy jsou propouštěni převážně pracovníci s podprůměrnou mzdou. Rovněž údaje národních 
účtů o objemu mezd a zaměstnanosti za 3. čtvrtletí se výrazně odlišují od statistik ČSÚ o růstu 
průměrné mzdy v národním hospodářství, a naznačují tak velkou míru nejistoty ohledně 
skutečného mzdového vývoje. Ve skutečnosti tak mzdy zřejmě působí na počáteční podmínky 
méně proinflačně. 
  
Aktuální hodnota meziroční inflace za listopad 2009 je o 0,4 p.b. vyšší oproti prognóze 
ze 7.SZ. V rámci jednotlivých složek inflace byly zaznamenány vyšší ceny pohonných hmot 
v důsledku vyšších cen ropy, ve stejném směru se od prognózy odchýlila i korigovaná inflace 
bez PH a regulované ceny. Prognóza cen potravin se naplnila. Výhled regulovaných cen se 
navíc v příštím roce zvyšuje, a to především z titulu menšího než očekávaného poklesu cen 
elektřiny. Prognózu celkové inflace rovněž zvyšuje neschválení očekávaného přeřazení 
některých položek služeb do snížené sazby DPH. Příslušný bod „Inflace“ v simulaci GRIPu 
tak působí ve směru vyšší inflace a mírně vyšších sazeb.   
 
Dosavadní průměr úrokové sazby 3M PRIBOR za 4.Q 2009 činil 1,8 %. Tato hodnota je 
oproti prognóze ze 7.SZ výrazně vyšší, což vede v simulaci GRIPu k protiinflačnímu 
působení domácích sazeb. Dopad této odchylky je však kvantitativně poměrně malý, protože 
simulace je provedena jako jednorázový měnověpolitický šok, který centrální banka následně 
rychle koriguje, a proto i odchylka úrokových sazeb od prognózy je v následujících čtvrtletích 
v průměru malá. Předpoklad o vývoji rizikové prémie se zhruba naplňuje. 
 
Aktuální vývoj měnového kurzu je oproti krátkodobé prognóze ze 7.SZ 2009 mírně slabší 
(dosavadní průměr za 4.Q 2009 je 25,83 oproti 25,60 v 7.SZ). Kurzový bod v GRIPu 
zachycuje efekt depreciovanějšího kurzu za předpokladu, že toto znehodnocení je způsobeno 
jednorázovým šokem do rizikové prémie. Daný bod se proto nalézá v mírně proinflační 
poloze při mírně vyšších sazbách.  
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2  Prognózy ostatních institucí 
 
Analytici očekávají, že domácí ekonomika v příštím roce bude růst, mzdy se však budou 
zvyšovat pomaleji než v letošním roce. Zároveň předpokládají posílení kurzu. Inflační 
očekávání se v obou horizontech pohybují nad 2% inflačním cílem. Na prosincovém zasedání 
BR většina analytiků očekává ponechání základních sazeb ČNB na stávající úrovni. 

V listopadu byla publikována tři šetření (v prosinci zatím žádné), na základě kterých 
provádíme srovnání se základním scénářem prognózy ze 7.SZ, a to anketní zjišťování ČNB 
nazývané Inflační očekávání finančního trhu (IOFT, uzávěrka 16.11.), Foreign Exchange 
Consensus Forecast (FECF, uzávěrka 9.11.) a Eastern Europe Consensus Forecasts (EECF, 
uzávěrka 16.11.). 

Srovnání prognóz ČNB s vnějšími prognózami 
rok 2009 rok 2010

IOFT EECF ČNB IOFT EECF
 8/09 -3.4 -3.5 1.6 1.2
 9/09 -4.4 -4.0 1.9 1.4
 10/09 -4.4 -4.2 1.4 1.6 1.3
 11/09 -4.3 -4.2 1.6 1.3

rok 2009 rok 2010
IOFT EECF ČNB IOFT EECF

 8/09 2.4 2.3 3.4 3.5
 9/09 2.7 2.3 2.7 3.3
 10/09 2.6 2.5 2.2 1.9 2.6
 11/09 2.7 2.5 1.7 2.5

2.6

mzdy             
(%)

ČNB
HDP               
(%)

-4.4

ČNB

 
horizont 1R

FECF ČNB IOFT FECF
 8/09 25.8 25.1 25.5
 9/09 25.7 24.8 25.2
 10/09 25.6 (4Q09) 25.6 25.7 25.0 24.9
 11/09 25.9 24.9 24.9

horizont 1R
IOFT podniky IOFT podniky

 8/09 2.0 2.7
 9/09 1.8 1.7 2.5 2.5
 10/09 2.4 (4Q10) 2.5 2.5
 11/09 2.5 2.5

inflace           
(%)

horizont 3R
ČNB

ČNB
kurz     

CZK/EUR
aktuální čtvrtletí

 

IOFT ČNB EECF IOFT
2T REPO 3M PRIBOR 3M PRIBOR 12M PRIBOR

 8/09 1.9 2.1 2.7
 9/09 1.7 2.1 2.7
 10/09 1.8 (4Q10) 1.6 2.0 (4Q10)   2.0 2.7
 11/09 1.7 2.0 2.6

ČNBúrokové sazby 
(%) 2T REPO

horizont 1R

 
 
Analytici ponechali odhad růstu HDP pro letošní i příští rok téměř beze změny. Předstihové 
indikátory podle analytiků již signalizují zlepšení hospodářské situace. Na trhu práce však 
bude pokračovat napětí, a proto růst mezd v příštím roce by měl být porovnání s letošním 
rokem nižší. Analytici v rámci šetření IOFT i FECF očekávají v ročním horizontu posílení 
kurzu koruny vůči současným hodnotám (průměr za 4.Q 2009 do 10.12. činí 
25,83 CZK/EUR) o 3,6 %. Ve srovnání se základním scénářem prognózy obě skupiny 
předpokládají v ročním horizontu silnější kurz o 3,1 %. Inflační očekávání stagnovala v obou 
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sledovaných horizontech a pohybují se nad 2% inflačním cílem. Na prosincovém zasedání BR 
ČNB osm dotázaných analytiků v rámci šetření IOFT předpokládá stabilitu základních 
úrokových sazeb ČNB, dva očekávají jejich snížení o 0,25 p.b. V ročním horizontu se 
odhady repo sazby pohybují v rozmezí 1,25 až 2,50 %. 

Následující graf ukazuje srovnání očekávaných tržních 3M sazeb s trajektorií sazeb 
konzistentní se základním scénářem prognózy. Výhled sazeb FRA i implikovaných sazeb se 
v celém horizontu pohybuje nad prognózovanými sazbami. Prvním důvodem (v krátkodobém 
horizontu) je vyšší očekávaná úroveň 2T repo sazby ze strany analytiků dotazovaných v IOFT 
v nejbližším období. Druhým důvodem (v delším horizontu) je pravděpodobně fakt, že tržní 
sazby jsou založeny na aktuální výši rizikové prémie (3M PRIBOR - 2T repo) a nikoliv na 
prognózou předpokládaném poklesu rizikové prémie ze současné výše 0,5 p.b. až na hodnotu 
0,2 p.b. ve 3.Q 2010. Odchylka je menší u sazeb FRA, protože je v nich riziková prémie 
zakomponována pouze částečně. 

 
Srovnání implikovaných sazeb s trajektorií sazeb konzistentní se základním scénářem 
(v %) 

1.00

1.25
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1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10

 prognóza ČNB (7.SZ)

 implikované sazby *

 FRA **

 
* 3M implikované sazby ze sazeb PRIBOR očištěné o standardní termínovou prémii ve výši 10 b.b. p.a.; 

    průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 10.12.2009 
** kótované sazby FRA; průměrné hodnoty za 10 posledních obchodních dní k 10.12.2009 
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3  Přehledová tabulka nově publikovaných údajů  
 

predikce 7. SZ skutečnost
Hrubý domácí produkt  III/09 -4.9 -4.1
Výdaje domácností na konečnou spotřebu  III/09 0.7 1.3
Výdaje vlády na konečnou spotřebu  III/09 1.1 5.3
Tvorba hrubého kapitálu  III/09 -24.3 -23.8

Hrubá tvorba fixního kapitálu  III/09 . -9.5
Změna stavu zásob a cenností (mld. Kč, s.c.)  III/09 . -29.9

Vývoz zboží a služeb  III/09 -11.1 -7.0
Dovoz zboží a služeb  III/09 -12.6 -7.5

Vývoz zboží  10/09 . -11.2
Dovoz zboží  10/09 . -21.1
Obchodní bilance (mld. Kč)  10/09 12.0 17.5
Běžný účet platební bilance (mld. Kč)  10/09 . 12.4
Finanční účet plat. bil. (bez změny dev. rezerv) (mld. Kč)  10/09 . -3.3

Index spotřebitelských cen  11/09 0.1 0.5

Ceny zemědělských výrobců  10/09 -14.0 (Q) -19.3
Ceny průmyslových výrobců  10/09 -2.9 (Q) -4.6
Vývozní ceny  9/09 -2.0 (Q) -4.3
Dovozní ceny  9/09 -6.9 (Q) -9.3

Míra nezaměstnanosti celkem - ke konci období dle MPSV (v %)  11/09  9.2 (Q) 8.9
z toho: míra nezaměstnanosti  - dosažitelní uchazeči  11/09 . 8.6

Obecná míra nezaměstnanosti - metodika ILO (ČSÚ)  III/09 6.9 7.3
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS  III/09 -1.8 -1.9

z toho: zaměstnanci vč. členů produkčních družstev  III/09 -2.4 -2.8
             ostatní  III/09 1.3 3.0

Průměrná mzda ve sledovanáných organizacích  III/09 2.7 4.8
Průměrná mzda v podnikatelské sféře  III/09 2.3 4.5
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře  III/09 4.5 5.6

Průměrná nominální mzda v průmyslu  9/09 . 6.9
Průměrná nominální mzda ve stavebnictví  9/09 . 6.1

Peněžní zásoba (M2)  10/09  1.8 (Q) 4.1

Průmyslová produkce  9/09  . -11.9
Stavební produkce  9/09  . 3.6

Tržby v maloobchodu včetně motoristického segmentu  9/09  . -7.6
(Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí. 

meziročně v %
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II. PROGNÓZA ZE 7.SZ A JEJÍ PŘEDPOKLADY 
 
Na počátku listopadu 2009 byla aktualizována střednědobá prognóza na léta 2009 až 2011. 
Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj inflace, inflační prognózu, bodovou hodnotu 
inflačního cíle ČNB a horizont měnové politiky. V listopadu 2009 byl dosažen meziroční růst 
spotřebitelských cen ve výši 0,5  %, což bylo o 0,4 p.b. více, než očekávala prognóza ze 7.SZ.  
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Aktuální prognóza a její změny oproti 5.SZ 2009 (mzr. v %, v %, sezonně očištěno) 

4Q2009 1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011
7.SZ 0.2 0.2 0.6 1.6 2.4 2.2
5.SZ 0.7 0.4 0.7 1.3 1.9 2.0
7.SZ 0.2 -0.4 -0.1 0.8 1.5 2
5.SZ 1.1 0.7 1.1 1.7 1.9 2.0
7.SZ -2.7 2.5 2.3 1.2 -0.2 0.3
5.SZ -2.9 1.2 1.2 0.2 0.4 1.0
7.SZ 2.2 2.4 3 3 3.3 3.8
5.SZ -0.9 0.4 1.9 3.2 4.3 5.2
7.SZ 1.1 1.2 1.5 1.8 2 2.3
5.SZ 1.6 1.7 1.7 1.7 1.9 2.2

2009 2010 2011
7.SZ -1.4 -1.2 -0.5
5.SZ -2.1 -2.0 0.1
7.SZ 8.4 9.8 10.7
5.SZ 8.6 10.9 11.6
7.SZ -1.1 -0.8 -0.8
5.SZ -0.3 -0.5 -

*) Mzdy očištěné o vliv daňové optimalizace
**) Registrovaná míra nezaměstnanosti (průměr za období)

Nominální mzdy v podnikatelské sféře*

CPI

HDP

CPI bez primárních dopadů změn 
nepřímých daní

Deficit BÚ a KÚ na HDP v b.c. 

Implikované sazby

Zaměstnanost

Míra nezaměstanosti**
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III. EXOGENNÍ FAKTORY PROGNÓZY  

1  Vnější prostředí 
Předpověď (efektivního) růstu HDP eurozóny byla oproti referenčnímu scénáři 7.SZ (RS07) 
nepatrně zvýšena, zejména pro rok 2010. Nově zveřejněná data Eurostatu za 3. čtvrtletí však 
optimismus CF11 nepodporují a odpovídají spíše původnímu referenčnímu scénáři. Inflace 
spotřebitelských cen byla přehodnocena jen nepatrně směrem dolů. Větší změny zaznamenala 
předpověď vývoje cen výrobců, a to zejména ve zbytku letošního roku a v první polovině roku 
2010 směrem k nižším hodnotám. Křivka očekávaných cen ropy Brent se opět poměrně značně 
posunula vzhůru po celém horizontu předpovědi. Výhled kurzu USD/EUR na kratším 
horizontu reflektuje nedávné oslabování dolaru, v delším horizontu by však kurz dolaru měl 
posilovat k hodnotám z RS07. Implikovaná trajektorie tříměsíčních sazeb EURIBOR se celá 
posunula o necelé 0,2 p.b. dolů. 

1.1  Vývoj základních exogenních faktorů 
 
Hodnocení vývoje exogenních faktorů je založeno na šetření Consensus Forecasts               
z 9. listopadu 2009 (CF11)2 a tržních výhledech k tomuto dni (u ceny ropy a úrokových 
sazeb). Očekávaný mzr. růst efektivního HDP eurozóny byl opět nepatrně zvýšen jak pro 
druhou polovinu roku 2009 (oproti RS07 o více než 0,1 p.b. v každém čtvrtletí), tak pro rok 
2010 (v průměru o 0,15 p.b.). Pokles efektivního HDP by tedy měl v letošním roce činit  
-4,3 %, v příštím roce se očekává růst o 0,7 % a jeho akcelerace na 1,7 % v roce 2011. 
Zatímco ke zlepšení výhledu růstu v roce 2010 došlo u většiny zemí (kromě Francie, 
Španělska a Řecka), pro letošní rok byl očekávaný růst zvýšen jen pro Německo, Itálii 
a Finsko a naopak snížen pro Řecko, Irsko a Portugalsko3. 
 
(rozdíl v p.b.)      Efektivní HDP eurozóny      (mzr. růst v %) (rozdíl v p.b.)        Efektivní CPI eurozóny       (mzr. růst v %)

(rozdíl v p.b.)       Efektivní PPI eurozóny       (mzr. růst v %)   (rozdíl v p.b.)             EURIBOR 3M                      (sazba v %)

(rozdíl v %)                   Kurz USD/EUR                 (USD/EUR)   (rozdíl v %)                Cena ropy Brent                (USD/barel)
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2 Na projednání této situační zprávy v Bankovní radě již bude k dispozici CF12 z 7. prosince 2009. 
3 K datu průzkumu neměli analytici ještě k dispozici data za 3. čtvrtletí 2009. Většina zemí následně reportovala 

mírně horší výsledky, než odpovídalo předpovědi CF11 pro dané čtvrtletí. Lepší vývoj zaznamenalo pouze 
Holandsko, Belgie, Řecko a Portugalsko.  
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Výhled meziroční efektivní inflace spotřebitelských cen se oproti RS07 nepatrně snížil jak 
pro zbytek letošního roku, tak pro rok 2010 (v průměru však jen o 0,05 p.b.). Dle CF11 se tak 
očekává v letošním roce průměrná inflace 0,6 % a její postupný růst na 1,2 resp. 1,8 % 
v příštích dvou letech. U efektivního ukazatele cen výrobců byl očekávaný vývoj pro zbytek 
letošního roku a první polovinu roku 2010 přehodnocen směrem dolů výrazněji (o 0,5 p.b.), 
další čtyři čtvrtletí se naopak posunula nahoru. V průměru se tak očekává pro letošní rok 
pokles PPI o 4,3 %, v roce 2010 by měly již ceny výrobců nepatrně růst (+0,7 %). 
 
Vzhůru se oproti RS07 posunul tržní výhled cen ropy Brent, a to po celém horizontu o cca   
8 % (cca 6 USD/b). Cena ropy by tak měla pozvolna růst ze současných 75 na 88 USD/b na 
konci roku 2011. Spolu s cenou ropy se v obdobném rozsahu směrem nahoru posunula 
i trajektorie očekávaných cen benzínu. 
 
Kurz USD/EUR by měl podle CF11 být slabší, než byl předpoklad použitý v RS07. Rozdíl 
činí v posledním čtvrtletí 2009 1,0 % a pro příští rok se pohybuje v průměru na hodnotě 
1,5 %. V roce 2011 se pak kurz sbližuje s předchozí předpovědí a postupně posiluje k úrovni 
těsně nad 1,4 USD/EUR. 
 
Trajektorie 3M EURIBOR, která je odvozená od tržního výhledu sazby 3M EONIA Swap 
Index se zakomponovanými expertními úpravami, byla k datu průzkumu CF11 po celém 
horizontu o cca 0,2 p.b. níže než stejná křivka v RS07. Očekává se tedy, že tříměsíční úroková 
sazba peněžního trhu eurozóny by měla pozvolna začít růst (ze současných 0,72 %) a na konci 
roku 2011 dosáhnout hodnoty 2,8 %.   

1.2  Eurozóna 
 
Podle prvních odhadů Eurostatu hrubý domácí produkt eurozóny ve třetím čtvrtletí tohoto 
roku poprvé po pěti předchozích poklesech vzrostl, oproti předchozímu čtvrtletí o 0,4 %. 
Meziročně však byl stále výrazně nižší (-4,1 %), i když tempo poklesu se zmírnilo. 
Mezičtvrtletní růst HDP se dostal do kladných hodnot díky růstu vývozu (2,9 %), který 
přesáhl růst dovozu (2,6 %). Výdaje domácností na spotřebu naproti tomu klesly 
mezičtvrtletně o 0,2 %, a investice se snížily o 0,4 %.  
 
Míra nezaměstnanosti v eurozóně v říjnu setrvala na zářijové hodnotě 9,8 %. Oproti říjnu 
loňského roku však byla nezaměstnanost vyšší o 1,9 p.b., a zůstává tak nejvyšší od září 1999. 
Nejnižší míru nezaměstnanosti si udržuje Nizozemsko (3,7 %), naopak nejvyšší hodnota je 
pozorována ve Španělsku (19,3 %). Ve srovnaní s loňským rokem byl nejnižší nárůst 
nezaměstnanosti zaznamenán v Německu (ze 7,1 na 7,5 %). Dle analýzy Eurostatu4 se dopad 
krize podstatně liší dle kategorií pracovníků. Nejvíc byli zasaženi zaměstnanci s nižším 
stupněm vzdělání. Po předchozím růstu počtu úvazků na dobu určitou došlo k jejich 
opětovnému poklesu a zkrátila se rovněž týdenní pracovní doba takto zaměstnaných 
pracovníků (v průměru o 0,7 hodin5). 
 
Meziroční inflace v eurozóně se v listopadu přehoupla do kladných hodnot pod vlivem růstu 
cen energií a dosáhla 0,6 % oproti -0,1 % v říjnu. Dle listopadové předpovědi CF by průměrná 
inflace v eurozóně měla v roce 2009 dosáhnout 0,3 % a v roce 2010 by měla vzrůst na 1,1 %. 
Meziměsíční růst cen výrobců v říjnu činil 0,2 % v důsledku 1% růstu cen energií. Ceny 
výrobní spotřeby a zboží krátkodobé spotřeby naopak klesaly (-0,1 % resp. -0,3 %). 

4 Viz Eurostat (2009): "The impact of the crisis on employment", Statistics in Focus, 79/2009. 
5 Pokud je do výpočtu zahrnut také pokles nezaměstnanosti, Eurostat odhaduje snížení pracovních hodin v EU27 

o cca 3,3 %. 
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ECB na svém pravidelném jednání 5. 11. ponechala základní měnověpolitické sazby beze 
změny. Od května tohoto roku se základní sazba udržuje na rekordním minimu 1,0 %.   
J.-C. Trichet ve svém komentáři k rozhodnutí ECB uvedl, že rizika výhledu pro inflaci 
i ekonomický růst zůstávají vyvážená. Lepší, než se očekávalo, může být externí poptávka 
a efekt makroekonomických stimulů. Oproti předchozím předpokladům lze očekávat menší 
zhoršení trhu práce. Naproti tomu zvýšené riziko představuje negativní vzájemná zpětná 
vazba mezi reálnou ekonomikou a finančním sektorem. Rizika plynou i z obnovení růstu cen 
ropy a dalších komodit a nebezpečné je zesilování protekcionistických tlaků, které by mohly 
narušit proces korekce globálních nerovnováh. 
 
V Německu sezónně očištěný hrubý domácí produkt ve třetím čtvrtletí tohoto roku vzrostl 
o 0,7 % oproti 0,4 % ve druhém čtvrtletí. Meziročně HDP poklesl o 4,8 % a byl o 1 p.b. nižší 
ve srovnání s druhým čtvrtletím. Mezičtvrtletní růst HDP byl podpořen převážně růstem 
fixních investic (10,5 %) a částečně čistým exportem, spotřeba domácností naopak klesala. 
Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v říjnu dosáhla 7,5 %, což je o 0,1 p.b. méně ve 
srovnání s předchozím obdobím a výrazně pod průměrem eurozóny. Ceny průmyslových 
výrobců v říjnu vzrostly o 0,1 % meziměsíčně. Růst sezonně očištěných průmyslových 
zakázek v říjnu byl záporný (-2,1 % meziměsíčně), oproti mírného růstu 1,3 % v září. Index 
Ifo v listopadu znovu vzrostl a dosáhl hodnoty 93,9 (v říjnu 92,0), čím podpořil optimistické 
očekávaní robustního růstu německé ekonomiky v posledních měsících letošního roku. Na 
rozdíl od Ifo index důvěry investorů ZEW poklesl z 56,0 v říjnu na 51,1. Index však nadále 
výrazně převyšuje historický průměr 26,9 bodu.  
 
Box: Hlavní předstihové ukazatele ekonomické aktivity v zahraničí 
 

Předstihové (konjunkturální) ukazatele poskytují informace o očekávaných tendencích v hlavních 
ekonomických sektorech pro nejbližší budoucnost a slouží zejména k identifikaci blížících se bodů 
obratu v ekonomice.6  
 

Globálně nejpoužívanějším předstihovým indikátorem je index nákupních manažerů PMI 
(Purchasing Managers Index). V USA se v roce 2001 jeho název změnil na ISM index podle institutu, 
který tento index sestavuje (Institute for Supply Management). ISM index je uváděn i pro největší 
města zvlášť (New York, Philadelphia...). V Evropě se index jmenuje stále PMI a je sestavován 
společností Markit Economics. Tento index vychází z šetření mezi nákupními manažery podniků 
ohledně výroby, nových zakázek, rychlosti dodávek, zásob, zaměstnanosti a cen. Dotazníky jsou 
koncipovány tak, že manažeři odpovídají ano/ne na dané otázky a ze získaných údajů se počítají tzv. 
difúzní subindexy (procenta těch, kteří odpověděli ano), z kterých se následně počítá vlastní index. Je 
počítán pro výrobní (průmysl) a nevýrobní (služby) sektor a zveřejňován jeden den po konci měsíce, 
ke kterému se vztahuje. Hodnota 50 charakterizuje neutralitu, nad 50 expanzi v daném sektoru a pod 
50 kontrakci.  
 

V USA je nejznámějším předstihovým indikátorem index nevládní výzkumné organizace Conference 
Board. Prošel řadou úprav a jeho současná podoba je z roku 2001. Shrnuje informace z 10 
ekonomických časových řad7 a jeho růst ukazuje na zlepšení celkové hospodářské aktivity, pokles na 
zhoršení.  
 

V Německu jsou nejvíce citovány dva indexy ekonomického sentimentu: ZEW a Ifo. ZEW je 
publikován německým ekonomickým institutem (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung). 

6 První americké předstihové ukazatele z počátku 20.století jsou spojeny se jménem Charles Dowa (známý Dow-
Jones index). První kompozitní ukazatel představil Henry Moor z NBER ve 30. letech. 

7 Průměrný týdenní počet odpracovaných hodin, počet žádostí o příspěvky v nezaměstnanosti, nové objednávky 
spotřebního zboží v průmyslu, čas od objednávky k dodávce, nové objednávky investičního zboží v průmyslu, 
vydaná stavební povolení pro rezidenční stavby, S & P burzovní index, peněžní zásoba M2, sklon výnosové 
křivky a očekávání spotřebitelů. 
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Vychází z průzkumu mezi investory a analytiky o očekávání ekonomické situace v příštích 6 měsících. 
Je založen na jednoduché otázce: Celková makroekonomická situace se: zlepší/nezmění/zhorší/žádný 
odhad? Výsledné číslo je procentní rozdíl mezi pozitivními a negativními odpověďmi. V případě, že 
většina respondentů čeká, že ekonomická situace se zlepší, index je kladný, v opačném případě 
záporný. Index podnikatelského klimatu Ifo je sestavován výzkumným institutem Mnichovské 
univerzity a dotazníky jsou posílány okolo 7 tisícům firmám. Narozdíl od ukazatele ZEW probíhají Ifo 
šetření mezi nefinančními podniky. Hodnoty indexu Ifo se pohybují mezi 80 a 120, sentiment v roce 
1991 je považován za hodnotu 100. Na rozdíl od indexu ZEW se posuzuje současných 6 měsíců. Ifo je 
většinou publikován týden po zveřejnění indexu ZEW. 
 

Předstihové ukazatele USA Předstihové ukazatele Německa
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Vedle indikátorů, které vycházejí z dotazování u firem a investorů, jsou velmi důležité indexy 
spotřebitelské důvěry, jež se dotazují domácností. V USA jsou dva nejznámější indexy: index 
spotřebitelské důvěry společnosti Conference Board (CCI) a index spotřebitelské důvěry 
Michiganské univerzity (MCSI). Conference Board sestavuje svůj index na základě telefonického 
průzkumu u zhruba 5000 amerických domácností a spotřebitelská důvěra v roce 1985 je považována 
za hodnotu 100. Šetření obsahuje pět otázek ohledně ekonomické situace současné a v příštích 
6 měsících, ohledně situace na trhu práce současné a v příštích 6 měsících a o celkovém příjmu 
domácností v příštích 6 měsících. Účastníci v odpovědi mají tři možnosti hodnocení – kladně, záporně 
a neutrálně. Michiganská univerzita výsledky sestavuje na základě průzkumu zhruba 300 amerických 
domácností, konečná data přidává koncem měsíce dalších 200 respondentů. Je normalizován tak, že 
v prosinci 1964 byla jeho hodnota 100. Průzkum zahrnuje 50 otázek. 
 

V Německu je nejznámější index důvěry německých spotřebitelů společnosti GfK (Gesellschaft für 
Konsumforschung). GfK index sestavuje na základě odpovědí zhruba dvou tisíc respondentů na různé 
otázky týkající se jejich ekonomické situace, očekávání a vnímání. 
 
Indexy spotřebitelské důvěry USA Indexy spotřebitelské důvěry Německa
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Zmíněné předstihové ukazatele i indexy spotřebitelské důvěry v posledním půlroce ukazovaly na 
zlepšení ekonomické situace oproti předchozímu propadu. Některé indexy však většinou v listopadu 
mírně poklesly oproti předchozím hodnotám. Předběžný listopadový průzkum Michiganské univerzity 
uvedl, že index spotřebitelské důvěry klesl ze 70,6 bodu na 66,0 bodů. Německý index očekávání 
investorů ZEW v listopadu klesl nečekaně prudce na 51,1 bodu z říjnových 56,0 bodu. Naopak 
spotřebitelská důvěra Conference Board v USA v listopadu nečekaně vzrostla po překvapivém 
říjnovém poklesu, a to na 49,5 z 48,7.  
 

Jestli se však ekonomické oživení bude pohybovat ve tvaru velkého písmene W, zatím není 
z předstihových indikátorů jednoznačně jasné. 

1.3  Cena ropy 
 
Po prudkém nárůstu na 78 USD/b se cena ropy Brent od začátku třetí říjnové dekády 
pohybuje v horizontálním pásmu cca 72 až 79 USD/b. Ropa WTI zaznamenala ještě vyšší 
maximum (21. října přes 81 USD/b), ale od druhé dekády listopadu je cenový rozdíl mezi 
oběma druhy ropy zanedbatelný. 
  
Cena ropy je v současnosti nadále do značné míry ovlivňována pohyby kurzu dolaru, s jeho 
oslabováním roste. Zprávy o finančních problémech emirátu Dubai a s tím spojená nervozita 
na finančních trzích ovlivnily trh surovin pouze krátkodobě. Sílící očekávaní postupného 
obnovení globálního růstu ekonomické aktivity vyvolávají rovněž očekávaní vyšší poptávky 
po ropě, především v rozvojových zemích, a následně se očekává i další růst ceny ropy. 
Consensus Forecasts je sice ve své listopadové předpovědi poměrně umírněný, když 
v tříměsíčním horizontu očekává cenu ropy WTI „pouze“ 73,7 USD/b a v ročním horizontu 
růst na 78,3 USD/b, trh futures, který používáme k odvození referenčního scénáře, však 
signalizuje vyšší růst cen (pro Brent cca 85 USD/b na konci roku 2010 a 88 USD/b na konci 
roku 2011). 
 
Vývoj cen ropy Brent a benzínu na burzách ARA (měsíční průměr, CZK/litr) 
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Box: Vývoj spotřeby ropy a ropných produktů ve světě 
 

Graf 1: Globální nabídka a poptávka po ropě   
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Ve třetím čtvrtletí 2009 došlo po šesti poklesech v řadě k prvnímu růstu globální spotřeby ropy (Graf 
1). Za tímto vývojem stojí jednak zpomalení poklesu spotřeby ve vyspělých zemích a jednak nad 
očekávání silná poptávka zejména v asijských nových tržních ekonomikách. Graf 2 ukazuje sezónně 
očištěný vývoj spotřeby ropy v jednotlivých regionech světa tak, jak jej sleduje Mezinárodní agentura 
pro energii (IEA). Je vidět, že v důsledku ekonomické krize došlo k výraznějšímu poklesu spotřeby 
zejména ve vyspělých zemích, zatímco v nových tržních ekonomikách (zejména asijských) se 
předchozí rychlý růst pouze přechodně utlumil. Přitom k nejvýraznějšímu poklesu spotřeby došlo 
v USA již v roce 2008, zatímco v Evropě se pokles naplno projevil až v roce 2009 (viz též Tabulka 2).  
 

Graf 2: Spotřeba ropy v jednotlivých částech světa (Mb/d, sezonně očištěno) 
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Pozn: Severní Amerika zahrnuje USA, Kanadu a Mexiko, Pacifická oblast Japonsko, Koreu, Austrálii a Nový Zéland 
Zdroj dat: IEA (4. čtvrtletí 2009 je odhad IEA), sezonní očištění pomocí ARIMA X12 
 

Co se týče zastoupení jednotlivých skupin ropných produktů v celkové spotřebě, existují mezi zeměmi 
značné rozdíly, jak dokládá tabulka 1. Je vidět, že převážná většina ropy se spotřebovává ve formě 
pohonných hmot, ale výrazné rozdíly jsou v podílu benzínu, nafty a leteckého petroleje. Odlišnosti 
jsou rovněž v dodávkách pro petrochemický průmysl, jehož vstupní surovinou je převážně těžký 
benzín (naphtha) a část zkapalněných plynů. (Ostatní produkty zahrnují např. asfalt a ropný koks). 
 
Tabulka 1: Zastoupení jednotlivých skupin ropných produktů v celkové spotřebě (%) 

USA Japonsko Německo Francie Itálie V. Británie Čína Ost. Asie
Zkapalněné plyny 10.1 12.2 3.7 5.1 5.9 8.5 9.7 8.7
Těžký benzín 1.4 16.0 16.7 10.3 5.9 1.7 10.5 8.7
Motorový benzín 44.9 20.4 19.9 11.8 18.2 23.3 16.9 13.9
Letecký petrolej 8.0 12.6 7.7 8.2 5.3 19.9 3.6 10.8
Nafta 20.3 20.2 40.7 50.3 38.2 33.0 33.6 29.0
Topný olej 3.5 10.4 7.3 5.6 15.9 4.5 11.0 20.1
Ostatní 11.8 8.6 3.7 8.7 11.2 8.5 14.8 8.9  
Pozn.: Data IEA pro rok 2007 
 
Tabulka 2 dokumentuje, jak se pokles ekonomiky v zemích OECD projevil ve spotřebě jednotlivých 
ropných produktů. Relativně nejmenší pokles poptávky vykazuje skupina motorových benzínů, která 
reprezentuje převážně osobní automobilovou dopravu. Rovněž nafta částečně odráží soukromou 
spotřebu, z větší části však nákladní dopravu. Zkapalněné plyny (částečně) a zejména těžký benzín pak 
zachycují vážný dopad krize na chemický průmysl. 
 

Tabulka 2: Meziroční růst spotřeby ropných produktů v zemích OECD (%) 

2008/2007 1H09/1H08 2008/2007 1H09/1H08 2008/2007 1H09/1H08
Zkapalněné plyny -6.4 -6.6 5.0 -7.3 -3.1 -4.9
Těžký benzín -14.0 -17.3 -7.6 -14.1 -2.3 -2.4
Motorový benzín -2.8 -0.8 -5.7 -2.6 -3.3 -0.7
Letecký petrolej -6.0 -9.9 1.2 -5.4 -4.3 -8.1
Nafta -4.4 -8.7 3.2 -0.3 -5.8 -8.0
Topný olej -10.8 -10.8 -5.8 -8.3 -4.7 -15.4
Ostatní -8.5 -10.9 2.8 -6.5 0.0 -36.6
Celkem produkty -5.1 -5.6 -0.2 -4.1 -3.6 -7.9

Severní Amerika Evropa Pacifická oblast

 
Zdroj: IEA 
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1.4  Úrokové sazby a kurz eura vůči dolaru 
 
V průběhu října a listopadu se úroková sazba 3M EURIBOR pohybovala v úzkém klesajícím 
pásmu (od 0,75 % na začátku října k 0,72 % ke konci listopadu). Na prosincovém zasedání  
(3. 12. 2009) Rada guvernérů ECB ponechala základní refinanční sazbu již po sedmé od 
května beze změny na úrovni 1 %. Zároveň prezident Trichet oznámil postupné odstraňování 
nestandardních opatření a poslední 12měsíční tendr refinančních operací na 16. prosince. 
Diferenciál mezi bezrizikovou sazbou 3M EONIA Swap Index a 3M EURIBOR činil 
v dosavadním průběhu posledního čtvrtletí 0,28 p.b., což je v souladu s RS07. 3M Euribor se 
pohybuje pod 3M PRIBORem. Diferenciál mezi sazbami 3M PRIBOR a 3M EURIBOR se od 
září mírně snižuje a na začátku prosince 2009 se pohyboval kolem 1 p.b. Dlouhodobý 
(desetiletý) diferenciál poklesl od září do listopadu k nulovým hodnotám. Implikované tržní 
výhledy odvozené z tříměsíčních korunových a eurových sazeb naznačují mírný nárůst 
diferenciálu v prvním čtvrtletí 2010 a poté jeho pokles k nulové hodnotě v roce 2011.  
 
Rozdíl korunových a eurových výnosů (p.b.) Výhled implikovaného rozpětí CZK 3M - EUR 3M
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Kurz USD/EUR oslabuje od konce září, kdy měl hodnotu 1,45. V listopadu atakoval hodnotu 
1,5 a na začátku prosince již oslabil nad tuto hranici. Vývoj kurzu jen krátkodobě ovlivnila 
„dubajská krize“, naopak carry obchody financované dolarem budou pravděpodobně 
dlouhodobějšího charakteru. Listopadový Consensus Forecasts očekává v tříměsíčním 
horizontu mírné posílení k 1,48 a další posilování dolaru v ročním výhledu k 1,44 USD/EUR.   
 
 
 
2  Vývoj veřejných rozpočtů 
 
Nové informace zveřejněné v období od 7.SZ ovlivňují prognózu fiskálního vývoje pro roky 
2009–2011 pouze v malé míře. Pro letošní rok tak nadále očekáváme deficit vládního sektoru 
ve výši 6,0 % HDP. Významné prohloubení deficitu v tomto roce souvisí jednak s nepříznivým 
hospodářským vývojem a jednak s dopady fiskálních expanzivních opatření schválených 
v předchozích letech a v průběhu roku 2009. V roce 2010 lze pak očekávat snížení schodku 
veřejných financí mírně pod 5 % HDP, a to zejména v souvislosti s přijetím vládních 
úsporných opatření (tzv. Janotova balíčku). Z důvodu pouhé dočasné účinnosti některých 
úsporných opatření se však deficit vládního sektoru v roce 2011 opět zvýší. K novým 
informacím patří neschválení přesunu vybraných služeb do snížené sazby DPH, které se podle 
předpokladů 7.SZ mělo realizovat s trvalou platností od roku 2010, a oficiální zahájení 
procedury při nadměrném schodku s ČR na začátku prosince t.r. 
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7.SZ 7.SZ 7.SZ 7.SZ
Saldo vládního sektoru                 
(ESA 95, ČNB)              v % HDP -2,0 -6,0 -4,9 -5,6
Upravené saldo *                             
(ESA 95, ČNB)              v % HDP -2,0 -6,4 -5,1 -5,6
Strukturální saldo (metoda ESCB) **    
v % HDP (ESA 95, ČNB) -3,5 -6,6 -4,8 -5,0
Fiskální pozice v p.b. **** (ECSB) -1,5 -3,1 1,8 -0,2
Strukturální saldo (metoda EK)***      
v % HDP (ESA 95, ČNB) -3,7 -5,6 -4,3 -5,0
Fiskální pozice v p.b. **** (EK) -1,4 -2,0 1,3 -0,7
*upraveno o mimořádné jednorázové operace; **cyklicky očištěné saldo dle metodiky ESCB (upravené o mimořádné jednorázové operace) 
*** cyklicky očištěné saldo dle metodiky Evropské komise (metoda založená na produkční funkci, upravené o mimořádné jednorázové operace)
**** měří meziroční změnu strukturálního salda (kladná hodnota indikuje fiskální restrikci, záporná hodnota fiskální expanzi)

2008 2009 2010 2011

 
 
Schodek SR v peněžní metodice dosáhl ke konci listopadu téměř 170 mld. Kč. Jedná se 
o nejhorší výsledek hospodaření státního rozpočtu za období leden až listopad od roku 1993. 
Tento vývoj je v souladu s předpoklady fiskální prognózy ze 7.SZ, která pro letošní rok 
očekává nejhorší výsledek hospodaření vládního sektoru (po vyloučení mimořádných operací) 
od roku 1995. 
 
Dne 9.12. schválila PSP ČR Státní rozpočet pro rok 2010 s deficitem ve výši 162,7 mld. Kč. 
Již dříve schválená výše deficitu SR pro rok 2010 tak byla dodržena. Na základě 
pozměňovacích návrhů předložených ČSSD však došlo ke změně některých výdajových 
položek rozpočtu. Konkrétně byly navýšeny příspěvky krajům na sociální služby, platby pro 
zemědělce a výdaje na platy státních zaměstnanců (v celkovém objemu cca 12 mld. Kč). Za 
účelem dodržet původně schválenou výši deficitu je pak za jinak stejných okolností v zásadě 
možno buď najít dodatečné zdroje (příjmy) k financování dodatečných výdajů nebo krátit jiné 
výdajové tituly. Protože návrhy ČSSD směřovaly ke krácení výdajů, a to přitom převážně 
mandatorních, vzniká zde přes formální schválení deficitu SR ve výši necelých 163 mld. Kč 
potenciální riziko jeho překročení. Určitou rezervu ovšem vytváří odmítnutí  návrhu na přesun 
vybraných služeb (s vysokým podílem lidské práce) do snížené sazby DPH, neboť původní 
návrh SR pro rok 2010 s tímto přesunem počítal. V letech 2010–2011 lze tak očekávat vyšší 
daňové příjmy z tohoto titulu v rozsahu cca 0,1 – 0,2 p.b. HDP (tj. 5 – 7 mld. Kč).  
 
Výraznější nejistota fiskální prognózy pro rok 2011 ve směru nižšího deficitu souvisí 
s procedurou při nadměrném schodku (EDP), která byla s ČR spolu s dalšími osmi zeměmi 
dne 2.12. oficiálně zahájena. Rada EU při této příležitosti vyzvala tyto členské státy, aby 
v následujících šesti měsících přijaly nápravná opatření a nastínily strategie k odstranění 
nadměrného deficitu. Termín pro snížení deficitu vládního sektoru pod 3% referenční hodnotu 
byl pro ČR stanoven na rok 2013 při požadovaném fiskálním úsilí v podobě redukce 
strukturálního deficitu ročně v průměru o 1 % HDP. Součástí doporučení pro ČR je 
i požadavek na zajištění realizace úsporných fiskálních opatření, která byla zahrnuta 
do návrhu SR pro rok 2010. Za účelem umožnit zapracování doporučení Rady v rámci EDP 
do střednědobé rozpočtové strategie pro členské země, s nimiž byla zahájena procedura při 
nadměrném schodku až 2.12., byl na návrh Evropské komise prodloužen termín pro 
předložení Konvergenčních programů a Programů stability na konec ledna 2010. Tyto 
programy pak mají obsahovat samostatnou kapitolu popisující výhradně konsolidační strategii 
k zajištění požadované trajektorie snižování deficitu k referenční hodnotě.  
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IV. VÝVOJ ENDOGENNÍCH VELIČIN 

1  Trh práce 
 
Ve 3. čtvrtletí pokračoval podle očekávání další pokles zaměstnanosti a růst obecné 
i registrované nezaměstnanosti. Intenzita těchto změn odpovídala prognóze. Po prudkém 
zpomalení meziročního růstu mezd v podnikatelské sféře na počátku roku mzdový růst ve 
třetím čtvrtletí opět zrychlil. Údaje z trhu práce se zpožděním odrážejí dopady ekonomické 
recese. 
 
Srovnání predikcí se skutečností
UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST
Míra registrované nezaměstnanosti celkem - metodika MPSV (v %)  11/09   9.2 (Q) 8.9
z toho: míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči  11/09 . 8.6
Obecná míra nezaměstnanosti - metodiky ILO (ČSÚ)  III/09 6.9 7.3
Celková zaměstnanost v NH - VŠPS (mzr. změna v %)  III/09 -1.8 -1.9
z toho: zaměstnanci vč. členů prod. družstev  III/09 -2.4 -2.8
             ostatní zaměstnaní  III/09 1.3 3.0
Nominální měsíční mzda ve sled. org. - ČSÚ (mzr. změna v %)  III/09 2.7 4.8
z toho: v podnikatelské sféře (mzr. změna v %)  III/09 2.3 4.5
             v nepodnikatelské sféře (mzr. změna v %)  III/09 4.5 5.6
Nominální hodinová mzda v podn. sféře - MPSV (mzr. změna průměru v %)  III/09 . 2.9
Nominální mzda v průmyslu podle ČSÚ (mzr. změna v %) 10/09 . 3.5
Nominální mzda ve stavebnictví podle ČSÚ (mzr. změna v %)  III/09 . 4.5
NJMN v NH (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  III/09 5.4 3.8
NJMN v průmyslu (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  III/09 . 6.5
NJMN ve stavebnictví (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  III/09 . 4.6
Národohospodářská produktivita práce (mzr. změna v %, metodika ESA 95)  III/09 -3.1 -2.7
Poznámka: (Q) U uvedeného údaje neexistuje predikce na jednotlivý měsíc, proto se uvádí predikce na čtvrtletí.
Pramen: MPSV, ČSÚ  
 

V důsledku ekonomické recese došlo ve  3.Q 2009 k meziročnímu poklesu celkové 
zaměstnanosti podle metodiky VŠPS o 1,9 %, což odpovídá prognóze ze 7.SZ (1,8 %).8 
Značný pokles byl zaznamenán v kategorii zaměstnanců, když se prohloubil na -2,8 % 
meziročně (prognóza ze 7.SZ -2,4 %). Naopak počet podnikatelů vzrostl o 3,0 %.9 Přestože 
pokles zaměstnanosti odpovídá prognóze, jeho tempo není dostatečné pro pokrytí ztrát 
plynoucích ze snížení poptávky. To se projevuje v pokračujícím poklesu produktivity práce.  
 
Nejnovější údaje o nezaměstnanosti jsou konzistentní s mírou snižování zaměstnanosti. 
Mezičtvrtletní přírůstky sezonně očištěné míry nezaměstnanosti se začaly po dosažení vrcholu 
v 1.Q 2009 postupně zmírňovat. Obecná míra nezaměstnanosti (VŠPS) se ve 3.Q meziročně 
zvýšila o 3,0 p.b. na 7,3 % (prognóza z 5.SZ 6,9 %). Oproti minulému čtvrtletí se po 
sezonním očištění zvýšila o 0,8 p.b. K odchylce od prognózy ve výši 0,4 p.b. došlo především 
v důsledku vyššího než očekávaného růstu pracovní síly. Její růst ve 3.Q meziročně zrychlil 
o 0,3 p.b. na 1,3 %, což při téměř přesně odhadnuté zaměstnanosti znamená větší počet 
nezaměstnaných a tím i vyšší míru nezaměstnanosti. Ve srovnání s předcházejícími čtvrtletími 
došlo ke snížení diference mezi mírou obecné nezaměstnanosti a mírou celkové registrované 
nezaměstnanosti. Míra registrované nezaměstnanosti celkem (tj. bez očištění 

8   Ještě o něco výraznější pokles zaměstnanosti byl zaznamenán v  metodice národních účtů. Podle této statistiky 
se celková zaměstnanost ve 3.Q 2009 snížila o 2,1 %. Rozdíl v obou metodikách je pravděpodobně způsoben 
především rozdílným pokrytím zahraniční zaměstnanosti (blíže viz 2.SZ 2009, Box: Statistické rozdíly 
v růstu zaměstnanosti). 

9   V metodice VŠPS je růst počtu podnikatelů v případě ekonomické recese obvyklým jevem. Ta totiž zachycuje 
pracovníky v prvním nebo jediném zaměstnání. V případě, že je osoba především zaměstnancem a současně     
i částečně podniká, je prvním zaměstnáním obyčejný zaměstnanecký poměr a ve statistice je tedy 
vykazovaná jako zaměstnanec. V případě, že dojde k propuštění zaměstnance, se pak stává prvním 
zaměstnáním jeho „druhé“ podnikání a pracovník je tedy ve statistice vykázán jako podnikatel.  
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o nedosažitelné uchazeče o práci) v listopadu 2009 dosáhla 8,9 %. Tendenci k pozvolné 
stabilizaci míry růstu nezaměstnanosti naznačuje ustálení poklesu relativní hodnoty nově 
hlášených uchazečů o zaměstnání a relativní hodnoty vyřazených uchazečů z evidence úřadů 
práce (viz graf níže). Z Beveridgeovy křivky je patrné, že i nadále pokračuje pokles počtu 
volných pracovních míst a růst počtu nezaměstnaných. Počet nezaměstnaných připadajících 
na jedno volné pracovní místo je historicky nejvyšší a od konce roku 2008 prudce roste. 
 
Nově hlášení nezaměstnaní a vyřazení 
uchazeči z evidence úřadů práce 

 
Beveridgeova křivka 

0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90

 1/04 7  1/05 7  1/06 7  1/07 7  1/08 7  1/09 7

8.00

9.00
10.00

11.00
12.00

13.00

14.00
15.00

16.00
17.00

18.00Nově hlášení v % z počtu zaměstnaných
Vyřazení v % z počtu nezam. (pravá osa)

 

 

30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540
Počet  nezaměstnaných osob

P
oč

et
 v

ol
ný

ch
 p

ra
c.

 m
ís

t

1/09

1/99

1/05

1/04

1/06

1/00

1/01

1/02 1/03

1/07

1/08

11/09

 

Poznámka: sezonně očištěné údaje 
Pramen: MPSV, propočet ČNB 

Poznámka: sezonně očištěné počty osob v tisících,   rok 2009 je 
zvýrazněn modře 
Pramen: MPSV, propočet ČNB 

 
Pokles ekonomické aktivity rozdílným způsobem ovlivnil jednotlivé sektory národního 
hospodářství, což se projevilo i v dopadech ekonomického poklesu na zaměstnanost 
a nezaměstnanost. Ve 3.Q se dále prohloubil propad zaměstnanosti v průmyslu, který je 
nejvíce zasažen odbytovou krizí.10 Stejně jako v předchozím čtvrtletí byla celková 
zaměstnanost v metodice VŠPS naopak pozitivně ovlivněna vývojem v odvětví služeb11. Tyto 
údaje naznačují, že terciární sektor byl ekonomickou krizí doposud zasažen méně výrazně než 
sektor sekundární. Podle ČSÚ však již ve 3.Q začal evidenční pokles zaměstnanců 
v odvětvích tržních služeb klesat. To naopak naznačuje, že krize na trhu práce nekončí, 
naopak se posouvá do další fáze, která bude zahrnovat i sektor služeb. 

Růst průměrné mzdy v podnikatelské sféře byl ve 3.Q 2009 značně vyšší, než 
předpokládala prognóza ze 7.SZ. Po výrazném zpomalení růstu průměrné mzdy na počátku 
roku 2009 mzdový růst opět zrychlil a ve 3.Q dosáhl 4,5 %. Ve zpracovatelském průmyslu 
vzrostla průměrná mzda o 5,3 %. Ve stavebnictví její růst zrychlil na 3,7 %. Ve službách byl 
vývoj značně diferencovaný. Nejvyšší růst byl zaznamenán v činnostech oblasti nemovitostí 
(7,7 %), naopak k absolutnímu poklesu průměrné mzdy došlo v ubytování, stravování 
a pohostinství (-1,2 %).  

10  V průmyslu se zaměstnanost meziročně snížila o 197,4 tis. osob, tj. o 12,6 %. Výběrové šetření pracovních sil 
se však provádí výhradně v bytech a nejsou zjišťovány údaje za osoby bydlící mimo bytový fond. Značná 
část cizích státních příslušníků tak není předmětem šetření a přitom pracuje hlavně v průmyslu a stavebnictví. 
Dopad krize na celkovou zaměstnanost v průmyslu (ale i stavebnictví) bude pravděpodobně ještě vyšší. Počet 
evidovaných zahraničních pracovníků od listopadu 2008 trvale klesá, v letošním roce se jejich meziměsíční 
pokles pohybuje okolo 1,5 % (sez. očištěná data). V říjnu 2009 se meziroční pokles jejich počtu prohloubil  
již na 17,6 %.   

11  Celková zaměstnanost se ve 3.Q 2009 zvýšila jak v tržních, tak i netržních službách. Nejvyšší přírůstek 
zaměstnaných byl zaznamenán ve vzdělávání (16,4 tis. osob), obchodě a opravách motorových vozidel 
(14,6 tis. osob)  a informačních a komunikačních činnostech (12,2 tis. osob). 
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Příspěvky k poklesu zaměstnaných 
v metodice VŠPS 
(meziroční příspěvky v p.b.) 
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V nepodnikatelské sféře byl růst průměrné mzdy ještě vyšší než v podnikatelské sféře. 
Průměrná mzda se v tomto sektoru ve 3.Q zvýšila o 5,6 %. Přispěl k tomu zejména mzdový 
růst ve zdravotní a sociální péči (7,8 %) a vzdělávání (6,5 %). V celém národním hospodářství 
se průměrná mzda ve 3.Q zvýšila o 4,8 % a vlivem nízké inflace byl její růst v reálném 
vyjádření nejvyšší za poslední dva roky.  
 

Box: Růst průměrné mzdy ČSÚ především jako důsledek změn ve struktuře zaměstnanosti  

Rychlý růst průměrné mzdy, který byl zaznamenán zejména ve 3.Q tohoto roku, byl podle ČSÚ 
způsoben především posuny ve struktuře zaměstnanosti. V důsledku ekonomické recese byli totiž 
propouštěni především zaměstnanci s nižšími výdělky a vyšší nemocností, což se projevilo v růstu 
průměrné mzdy. 
 

Pokles ekonomiky neměl symetrický dopad na obě pohlaví, všechny věkové skupiny a všechny typy 
pracovních smluv. Dostupné údaje ČSÚ ukazují, že v době krize přicházejí o práci především 
zaměstnanci ve věku 15–24 let, pracovníci s nízkou kvalifikací a lidé s pracovními smlouvami na dobu 
určitou. Krize méně dopadla na starší pracovníky, což může souviset nejen s jejich pracovními 
zkušenostmi, ale i s reformou pracovního trhu v posledních letech, která podpořila zapojení starších 
pracovníků do pracovního procesu. Rovněž i analýza společnosti Trexima (MPSV), která sledovala 
dopady krize v 1. čtvrtletí 2009, potvrdila, že propouštěni byli především zaměstnanci s nízkým 
výdělkem a malou kvalifikací. Tito zaměstnanci navíc vykazovali nízkou odpracovanou dobu 
a dvojnásobnou nemocnost ve srovnání s nepropuštěnými zaměstnanci. Jejich propuštění se dokonce 
projevilo v poklesu nemocnosti zaměstnanců, když téměř 70 % firem snížilo v 1. pololetí 2009 
vykazovanou absenci za nemoc. Kromě propuštění zaměstnanců s nadprůměrnou nemocností přispěly 
k tomuto poklesu pravděpodobně i další faktory jako např. zavedení třídenní karenční lhůty, 
nahrazování pracovní neschopnosti dovolenou, ekonomická recese a strach z propuštění. Propouštění 
zaměstnanců s nízkým příjmem má přímý dopad na změnu výdělkové struktury zaměstnanců a za 
jinak stejných okolností se projevuje v růstu průměrné mzdy. Podle neoficiálního sdělení ČSÚ se na 
meziročním růstu průměrné mzdy za 1.-3.Q 2009 v metodice ČSÚ o 3,3 % podílela nižší nemocnost 
příspěvkem 1,1 p.b. a propouštění nízkopříjmových zaměstnanců cca 1 p.b.  

K výraznějšímu zvyšování mezd se vzhledem k nedobré situaci většiny podniků přistupovalo jen 
výjimečně. Plošný nárůst hrubé měsíční mzdy byl v 1.H 2009 podle ISPV (MPSV) zaznamenán ve 
zdravotnictví a vzdělávání. Na druhou stranu jen malý počet zaměstnavatelů snížil mzdy svým 
zaměstnancům. Spíše byly omezovány mimořádné odměny a benefity. Nárůst odměn nebyl prokázán 
v žádné kategorii, naopak v 1. pololetí 2009 došlo podle Treximy k výraznému poklesu meziročních 
odměn odvětví zasažených recesí – ve výrobě dopravních prostředků o 75 %, strojů a zařízení o 68 %, 
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v hutním zpracování o 77 %. Podniky se snaží snižovat náklady na práci a využívají k tomu všech 
dostupných opatření včetně zkrácení pracovní doby a omezování přesčasů. To se za jinak stejných 
okolností projevuje v poklesu mezd. V podmínkách ekonomické recese však řada firem přistupuje 
ke zkracování pracovních úvazků, což se v růstu průměrné mzdy při přepočtu na plný úvazek nijak 
neprojeví.  
 

Zveřejněné údaje národních účtů o objemu mezd a zaměstnanosti implikují růst průměrné mzdy 
v národním hospodářství o 1,1 %. Tento údaj se výrazně odlišuje od oficiálního údaje ČSÚ o růstu 
průměrné mzdy v národním hospodářství, a naznačuje tak značnou míru nejistoty ohledně skutečného 
mzdového vývoje. 
 

V modelovém aparátu by růst průměrné mzdy při nízké ekonomické aktivitě a produktivitě práce byl 
interpretován jako nákladový šok, který vzhledem k rigiditě růstu nominálních mezd povede k růstu 
spotřebitelských cen a k odpovídající reakci monetární autority. Na základě výše uvedeného však 
k růstu mzdových nákladů nedochází, proto bude nutné v další prognóze zvážit expertní úpravu růstu 
nominálních mezd, která by uvedené faktory zohlednila. 
 

Nominální jednotkové mzdové náklady v národním hospodářství vzrostly ve 3.Q meziročně 
o 3,8 % (4,8  ve 2.Q 2009). Prognóza ze 7.SZ očekávala růst o 5,4 %. Důvodem nižšího růstu 
NJMN ve srovnání s prognózou je především nižší růst objemu mezd a platů podle národních 
účtů (-1 % oproti 0,2 % v 7.SZ). Zveřejněný růst objemu mezd a platů se ve 3.Q 2009 výrazně 
odchýlil od statistiky růstu průměrné mzdy (4,8 %) a zaměstnanosti (-2,1 %).  Nejvyšší růst 
NJMN byl zaznamenán v průmyslu (6,5 %) a netržních službách (6,0 %)12.  
 
Produktivita práce v národním hospodářství se ve 3.Q meziročně snížila o 2,7  % (oproti  
-3,9 % ve 2.Q 2009, prognóza ze 7.SZ byla -3,1 %). K odchylce skutečnosti od prognózy   
zhruba stejnou měrou přispěl větší pokles zaměstnanosti a menší pokles HDP ve srovnání 
s prognózou. Největší pokles produktivity práce byl zaznamenán v průmyslu (-7,0 %).  

 
NJMN v metodice ESA 95 
(mzr. změny v %) 

Produktivita práce v metodice ESA 95 
(mzr. změny v %) 
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12  Ve zpracovatelském průmyslu byl růst NJMN mírnější a ve 3.Q činil 3,2 %. Růst NJMN v průmyslu jako 
celku byl ovlivněn růstem NJMN ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody o 70,5 %. Příčinou vysokého 
růstu NJMN této části průmyslu byl mimořádně vysoký pokles přidané hodnoty (o 35,8 %), který byl 
doprovázen růstem objemu mezd a platů o 9,5 %. Podíl odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody na 
přidané hodnotě v průmyslu se v průměru pohybuje okolo 9 %. 
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2  Ekonomický růst a jeho složky 
 
Nově publikované údaje za třetí čtvrtletí 2009 podle očekávání vykazují zrychlení 
mezičtvrtletního růstu reálného HDP, zároveň však i menší meziroční pokles oproti prognóze. 
Rozdíl v dynamice meziročního růstu byl způsoben v převážné míře revizemi národních účtů 
za předchozí období. Největší příspěvek k poklesu HDP ve třetím čtvrtletí v meziročním 
vyjádření měla opět hrubá tvorba kapitálu zejména z důvodu pokračujícího propadu zásob. 
Nepatrně záporný příspěvek měl i čistý vývoz. Příspěvek spotřeby vlády i domácností byl 
naopak kladný. Všechny výdajové složky HDP vykázaly příznivější hodnotu oproti prognóze 
kromě příspěvku čistého vývozu, kde byl zaznamenán rozdíl v opačném směru. Výrazné 
zmírnění trendu meziročních poklesů průmyslové produkce ve 3. čtvrtletí podporují tezi 
o dosednutí domácí ekonomiky na pomyslné dno ekonomické recese.  
 

 

 

Ukazatel 
(s. c. 2000, sezonně oč., mzr. změny v %) Období Predikce 

ze 7. SZ Skutečnost 

Hrubý domácí produkt 3Q 2009 -4.9 -4.1 
Spotřeba domácností 3Q 2009 0.7 1.3 
Spotřeba vládních institucí 3Q 2009 1.1 5.3 
Hrubá tvorba kapitálu 3Q 2009 -24.3 -23.8 

v tom: Hrubá tvorba fixního kapitálu 3Q 2009 . -9.5 
Zásoby vč. cenností (mld. Kč) 3Q 2009 . -29.9 

Vývoz zboží a služeb 3Q 2009 -11.1 -7.0 
Dovoz zboží a služeb 3Q 2009 -12.6 -7.5 
Čistý vývoz zboží a služeb (mld. Kč) 3Q 2009 32.6 31.1 
Průmyslová výroba září 2009 . -9.8 
Stavební výroba září 2009 . 2.2 
Tržby v maloobchodě vč. motor. segmentu září 2009 . -6.0 

 
Růst reálného HDP ve 3.Q 2009 v mezičtvrtletním vyjádření zrychlil (na 0,8 %). V důsledku 
hlubokého propadu v prvním čtvrtletí však meziroční růst HDP pokračoval v poklesu  
(o 4,1 %). Aktuální prognóza ze 7.SZ očekávala o něco rychlejší mezičtvrtletní růst, avšak 
o 0,8 p.b. hlubší pokles v meziročním vyjádření. V pozadí tohoto zdánlivě nekonzistentního 
rozdílu oproti prognóze stojí revize dat HDP za rok 2008 a 1. polovinu roku 2009. 
 
Zároveň s novými údaji za 3. čtvrtletí 2009 totiž ČSÚ zpřesnil národní účty za dřívější 
období. K patrnějším změnám došlo od začátku roku 2008. Výdajové složky v loňském roce 
byly zrevidovány spíše směrem dolů, v prvním letošním pololetí naopak směrem nahoru. Jak 
je patrné z grafů níže, ČSÚ tím zrychlil počáteční propad ekonomické aktivity v důsledku 
celosvětové krize, ale zároveň zmírnil dříve předpokládanou hloubku nepříznivého dopadu. 
 
Vývoj HDP (sez. oč., mzr. v %) 
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K odchylce prognózy ze 7.SZ od skutečných údajů meziročního růstu HDP za 3.Q přispěla 
nejvýznamněji spotřeba vlády. O něco příznivěji než prognóza se vyvíjely i ostatní výdajové 
složky kromě čistého vývozu. Čistý vývoz vykázal nepatrně záporný příspěvek 
k meziročnímu růstu HDP, přičemž prognóza očekávala mírně kladný příspěvek. 
 
Reálná spotřeba domácností ve 3.Q vykázala meziroční růst 1,3 %, čímž pokračuje 
v pozvolném zpomalování pozorovaném již od počátku loňského roku. Prognóza ze 7.SZ 
však očekávala ještě o 0,5 p.b. mírnější růst spotřeby. Příčinou rozdílu oproti prognóze byl 
zejména neočekávaný pokles deflátoru spotřeby domácností o 0,4 %. V nominálním vyjádření 
byla prognóza spotřeby naopak o něco optimističtější než skutečné údaje. Národní účty 
domácností nebyly doposud publikovány a nelze proto provést podrobnější rozklad aktuálního 
vývoje reálné spotřeby. 
 
Spotřeba vlády za 3.Q vykázala nečekaně rychlý meziroční růst (5,3 %) s poměrně vysokým 
příspěvkem (1,1 p.b.) do růstu HDP. Podle ČSÚ zrychlení růstu vládní spotřeby opět souvisí 
se zvýšením nákladů zdravotních pojišťoven na ambulantní a ústavní zdravotní péči. 
Prognóza předpokládala výrazně nižší tempo růstu spotřeby vlády (1,1 % mzr.). 
 
Hluboký meziroční pokles v případě hrubé tvorby kapitálu přetrvával i ve 3.Q 2009, když 
dosáhl 23,8 %, a to opět s rozhodujícím příspěvkem tvorby zásob. Pokračující propad zásob 
může souviset s přetrváváním nejistoty výrobců ohledně vývoje budoucí poptávky. Do určité 
míry však ČSÚ používá zásoby pro vyhlazení údaje celkového HDP. Pokles fixních investic 
byl ve srovnání se zásobami méně výrazný (o 9,5 %), avšak dále se prohloubil. Z hlediska 
věcného členění fixních investic pokračuje trend prohlubování meziročního poklesu objemově 
nejvýznamnějších položek, zejména strojů a zařízení. 
 
Příspěvky složek hrubé tvorby fixního 
kapitálu k mzr. růstu (v p.b.) 
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Meziroční pokles reálného vývozu zboží a služeb ve 3.Q zmírnil na 7,0 %, což je oproti 
předchozímu čtvrtletí i oproti předpokladům prognózy (-11,1 %) relativně příznivá hodnota. 
V mezičtvrtletním vyjádření došlo k významnému zrychlení vývozu (růst o 8,3 %), což 
bezprostředně navazuje na příznivý vývoj ekonomické aktivity v zahraničí. Podobně jako 
v případě vývozu se výrazně zmírnil i meziroční pokles reálného dovozu a zaznamenal 
odchylku směrem nahoru vůči prognóze (skutečnost -7,5 %, prognóza -12,6 % mzr.). Záporný 
příspěvek čistého vývozu k růstu HDP se ve 3.Q ve srovnání s předchozími čtvrtletími 
zmenšil na téměř neutrální hodnotu. Avšak prognóza očekávala dokonce mírně kladný 
příspěvek. 
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Sezonně očištěný bazický index průmyslové produkce se v prvních třech čtvrtletích roku 
2009 výrazněji neměnil a  pohyboval se jen mírně nad průměrem za rok 2005. V meziročním 
srovnání se od června projevuje znatelné zmírňování propadu. V září meziroční pokles 
sezonně očištěné průmyslové produkce zpomalil na -9,8 % (po meziměsíčním poklesu 
o 1,4 %). Celkově ve 3.Q 2009 průmyslová produkce meziročně poklesla o 13,0 % (sezonně 
očištěná o 12,2 %). Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se ve 3.Q meziročně 
snížily o 16,3 %, tržby z přímého vývozu průmyslových podniků poklesly o 14,1 %. Hodnota 
nových zakázek v běžných cenách se ve 3.Q meziročně propadla o 16,2 % (objem zakázek ze 
zahraničí poklesl o 14,4 %). Pokles produkce se stále týkal téměř všech odvětví, v září 
k celkovému poklesu nejvýrazněji přispěla výroba strojů a zařízení. Podle signální informace 
ČSÚ o vývoji průmyslové produkce došlo v říjnu k dalšímu zpomalení jejího meziročního 
propadu a pravděpodobně i k meziměsíčnímu růstu. 
 
Stavební produkce v září rostla (sezonně očištěná meziměsíčně vzrostla o 2,4 %, meziročně 
o 2,2 %). V souhrnu za celý 3.Q 2009 vzrostla meziročně o 0,1 % (sezonně očištěná poklesla 
o 0,3 %). Za tímto vývojem nadále stál rychlý růst inženýrského a pokračující pokles váhově 
významnějšího pozemního stavitelství. Orientační hodnota povolených staveb v běžných 
cenách se ve 3.Q meziročně zvýšila o 12,2 %. Hodnota nových zakázek stavebních prací se 
ve 3.Q meziročně snížila o 26,3 %. Z jejich struktury je patrný pokračující útlum tuzemských 
soukromých zakázek a související negativní vývoj pozemního stavitelství.  
 
Souhrnný indikátor důvěry v listopadu navázal na rostoucí trend z předchozích měsíců 
a dosáhl hodnoty 82,9 bodu. Znatelné zlepšení nálady bylo zaznamenáno na straně 
spotřebitelů (94,1 bodu), mírně však vzrostla i nálada podnikatelů (80,6 bodu). Zhoršení bylo 
zaznamenáno pouze ve stavebnictví, kde stále výrazněji převládají negativní vyhlídky 
a indikátor důvěry v listopadu poklesl už dvanáctý měsíc v řadě. Negativní vyhlídky, i přes 
postupné zlepšování, stále značně převládají i u podnikatelů v průmyslu. 
 
Sezonně očištěné tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu v září pokračovaly 
v meziročním poklesu (o 6,0 %). V souhrnu za celé 3.Q se snížily o 4,3 %, k čemuž opět 
přispěly zejména tržby za prodej a opravy motorových vozidel13. Mírnější pokles pokračoval 
u tržeb v maloobchodě (bez motoristického segmentu). V jejich rámci si v září udržely růst 
pouze tržby za prodej potravin, zatímco tržby z prodeje nepotravinářského zboží a z prodeje 
pohonných hmot  se meziročně snížily. 
 

13  Prodej a opravy motorových vozidel (NACE 45) zahrnuje velkoobchod, maloobchod s novými a ojetými 
vozidly, opravy a údržbu motor. vozidel, velkoobchod a maloobchod se součástkami a příslušenstvím 
motorových vozidel, zprostředkování obchodu s motorovými vozidly, velkoobchodní aukce a velkoobchod 
přes internet. 
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3  Platební bilance 
 
Schodek běžného účtu platební bilance byl ve 3.Q 2009 oproti predikci ze 7.SZ mírně vyšší 
(o 4,9 mld. Kč). Odchylka od predikce byla hlavně ovlivněna vyšším než předpokládaným 
schodkem běžných převodů v důsledku jejich nižších příjmů. Vývoj položek finančního účtu ve 
3.Q 2009 ve srovnání s jejich celoroční predikcí především ukazuje na výrazně nižší čistý 
příliv přímých investic (v souvislosti s rychlým růstem čistého odlivu zdrojů v úvěrových 
vztazích mezi tuzemskými dceřinými podniky a zahraničními mateřskými společnostmi) a dále 
na nižší čerpání zahraničních zdrojů vládním sektorem. 
   
Ve 3.Q 2009 dosáhl běžný účet platební bilance – na základě čtvrtletních údajů – schodku 
19,9 mld. Kč a roční klouzavý poměr salda běžného účtu k HDP se snížil na -2,3 % (roční 
klouzavý poměr běžného a kapitálového účtu k HDP činil jen -1,3 %). Schodek běžného účtu 
se obdobně jako v předchozím čtvrtletí meziročně snížil (tentokrát o více než 10 mld. Kč). 
Snížení celkového schodku bylo především spojeno s rychlým růstem přebytku obchodní 
bilance. 
 
Ve 3.Q se meziroční růst přebytku výkonové bilance, patrný již v předchozím čtvrtletí, 
zrychlil. Zvýšení přebytku na 58,5 mld. Kč (o 11,5 mld. Kč) bylo obdobně jako v předchozím 
čtvrtletí výhradně výsledkem růstu přebytku obchodní bilance. Přes stále výrazný pokles 
vnější poptávky se přebytek obchodní bilance meziročně zvýšil o 18 mld. Kč (na 
45,6 mld. Kč). K jeho růstu nadále přispíval velmi příznivý cenový vývoj, spojený především 
s meziročním poklesem cen energetických surovin.14 Významný faktor podobně jako 
v předchozím čtvrtletí představoval pokles celkové domácí poptávky, spojený hlavně 
s propadem dovozu pro investice a dále též dovozu pro mezispotřebu.15 Ke zmírnění poklesu 
celkového vývozu v tomto čtvrtletí výrazně přispíval vývoz hotových osobních automobilů 
v souvislosti s probíhajícím zahraničním šrotovným. Přebytek bilance služeb se obdobně jako 
v předchozích dvou čtvrtletích meziročně snížil (na 12,9 mld. Kč) a růst přebytku obchodu se 
zbožím zhruba z jedné třetiny kompenzoval. Jeho pokles byl hlavně výsledkem rychlého růstu 
výdajů v rámci ostatních obchodních služeb. Ke zmírnění celkového přebytku tak působila 
především dílčí bilance ostatních služeb a v menším rozsahu i bilance cestovního ruchu. 
 
Bilance výnosů dosáhla schodku 66,7 mld. Kč, který se meziročně vlivem nižších výdajů na 
zahraniční pracovníky mírně snížil (o 3,1 mld. Kč). Rozhodující složky bilance nadále 
představovaly vyplacené dividendy z přímých investic a odhad zisku reinvestovaného v ČR.  
    
K přebytku finančního účtu ve výši 34,0 mld. Kč přispěl čistý příliv portfoliových 
a ostatních investic, který však byl částečně kompenzován schodkem přímých investic. 
Přebytek portfoliových investic dosáhl 24,0 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 15,5 mld. Kč. 
Rozhodující operace ve 3.Q představovaly odprodeje zahraničních cenných papírů rezidenty 
(ve výši téměř 22 mld. Kč). Meziroční růst celkového přebytku byl podobně jako již 
v předchozím čtvrtletí spojen se změnou toků na straně aktiv, kdy tuzemští investoři snižovali 
držbu zahraničních akcií a dluhopisů.  

14  Meziroční růst přebytku obchodní bilance byl výhradně spojen s příznivým působením cenového vlivu, kdy 
celková meziroční změna směnných relací vzrostla na +5,2 %. Protisměrný negativní dopad vývoje 
v reálném vyjádření byl ve 3.Q již jen mírný.   

15   Meziroční pokles dovozu pro investice setrval zhruba na úrovni předchozího čtvrtletí a dosáhl 29 %. Pokles 
dovozu pro mezispotřebu se sice o 8,6 procentního bodu zmírnil, přesto však ještě dosahoval téměř 18 %.  
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Roční klouzavé úhrny komponent platební 
bilance (v mld. Kč) 
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Přímé investice skončily podobně jako v předchozím čtvrtletí čistým odlivem, který se 
prohloubil na 9,1 mld. Kč. Přímé investice do zahraničí dosáhly 19,0 mld. Kč a všechny tři 
složky jejich toků se na nich podílely zhruba stejným dílem. Příliv přímých investic do ČR 
tvořil – při nulových investicích do základního kapitálu – pouze reinvestovaný zisk (ve výši 
necelých 31 mld. Kč). K výslednému čistému odlivu i k meziroční změně v celkových tocích 
přímých investic (ve výši přes 50 mld. Kč) v nejvyšším rozsahu přispěl odliv ostatního 
kapitálu, kdy tuzemské dceřiné podniky splácely dříve přijaté úvěry a současně zvýšily úvěry 
poskytnuté zahraničním mateřským společnostem. Ostatní investice dosáhly ve 3.Q přebytku 
19,9 mld. Kč, který byl v rozhodující míře ovlivněn čistým přílivem kapitálu obchodních 
bank, zejména v důsledku poklesu krátkodobých vkladů v zahraničí. Mírný čistý příliv zdrojů 
zaznamenal i vládní sektor, a to především vlivem čerpání úvěru od EIB na rozvoj 
infrastruktury. Čistý odliv kapitálu podnikového sektoru naopak souvisel hlavně se splácením 
finančních a obchodních úvěrů do zahraničí. 
 
Na základě předběžných měsíčních údajů skončila obchodní bilance v říjnu 2009 přebytkem 
17,5 mld. Kč (při propočtu dovozu v metodice CIF). Přebytek se již osmý měsíc v řadě 
meziročně zvyšoval, tentokrát o 22,7 mld. Kč, což představuje historicky nejvýraznější 
meziroční zlepšení bilance. Ve velké míře však bylo ovlivněno základnou minulého roku. 
Současně pokračoval již třináctý měsíc v řadě propad obratu zahraničního obchodu, který 
v říjnu přesáhl 16 %. Růst celkového přebytku byl hlavně důsledkem výrazného poklesu 
schodku minerálních paliv a dále zvýšení přebytku strojů.   
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4  Spotřebitelské ceny a ostatní cenové okruhy 
 
Rizika stávající krátkodobé prognózy inflace na nejbližší období jsou proinflační z titulu 
výhledu regulovaných cen, dopadů změn daní a vývoje cen pohonných hmot. 

4.1  Spotřebitelské ceny  
 

Období        meziměsíčně v %        meziročně v % dopad odchylky
predikce 7.SZ skutečnost predikce 7.SZ skutečnost v p.b. do inflace

Index spotřebitelských cen -0,2 0,2 0,1 0,5 0,44
Regulované ceny listopad 09 0,0 0,0 5,0 5,4 0,07
Primární dopady změn daní v REGULOVANÝCH  cenách v p.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Primární dopady změn daní v NEREGULOVANÝCH cenách v p.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Čistá inflace -0,2 0,2 -1,0 -0,6 0,37
Z toho:
Ceny potravin, nápoje, tabák - čisté 0,0 0,3 -2,2 -2,2 0,00
Kor igovaná inflace bez PH -0,2 -0,1 -0,5 -0,1 0,19
Ceny pohonných hmot - čisté -1,3 3,7 -1,3 4,2 0,19
Měnověpolitická inflace -0,2 0,2 0,1 0,5  
 
Celková meziroční inflace podle očekávání zrychlila, a to z -0,2 % v říjnu 2009 na 0,5 % 
v listopadu. Oproti prognóze ze 7.SZ 2009 však byla v listopadu o 0,4 p.b. vyšší. Odchylku 
proti predikci způsobil především výrazně vyšší růst cen pohonných hmot, menší pokles 
korigované inflace bez PH a vyšší růst regulovaných cen. Predikce meziročního růstu cen 
potravin se naplnila. 
 
Meziroční růst jednotlivých skupin cen (kromě regul. cen vše očištěno o vliv změn daní) 
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Rizika (změny) krátkodobé predikce oproti 7.SZ 2009 u jednotlivých částí inflace 
 
Kromě toho, že rostly regulované ceny o něco více, než jsme očekávali v 7.SZ 2009 (vyšší 
než očekávaný byl růst cen tepla, jízdného na železnici a růst cen některých regulovaných 
položek z oblasti zdravotnictví), tak bychom nyní zvýšili i predikci na další období. Z nových 
informací totiž vyplývá, že od ledna 2010 dojde k nižšímu poklesu cen elektřiny a cen 
zemního plynu, než jsme očekávali a než by odpovídalo poklesu vstupních cen těchto energií. 
Novinkou je i zdražení dálniční známky od ledna 2010 z 1000 na 1200 Kč. Predikce ze 7.SZ 
2009 předpokládala meziroční růst regulovaných cen ke konci roku 2010 ve výši 1,1 %, 
aktuální predikce by byla 2,3 % s dopadem rozdílu do inflace cca +0,25 p.b. Rizika predikce 
regulovaných cen jsou tedy mírně proinflační.  
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Ve výhledu primárních dopadů změn nepřímých daní v 7.SZ 2009 byla obsažena predikce 
dopadů přeřazení některých služeb ze základní do snížené sazby DPH a predikce dopadů 
plynoucích z přijetí balíčku opatření pro snížení deficitu státního rozpočtu. Predikce dopadů 
balíčku opatření se nemění (opatření již byla schválena), avšak přeřazení některých služeb do 
nižší sazby DPH bylo Parlamentem zamítnuto. Nadále tedy již nepočítáme v predikci 
s dopady z toho plynoucími (primární dopad -0,37 p.b., skutečný dopad -0,20 p.b do inflace). 
Riziko predikce dopadů změn nepřímých daní ze 7.SZ 2009 míří tedy z pohledu celkové 
inflace (nikoli však měnověpolitické) také směrem nahoru. 
 
V říjnu se ceny pohonných hmot vyvíjely v souladu s predikcí, avšak v listopadu 
zaznamenaly růst, zatímco v 7.SZ 2009 jsme predikovali jejich další pokles. Světové ceny 
ropy a ceny benzinů ARA byly totiž vyšší, než předpokládaly scénáře pro 7.SZ 2009. Vliv 
kurzu dolaru na odchylku predikce byl minoritní. Z posledního CF vyplývá posun očekávání 
budoucího vývoje cen ropy ve srovnání se scénáři pro 7.SZ 2009 směrem nahoru, a proto jsou 
i rizika krátkodobé predikce cen pohonných hmot proinflační.  
 
Predikce cen potravin se naplnila. Neúplná týdenní šetření ukazují zhruba na stagnaci cen 
potravin na počátku prosince. Rozhodující sezonní růst cen potravin ale nastává až v závěru 
prosince, a proto stagnace cen na počátku prosince neznamená rozpor s naší predikcí mzm. 
růstu cen potravin v prosinci ve výši 0,5 %. Predikce cen zemědělských výrobců ze 7.SZ se 
naplňuje a jejich vývoj tak neimplikuje riziko predikce. Z těchto důvodů považujeme rizika 
krátkodobé predikce cen potravin ze 7.SZ za neutrální.  
 
Vývoj cen potravin (čistých, mzr. v %)      Korigovaná inflace bez PH (mzr. v %)  
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Poslední skutečné údaje jsou jen předběžné – jsou získány z průměru dvou známých skutečných měsíčních údajů příslušného čtvrtletí  
a meziměsíční predikce z poslední velké SZ na třetí měsíc čtvrtletí.  
 

Vývoj cen pohonných hmot (čistých, mzr. v %)   
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Meziroční korigovaná inflace bez PH byla v souladu s predikcí záporná, avšak pokles byl 
méně výrazný, než jsme předpokládali. Meziroční růst cen neobchodovatelných ostatních 
položek zůstal na rekordně nízkých hodnotách okolo 1,2 %, došlo ale k obratu ve vývoji 
meziročních změn cen obchodovatelných ostatních položek bez PH, jejichž meziroční pokles 
se ve čtvrtém čtvrtletí 2009 výrazně zvolnil (od února 2009 do září 2009 se pohyboval na 
úrovni okolo -3,5 %, v listopadu dosáhnul -2,3 %), a to zejména vlivem výrazného zvolnění 
meziročního poklesu cen automobilů (z důvodu srovnávací základny), růstu cen ve skupině 
odívání a obuvi a v telekomunikacích. Pro pozorovanou odchylku korigované inflace bez PH 
od prognózy přitom není opora v indikátorech krátkodobé prognózy inflace. Dovozní ceny 
a průmyslové ceny i zaměstnanost se vyvíjejí zhruba podle prognózy, oproti predikci je nižší 
růst NJMN i objem vyplacených mezd.  
 
Minulý vývoj a predikce meziroční inflace (v %) 
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4.2  Ostatní cenové okruhy 
 
Dovozní ceny prohloubily na konci třetího čtvrtletí svůj meziroční pokles, a to na 9,3 % 
zaznamenaných v září, což představuje v meziročním srovnání jejich nejvýraznější snížení od 
září 2002. Do vývoje cen dovozu se promítla slabá světová poptávka a zmírnění meziročního 
oslabení kurzu koruny, přičemž v září ceny v žádné z dovozních skupin nevykázaly meziroční 
růst. Na celkovém poklesu dovozních cen se nejvýznamněji podílely ceny dovážených 
minerálních paliv, jejichž příspěvek do celkových cen dovozu byl nadále výraznější než 5 p.b. 
Dynamika dovozních cen energetických surovin byla ovlivněna zejména vývojem cen 
zemního plynu, jejichž meziroční pokles se v září prohloubil na téměř 60 %. U cen ropy bylo 
oproti tomu možné pozorovat zmírnění jejich meziročního propadu. Nízká úroveň světové 
poptávky nadále ovlivňovala vývoj cen dovážených polotovarů, neenergetických surovin 
i komodit s vyšším stupněm zpracování, přičemž nejrychleji klesaly dovozní ceny 
neenergetických surovin (v září o 24,4 %). Znatelně se prohloubil příspěvek klesajících cen 
komodit s vyšším stupněm zpracování, a to zejména vlivem obnoveného poklesu cen 
dovážených dopravních prostředků a zastavením dosavadního cenového růstu ve skupině 
průmyslového spotřebního zboží. V podmínkách slabé světové poptávky pokračovalo 
prohlubování meziročního poklesu cen dovážených polotovarů, jejichž příspěvek do 
celkových cen dovozu se v září přiblížil hranici 2 p.b. Rovněž ceny dovážených potravin 
zrychlily svůj meziroční pokles – podle posledních údajů za září se v meziročním srovnání 
snížily nejvýrazněji od poloviny roku 1999. Vývoj dovozních cen ve třetím čtvrtletí byl 
v souladu s prognózou ze 7.SZ. 
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Ceny průmyslových výrobců v říjnu zmírnily svůj dosavadní meziroční propad na 4,6 %, 
přičemž zpomalení meziročního poklesu cen bylo patrné ve většině odvětví s klesajícími 
cenami. Nevýrazněji oslabil dosavadní pokles cen v odvětví koksu a rafinérských ropných 
produktů, jehož příspěvek do celkových cen v průmyslu činil zhruba dvě třetiny hodnoty 
zaznamenané v září. Méně významný, nicméně zřetelný obrat v cenovém vývoji se prosadil 
v odvětví obecných kovů. V podmínkách stále nízké úrovně světové i domácí poptávky však 
ceny v obou těchto odvětvích nadále meziročně výrazně klesaly a přispívaly k celkovému 
snížení cen v průmyslu největší měrou. Shodný příspěvek kolem 1 p.b. vykázaly klesající 
ceny v potravinářském průmyslu a v ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu, kde se 
meziroční pokles cen významně nezměnil. Prohloubení poklesu, resp. zmírnění růstu cen 
v meziročním srovnání bylo na druhé straně patrné v odvětví dopravních prostředků a strojů, 
kde se projevilo meziroční snížení cen dovážených vstupů. Dvouciferný cenový růst 
v meziroční dynamice pokračoval pouze v odvětví elektřiny, plynu a páry. Ceny průmyslu za 
září zhruba odpovídaly aktuální prognóze ČNB. 
 

Dovozní ceny (mzr. v %, resp. příspěvky 
v p.b.) 

Ceny průmyslových výrobců (mzr. v %, 
resp. příspěvky v p.b.) 
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Pokles cen zemědělských výrobců se v říjnu dále zmírnil na 19,3 % meziročně. Propad cen 
v rostlinné výrobě se zmírnil na 25 %, nejvíce stejně jako v minulých měsících v důsledku 
zmírnění hlubokého propadu cen obilovin a olejnin. V živočišné výrobě byly ceny v říjnu  
meziročně nižší o 13,1 %, když podobně jako v předchozích měsících výrazně klesaly 
především ceny mléka a některých druhů masa. Pokles cen zemědělských výrobců za říjen je 
jen mírně hlubší oproti očekáváním ze 7.SZ. 
 

Ceny zemědělských výrobců (mzr. v %) 
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Struktura peněžních agregátů
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci měsíce, mzr. v %)

IV/08  I/09 II/09 III/09 9/09 10/09

Podíly na 
M2 v % 
10/09

M1 7,4 8,9 8,9 8,5 8,3 8,1 60,2
   Oběživo 13,9 12,3 9,4 6,8 5,9 -3,2 13,3
   Jednodenní vklady 5,4 7,9 8,7 9,0 9,0 11,8 46,9
M2-M1 (kvazi-peníze) 7,9 8,7 5,5 -0,9 -1,3 -1,4 39,8
   Vklady s dohod. splatností -5,4 -9,5 -11,4 -17,8 -17,9 -15,7 21,5
       do 2 let 7,8 4,8 -1,4 -14,1 -16,1 -15,7 16,7
   Vklady s výpovědní lhůtou 35,9 44,7 41,9 34,0 30,5 26,4 17,7
        do 3 měsíců 49,9 56,8 47,3 32,9 27,2 21,7 14,4
   Repo operace 63,0 58,0 -11,4 -26,9 -20,6 -34,0 0,5
M2 7,6 8,8 7,5 4,6 4,3 4,1 100,0

5 Peníze a úvěry  
 
Tempo růstu peněžní zásoby nadále klesá, v posledních měsících se pohybuje mírně 
nad čtyřmi procenty. Přes meziroční propad oběživa přetrvává preference vysoce likvidních 
peněz, objem vkladů s dohodnutou splatností se dále zmenšuje. Dynamika poskytovaných 
úvěrů se snižuje, k výraznému urychlení poklesu stavu došlo u krátkodobých úvěrů 
nefinančním podnikům. Pokles nově poskytnutých úvěrů postihuje všechny sektory. Zvyšuje se 
podíl úvěrů se selháním, nejrychleji narůstá podíl nesplácených podnikových úvěrů. Úroková 
sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům se snížila, zatímco sazba z úvěrů na bydlení 
nadále stagnovala a na spotřebu vzrostla. Sazba z nových vkladů se nezměnila.  
 
1. Peníze  
 
Meziroční růst peněžního 
agregátu M2 dlouhodobě 
klesá, v posledních měsících se  
pohyboval nad čtyřmi procenty, 
v říjnu se snížil oproti září 
o 0,2 p.b. na 4,1 %. Čtvrtletní 
nárůst ve 3.Q ve výši 4,6 % je 
v souladu s predikcí ze 7.SZ (data 
za září byla zveřejněna až po 
uzavření prognózy). Pro 4.Q je 
očekáván jen velmi mírný růst M2 
o 1,8 % a v příštím roce jeho další zpomalování. Pomalejší dynamika M2 je odrazem poklesu 
množství kvazi-peněz, konkrétně vkladů s dohodnutou splatností, k jejichž výraznému 
poklesu dochází v sektoru podniků i v sektoru domácností. Zatímco však celkově vklady 
domácností vzrostly, celková výše vkladů podniků (nefinančních i finančních) klesala. Tempo 
růstu peněžního agregátu M1 zpomaluje, což odráží zejména vývoj výše oběživa, které v říjnu 
přešlo do meziročního poklesu (vlivem srovnávací základny loňského roku, kdy oběživo 
skokově narostlo v důsledku obav ekonomických subjektů o zdraví tuzemských bank). 
 
2. Úvěry 
 
Meziroční růst stavu úvěrů 
poskytnutých bankami 
podnikům a domácnostem 
se nadále výrazně snižuje, v říjnu 
dosáhl pouze 2 %. Stav úvěrů 
poskytnutých podnikům již 
několik měsíců klesá a nyní 
zrychlil svůj propad, a to vlivem 
výrazného poklesu krátkodobých 
úvěrů. Tento vývoj je odrazem 
nízké hospodářské aktivity 
a obezřetnějšího přístupu bank 
při poskytování některých typů úvěrů. Stav úvěrů finančním neměnovým institucím se též 
meziročně snížil. Nárůst stavu úvěrů je tak možné sledovat pouze u domácností, jeho 
dynamika se však nadále snižuje, meziroční nárůst ve třetím čtvrtletí byl oproti loňsku 
poloviční. Objem nově poskytnutých úvěrů se v říjnu meziročně snížil o 15,6 % 
na 219 mld. Kč a pokles postihuje všechny sektory. 

Struktura úvěrů
(průměry za čtvrtletí a stavy ke konci měsíce, mzr. v %)

III/08 IV/08 I/09 II/09 III/09 9/09 10/09

Podíly na 
celkových 

úvěrech v % 
10/09    

Nefinanční podniky 14,8 15,1 11,7 3,6 -2,6 -5,0 -6,5 42,0
    Úvěry do 1 roku 28,7 19,4 0,3 -12,8 -20,0 -22,9 -26,0 14,2
    Úvěry od 1 roku do 5 let -4,8 4,8 16,8 15,2 5,7 3,1 2,7 9,2
    Úvěry nad 5 let 13,4 16,7 20,9 15,7 12,7 11,6 10,9 18,6
Domácnosti 28,0 23,6 20,2 17,8 14,7 13,8 13,2 50,5
    Spotřebitelské úvěry 25,3 23,4 20,8 17,7 14,4 13,3 12,8 9,7
    Úvěry na bydlení 29,1 23,6 18,8 16,6 13,9 13,0 12,2 35,3
    Ostatní 25,8 23,4 28,9 26,0 21,4 20,1 21,5 5,4
Finanční neměn. instituce 28,5 7,9 3,9 -2,7 -11,7 -13,1 -11,8 7,5
Úvěry celkem 21,7 18,1 14,8 9,4 4,4 2,8 2,0 100,0
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Úvěry nefinančním podnikům vykázaly 
v říjnu meziroční pokles stavu o 6,5 %, objem 
nově poskytnutých úvěrů se zmenšil o 18 %. 
Absolutní objem úvěrů činil 804 mld. Kč. 
Zatímco u českých společností dochází 
k poklesu stavu úvěrů již několik měsíců, úvěry 
pro podniky pod zahraniční kontrolou i přes 
zpomalení dynamiky stále rostou. Značně klesá 
objem úvěrů v těžebním a zpracovatelském 
průmyslu, v dopravě, skladování a v oblasti 
nemovitostí. Naopak stav poskytnutých úvěrů 
se nadále zvyšuje ve stavebnictví a výrobě 
a rozvodu elektřiny, plynu a tepla. 
 
Meziroční růst stavu úvěrů domácnostem  
zpomaluje, v říjnu klesl na 13,2 %. Celkový 
objem úvěrů domácnostem dosáhl hodnoty 
967 mld. Kč. Nových úvěrů na bydlení bylo 
v říjnu poskytnuto o 24,3 % méně než ve stejném 
měsíci loňského roku, spotřebních úvěrů dokonce 
o 29,8 %. Mírně narůstá pouze objem 
kontokorentních úvěrů. V uvedeném vývoji 
se projevují obavy z vývoje trhu práce 
a související nižší ochota domácností se 
zadlužovat. 
 
Podíl úvěrů se selháním na celkových úvěrech se 
nadále zvyšuje, v říjnu dosáhl 5,5 %. Nejstrměji 
roste podíl nesplácených úvěrů u podniků, který 
se od první poloviny roku 2008 více než 
zdvojnásobil na 7,3 %. V sektoru domácností 
dosahuje podíl nesplácených úvěrů 4 %,  přičemž 
na 8,5 % se zvýšil u spotřebitelských úvěrů a na 
2,5 % u úvěrů na bydlení. Splácení půjček 
živnostníky je problematické v 11,1 % případů. 
Dvanáctiměsíční míra defaultu dosahuje u úvěrů 
domácnostem 5,4 % a u podniků 11,1 %. 
 

3. Klientské úrokové sazby 
 
Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům v říjnu 2009 poklesla, zatímco sazba 
z ostatních úvěrů domácnostem poskytovaných obvykle živnostníkům a z úvěrů na bydlení 
stagnovala a ze spotřebitelských úvěrů vzrostla. Úrokové sazby peněžního trhu v říjnu 
přetrvávaly na úrovni předchozího měsíce a výnos desetiletého vládního dluhopisu, který 
ovlivňuje dlouhodobé fixace sazeb z úvěrů na bydlení, se dále snížil. V eurozóně úrokové 
sazby z nových úvěrů v říjnu stagnovaly nebo nepatrně klesaly, přičemž sazby peněžního trhu 
poklesly a dlouhodobé sazby stagnovaly.   
 
 
 

Stavy úvěrů podnikům a domácnostem 
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 Měnověpolitické, tržní a klientské úrokové sazby v ČR (nové obchody, v %) 

Měnověpolitické, tržní a klientské úrokové sazby v eurozóně (nové obchody, v %) 

Úroková sazba z nových úvěrů nefinančním podnikům v říjnu 2009 oproti předchozímu 
měsíci poklesla o 6 b.b. na 4,1 % a v čase mírně klesá. Klesají zejména krátkodobé sazby 
v důsledku poklesu sazeb peněžního trhu. Snížení bylo zaznamenáno zejména u malých 
úvěrů, přičemž jejich výkyv v předchozích dvou měsících, v důsledku vývoje u jedné 
z velkých bank, byl téměř zkorigován. Úroková sazba z úvěrů živnostníkům se po mírně 
sestupném trendu od září 2008 v současnosti zhruba stabilizovala a v říjnu 2009 činila 6,5 %. 
Na vývoji sazeb v těchto dvou segmentech úvěrového trhu se nejvíce podílejí velké banky 
a pobočky zahraničních bank. V eurozóně se úrokové sazby z podnikových úvěrů rovněž 
nepatrně snížily. Diferenciál sazeb z úvěrů nefinančním podnikům v ČR a eurozóně v říjnu 
stagnoval na úrovni 0,5 %, stejně se vyvíjely i všechny jeho složky, tj. diferenciál 
měnověpolitických a tržních sazeb a úvěrová riziková prémie. V kladném diferenciálu 
se v ČR ve srovnání s eurozónou nadále odráží vyšší měnověpolitická sazba a pomalejší 
pokles tržní krátkodobé sazby (3M PRIBOR oproti 3M EURIBOR) zaznamenaný 
v posledních měsících (blížeji též viz Box Vývoj diferenciálu klientských úrokových sazeb 
v ČR a eurozóně v 7.SZ 2009 a příloha MPD pro 7.SZ 2009).   
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Úrokové sazby z úvěrů nefinančním  
podnikům v ČR (nové obchody, v %) 
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Úrokové sazby z úvěrů nefinančním  
 podnikům v eurozóně (nové obchody, v %) 
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Rozpětí klientských úrokových sazeb u úvěrů podnikům a tržních sazeb, 
tj. 3M PRIBORu, se mírně snížilo mimo jiné i vlivem pozitivnějšího výhledu ekonomiky. 
Je však stále vyšší než v minulosti v důsledku vyšší rizikové prémie. V delším období 
přetrvává vlivem pomalejšího poklesu tržních sazeb v ČR na nižší úrovni než v eurozóně. 
V obou regionech je rozpětí vyšší u malých než u velkých úvěrů v důsledku vyšší rizikovosti.  
 

Rozpětí úrokové sazby z úvěrů  
nefinančním podnikům celkem a  
3M  PRIBORu, resp. EURIBORu (v %) 
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Rozpětí úrokové sazby z úvěrů  nefin. 
podnikům s fixací do 1R a 3M PRIBORu, 
resp. EURIBORu (v %) 
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U domácností úroková sazba z nových úvěrů na bydlení v říjnu 2009 přetrvávala na úrovni 
5,5 %, nepatrně poklesla pouze sazba s fixací od jednoho roku do pěti let, zatímco ostatní 
sazby vykazovaly spíše rostoucí tendenci. Sazby z úvěrů na bydlení stagnovaly u velkých 
a středních bank i stavebních spořitelen. Úroková sazba z nových spotřebitelských úvěrů 
vzrostla o dalších 45 b.b. na 14,5 %. Zvýšily se sazby s krátkodobou i dlouhodobou fixací. 
V jejich vývoji se odráží zhoršená bonita spotřebitelů. Naopak v eurozóně úrokové sazby 
z úvěrů domácnostem nepatrně klesaly a ve srovnání s ČR jsou zejména krátkodobé fixace 
výrazně nižší. Diferenciál sazeb z úvěrů na bydlení v ČR a eurozóně v říjnu přetrvával na 
úrovni 1,8 %. V jeho struktuře stagnoval diferenciál měnověpolitických sazeb, poklesl rozdíl 
výnosů desetiletých vládních dluhopisů a naopak vzrostl rozdíl úvěrové rizikové prémie. 
To bylo ovlivněno poměrně výrazným poklesem výnosů vládních dluhopisů v ČR, který se 
prozatím nepromítl do sazeb z úvěrů. Diferenciál sazeb z úvěrů na spotřebu vzrostl vlivem 
zvýšení rozdílu úvěrové rizikové prémie. 
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Rozpětí mezi úrokovou sazbou z úvěrů na bydlení a desetiletým výnosem vládního 
dluhopisu se v ČR v říjnu 2009 zvýšilo. V uvedeném vývoji se projevoval pokles výnosu 
vládního dluhopisů. Rozpětí mezi krátkodobou sazbou z úvěrů na bydlení, tj. sazbou, 
na kterou má měnová politika největší dopad, a tržní sazbou 3M PRIBOR je v ČR vyšší než 
v eurozóně vlivem vyšší rizikové prémie. Obdobný vývoj je i u spotřebitelských úvěrů. 
Hlavními faktory stále zpřísněných úvěrových podmínek u úvěrů domácnostem jsou obavy 
z růstu nezaměstnanosti.  

Podle říjnového „Bank lending survey“ se v eurozóně ve 3.Q 2009 uvolnily úvěrové 
standardy a vzrostla poptávka po úvěrech. U nefinančních podniků působí vnímání nižší 
rizikovosti úvěrů bankami s ohledem na očekávaný pozitivnější vývoj celkové ekonomické 
aktivity a u domácností navíc pozitivnější výhled trhu s nemovitostmi a zvýšení 
úvěruschopnosti spotřebitelů. Z důvodu propojenosti bankovních sektorů ČR a eurozóny lze 
předpokládat obdobný vývoj v blízké budoucnosti i v ČR, a to zejména u podniků, zatímco 
u úvěrů domácnostem bude pravděpodobně tento proces z důvodu vyšší rizikové úvěrové 
prémie nadále pomalejší.   
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Průměrná úroková sazba z nových vkladů v říjnu přetrvávala na úrovni 1 %, u vkladů 
domácností činila 1,1 % a u vkladů nefinančních podniků 0,7 %. Od počátku letošního roku 
se nejvýrazněji snižovala sazba z vkladů nefinančním podnikům, zatímco úroková sazba 
z vkladů domácností klesala jen mírně. Sazby z vkladů domácností od počátku roku poklesly 
zejména u středních a malých bank pravděpodobně v důsledku snahy těchto bank o udržení 
marží. Diferenciály sazeb z nových vkladů v ČR a eurozóně dosahují zhruba nulových 
hodnot. Kladný rozdíl měnověpolitických a tržních sazeb je tedy zhruba kompenzován 
rozdílem klientských a tržních sazeb. Sazby z vkladů v ČR jsou stále pod úrovní sazeb 
peněžního trhu, zatímco v eurozóně jsou zhruba srovnatelné či tržní sazbu převyšují.  
 
Úrokový diferenciál klientských úrokových sazeb z vkladů v ČR a eurozóně (v p.b.) 
                Vklady domácností  
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Pozn.: MP_CZ-MP_EA je diferenciál měnověpolitických úrokových sazeb v ČR a EA, 
           (3M_CZ-MP_CZ)-(3M_EA-MP_EA) je diferenciál rozpětí sazby 3M PRIBOR (resp. 3M EURIBOR)  
                     a měnověpolitické úrokové sazby v ČR a EA, 
           PR_CZ-PR_EA je diferenciál rozpětí klientských úrokových sazeb z daného typu vkladů a 3M PRIBOR,    
                      resp. 3M EURIBOR. 
             

Marže mezi úrokovými sazbami z úvěrů a vkladů z nových obchodů se v říjnu mírně 
zvýšila v důsledku nepatrného růstu sazby z úvěrů. Její zvýšení zaznamenané od počátku roku 
2009 ukazuje na rozdílný vývoj klientských úrokových sazeb z nově uzavřených úvěrů 
(zejména z úvěrů domácnostem) a z vkladů.   
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V.  NAPLŇOVÁNÍ PROGNÓZY V MĚNOVÝCH PODMÍNKÁCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Úrokové sazby mírně klesají. Průměrná výše sazby 3M PRIBOR za 4.Q 2009 se pohybuje 
výrazně nad prognózou, její tržní výhled je zhruba stabilní. Kurz koruny mírně oslabil, 
zároveň vzrostla jeho volatilita. V průměru za 4.Q 2009 je kurz slabší  o necelé % v porovnání 
s prognózou.  
 
Srovnání nominálních úrokových sazeb a kurzu: prognóza a skutečnost 

4.Q 2009 – základní scénář 4.Q 2009 – skutečnost * 10.12. – skutečnost
3M PRIBOR 1.1 1.8 1.7
Kurz – CZK/EUR 25.60 25.83 25.75
*     průměr za čtvrtletí do 10.12.2009  

 
1  Domácí úrokové sazby 
 
Úrokové sazby PRIBOR postupně mírně klesají, snižuje se proto i rozpětí 3M PRIBOR - 2T 
repo sazba. To aktuálně dosahuje 0,5 p.b., přičemž stejnou výši předpokládá prognóza ze 
7.SZ. Sazby FRA po posledním zasedání BR naopak vzrostly, protože se nenaplnilo 
očekávání části trhu na snížení základních sazeb ČNB. Tržní výhled 3M sazeb FRA je 
v nejbližším období stabilní, v celém horizontu se pohybuje nad trajektorií konzistentní se 
základním scénářem stávající prognózy ČNB. Na trhu převažují očekávání, že základní sazby 
ČNB se již snižovat nebudou a další jejich úprava bude směrem nahoru. Dlouhodobé sazby 
IRS a výnosy dluhopisů zhruba stagnovaly nebo se jen mírně snižovaly. Došlo však k nárůstu 
credit default swapů (CDS, náklady na pojištění vládního dluhu), který odrážel zvýšenou 
averzi k riziku po finančních problémech Ukrajiny a Dubaje. CDS vzrostly nejen v celém 
středoevropském regionu, ale i v některých zemích eurozóny. 
 
Průměrná výše sazby 3M PRIBOR za dosavadní průběh 4.Q 2009 (do 10.12.) činila 1,8 %, 
aktuální prognóza předpokládá hodnotu 1,1 %. Výnosová křivka peněžního trhu má pozitivní 
sklon, spread 1R PRIBOR - 3M PRIBOR aktuálně dosahuje 0,5 p.b.  
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Klientské úrokové sazby zhruba stagnovaly. Průměrná sazba z nově poskytnutých úvěrů 
dosáhla v říjnu 6,8 %, sazba z termínovaných vkladů 1,6 %. Klientské úrokové sazby 
z nových úvěrů v reálném vyjádření z pohledu ex post dosahují 7,0 %, z pohledu ex ante 
4,2 %. 
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2  Devizový kurz 

V průběhu října a listopadu se koruna vůči euru pohybovala v intervalu 25,4 – 26,6 CZK/EUR 
se dvěma poměrně prudkými krátkodobými výkyvy směrem ke slabší hodnotě. Průměrná 
hodnota kurzu koruny vůči euru činila v dosavadním průběhu 4. čtvrtletí 25,8 CZK/EUR, 
a byla tak oproti průměrnému kurzu za 3. čtvrtletí slabší o 0,8 %. Meziroční oslabení koruny 
vůči euru se však vlivem vývoje výchozí základny dále snižovalo; ve srovnání s průměrem za 
4. čtvrtletí 2008 byla koruna slabší již jen o 2 %. Oproti prognóze ze 7.SZ na 4. čtvrtletí 2009 
(25,6 CZK/EUR) byl kurz slabší o cca 0,8 %. Na počátku prosince se kurz koruny pohyboval 
přibližně na úrovni dosavadní průměrné hodnoty za 4. čtvrtletí 2009. 
  
Vývoj měnového kurzu CZK/EUR 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vývoj kurzu koruny ve sledovaném období byl ovlivňován především přetrvávající 
nervozitou krátkodobých investorů. Informace z domácí ekonomiky neměly na vývoj kurzu 
koruny nadále výrazný vliv. Jedinou podstatnou výjimku představoval výsledek 
listopadového měnověpolitického jednání bankovní rady ČNB. Před jednáním koruna mírně 
oslabovala v očekávání poklesu sazeb. Po projednávání, které skončilo ponecháním sazeb na 
stávající úrovni, znovu znatelně posílila. Nejvýznamněji však pohyb kurzu ve směru rychlého 
oslabení a poté opětovného posílení ovlivnily obavy z platební neschopnosti Ukrajiny 
a investičního holdingu Dubaj World. Aktuálně se však koruna netěší přílišné pozornosti 
krátkodobých investorů. Největším favoritem se ve sledovaném období (kromě zlata) stal 
polský zlotý (kombinace vysokých sazeb, relativně stabilního finančního sektoru, solidní 
vnější rovnováhy a částečného financování fiskálního deficitu ze zahraničí), který jen 
v dosavadním průběhu 4. čtvrtletí 2009 posílil vůči české koruně o více než 6 %. Výrazně 
posilovaly ještě mexické peso a australský dolar. 
 
 

Box: Indikátory cenové konkurenceschopnosti České republiky 
 

Cenová konkurenceschopnost je důležitým ukazatelem pro malou otevřenou ekonomiku. Vyšší cenová 
konkurenceschopnost umožňuje domácím firmám rozšíření jejich podílu na trhu, zvyšuje atraktivitu 
země z hlediska umístění výroby a ve svém důsledku podporuje ekonomický růst. Box zkoumá 
cenovou konkurenceschopnost české ekonomiky s využitím třech standardních indikátorů:  

1) nominálního efektivního měnového kurzu (S) 
2) reálného efektivního měnového kurzu (R), vypočteného na základě pěti různých cenových 

indexů: (i) spotřebitelských cen (CPI), (ii) cen průmyslových výrobců (PPI), (iii) deflátoru HDP,     
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(iv) jednotkových nákladů práce v ekonomice jako celku (ULCT), (v) jednotkových nákladů práce 
ve zpracovatelském průmyslu (ULCM) 

3) relativních cen vývozu.  

Tyto ukazatele jsou pro ČR počítány pro dva časové intervaly: od roku 1998 do současnosti a od 
začátku světové finanční krize ve 2Q2007 (který se zároveň shoduje se začátkem prudké apreciace 
nominálního kurzu koruny) do současnosti. Výsledky jsou porovnány s vybranými zeměmi EU16. 

Vývoj od roku 1998 byl ve znamení trendové nominální i reálné apreciace kurzu koruny, odrážející 
proces dlouhodobé ekonomické konvergence (růst produktivity, zvyšování kvality exportu atd.). 
Trendový vývoj byl přitom občas narušen i poměrně značnými výkyvy na obě strany (Graf 1). Graf 2 
ukazuje od roku 1998 nominální posílení efektivního kurzu o necelých 60 %. Reálné indikátory ovšem 
naznačují značný rozptyl ve vývoji jednotlivých ukazatelů cenové konkurenceschopnosti  
(22–69 %), přičemž k nejmenší reálné apreciaci došlo – v souladu s ekonomickou intuicí – na základě 
ukazatele ULCM. Pokud se zaměříme na kratší období od 2Q2007, pohybuje se posílení efektivního 
kurzu v rozmezí 5,4 až 11,3 % dle všech indikátorů s výjimkou jednotkových nákladů práce ve 
zpracovatelském průmyslu. Ty naopak signalizují zlepšení cenové konkurenceschopnosti o 5,5 %.  
 
 Graf 1: Vývoj nominálního a reálného 

efektivního kurzu české koruny 
Graf 2: Změna konkurenceschopnosti České 
republiky dle alternativních indikátorů  

  
Poznámka: silná čára zobrazuje nominální kurz, tenké 
čáry ukazují rozpětí reálných kurzů. Čtvrtletní data; 
2005=100; 26 obchodních partnerů. Poslední 
pozorování 2009Q3. Pro třetí čtvrtletí roku 2009 jsou 
k dispozici pouze kurzy deflované CPI a PPI. Růst 
znamená depreciaci. 
Zdroj: ARAD, výpočet ČNB. 

Poznámka: čtvrtletní data; 26 obchodních partnerů. 
Indikátory pokrývají všechna odvětví ekonomiky. 
Alternativně lze použít odpovídající indikátory 
omezené na skupiny 5 až 8 SITC (např. dle metodiky 
ECB); rozdíl je však zanedbatelný. Kladná hodnota 
znamená snížení konkurenceschopnosti a naopak. 
Zdroj: ARAD, výpočet ČNB. 

  
Ze sledovaných zemí lze obdobný vývoj reálných indikátorů jako v ČR pozorovat pouze u Slovenska 
(Graf 3). Ostatní země vykazují výrazně nižší apreciaci, a ve výjimečných případech došlo k vylepšení 
cenové konkurenceschopnosti. Reálná apreciace Slovenska je ve srovnaní s Českou republikou na 
celém sledovaném období dle reálných indikátorů o něco vyšší (cca 85 % dle RCPI a cca 66 % dle 
RULCT.), přestože Slovensko vykazuje podstatně nižší nominální apreciaci (cca 26 %). V období od 
poloviny roku 2007 slovenská reálná apreciace dosáhla necelých 9 %. 

16 Pro porovnání s domácím vývojem (CZ) používáme Rakousko (AT), Německo (DE), Portugalsko (PT), 
Maďarsko (HU), Polsko (PL), Slovinsko (SI) a Slovensko (SK) – stejně jako např. Analýzy sladěnosti. 
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   Graf 3: Vývoj indikátorů konkurenceschopnosti ve vybraných zemích EU 
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Poznámka:čtvrtletní data. Harmonizované indexy pro země eurozóny zahrnují 37 obchodních partnerů, pro země 
mimo eurozónu zahrnuje index deflovaný ULCT 36 a ostatní indexy 41 obch. partnerů. Indikátory s použitím PPI 
a ULCM nejsou harmonizované a nejsou veřejně dostupné za jednotlivé země eurozóny. Kladná hodnota 
znamená snížení konkurenceschopnosti. Na horizontální ose jsou označené pouze indexy, které jsou k dispozici.  
Zdroj: Výpočet ČNB, ECB, Eurostat. 
  

  
Reálné ukazatele v ostatních zemích eurozóny ovlivnila buď mírná nominální apreciace nebo 
depreciace efektivního kurzu daných měn. V případě české koruny naopak došlo k výraznému 
zhodnocení vůči měnám všech nejdůležitějších obchodních partnerů s výjimkou Japonska (podíl cca 
2 %) v  období od 2007 Q2 (Graf 4). 
 
 Graf 4: Nominální bilaterální kurz k vybraným 

měnám   
Graf 5: Relativní ceny vývozu v zemích 
Střední Evropy 

  
Poznámka: čísla od 1 do 9 na horizontální ose označují 
následující měny (dle pořadí): EUR, CZK, HUF, CNY, 
JPY, PLN, RUB, GBP, USD.  Kladná hodnota ukazuje na 
apreciaci oproti počátečnímu období. Vybrané regiony 
(měnové oblasti) patří mezi 10 nejdůležitějších obchodních 
partnerů pro všechny středoevropské ekonomiky a 
pokrývají nejméně 80% jejich zahraničního obchodu. Váhy 
mezinárodního obchodu odpovídají roku 2005. Pravá osa 
je logaritmická.  
Zdroj: výpočet ČNB, Datastream, Eurostat, IMF-DOTS, 
ARAD 

Poznámka: relativní ceny jsou vypočteny jako 
poměr cen konkurentů (EA16-intra a EA16-
extra, 2000=100) k domácím cenám (2000=100) 
vývozu do EA16. Měsíční data; poslední 
pozorování je srpen 2009. Narůst znamená 
zvýšení konkurenceschopnosti.   
Zdroj: výpočet ČNB, Eurostat 

  
Výpočet efektivních kurzů se liší podle zdrojů a metodiky (počet obchodních partnerů, váhy atd.). Jak 
při srovnání jednotlivých zemí dle vybraného ukazatele, tak při srovnání různých ukazatelů pro 
vybranou zemi je nutné vzít v úvahu, že index je citlivý na volbu počátečního období.  
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Další možný způsob porovnání cenové konkurenceschopnosti jednotlivých zemí je pomocí 
relativních cen vývozu. Podle tohoto přístupu zvýšilo od roku 2000 svou cenovou 
konkurenceschopnost ze zemí střední Evropy pouze Maďarsko (Graf 5). Cenová konkurenceschopnost 
České republiky klesala do roku 2005, pak se pohybovala v úzkém pásmu. V Polsku lze pozorovat 
shodný vývoj s nepatrným vylepšením na konci sledovaného období. Závěr o vývoji 
konkurenceschopnosti na základě relativních cen vývozu je nutno dělat opatrně v důsledku rozdílu ve 
strukturách vývozu a kvalitě zboží (a také ve vazbě na odlišný vývoj necenové konkurenceschopnosti).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkurenceschopnost české ekonomiky je do určité míry ovlivněná apreciací nominálního kurzu 
koruny. Cenová konkurenceschopnost je však pouze jednou složkou celkové konkurenceschopnosti 
země. Zkoumané indikátory zahrnují hlavně efekt kurzu a ceny. S jejich pomocí navíc lze porovnat 
pouze změny oproti zvolenému období a nelze posuzovat, která ekonomika je současně více 
konkurenceschopná a která méně. Pojem celkové konkurenceschopnosti země je mnohem širší 
a zahrnuje kvalitu podnikatelského prostředí, rozvinutost infrastruktury, lidský kapitál včetně 
produktivity práce a kvality exportních produktů, rigiditu a regulaci trhu zboží a služeb, trhu práce 
a finančních trhů.17 Institute for Management Development (IMD) a Světová banka porovnávají 
každoročně konkurenceschopnost zemí na základě makroekonomických a institucionálních indikátorů 
a též indikátorů vývoje podnikatelského prostředí.18 Dle obou institucí je konkurenceschopnost české 
ekonomiky srovnatelná se Slovinskem a Slovenskem a jen o málo menší než v Rakousku a Německu 
(Graf 6).  
 
 

17  Pro podrobnější popis dalších indikátorů konkurenceschopnosti a jejich aplikace na eurozónu viz Task Force 
of the MPC of the ESCB (2005): „Competitiveness and the export performance of the euro area“, ECB 
Occasional Paper No30. 

18  V současnosti IMD sleduje konkurenceschopnost 57 zemí na základě 329 kriterií. Pro rok 2009 se index 
pohyboval v rozptylu 39–100. Index Globální Konkurenceschopnosti (GCI) počítaný Světovou bankou je 
dostupný pro 133 zemí a pohyboval se mezi 2,58 a 5,60. Vyšší hodnota znamená lepší konkurenceschopnost. 
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Příloha  –   Globální likvidita a její makroekonomické souvislosti:  
úvod do problematiky 

 
R. Pašaličová•, odbor měnové politiky a fiskálních analýz 

 
Finanční globalizace se projevuje v silnějším vlivu zahraničních finančních trhů na 
ekonomický vývoj a mechanismy. Období před propuknutím globální finanční krize se 
vyznačovalo nadbytkem globální likvidity a sníženou averzí investorů k riziku, což se projevilo 
v růstu cen aktiv. Po propuknutí globální finanční krize a jejím následném prohloubení se 
zvýšilo napětí na finančních trzích a vývoj ekonomik se zhoršil. V tomto kontextu začaly hlavní 
centrální banky uplatňovat nekonvenční měnové politiky k podpoře mezibankovního trhu 
a později k podpoře financování ekonomických subjektů obecně. Nejvýraznější nárůst likvidity 
projevující se zvýšením měnových bází je zaznamenán v USA. Tím se výrazně zvýšila globální 
likvidita. Současně v důsledku globální recese poklesla tvorba úvěrů a peněžní multiplikátor se 
snížil.  
 
Aktuální situace se dá charakterizovat jako nadále spíše nadměrný růst globální peněžní 
likvidity, neboť likvidita dále roste  při propadu hospodářské aktivity. Navíc globální nominální 
úrokové sazby ukazují na uvolněnost měnových podmínek, i když v reálném vyjádření se vlivem 
poklesu cen zvýšily. Vznikají obavy, zda potenciální přebytek globální likvidity, který se dále 
zvyšuje, nebude v budoucnosti ovlivňovat inflaci a ceny aktiv. Lze předpokládat, že centrální 
banky udrží stabilitu cen spotřebitelského trhu, a to i přes možné zvýšení cen surovin. Tím by se 
nadbytečná likvidita mohla přelít do trhu aktiv.  
 
Hlavní souvislosti globální likvidity na domácí ekonomiku lze spatřovat v apreciační tendenci 
kurzu koruny vlivem přílivů kapitálu, což vytváří tlak na pokles krátkodobých tržních 
úrokových sazeb. Významným faktorem je též dopad globální likvidity na vývoj cen surovin 
na světových trzích, který se následně projevuje v domácí inflaci. Obdobný vývoj domácích 
a globálních dlouhodobých tržních úrokových sazeb ukazuje na významný vliv globální 
likvidity na řízení domácí měnové politiky.    
 
Úvod 
 
Vlivem uplatňování nekonvenčních měnových politik rostla v posledních několika měsících 
globální likvidita, resp. měnové báze centrálních bank. Někteří účastníci trhu se začali obávat 
jejího potenciálního přebytku zejména z hlediska budoucího dopadu na inflaci a ceny aktiv. 
Otázka přebytku globální likvidity však charakterizuje období posledních zhruba dvaceti let. 
 
Pro vývoj globální ekonomiky byly od konce roku 1990 charakteristické dvě významné 
skutečnosti. Zaprvé příznivé prostředí finančního trhu vyznačující se nízkou úrokovou sazbou, 
nízkou averzí k riziku a značnou poptávkou po výnosech. Uvedené faktory byly významné až 
do poloviny roku 2007, kdy propukla globální finanční krize. Zadruhé došlo k nadměrnému 
růstu globální likvidity, k rozšíření vnějších nerovnováh vlivem zvýšení deficitu běžného účtu 
USA a naopak dosažení přebytků běžných účtů v některých asijských ekonomikách. 
V souvislosti s tím docházelo ke globálním přesunům významných objemů likvidity.  
  
Růst globální likvidity, resp. nadbytek úspor vlivem akumulace devizových rezerv a zvýšené 
chuti investorů k riziku, přispívaly ještě v roce 2007 k růstu cen rizikových aktiv. Zvýšení 
defaultního rizika vyústilo v protržení úvěrové bubliny na americkém hypotečním trhu 

•  Autorka děkuje za cenné připomínky T. Holubovi, D. Hájkové, P. Královi, J. Filáčkovi, I. Kubicové  
a J. Syrovátkovi. 

 1 

                                                           



a nastartovalo globální finanční a hospodářskou krizi. Volatilita akciových trhů se výrazně 
zvýšila a úvěrové spready vzrostly. Centrální banky začaly dodávat likviditu a prudce snižovat 
úrokové sazby s cílem stabilizovat vývoj na finančních trzích a minimalizovat dopady 
do reálné ekonomiky.  
 
Cílem předloženého materiálu je s ohledem na globální finanční krizi a rostoucí bilance 
centrálních bank provést analýzu globální likvidity včetně jejích makroekonomických 
souvislostí a jejího dopadu do cen aktiv a současně nastínit faktory spojené s finanční 
globalizací, které jsou významné pro fungování transmisního mechanismu měnových politik 
centrálních bank. Provedená analýza obsahuje šest částí. První část materiálu se zabývá 
finanční globalizací, části dvě až šest vymezují koncepty a tvorbu globální likvidity, zabývají 
se zdroji globální likvidity, zohledňují vazbu mezi globální likviditou a cenami aktiv, nastiňují 
očekávaný vývoj globální likvidity a vybrané aspekty dopadu globální likvidity na českou 
ekonomiku. V závěru jsou pak shrnuty celkové poznatky ze shromážděných informací 
a z provedené analýzy. 
 
1. Finanční globalizace  
 
Finanční globalizace spojená s větší provázaností finančních trhů, diversifikací finančních rizik 
a  finančními inovacemi ovlivňuje fungování ekonomik. Uvedený vývoj se projevuje v silnějším 
vlivu zahraničních finančních trhů a zahraničního ekonomického vývoje na výkon domácí 
měnové politiky v jednotlivých zemích.  
 
Liberalizace kapitálového účtu zaznamenaná od roku 1980 ve vyspělých zemích a její postupné 
rozšiřování na rozvíjející se ekonomiky významně přispěla k propojenosti světových 
finančních trhů. Jejich vyšší vzájemná závislost, doprovázená finančními inovacemi a globální 
diversifikací finančního rizika, působí na fungování ekonomických mechanismů, a to 
na národní i globální úrovni. Za základní faktory ovlivňující současný stav globálních 
finančních trhů a východisko pro komplexní analýzu globální likvidity lze považovat:  
 
 Snižování tzv. „home bias“. Poměr zahraničních aktiv a pasiv k HDP ve vyspělých 

a rozvíjejících se ekonomikách v minulých letech významně rostl, což odráželo růst 
přeshraničních investic. Tento proces je z hlediska jednotlivých ekonomik heterogenní. 
Snižuje riziko domácích investorů plynoucí z jejich portfolií tím, že umožňuje globální 
rozprostření finančního rizika.  

 
 Růst podílu globálních finančních transakcí oproti transakcím spojených 

se zahraničním obchodem ve vyspělých zemích. Vývoj cen aktiv a devizových kurzů je 
v posledních deseti letech významně ovlivňován vedle bilance běžných účtů globálními 
přesuny portfolií kapitálu a finančním chováním investorů (v krátkodobém až 
střednědobém horizontu mají tyto faktory v současnosti vyšší vliv na vývoj kurzu 
a úrokových sazeb než v minulosti).1 Země s velmi nízkou inflací mohou být rovněž 
zdrojem přesunů kapitálu prostřednictvím tzv. „carry trades“, které mohou vést 
k odchylkám kurzu od rovnováhy.2  

 

1 Například bublina na americkém akciovém trhu v polovině devadesátých let byla částečně financována 
evropskými investory, kteří očekávali růst produktivity v USA. K toku přispívala depreciace eura k americkému 
dolaru. V eurozóně byla navíc nízká úroková sazba i inflace, zatímco v USA byla sazba vyšší navzdory 
umírněnému růstu cen. 

2  Půjčování kapitálu v jenech v Japonsku (a nejen tam), tj. v prostředí s nízkou inflací a úrokovými sazbami a jeho 
investování v zemích s vyšším úrokovým výnosem přispívalo k vyšší volatilitě cen aktiv. Uvedený vývoj byl 
zaznamenán do poloviny roku 2007, kdy propukla globální finanční krize.  
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 Měnověpolitické  strategie centrálních bank, které vedly k prostředí nízké inflace 
a relativně stabilních kurzů, vytvořily podmínky pro významné pohyby kapitálu. 
Kurzová strategie „currency peg/boards“ byla naproti tomu mnohdy doprovázena 
zvýšenými přílivy toků kapitálu investovaného do nemovitostí. Výkon měnové politiky 
(třebaže mnohdy úspěšný v boji s inflací) byl mnohdy doprovázen nízkou pozorností 
vůči vývoji cen aktiv (resp. růstu úvěrů, který byl nadměrný i při zohlednění 
očekávaného růstu produktivity). V době poměrně nízkých úrokových sazeb se tlak 
investorů na získání výnosu projevil až v tzv. „excessive risk taking“, které v sobě 
neslo podceňování kurzového, kreditního i tržního rizika. Konkrétně se jednalo 
o využívání „garancí“ „hard pegu“ či realizace „carry trades“. Možnost reakce na vývoj 
cen aktiv „lean against the wind“, byla diskutována již od splasknutí tzv. hi-tech 
bubliny v roce 2002.3     

 
 Globální nerovnováha. Finanční globalizace může nad rámec globalizace reálné 

ekonomiky zvyšovat nerovnováhy běžných účtů, a to prostřednictvím silných 
finančních toků. Snaha vlád v Asii a v zemích OPEC investovat své devizové rezervy 
naakumulované vlivem růstu exportů a úspor do amerického dolaru ovlivnily 
v posledním desetiletí již tak nízkou dlouhodobou úrokovou sazbu v USA. 
To přispívalo v USA k vyššímu růstu úvěrů na bydlení a cen nemovitostí, 
což se následně projevilo ve zvýšení bohatství a spotřeby a poklesu úspor domácností. 

 
 Finanční inovace a přenos rizika. Finanční inovace z teoretického hlediska podporují 

ekonomický růst a alokaci úspor. Kombinace nových produktů a postoje účastníků trhu 
k ohodnocení rizika a dalších skutečností však zvyšují zranitelnost globálního 
finančního systému, což se projevilo v nedávném vzniku likviditní krize. V USA 
a v eurozóně se během posledních deseti let zvýšila emise ABS (assets-backed 
securities) a MBS (mortgages-backed securities), což přispívalo k rozložení zejména 
úvěrového rizika mezi investory a následně k růstu úvěrových derivátů (např. CDSs 
a CDOs, resp. credit default swaps a collateralised debt obligations). Celý proces též 
podporoval rozšiřování úvěrového a likviditního rizika mezi jednotlivými zeměmi.  

 
Uvedené faktory přispívaly k prohloubení vazeb mezi finančními trhy a odrážely se ve změně 
ekonomických mechanismů včetně transmisního mechanismu měnových politik. Empirická 
evidence4 ukazuje, že domácí finanční trhy více reagují na ekonomické změny, u kterých 
se očekává, že povedou ke změně klíčových úrokových sazeb v hlavních ekonomikách 
(obvykle USA). Zhruba 26 % změn finančních aktiv eurozóny je ovlivňováno vývojem 
amerického finančního trhu, zatímco v opačném směru je to pouze cca 8 %. To indikuje 
význam finančních trhů USA na globální úrovni. Silná vazba existuje zejména na akciových 
trzích.5 Autoři též upozornili na význam mezinárodních vedlejších efektů, a to na úrovni 
jednotlivých finančních trhů i mezi nimi. Zjistili, že změna krátkodobé úrokové sazby 
peněžního trhu USA ovlivní současně dluhopisový a akciový trh eurozóny.  
 
2. Koncepty a tvorba globální likvidity  
 
Globální likvidita vyjádřená ukazatelem nominální úrokové sazby indikuje uvolněné působení 
globálních měnových politik zejména v letech 2003-2005, navíc globální dlouhodobá úroková 
sazba se většinou pohybovala pod dlouhodobým průměrem. V posledních několika měsících 
se výrazně zvýšila globální peněžní likvidita vyjádřená měnovou bází centrálních bank vlivem 
nekonvenčních měnových politik USA a dalších zemí. Zároveň dochází ke snížení peněžního 
3 M. Bordo a O. Jeanne (2002).  
4  Ehrmann a kol. (2005).   
5 Více než 50 % pohybu trhu USA se projeví v cenách akcií eurozóny. Naopak akcie eurozóny mají nevýznamný 

dopad na akcie USA.   
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multiplikátoru vlivem globální recese. Význam globální likvidity z pohledu centrálních bank 
spočívá v tom, že v eurozóně i v ostatních zemích G7 zvýšení globální likvidity obvykle 
ovlivňuje inflační očekávání.  
 
2.1. Koncepty globální likvidity  
 
Teoreticky lze rozeznávat v zásadě dva základní koncepty likvidity, a to makroekonomickou, 
resp. peněžní likviditu a likviditu finančního trhu. Peněžní likvidita souvisí 
s makroekonomickými veličinami, jako je úroková sazba, úvěry a peněžní agregáty. Lze pak 
rozeznávat cenové vyjádření v podobě globální úrokové sazby nebo kvantitativní vyjádření 
v podobě globální peněžní zásoby. Tržní likviditou se rozumí stupeň, ve kterém jsou 
na daném trhu a v daném čase prováděny transakce s minimálními dopady do cen. Zatímco 
první koncept se vztahuje k finančním podmínkám širokého úvěrového trhu (úvěry a cenné 
papíry), druhý koncept zahrnuje mikroekonomické aspekty, jako je hloubka trhu a šířka 
různých finančních segmentů. V širším pojetí je tržní likvidita též spojena se sentimentem 
a vnímáním investorů. Uvedené koncepty se často prolínají, i když ne nezbytně v každém 
okamžiku. Například ekonomické oživení může obecně vést ke zvýšení peněžní i tržní likvidity 
nejen proto, že se zvýší poptávka po penězích, ale také proto, že se zvýší chuť investorů 
k riziku, a tím např. hloubka a šířka trhu aktiv. Naopak vyšší peněžní likvidita může být 
doprovázena nižší tržní likviditou v důsledku zvýšené averze investorů k riziku. V tomto 
materiálu se analýza zabývá makroekonomickou, resp. peněžní likviditou. 
 
Koncept peněžní likvidity se vztahuje k finančním podmínkám širšího úvěrového trhu. 
Globální peněžní likviditu samozřejmě nelze jednoduše měřit, nicméně lze konstruovat 
ukazatele, které budou mapovat růst, resp. pokles likvidity v globálním měřítku. Jedním 
z možných přístupů je ukazatel globální úrokové sazby, která indikuje průměrné měnové 
podmínky na mezinárodním finančním trhu. Je aproximována průměrem úrokových sazeb zemí 
G5 (USA, eurozóny, Japonska, Velké Británie a Kanady) vážených podílem těchto zemí na 
součtu jejich nominálního HDP. Globální nominální krátkodobá a dlouhodobá úroková sazba 
se v průměru od roku 1997 snižovala. Zejména v letech 2003 - 2005 byla pod dlouhodobým 
průměrem, což ukazovalo na uvolněné působení globálních měnových politik (viz Graf 1). 
Rovněž od poloviny roku 2008 se pohybuje pod dlouhodobým průměrem. V reálném vyjádření 
však aktuálně roste zejména v důsledku poklesu cen. Přestože globální úroková sazba je obecně 
dobrým inverzním indikátorem globální likvidity, není nejpřesnějším v období, kdy zejména 
krátkodobé tržní úrokové sazby neposkytují dobrou informaci o skutečné ceně peněz, což bylo 
pozorováno v nedávném období finanční krize.  
 
Dalším možným indikátorem vývoje globální likvidity je globální peněžní zásoba6, která 
je definována jako vážená suma meziročních temp růstu národních peněžních agregátů zemí 
G5 (váhy jsou propočteny stejně jako v případě globální úrokové sazby).7 Růst globální 

6 Růst globální peněžní zásoby je propočten za peněžní agregáty v členění dle metodiky ECB (pro úzké peníze 
aproximované agregátem M1 a pro široké peníze vyjádřené agregátem M3) pro skupinu zemí G5 (USA, 
eurozóna, Japonsko, UK a Kanada). Nezahrnuje tak bohužel Čínu, jejíž měnový vývoj výrazně přispěl k růstu 
globální peněžní likvidity. Peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo a jednodenní vklady, M3 obsahuje M1, 
termínované a úsporné vklady se splatností do dvou let, resp. s výpovědní lhůtou do tří měsíců a některé 
obchodovatelné nástroje). Nejširší publikovaný agregát v USA je M2 (podíl obchodovatelných nástrojů 
obsažených nad rámec M2 v M3 dle metodiky ECB je zanedbatelný).  Ze srovnání poměru peněžních zásob 
k HDP ve třech největších ekonomikách je zřejmé, že nejvyšší je tento poměr v Japonsku též v důsledku 
uvolněné měnové politiky v prostředí deflace a umírněné hospodářské aktivity a nejnižší v USA. V Japonsku 
a v eurozóně je vysoký podíl transakčních úzkých peněz a ostatních krátkodobých termínovaných vkladů. 
Naopak v USA je vyšší podíl termínovaných a úsporných vkladů. 

7 Alternativním přístupem propočtu globální likvidity je suma národních peněžních agregátů vyjádřená v dolarové 
hodnotě. Časová řada takto konstruované globální likvidity je více volatilní oproti první uvedené variantě 
a je navíc přímo ovlivněna fluktuacemi kurzu. 

 4 

                                                           



likvidity vyjádřené širokým peněžním agregátem M3 se od roku 2003 do roku 2007 zvyšoval 
a následně zpomalil (viz Graf 2). Naopak globální likvidita vyjádřená úzkými penězi v rámci 
M1 od prohloubení globální finanční a ekonomické krize vzrostla vlivem snížení nákladů 
příležitosti a vyšší averze ekonomických subjektů k riziku. V poslední době navíc výrazně 
rostla globální likvidita vyjádřená měnovou bází v důsledku uplatňování nekonvenčních 
měnových politik některých centrálních bank.  

Zdroj: Datastream a vlastní výpočty. 
 
V rámci konceptu globální likvidity vyjádřené peněžními agregáty lze z hlediska měnové 
politiky identifikovat následující dimenze: 
 
 Globální likvidita jako zdroj zahraničních šoků. Globalizace finančních trhů zvýšila 

význam zahraničního vývoje pro domácí ekonomický vývoj. Jednou z výzev 
centrálních bank je v současnosti implikace vývoje globální likvidity na řízení 
měnových politik. Empirická evidence8 naznačuje, že zvýšení globální likvidity 
ovlivňuje inflační očekávání v eurozóně a že likviditní podmínky jsou významným 
indikátorem inflačních očekávání v ostatních zemích G7. 

    
 Role peněz a dopadu toků kapitálu ve vývoji inflace a cen aktiv. Peněžní agregáty 

(národní i globální), odrážející mj. i vývoj čistých zahraničních aktiv, mohou indikovat 
vedle inflačních tlaků ve střednědobém a dlouhodobém horizontu i případné tlaky 
na růst cen aktiv. Empirické studie9 ukázaly, že ceny aktiv v USA a eurozóně jsou 
spojeny s vývojem peněžních agregátů eurozóny a ovlivňují vazbu mezi penězi 
a inflací.  

 
 Změny v transmisním mechanismu měnové politiky díky finančním inovacím. 

Využívání nových finančních produktů a změna rolí účastníků finančních trhů (zejména 
jde o posuny v postoji účastníků trhů vůči novým produktům a v postoji vůči riziku) 
mohou působit změny dopadů měnové politiky na ekonomický vývoj. Tento 
mechanismus je někdy označován jako doplňkový transmisní kanál („behavioural“ 
nebo „risk taking“ channel).  

 
V poslední době jsou široce diskutovány možné dopady rostoucí globální likvidity. Je velmi 
obtížné stanovit „optimální“ stav likvidity a následně usuzovat na její nerovnovážný vývoj, 
dopady na inflaci, ekonomický cyklus či trh aktiv. Obecně platí, že vyšší peněžní likvidita 

8  Ruffer a Stracca (2006). 
9  De Santis a kol. (2008). 
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může v případě jejího použití na financování transakčních výdajů ovlivnit inflaci, nebo pokud 
je investována do aktiv, vytvářet finanční nerovnováhy.  
 
2.2. Tvorba globální likvidity 
 
Peněžní zásoba na národní i globální úrovni slouží k financování reálných nebo finančních 
transakcí. Tvorba peněz je ovlivňována vývojem poptávky po úvěrech, a to v závislosti 
na poptávce ekonomických subjektů po investicích a spotřebě a na očekávaných nákladech 
a výnosech investic (např. úrokové podmínky). Období před propuknutím finanční krize bylo 
charakteristické snadnou dostupností úvěrů za nízkou úrokovou sazbu širokému spektru 
ekonomických subjektů, což vedlo k jevu, který bývá označován jako globální přebytek 
likvidity.10 Likvidita v jednotlivých ekonomikách je však vedle domácí měnové politiky 
a nabídky peněz ovlivněna i zahraničními měnovými politikami, a to prostřednictvím 
přeshraničních kapitálových toků (změny čistých zahraničních aktiv). Měnové podmínky 
a vývoj likvidity velkých světových ekonomik tak ovlivňují makroekonomický vývoj v jiných 
ekonomikách.  
 
V posledních měsících se zvýšila tvorba globální likvidity prostřednictvím uplatňování 
nestandardních měnových politik hlavních centrálních bank. To se projevilo v růstu jejich 
měnových bází, přičemž výrazný růst byl zaznamenán zejména v USA (viz Graf 3). Peněžní 
multiplikátor se však vlivem globální finanční krize snížil ve většině ekonomik (viz Graf 4). 
Největší pokles byl zaznamenán v USA v důsledku výrazného nárůstu měnové báze. Aktuální 
snížení peněžního multiplikátoru indikuje problémy v procesu tvorby peněz.11 Prudký nárůst 
měnových bází se neprojevil ve vyšším růstu širokých peněz v souladu s tím, jak globální 
ekonomika vstoupila do recese, poptávka a nabídka úvěrů poklesla a averze k riziku vzrostla.  

Zdroj: Datastream a vlastní výpočty. 
 
 
3. Zdroje nadměrného růstu globální likvidity  
 
Předstih tempa růstu globální likvidity oproti nominálnímu HDP indikuje nadměrný růst 
globální likvidity. K hlavním zdrojům nadměrného růstu globální likvidity patří uvolněné 
měnové politiky hlavních centrálních bank, nerovnováhy běžných účtů a tzv. „carry trades“. 
Aktuálně se v nadměrném růstu globální likvidity projevuje rovněž propad hospodářské 

10 Viz též Frait a kol. (2008), „Operace centrálních bank na podporu likvidity, úvěrová dynamika a inflační rizika“, 
materiál pro poradu bankovní rady s experty. 

11 V normálních dobách úvěry v USA korelují s růstem širší peněžní zásoby, což potvrzuje proces tvorby 
peněz/úvěrů. 
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aktivity. Nicméně během současné globální a finanční krize se nerovnováhy běžných účtů 
zmírnily vlivem poklesu globální poptávky, korekce vývoje cen ropy a cen aktiv.  
 
Jak již bylo dříve zmíněno, podle obecného mínění docházelo v období posledních zhruba 
deseti let k nárůstu „převisu“ globální likvidity. Pro analýzu tohoto fenoménu jsou používány 
různé ukazatele přiměřenosti růstu peněz. Jejich analýza je založena na odhadu poptávky 
po penězích, ze kterého po srovnání s aktuálním vývojem peněžních agregátů hodnotí 
rovnovážnost vývoje. Na nadnárodních či národních úrovních (v ECB i v ČNB viz pravidelná 
příloha č. 3 velkých situačních zpráv) je tak využívána analýza peněžních převisů a mezer 
spočívající v porovnání aktuálního růstu peněz s jejich dynamikou odpovídající aktuálnímu či 
rovnovážného vývoji ekonomiky.  
 
Na globální úrovni je obvykle využíván koncept nadměrného růstu globální likvidity, 
spočívající v hodnocení peněžní likvidity, která není použita pro financování reálných 
transakcí, ale je využita pro investice na finančním trhu aktiv (dluhopisů, akcií) či na trhu 
nemovitostí12. Graf 5 a Graf 6 zobrazují převis temp růstu peněžní likvidity nad tempem růstu 
nominálního HDP pro země G5, jehož kladné hodnoty lze interpretovat jako nadměrný růst 
globální likvidity (za předpokladu konstantní rychlosti obratu peněz v čase a stabilního poměru 
transakční poptávky po penězích na HDP).  
 

Zdroj: Datastream a vlastní výpočty. 
 
Hlavní zdroje nadměrného růstu globálního přebytku likvidity jsou:   
 
Uvolněné měnové politiky centrálních bank. Globální likvidita roste od roku 2008 rychleji 
než nominální HDP v důsledku uvolněných měnových politik centrálních bank (viz Graf 7). 
Aktuálně se ve vyšším nadměrném růstu globální likvidity projevuje rovněž propad 
hospodářské aktivity, růst úzkých peněz mj. v souvislosti s vyšší averzí k riziku a stále 
rostoucími širokými penězi. Uvedený vývoj je ovlivněn zejména vývojem likvidity v USA 
a Japonsku, zatímco v eurozóně nadměrný růst likvidity vyjádřené širokými penězi zhruba 
od poloviny roku 2008 stagnoval. Ve všech zemích však dosahuje nejvyšší úrovně od roku 
1997. Otázkou je, zda tento vývoj indikuje tvorbu budoucího přesycení likviditou. To bude 
záviset na skutečnosti, jak rychle centrální banky přistoupí ke stahování dodatečné likvidity 
z finančního systému v momentě oživování jejich ekonomik.  

12  Fels a Joachim (2005). 

Graf 5 
G5: globální likvidita  
(převis růstu peněžní likvidity nad růstem  
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Graf 6   
Hlavní ekonomiky: globální likvidita 
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Globální nerovnováhy. V posledním desetiletí ovlivnilo globální ekonomiku výrazné zvýšení 
úspor zemí východní a jihovýchodní Asie. V tom se projevovala zejména nedostatečná domácí 
poptávka Číny spojená s absencí sociální politiky a s nízkou nabídkou finančních služeb 
v podmínkách masivní vládní podpory exportní výkonnosti země. Na druhé straně působila na 
globální nerovnováhu nízká míra úspor USA ovlivněná nízkou dlouhodobou úrokovou sazbou. 
To se projevovalo především ve vysokém sklonu domácností k výdajům včetně růstu investic 
do bydlení. Globální přebytek úspor vznikající v rozvíjejících se ekonomikách se přelil do trhu 
aktiv rozvinutých ekonomik a zvyšoval jejich ceny. To ovlivnilo růst globálních nerovnováh, 
vyjádřených deficity běžného účtu v některých vyspělých zemích (např. USA a UK) a jejich 
přebytky ve vybraných vyspělých a rozvíjejících se ekonomikách (Čína a Japonsko) 
a v ekonomikách vyvážejících ropu (viz Grafy 9 a 10). Světové devizové rezervy během 
posledních deseti let významně vzrostly, což odráželo též exportně orientovanou ekonomiku 
Číny a její snahy o umělé udržování podhodnoceného, tj. konstantního kurzu domácí měny. 
Podle hypotézy nadbytku úspor se jejich velká část opět přelije do rozvinutých zemí (např. 
USA, UK a eurozóny). Nízké výnosy amerických dluhopisů (US Treasury bills) byly 
výsledkem nadbytku úspor zejména Číny. Souběžně s tím rostl tržní podíl zahraničních 
investorů na celkových vládních závazcích (podíl zahraničních majitelů na celkovém 
americkém obchodovatelném vládním dluhu vzrostl na 28,7 % v březnu 2009 z přibližně 20 % 
na počátku roku 2000).  

Graf 7  
Klíčové úrokové sazby centrál. bank (v %) 
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Zdroj: Datastream. 

Graf 8 
USA: výnos 3M Treasury bills (v %) 
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Graf 9 
Globální nerovnováha běžných účtů  
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Zdroj: Datastream, DB Research, předpověď MMF. 
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Přebytek úspor v rozvíjejících se ekonomikách a jejich reinvestování na trhy aktiv vyspělých 
zemí tudíž přispívalo v letech 2000 až 2004 k poklesu dlouhodobých úrokových sazeb USA 
(viz Graf 11). Současně Fed udržoval nízké úrokové sazby vlivem neinflačního prostředí 
způsobeného levnými dovozy z Číny a z rozvíjejících se ekonomik. Úrokové sazby z hypoték 
v USA korelují s hlavní úrokovou sazbou Fedu v posledních několika letech (viz Graf 12). 
Přestože globální nerovnováhy a s nimi spojený růst světových devizových rezerv 
pravděpodobně přispívaly k příznivým podmínkám likvidity před propuknutím globální 
finanční krize, přebytek globální likvidity byl ovlivněn též kombinací uvolněných měnových 
politik ve vyspělých zemích v letech 2003 až 2005 a fixních nebo řízených pohyblivých kurzů 
ve většině rozvíjejících se ekonomikách (např. Čína a Rusko). Současně tyto ekonomiky 
dovážely uvolněné měnové politiky vyspělých zemí. Výsledkem vysokého přebytku jejich 
běžného účtu a opatření centrálních bank na stabilizaci devizového kurzu bylo, že světové 
devizové rezervy významně rostly (viz Graf 13).  

 

Zdroj: Datastream 
 
Aktuálně je globální finanční a ekonomická krize doprovázena zmírňováním globálních 
nerovnováh vlivem poklesu globální poptávky (zejména vlivem vývoje ve vyspělých zemích), 
nižší ceny ropy a jisté korekce vývoje cen aktiv. Tím se deficity běžných účtů v některých 
zemích (USA, UK apod.) zmírnily. V USA se zvýšila míra úspor domácností na 5 %, což je 
nejvyšší hodnota od roku 1998 (viz Graf 14). To bylo v souladu s ochlazením trhu nemovitostí, 
zatímco hodnota dluhu domácností se nezměnila a domácnosti se snažily o zlepšení své 
finanční pozice. Rovněž přebytek běžného účtu Japonska se snížil. Naopak globální finanční 

Graf 11 
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Zdroj: Datastream. 
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USA: Hlavní úroková sazba Fedu  
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Graf 13 
Světové devizové rezervy 
(v tr. USD) 
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Graf 14 
USA: hrubé úspory domácností  
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a ekonomická krize měla za rok 2008 limitující dopad na přebytek běžného účtu Číny. 
V zemích vyvážejících ropu se přebytek běžných účtů nejprve v první polovině roku 2008 
zvýšil v důsledku růstu cen ropy a následně poklesl vlivem opačného vývoje cen ropy. Role 
eurozóny je v globálních nerovnováhách omezená. Poměrně vyrovnaný běžný účet eurozóny se 
v roce 2008 změnil v mírný deficit, což indikuje, že v průběhu krize se poptávka po vývozech 
propadla silněji než poptávka po dovozech (domácí poptávka je poměrně slušná v důsledku 
spotřeby). Eurozóna tak vytvářela čistý poptávkový stimul světové ekonomice. Přestože role 
eurozóny v globálních nerovnováhách je omezená, jejich snižování může mít významné 
implikace pro bilanci běžného účtu eurozóny (viz kapitola 5).  
 
Operace „carry trades“ jsou dalším zdrojem globální likvidity. Růst globální likvidity byl 
před propuknutím globální finanční krize vedle uvolněných měnových politik a růstu 
devizových rezerv podporován též kladnými úrokovými diferenciály mezi vybranými měnami 
a japonským jenem, ale též švýcarským frankem a dalšími měnami včetně české koruny. 
Značně rostly od roku 2005 zhruba do roku 2007 zahraniční výpůjčky u japonských bank, které 
byly investory přemísťovány do vysoce výnosných tzv. „target“ měn. Pokud měna byla stabilní 
a úrokový diferenciál pozitivní, účastníci tzv. „carry trades“ získávají vysoký výnos. Uvedený 
vývoj byl však v roce 2008 korigován. Aktuálně je to zejména nízká úroková sazba USA, která 
podporuje investory k provádění tzv. „carry trades“. 
 
4.  Globální likvidita a ceny aktiv 
 
I přes současný nadměrný růst globální likvidity spotřebitelské ceny již aktuálně klesají. 
V současné situaci nízké či záporné inflace je tudíž otázkou, co se stane s aktuálně vnímaným 
přírůstkem globální likvidity. Lze očekávat, že centrální banky udrží cenovou stabilitu 
na spotřebitelském trhu, čímž by se likvidita mohla „ přelít“ do trhu aktiv.  
 
Z hlediska implikací globální likvidity do cen vyvstává otázka, zda přebytek globální likvidity 
ovlivňuje ceny aktiv na místo spotřebitelských cen. Prostředí vyšší globální likvidity může 
ovlivňovat spotřebitelské ceny v případě, že je tato likvidita využita na financování reálných 
transakcí. Pokud je však investována na finančním trhu, pak ovlivňuje ceny aktiv. Peněžní 
likvidita je mezi jinými často využívána jako indikátor střednědobého a dlouhodobého vývoje 
inflace. Spotřebitelská inflace se obvykle zvyšuje s jistým zpožděním za vývojem peněz, proto 
není nekonzistentní, že aktuálně spotřebitelské ceny dvou hlavních světových ekonomik 
zůstávají zatím umírněné (viz Graf 15). Je tudíž otázkou, na co bude mít globální přebytek 
likvidity vliv v budoucnu. Lze předpokládat, že centrální banky udrží stabilitu cen 
na spotřebitelském trhu (i když případné zvýšení cen surovin by podporovalo vyšší inflaci), 
a tudíž se likvidita zřejmě přelije do dluhopisů, akcií a trhu nemovitostí a podpoří tlak na růst 
jejich cen (v současnosti již patrný růst na světových akciových trzích).  
 
Graf 15 
Inflace USA a eurozóny a globální peněžní likvidita (mzr. v %) 
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Pozornost centrálních bank ohledně dopadu růstu globální likvidity do cen aktiv a jejich rizik 
pro vývoj reálné ekonomiky se zvýšila zejména po protržení úvěrové bubliny v USA 
v polovině roku 2007. Vyvstala otázka, zda by centrální banky měly preventivně zabraňovat 
vzniku bublin cen aktiv a zohledňovat ceny přinejmenším některých aktiv v rámci svých 
měnových politik. Empirické studie a minulý vývoj naznačily, že globální likvidita významně 
ovlivňuje ceny nemovitostí.13 Nad rámec uvedených empirických studií minulé období ukázalo 
poměrně významný vliv globální likvidity na ceny téměř všech typů aktiv (viz Graf 16), 
přičemž jedním z významných byly ceny nemovitostí, kterými se dále zabýváme podrobněji. 
  

Graf 16 
Globální likvidita a ceny aktiv 
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Trhy nemovitostí rostly v posledních několika letech v mnoha zemích. Tento růst byl navíc 
rychlejší než růst nájmů a příjmů domácností, což indikovalo jeho přehřátí (viz Graf 17). Trh 
nemovitostí USA byl hlavním zdrojem propuknutí globální finanční krize. Mimo jiné uvolněná 
měnová politika v hlavních ekonomikách, a s tím spojený přebytek globální likvidity zesílily 
růst cen nemovitostí. Globální likvidita přispívala k růstu cen nemovitostí před krizí v UK 
a USA (viz. Graf 18). Růst úvěrů a vysoká chuť k riziku spojená se snahou o vyšší výnosy 
přispívaly ke zvýšení poměru hypotečních úvěrů k HDP v USA na současných cca 104 %  
z 60 % na konci 90. let. Po protržení bubliny v USA a UK došlo k propadu cen nemovitostí, ten 
se však aktuálně zastavil (2.Q 2009). Indikativní úlohu globálních úzkých peněz pro 
vznik/protržení bublin cen aktiv dokládá i nedávná studie ECB. L. Alessi a C. Detken (březen 
2009) v ní zjistili, že globální peněžní agregát M1 je nejlepším signálním indikátorem 
budoucího vývoje cen aktiv. Používali data za 18 zemí OECD, přičemž výsledky jsou 
výraznější u M1 než u úvěrů.  

Zdroj: Datastream a OECD.  

13 Giese a Tuxen (2008) zjistili, že prudký vzrůst globálního přebytku likvidity v roce 2001 stlačil výnosy 
dluhopisů a zvýšil ceny nemovitostí, ale měl pouze omezený dopad na ceny akcií. Belke, Orth a Setzer (2008a) 
ukázali, že zvýšená globální likvidita přispívala během posledních několika let k prudkému růstu cen 
nemovitostí, což nakonec kulminovalo krizí se subprime hypotékami. Podle jejich analýzy VAR modelu zemí 
OECD, ceny nemovitostí a inflace byly ovlivňovány globálními peněžními podmínkami. Zatímco inflace 
reaguje pouze s výrazným časovým zpožděním na likviditní šok, jeho dopad do cen nemovitostí je rychlý. 
Belke, Orth a Setzer (2008b) zjistili vliv cen nemovitostí na celkovou cenovou hladinu, a zamítli vliv likvidity 
na ceny akcií. Výzkum, který provedli Baks a Kamer (1999) poukazuje, že zvýšení likvidity v zemích G7 
je konzistentní s poklesem reálné úrokové sazby a růstem výnosů akcií těchto zemí. 

Graf 17  
Trh nemovitostí 
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Graf 18  
G5: Globální likvidita 
a ceny nemovitostí UK 
(mzr. v %) 
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5. Očekávaný vývoj globální likvidity  
 
Růst globální likvidity zůstane pravděpodobně na vysokých úrovních. Vývoj nadměrného růstu 
globální likvidity bude v blízké budoucnosti záviset na skutečnosti, kdy centrální banky začnou 
odčerpávat likviditu z finančního systému při postupném oživování ekonomik, poptávky 
a nabídky úvěrů. Přesto zvýšený objem likvidity může dočasně a s jistým zpožděním působit 
na ekonomiku. Vliv současného přírůstku globální likvidity na inflaci bude v blízké budoucnosti 
spíše nízký v důsledku velmi nízkého využití kapacit, rostoucí nezaměstnanosti a umírněného 
tlaku na růst mezd. O to více však bude působit na ceny aktiv. Část aktuálního snížení 
nerovnováh běžných účtů může být trvalého rázu, i když některé cyklické faktory by mohly 
při oživování ekonomik působit ve směru jejich opětovného prohloubení.  
 
Z hlediska očekávaného vývoje globální likvidity nabývá na významu otázka, zda nadměrný 
růst globální likvidity bude v důsledku rostoucích bilancí centrálních bank pokračovat nebo 
zda poklesne v důsledku umírněnějšího úvěrování. Současně bude též významná volba 
strategií centrálních bank, resp. zda budou vychýleny ve směru vyššího růstu inflace (tj. budou 
dodávat likviditu déle), nebo se budou snažit o udržení stabilní inflace (tj. dodávat likviditu po 
kratší dobu). Dle našeho názoru a i s ohledem na názorové proudy současné literatury lze uvést 
dvě svým způsobem krajní varianty výhledu vývoje nadměrného růstu globální likvidity 
v blízké budoucnosti s případnými implikacemi pro inflaci a ceny aktiv.  
 
Zaprvé nadměrný růst globální likvidity se bude dále zvyšovat. Dodávání likvidity 
centrálními bankami v rámci uplatňování nekonvenčních měnových politik snížilo spready 
na peněžním trhu (viz Graf 19). Velká část této dodatečné likvidity však zůstala v bankovním 
sektoru a byla aktuálně opět uložena na depozitech ECB a Fedu (viz Graf 20). Podle Tricheta 
(2009) se očekává, že bude trvat jistou dobu, než bude volná likvidita transferována do úvěrů. 
Přestože hlavní světové centrální banky dodávaly likviditu k podpoře bankovního sektoru 
a úvěrů (zejména v případě ECB), může z hlediska úvěrového kanálu a celé ekonomiky 
uvedený vývoj představovat riziko, že úvěry a peníze v blízké budoucnosti vzrostou 
na nežádoucí úroveň s možným dopadem do cen. Teprve budoucí vývoj však ukáže, 
zda centrální banky začaly zpřísňovat měnovou politiku ve správném okamžiku.  
 
Globální likvidita vyjádřená úzkými penězi by v této variantě vývoje pokračovala v blízké 
budoucnosti v nadměrném růstu, a to pokud měnové politiky zůstanou spíše uvolněné 
a ekonomický růst umírněný. Pokud jde o široké peníze je zřejmé, že i když se proces tvorby 
peněz dle peněžního multiplikátoru ztlumil, další výraznější zpomalování růstu širokých peněz 
ve většině ekonomik zůstává nepravděpodobné i vlivem vývoje fiskálních politik. Široké 
peníze porostou sice mnohem pomaleji než v několika předchozích letech (nebo budou 
i nakrátko negativní), jejich nadměrný růst však může dále růst vlivem umírněnějšího růstu 
HDP.    
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Zdroj: Datastream a DBR. 
 

Zadruhé nadměrný růst globální likvidity se sníží. Uvedenou variantu lze předpokládat 
v případě, že globální likvidita poroste pomaleji než nominální HDP v důsledku vyššího růstu 
cen a/nebo zrychlené dynamiky reálného HDP. Nižší růst globální likvidity by nastal v případě, 
kdy by centrální banky byly více restriktivní. S ohledem na hloubku současné recese a tomu 
odpovídající vývoj inflace však bude snaha o výrazněji restriktivní měnovou politiku zřejmě 
poměrně nízká. Na druhou stranu růst převisu dynamiky širokých peněz indikuje aktuálně jisté 
známky zastavování pravděpodobně v důsledku zotavování ekonomické aktivity, a to nejen 
v eurozóně ale i v USA a Japonsku.    
    
Nadměrný růst globální likvidity by v této variantě vývoje mohl poklesnout v důsledku 
přetrvávajícího nepříznivého vývoje úvěrů vlivem zvýšených obav z růstu míry defaultu. 
Předstihový indikátor v podobě globálního růstu úzkých peněz však ukazuje na zotavení 
počínaje rokem 2010 (viz Graf 21). Nabídka i poptávka po úvěrech je v posledním období sice 
slabá, tempo poklesu se ale zmírňuje. Navíc zpřísňování úvěrových standardů se v eurozóně 
a USA snížilo (viz Graf 22 a Graf 23). Přesto jsou úvěrové standardy zpřísněné vlivem růstu 
nesplácených úvěrů, což může být po určitou dobu zachováno. Dlouhotrvající pokles úvěrů je 
však spíše nepravděpodobný.  

 

Graf 19 
ECB: dodávání likvidity a spread 
mezi 3M EURIBOR a refin. sazbou ECB 
(v mld. EUR, v p.b.) 
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Graf 20 
USA: dodatečné rezervy obchodních bank  
uložené u Fedu  
(poměr k HDP, v %) 
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Graf 21 
G5: úzké peníze a světový HDP 
(mzr. v %, předpověď MMF) 
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Graf 22 
Úvěrové standardy hlavních ekonomik 
(čisté % bank se zpřísněním v posled. 3M) 
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Zdroj: Federal Reserve a DBR.  
 
Ve středním (nejpravděpodobnějším) scénáři lze očekávat, že nadměrný růst globální 
likvidity zůstane v blízké budoucnosti spíše vysoký. Přestože růst bilancí centrálních bank 
zatím neovlivňuje zvýšení tempa růstu úvěrů, převis růstu úzkých a širokých peněz k růstu 
HDP je nadále vysoký díky poklesu nominálního HDP a kladného růstu peněz.  S ohledem 
na skutečnost, že zvýšená likvidita hrála významnou roli v růstu cen aktiv v minulosti, otázkou 
zůstává, zda uvolněné měnové politiky hlavních centrálních bank nezpůsobí opětovné oživení 
cen aktiv ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, a tím nepodpoří vznik nové cenové 
bubliny s možnými implikacemi pro finanční stabilitu.  
 
Z hlediska vývoje spotřebitelských cen v blízké budoucnosti lze očekávat, že aktuální zvýšení 
měnových bází centrálních bank by mohlo mít v následujících několika letech dopady 
do inflace. Využití kapacit, snížení nezaměstnanosti a růst mezd však naznačují, že by mohly 
být limitovány pro příštích několik let. Navíc pro podniky bude velmi složité v současné době 
zvyšovat ceny, což by mohlo implikovat spíše nižší inflaci v blízké budoucnosti.   
 
Pokud jde o výhled nerovnováh běžných účtů, jejich částečné zlepšení zaznamenané 
v posledním období v důsledku zpomalení ekonomické aktivity, může být (dle předpovědi 
Evropské komise) zachováno. Pokles deficitu běžného účtu USA vlivem růstu úspor 
domácností však bude ovlivněn expanzivní fiskální politikou. Na druhou stranu některé 
cyklické faktory v momentě oživování ekonomik mohou působit směrem k opětovnému 
prohloubení nerovnováh (například u zemí vyvážejících ropu). Přetrvávání poklesu poptávky 
v USA bude přímo ovlivňovat zahraniční obchodní partnery. Hlavním dovozním partnerem 
USA je Čína, zatímco pozice eurozóny je méně významná. I přesto pro eurozónu a její členské 
země by to znamenalo následující možné varianty: 
 Čína zvýší absorpci, čímž bude kompenzovat pokles deficitu zahraničního obchodu USA, 

čímž nevznikne přebytečná světová nabídka zboží a světový produkt zůstane na potenciálu. 
V tomto případě se deficit obchodní bilance eurozóny nezmění. 

 Eurozóna bude mít deficitní obchodní bilanci s USA nebo s Čínou. Euro by reálně 
zhodnocovalo vůči USD nebo vůči čínské měně. Obchodovatelné zboží eurozóny by 
se dostávalo pod cenový tlak, neboť srovnatelné zahraniční zboží by bylo levnější.  
 

Pro eurozónu by byl výhodnější neměnný deficit obchodní bilance a zvýšení poptávky zemí 
vyznačujících se přebytkem běžného účtu, a to zejména Číny. Pravděpodobnost naplnění 
uvedených variant však bude záviset na vývoji v jednotlivých zemích. Předpověď MMF 
předpokládá poměrně silný růst čínského HDP v souladu s relativně silným růstem přebytku 
běžného účtu. To by zeslabovalo implikace uvolňování globálních nerovnováh pro eurozónu.  
 

Graf 23 
USA: Nabídka a poptávka po úvěrech  
(banky s vyšší nabídkou/poptávkou, v %) 
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Vývoj devizových kurzů, charakteristický pro období krátce prohloubení globální finanční 
krize, se od března 2009 začal měnit. Nominální efektivní kurz USD a japonského jenu 
oslabuje, zatímco obdobný kurz eura posílil. Současně s obnoveným zvýšením chuti investorů 
k riziku rovněž začaly posilovat zejména evropské měny rozvíjejících se ekonomik a Latinské 
Ameriky. Pozitivně působí i snížení změn úrokových diferenciálů mezi zeměmi a zastavení 
zhoršování makroekonomických fundamentů. I přes uvedené možné varianty by kurz eura měl 
zůstat dle ECB v příštích dvou letech stabilní vůči dolaru.  
 
Pokles úrokového diferenciálu mezi hlavními světovými ekonomikami nejprve snížilo 
„carry trades“ v JPY a CHF. Aktuálně však dochází v souvislosti s uvolňováním averze 
investorů k riziku doprovázeným stabilizací finančních trhů a ekonomik k obnovování těchto 
spekulativních obchodů s tím, že hlavní financující měnou se stává USD.   
 
Pokles globálních toků kapitálu po prohloubení globální finanční krize (tj. období vyznačující 
se silnými přílivy kapitálu do USA) následně v roce 2009 opět zesílil (z USA), což rovněž 
indikuje zvýšení chutě investorů k riziku. Existují evidence opětovného toku kapitálu do 
rizikovějších aktiv zejména do rozvíjejících se ekonomik.  
 
6. Domácí souvislosti fenoménu globální likvidity 
 
Růst měnové báze se v ČR rovněž zvýšil. Globální likvidita se v domácí ekonomice promítá do 
vývoje spotřebitelských cen, reálné ekonomiky i do finančního a měnového vývoje. Domácí 
inflace je ovlivňována globální inflací (zahrnující též dopad světových cen surovin), jejíž vliv je 
však tlumen trendovým zhodnocováním měnového kurzu v důsledku přílivu zahraničního 
kapitálu. Globální likvidita má rovněž vliv na  domácí dlouhodobé tržní úrokové sazby, čímž 
ovlivňuje působení domácí měnové politiky na delší konec výnosové křivky.  
 
Podobně jako v jiných ekonomikách se měnová báze  v ČR v závěru roku 2008 rovněž 
zvýšila. Ve srovnání s její globální úrovní, ovlivněnou zejména razantním růstem měnové báze 
v USA, je však její zvýšení výrazně nižší (viz Graf 24). Poměr měnové báze k HDP dosahuje 
cca 12 % (3.Q 2009), oproti cca 10 % v roce 2003. Růst peněžní zásoby, vyjádřené širokými 
penězi se v ČR podobně jako na globální úrovni zejména v letech 2004 – 2007 zvyšoval a od 
poloviny roku 2008 začal výrazně klesat. Dynamika úzkých peněz se v ČR snižuje, zatímco 
globálně roste v důsledku uvedených faktorů (viz Graf 25). Jakkoliv zvýšení měnové báze na 
globální úrovni představuje možné riziko budoucího vývoje cen, v případě ČR může být toto 
riziko tlumeno dlouhodobým trendovým zhodnocováním kurzu.  

 
 

Graf 24 
Měnová báze ČR a zemí G5 (mzr. v %) 
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Zdroj: Datastream a ČNB. 

Graf 25 
Peněžní zásoba ČR a zemí G5 (mzr. v %)    
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Globální likvidita může obecně ovlivňovat domácí cenovou stabilitu prostřednictvím 
následujících kanálů: za prvé skrze její působení na ceny světových surovin, za druhé 
prostřednictvím jejího vlivu na rizikové a termínové prémie světového trhu aktiv a za třetí 
skrze její působení na domácí měnový vývoj. Ve střednědobém horizontu při pohyblivém 
kurzovém režimu dopad globální likvidity na domácí inflaci může být překonán aktivní domácí 
měnovou politikou. V krátkodobém horizontu globální likvidita může ovlivnit ceny aktiv, 
a proto tedy nepřímo domácí podmínky přes efekt bohatství a mezinárodní kapitálové toky. 
Navíc globální likvidita může ovlivnit ceny zahraničních surovin a ceny těchto surovin – 
používané jako meziprodukt výrobního procesu – mohou působit na domácí ceny některého 
zboží prostřednictvím směnných relací.  
 
Ekonomika ČR je vysoce otevřenou, a je tudíž vystavena zahraničním vlivům spojených s toky 
kapitálu (krátkodobého i dlouhodobého) a očekávanými relativními výnosy domácích 
a zahraničních cen aktiv. Investiční pozice ČR v poměru k HDP, reprezentující finanční 
otevřenost země, dosahuje v případě aktiv 60 % a u pasiv činí 105 % (viz Graf 26). Největší 
podíl na zahraničním kapitálu investovaném do ČR mají přímé zahraniční investice, dále 
ostatní investice (do bank, vlády a podniků) a portfoliové investice (viz Graf 27). Naopak z ČR 
jsou významné zejména portfoliové a ostatní investice. Zatímco přímé zahraniční investice 
souvisí zejména s globálním propojováním podniků, portfoliové investice jsou spojeny též 
s vývojem diferenciálů dlouhodobých úrokových sazeb v ČR a eurozóně. Aktuálně se poprvé 
od prohloubení globální finanční krize zvýšil tok kapitálu do dluhových cenných papírů 
a majetkových cenných papírů v ČR (2.Q 2009). To potvrzuje aktuální signály, že zahraniční 
toky kapitálu se po výrazně zvýšené averzi investorů k riziku začínají opět postupně oživovat.  

Lze rozeznávat dva aspekty dopadu globální likvidity na domácí měnový vývoj. Za prvé je 
to globální peněžní likvidita a její propojenost s cenami surovin, akciemi a dluhopisy 
s následným dopadem na domácí peněžní likviditu a domácí inflaci. Za druhé jsou to toky 
kapitálu a mezinárodní ceny aktiv, které jsou důležité z hlediska zachycení trendu domácího 
měnového vývoje a signálu o vývoji cen. Oba aspekty jsou provázány (viz Graf 28).  
 
Graf 28 
Vnější dimenze domácí peněžní likvidity 
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Graf 26 
Investiční pozice ČR (poměr k HDP v %) 
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Graf 27 
Zahraniční investice v ČR (v mil. Kč) 
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Významným kanálem vlivu globální likvidity na domácí ekonomické prostředí je její dopad na 
vývoj kurzu koruny. Přílivy zahraničního kapitálu působí i přes v minulosti záporný úrokový 
diferenciál krátkodobých tržních úrokových sazeb ČR a eurozóny na trendové posilování kurzu 
koruny (viz Graf 29). V současnosti jsou známky toho, že se ČR jako země s nízkou inflací, 
stabilním ekonomickým prostředím a aktuálně s vyššími dlouhodobými očekávanými výnosy, 
stává zemí zapojenou do tzv. „carry trades“ jako tzv. „target currency“. Aktuálně v rámci 
těchto operací investoři si levně vypůjčují USD a investují do aktiv s vyššími úroky, což se 
projevuje mimo jiné v aktuálním zhodnocování kurzu.  
 
Z hlediska vlivu globální likvidity na působení měnové politiky je v ČR obdobně jako 
v jiných malých otevřených ekonomikách (např. Nový Zéland), v minulosti patrná korelace 
dlouhodobé tržní úrokové sazby v ČR a eurozóně aproximovaná výnosem desetiletého 
vládního dluhopisu (viz Graf 30). To ukazuje na skutečnost, že přestože domácí měnová 
politika má významný vliv na vývoj krátkodobých tržních úrokových sazeb, na dlouhodobé 
tržní úrokové sazby působí též očekávaný globální finanční a ekonomický vývoj.   

 
Závěr 

 
Shromážděné informace a provedená analýza se dotýkají problematiky zasahující 
z makroekonomického pohledu do všech částí ekonomiky. Téma se stalo mimořádně sledované 
zejména v posledních letech, kdy růst globální likvidity začal mít vliv na vývoj ekonomik 
hlavních vyspělých zemí a postupně se promítal i do ostatních, zejména rozvíjejících se 
ekonomik. Aktuálnost této problematiky dále zesílila v posledním období v důsledku provádění 
nekonvenčních měnových politik některými centrálními bankami. Tomu odpovídá i zatím 
poměrně malé množství empirických studií zabývajících se touto problematikou na globální 
úrovni. V ČR podle dosud známých pramenů nebyla s výjimkou některých dílčích analýz 
vybraných segmentů ještě komplexně zpracována žádná studie.  
 
Předkládaný materiál ukazuje, že globální likvidita v minulosti významně rostla. To bylo 
spojeno s uvolněnou měnovou politikou v hlavních světových ekonomikách, akumulací 
globálních nerovnováh a devizových rezerv v některých, zejména rozvíjejících se zemích. 
Ve stejném směru působila nízká volatilita a obecně nízké výnosy na globálních finančních 
trzích před propuknutím globální finanční krize společně s vysokým úrokovým diferenciálem 
podporujícím „excessive risk taking“ a další podobné obchody jako např. tzv. „carry trades“ na 
devizovém trhu.  
 

Graf 29  
  Vývoj kurzu CZK/EUR 
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Zdroj: Datastream a ČNB. 
 

Graf 30 
Dlouhodobá úroková sazba ČR a eurozóny   
(výnos desetiletého vládního dluhopisu, v %) 
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Růst globální likvidity byl v minulosti hlavním tahounem růstu cen aktiv. Globální finanční 
krize byla ovlivněna zejména minulým nadbytkem likvidity spojeným s nízkou averzí 
investorů k riziku. Významně působily zejména uvolněné měnové politiky centrálních bank 
a globální nerovnováhy. Vývoj finančních trhů se však po prohloubení globální finanční krize 
výrazně změnil, když i přes dodávání další likvidity zůstala dynamika úvěrů umírněná 
či záporná. „Zadrhnutý“ proces tvorby úvěrů vedl k poklesu peněžního multiplikátoru. 
Po propuknutí globální finanční krize tzv. „carry trades“ operace poklesly v důsledku zvýšené 
averze investorů k riziku a snížení úrokových diferenciálů. Aktuálně však opět rostou 
a přispívají v některých zemích včetně ČR k dalšímu posilování kurzu a poklesu cen.  
 
Uvolňování měnových politik a růst bilancí centrálních bank vyvolává obavy z dopadů další 
tvorby globální likvidity, resp. jejího nadbytku v podobě jejího opětovného destabilizujícího 
vlivu na ceny. Z hlediska inflace nelze předpokládat výraznější dopady z titulu současného 
nadměrného růstu úzkých peněz. Pokles HDP pod potenciál, nárůst nezaměstnanosti, malá 
schopnost podniků zvyšovat ceny a snížení, resp. poklesy úvěrů pro investice a spotřebu budou 
zatím kompenzovat tlaky plynoucí z vývoje likvidity. Tyto faktory budou umocněny aktivní 
měnovou politikou centrálních bank vedoucí k udržení nízké inflace a inflačních očekávání 
(i když případné zvýšení cen surovin by podporovalo vyšší inflaci). Z hlediska cen aktiv bude 
vývoj záviset na ochotě investorů držet méně výnosná aktiva a na výraznějších známkách 
oživení ekonomiky. To by přispívalo k přesunům jejich aktiv z peněz do aktiv finančního trhu, 
což  bude vyžadovat zvýšenou pozornost centrálních bank.  
 
Přestože růst měnové báze na globální úrovni, projevující se též v domácí ekonomice, 
představuje riziko budoucího vývoje cen, v případě ČR může být toto riziko tlumeno 
dlouhodobým trendovým zhodnocováním kurzu v důsledku přílivu kapitálu. Významným 
faktorem z tohoto pohledu je i dopad globální likvidity na vývoj cen surovin na světových 
trzích, které se projevují v domácí inflaci. Aktuálně jsou známky toho, že se ČR jako země 
s nízkou inflací, stabilním ekonomickým prostředím a aktuálně s vyššími dlouhodobými 
očekávanými výnosy (zejména vlivem domácí rozpočtové politiky), stává zemí zapojenou 
do tzv. „carry trades“ jako tzv. „target currency“. Otevřenost domácí ekonomiky a vliv globální 
likvidity na působení domácí měnové politiky ukazuje korelace dlouhodobých tržních 
úrokových sazeb v ČR a v eurozóně.  
 
Cílem předloženého dokumentu přitom bylo vedle zmapování základních makroekonomických 
aspektů fenoménu globální likvidity rovněž nastínit souvislosti tohoto jevu, které jsou důležité 
pro českou ekonomiku. Ty by pak měly být součástí  diskuse vztahující se k domácí měnové 
politice. Z tohoto pohledu se jeví jako významné v pravidelných intervalech sledovat vývoj 
globální likvidity a zařadit ho jako jeden z významných faktorů při analýzách vybraných 
otázek měnového a finančního vývoje. 
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